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A World Nuclear University (WNU), junto com a Associação Brasileira para 
Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan), vai realizar, entre os dias 
19 e 23 de março, um evento de caráter mundial no Brasil: o curso de curta 
duração "A Indústria Nuclear no Mundo de Hoje". 

A intenção é melhorar o conhecimento dos participantes sobre o status da 
energia nuclear no mundo de hoje e seu provável desenvolvimento. O curso 
também visa inspirar os participantes a promoverem suas carreiras neste 
campo em constante expansão. 

A WNU acredita que com a realização dos cursos, pode-se ampliar o 
conhecimento sobre energia nuclear no mundo de hoje, nas temáticas do: 

Reconhecimento de como as habilidades e a experiência locais se encaixam 
na imagem nuclear global; 

Inspiração para desenvolver uma visão expansiva de onde a indústria pode ir 
no futuro; 

Formação de rede com profissionais da área nuclear em seus países e com 
especialistas internacionais. 

Os participantes-alvo são profissionais de centros nacionais de pesquisa 
nuclear, indústria nuclear local e potenciais empresas da cadeia de 
fornecimento nuclear, reguladores e representantes de órgãos governamentais 
preocupados com questões nucleares, ambientais e energéticas, estudantes 
universitários e academia de departamentos de ciências e engenharia, bem 
como jurídicos, sociais e campos econômicos. 

Todo o programa de atividades foi pensado para desenvolver habilidades 
essenciais para liderança, comunicação e gerenciamento de projetos. 

Para Celso Cunha, presidente da Abdan, o encontro é uma excelente 
oportunidade para que jovens tenham acesso a esta informação e consigam 
ingressar no setor. 

- Temos uma possibilidade de crescimento do setor nuclear nos próximos anos 
com a retomada de grandes projetos como Angra 3 e o maior investimento na 
tecnologia social nuclear. Para isso, precisaremos de mão de obra qualificada. 
O evento da WNU é uma oportunidade de conhecimento do setor – acredita 
ele. 



A Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares 
(Abdan) e a WNU irão realizar também visitas técnicas às usinas da 
Eletronuclear, em Angra dos Reis (RJ), e à fábrica de combustível da INB, em 
Resende (RJ), e ao Estaleiro de construção do Complexo Naval de Itaguaí. 

As inscrições para o evento são gratuitas e limitadas e podem ser feitas pelo 
site da Abdan. 

Fonte: Página no Facebook da Associação Brasileira para Desenvolvimento de 
Atividades Nucleares  

Disponível em: http://www.aben.com.br/noticias/wnu-promove-no-rio-curso-
sobre-a-industria-nuclear_1#noticia 

 


