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WNU PROMOVE NO RIO CURSO SOBRE A INDÚSTRIA 
NUCLEAR  
 
Entre os dias 19 e 23 de março, a Universidade Nuclear Mundial (WNU, na 
sigla em inglês) promove, no Rio de Janeiro, curso sobre a indústria nuclear 
mundial. O objetivo é proporcionar informações sobre a situação atual da 
energia nuclear e sua perspectiva de desenvolvimento. Serão discutidos temas 
como tecnologias inovadoras, gerenciamento de projetos, comunicação, 
segurança e a deposição de rejeitos radioativos. 
  
Um dos palestrantes do evento será o presidente da Eletronuclear, Leonam 
dos Santos Guimarães, que vai falar sobre o programa Harmony, da 
Associação Nuclear Mundial (WNA, em inglês). A iniciativa busca remover as 
barreiras para o crescimento do uso da energia nuclear em todo o mundo, 
levando em conta a importância dessa fonte para combater a mudança 
climática. 
  
O chefe do Departamento de Desenvolvimento de Novos Empreendimentos, 
Marcelo Gomes, também fará palestra no curso. Ele vai falar sobre o modelo 
econômico que está sendo preparado pela Eletronuclear para a retomada das 
obras de Angra 3. 
  
Além de palestras e mesas-redondas, a programação inclui visitas a 
instalações do setor nuclear. Em 22 de março, os participantes podem optar 
por visitar a unidade das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) em Resende ou a 
central nuclear de Angra. Já no dia 23, terão a oportunidade de conhecer o 
Complexo Naval de Itaguaí, da Marinha do Brasil, onde está sendo executado 
o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). 
  
Os interessados em participar precisam se inscrever no site do curso. As aulas 
serão ministradas na Escola de Guerra Naval (EGN), na Av. Pasteur 480, Urca. 
A iniciativa da WNU é uma parceria com a Associação Brasileira para o 
Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan). 
  
Sobre a WNU  
  
A WNU tem como fundadores a Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA), a Agência de Energia Nuclear (NEA, em inglês) da Organização para a 



Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e a WNA, à qual a 
Eletronuclear é associada. A entidade promove, todos os anos, um curso em 
diversos países com foco no que está acontecendo de mais importante em 
relação à energia nuclear no mundo. 
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