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Ano IV - NOVEMBRO 2014

Seção SPe Macaé Recebe o PRêMio “PReSident’S 
awaRd FoR Section excellence”

A nossa Seção de Macaé recebeu no en-
contro anual da SPE em Amsterdam o 
prêmio “President´s Award for Section 

Excelence”, que é o reconhecimento de ex-
celência em gestão e resultados. Toda a nossa 

Diretoria agradece aos nossos membros, insti-
tuições parceiras e aos nossos amigos e apoia-
dores pela sua colaboração, que possibilitou 
recebermos o maior reconhecimento possível 
para uma seção da SPE.

Foto do evento com a placa do prêmio, com a presença do Diretor de E&P da PETROBRAS Formigli, da nova Diretora da SPE para 
a América Latina e Caribe Anelise Lara, do presidente da Seção Macaé Guilherme Castro, do presidente da Seção Brasil Moczy-
dlower, do ex-presidente da Seção Macaé Fernando Machado e do atual Diretor Juarez Filardo, e dos ilustres membros Celso 
Branco e Priscila Macdolwer.
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Seguindo a noSSa tradição, eStamoS fazendo neSta edição de novembro 
um balanço do que realizamoS eSte ano e quaiS devem Ser noSSaS metaS 
para 2015. Como deStaque de realizaçõeS podemoS liStar:

balanço de Final de ano

1º - Termos recebido o prêmio “President´s 
Award for Section Excellence” em um universo 
com cerca de 190 seções da SPE no mundo. Con-
siderando que recebemos o prêmio de “Most 
Improved Section” no ano passado, mostra que 
estamos no caminho certo;

2º - Realizamos novamente este ano a Semana 
de Engenharia de Petróleo (ENGEP) com a UENF/
LENEP, novamente tivemos cerca de 700 pessoas 
inscritas de todo o país participando das pal-
estras e mini cursos. Este continua sendo um dos 
maiores eventos desta natureza no país;

3º - Apoiamos a realização de eventos similares 
ao ENGEP na Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) e  na Universidade Federal do Espirito 
Santo (UFES), com um agradecimento especial 
ao nosso Diretor Felipe Mota, que foi palestrante 
e apoiou a organização destas “Semanas de Estu-
dantes da Área de Petróleo”. Estes dois “Capítulos 
Estudantis” se conectaram a Seção Macaé no ano 
passado e já mostram excelentes resultados;

4º - O Capítulo da Seção Estudantil da UENF/
LENEP ganhou o prêmio “Outstanding Student 
Chapter” pelo segundo ano consecutivo. Patro-

cinamos a ida do aluno presidente do capítulo, 
Roger Rangel, ao encontro anual da SPE para 
receber pessoalmente o troféu. Vale lembrar 
que existem cerca de 300 capítulos no mundo, 
logo receber o este prêmio dois anos seguidos 
mostra continuidade na obtenção de excelen-
tes resultados;

5º - Foram realizadas várias palestras técnicas do 
programa “Distinguished Lecturers” em Macaé, 
criando um ambiente de divulgação de conheci-
mento e desenvolvimento de network na nossa 
região;

6º - Consolidamos o evento “SubSeaForum Rio” 
como um dos grandes eventos desta área no 
mundo, ele acontece todos os anos pares no mês 
de Maio na cidade do Rio de Janeiro é realizado 
em conjunto com o IBP e a SPE Brasil. Mais uma 
vez tivemos um publico com cerca de quatro 
centenas de pessoas e várias companhias patro-
cinaram o evento em 2014;

7º - Continuamos participando ativamente da 
nossa comunidade, participando regularmente 
dos encontros das nossas instituições parceiras 
como o IADC, FIRJAN e SPE Brasil.

A – Vamos organizar o concurso de artigos técnicos 
de estudantes da América Latina e Caribe, programa 
da SPE Internacional chamado “Student Paper Con-
test” durante o congresso da Brasil Offshore em Jun-
ho/2015 em Macaé. 

B – Estamos trabalhando na organização do Congres-
so da Brasil Offshore, que vai ser realizado no Centro 
de Convenções de Macaé em Junho/2015 em Macaé;

para o ano que vem já temoS traçadoS grandeS deSafioS, Como:

C – Em conjunto com a seção do IADC no Brasil es-
tamos promovendo o workshop “Plataform Opera-
tions” (www.platformoperations.com.br), no Hotel 
Sheraton em Macaé nos dias 7 e 8 de Abril;

D – Devemos mais uma vez promover, em conjunto 
com a SPE Seção Brasil e o IADC, um evento relacio-
nado com operações em FPSOs na sexta após a OTC 
Brasil em Outubro/2015;
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I - Incentivar a indicações de membros da SPE da 
nossa região para os prêmios da SPE destaque da 
área técnica. Este ano os profissionais Celso Branco 
e André Fernandes foram reconhecidos com o “Drill-
ing Engineering Award” e “Reservoir Description and 
Dynamics Award” respectivamente. Além de recon-
hecer o merecido mérito estes prêmios promovem 
a divulgação do trabalho realizado e aumentam o 
network dos membros da SPE;

II – Apoiar o desenvolvimento da gestão do capítulo 
estudantil da Universidade de Vila Velha;

III – Patrocinar a criação do capítulo estudantil da 
SPE para os alunos de engenharia de Petróleo da 
Universidade Estácio na nossa região, eles já tem 
participado das nossas reuniões mensais e já tem a 
indicação do nosso associado Júlio Pereira que vai 
ser o “Professor Sponsor”;

outraS inCiativaS também eStão no noSSo planejamento, Como:
IV – Continuar “criando valor” para o nosso asso-
ciado da SPE, através do cumprimento da nossa 
“missão” que basicamente é “coletar e disseminar 
conhecimento técnico na área de petróleo”. De-
senvolvendo um ambiente troca de experiências e 
informação técnica, além de desenvolvimento do 
network na nossa região.

A nossa associação SPE continua sendo a maior 
do mundo, com cerca de 125.000 membros. 
Acreditamos que o custo da anuidade de US$ 
90,00 (que várias companhias em Macaé inclu-
sive tem como prática reembolsar) é compatív-
el com os benefícios (revista mensal, desconto 
nos eventos, recebimento do nosso newslet-
ter, outros...). Caso você queira indicar para um 
amigo é só acessar o site www.spe.org/join.

Foto do presidente do capítulo estudantil da UENF/LENEP 
recebendo o prêmio

um feliz natal e um prÓSpero 2015 
para todoS nÓS São oS votoS 

deSta diretoria da Spe Seção maCaé.
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Nova Diretora da SPE para a América Latina e 
Caribe já realiza a primeira reunião

A Gerente Executiva do Campo de Libra da 
PETROBRAS, Enga. Anelisa Lara, tomou posse 
como Diretora da SPE para a América Latina 

e Caribe durante o “Annual Meeting – ATCE 2014”, 
para um mandato de 3 anos. Com base na sua ex-

periência quando foi presidente da SPE Seção Brasil, 
acreditamos que a nossa região vai continuar cre-
scendo e se aperfeiçoando. Várias iniciativas, como 
uma maior integração das seções da região, já foram 
discutidas neste primeiro encontro.

“2015 South American&Caribbean Region SPE 
Student Paper Contest” vai ser realizado em Ma-
caé nos dias 22 e 23 de Junho/2015

Com o apoio das Seções da SEP Brasil e Ba-
hia/Sergipe, vamos organizar o “Student 
Paper Contest” em Macaé nos dias 22 e 23 

de Junho/2015, na semana do evento da “Bra-
sil Offshore”. Este é um concurso onde os estu-
dantes escrevem e apresentam artigos técnicos 
em inglês, nas categorias de graduação, mestra-
do e doutorado. 

Os primeiros colocados de cada categoria 
terão suas despesas de viagem e hospedagem 
custeadas pela SPE, para concorrerem com 
os vencedores das outras regiões do mundo 
durante o Annual Meeting da SPE, que em 

2015 vai ser em Houston no final do mês de 
Setembro.

Já realizamos este evento em 2013 nestas mes-
mas condições e o evento foi um sucesso.

Cada universidade da América Latina e Caribe 
poderá apresentar até dois artigos para cada 
categoria (graduação, mestrado e doutorado).

Os artigos deverão ser entregues até o final de 
Março, e as inscrições serão feitas no site da 
Brasil Offshore, acreditamos que este concurso 
é uma excelente forma de estimular os alunos a 
se desenvolverem.



Society of Petroleum Engeneers 5

Capítulo Estudantil 
da UENF participa 
do Programa “Pro-
fissional do Futuro” 
na Rio Oil&Gas

Promovido desde 2002 pelo Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis (IBP), em paralelo a Rio Oil & 

Gas Expo and Conference, o Programa “Pro-
fissional do Futuro” surgiu em função da 
crescente demanda por profissionais espe-
cializados no setor de petróleo e gás e tem 
por objetivo estimular a interação entre o 
mercado e os jovens em formação.

Em sua 6ª edição, o evento contou com a 
participação de cerca de 2.500 alunos, de 
diferentes universidades e centros técni-
cos, que tiveram a oportunidade de de-
bater sobre importantes aspectos do setor, 
entre os estudantes estavam 35 alunos da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro, filiados ao capítulo estudan-
til SPE-UENF, que tiveram a viajem apoiada 
pela SPE Seção Macaé e puderam desfrutar 
um dia inteiro de programação voltada para 
os profissionais que representam o futuro 
da indústria petrolífera. Além do conheci-
mento e networking adquiridos foi possível 
estar em contato com diversas empresas 
expositoras e conhecer novas tecnologias e 
tendências do setor.

Indicação do “Regional 
Awards” para 2015 
iniciam em Novembro 
deste ano

As indicações de “Regional Awards” de 
2015 deve ser abertas em 15 de Novem-
bro/2014 e encerram em 15 de Fevereiro 

de 2015. O processo consiste em um membro 
da SPE recomendar um outro associado que 
tenha destaque na respectiva área técnica (no 
site da SPE tem o descritivo de todo o processo).

Outras regiões no mundo tem esta prática bem 
estabelecida, e é uma excelente ferramenta 
para reconhecer os técnicos de destaque da 
nossa região.

aS CategoriaS que podem ter 
indiCaçõeS São aS liStadaS abaixo, 
Contem Com o apoio da noSSa Seção 
maCaé naS indiCaçõeS para a região 
da ameriCa latina & Caribe:

•  Completions Optimization and 
   Technology Award

•  Drilling Engineering Award

•  Formation Evaluation Award

•  Health, Safety, Security, Environment and 
   Social Responsibility Award

•  Management and Information Award

•  Production and Operations Award

•  Projects, Facilities and Construction Award

•  Reservoir Description and Dynamics Award
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