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Mensagem do Presidente
Prezado Membro da Seção Macaé,
Com muito orgulho divulgamos o primeiro número do SPE Macaé Section Newsletter. O principal
objetivo desta publicação é informá-lo das atividades da Seção Macaé e motivá-lo a participar dos
próximos eventos.
A missão do SPE é promover a disseminação do conhecimento e fomentar a integração e
crescimento profissional de seus membros. A Seção Macaé tem buscado fazer isto através do
incentivo às atividades acadêmicas de seu Capítulo Estudantil, da organização de conferências,
ATW (Applied Technology Workshop) e palestras de profissionais reconhecidos. No entanto, esta
missão só tem sentido com a sua intensiva participação.
Nesta primeira edição você terá um clipping de nossas realizações neste ano e nossas próximas
iniciativas, onde, com certeza, teremos sua participação.
Boa leitura,
Carlos Alberto Pedroso
Presidente da SPE Seção Macaé

SPE Macaé na Organização do Brasil Offshore 2011
Em parceria com o Instituto Brasileiro
de Petróleo (IBP), a SPE, representada
pela Seção Macaé, promoveu a
organização do Brasil Offshore 2011. O
evento transcorreu entre 14 e 17 de
junho, no Macaé Centro, e foi composto
por uma conferência técnica e uma
grande feira de exposição.
Pela primeira vez, o Brasil Offshore
Conference implementou uma chamada
de trabalhos (Call for Papers) própria,
que contou com a submissão de 271
trabalhos, dos quais 92 foram aceitos
para apresentação e publicação no
portal
OnePetro.
O
comitê
de
Programação Técnica da Brasil Offshore
Conference foi co-presidido por Fernando
Machado, então presidente da Seção
Macaé.

Guilheme Castro (à esq.) participa como chairman
de uma das seções técnicas do evento. Fonte:
Petrobras/UO-BC/CSI
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Capítulo Estudantil da UENF Organiza IX Encontro de
Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo
O IX Encontro de Engenharia de
Exploração e Produção de Petróleo
(ENGEP), realizado entre os dias 22 e
26 de agosto de 2011, no Laboratório
de Engenharia e Exploração de
Petróleo
(LENEP/UENF),
foi
organizado pelo estudantes de
Engenharia
de
Exploração
e
Produção de Petróleo da UENF, com
grande
atuação
do
Capítulo
Estudantil da instituição.

O evento apresentou números
expressivos, consolidando-se como o
maior e mais conceituado conclave
acadêmico voltado para Petróleo e
Gás Natural do país. Ao todo, o
ENGEP
contou
com
671
participantes, de 50 instituições de
ensino, diversas empresas e órgãos
públicos. No evento,. a Seção Macaé
realizou uma palestra ministrada
pelo presidente Carlos Alberto
Pedroso e pelo tesoureiro Guilherme
Castro.

Cerimônia de abertura do IX ENGEP.

Comissão organizadora.

Carlos Alberto Pedroso, presidente da Seção
Macaé, participou da avaliação dos trabalhos
técnicos apresentados no evento.

Palestra da SPE Seção Macaé: Guilherme Castro
descreve a experiência em um capítulo
estudantil.
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Nova Diretoria Inicia Seus Trabalhos à Frente da Seção
Macaé
Após um marcante período sob a
presidência de Fernando Antônio
Machado, a quem a seção Macaé
deve a consolidação de sua gestão e
parte
de
seu
reconhecimento
internacional, uma nova diretoria
tem o desafio de dar a continuidade
dos trabalhos e iniciativas da gestão

anterior e ainda aprimorar seus
resultados.
Confira no quadro abaixo a
composição da nova equipe da
diretoria, que iniciou suas atividade
em 01 de julho de 2011.

Seção Macaé Promove Duas Palestras de Distinguished
Lecturers em Macaé
Em 2011, duas palestras do
programa
Distinguished
Lecturer
foram promovidas pela Seção
Macaé. No dia 10 de junho, a
pesquisadora Jennifer Miskimins, da

Colorado School of Mines, proferiu no
LENEP
a
palestra
entitulada
"Unconventional Frac Jobs for
Unconventional Reservoirs - What
Should You Be Concerned About".
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(cont.)
Em 07 de julho, o doutor Paul
Bondor, aposentado da Shell, hoje na
BonTech, realizou a palestra "EOR The Time is Now", na sala de
visualização 3D da Petrobras, Base
de Imbetiba.

Jeniffer
Miskimins
LENEP/UENF

no

anfiteatro

Este ano, a Seção Macaé ainda
promoverá mais duas palestras. No
dia 23 de setembro, o Consultor
Mehmet
Parlar
(Schlumberger)
proferirá "The State of The Art in
Openhole
Sand
Control
Completions: Advancements and
Gaps". Em 21 de outubro, Azim
Abass (Saudi Aramco) apresentará
"Use
and
Misuse
of
Rock
Mechanics".

do

Paul Bondor (centro) com estundantes da UENF
e membros da Seção Macaé

SPE Distinguished Lecturer 2011-12 Season
_______________________________________________

State of the Art in Openhole Sand Control Completions:
Advancements & Gaps
Mehmet Parlar
Schlumberger
23 de Setembro, 16:00h
Auditório do LENEP/UENF
Rod. Amaral Peixoto, Km 163 - Av. Brennand s/n - Macaé, RJ



Use and Misuse of Rock Mechanics
Azim Abass
Saudi Aramco
21 de Outubro
Horário e Local a definir
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2011 Chilli & Gumbo Cook-Off é Vencido pelo Capítulo
Estudantil da UENF
O 2011 Chili & Gumbo Cook-Off foi
um jantar beneficente organizado
pela IADC. Várias equipes foram
formadas
para
concorrer
nas
categorias Chili ou Gumbo. Os
presentes, assim que chegavam,
recebiam fichas para votar no melhor
Chili e no melhor Gumbo.

alunos Rony, Fernando, Delaine e
Vinicius foi aclamada pelos votantes
como melhor Gumbo!

Prof. Adolfo Puime (centro, em pé) e sua equipe:
Gumbo aprovado por Carlos Pico e Fernando
Diogo (sentados).

Todo o dinheiro arrecadado no
evento foi doado para instituições
beneficentes de Macaé.

"Chefs" do Capítulo Estudantil da UENF: Rony,
Delaine, Fernando e Vinícius.

A equipe de “cozinheiros” do
Capítulo
Estudantil
da
UENF/LENEP,
composta
pelos

SPE Macaé Realiza Palestra no Fórum de Engenharia
de Petróleo da Estácio
Em Abril, a Universidade Estácio de
Sá promoveu a Fórum de Óleo e Gás
em Macaé. O evento reúne
estudantes dos cursos de Engenharia
de Petróleo e Gás Natural da
instituição
e
conta
com
a
participação de vários representantes
da indústria, órgãos públicos e
academia. A Seção Macaé também
esteve presente, realizando a palestra
de abertura do evento.

Paulo Pires representou a SPE Seção Macaé na
palestra de abertura do Fórum da Estácio de Sá
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SPE Macaé Participa da Organização das Sextas-Feiras
Técnicas no LENEP
Em conjunto com o LENEP, a SPE
Macaé está organizando as Sextas
Feiras Técnicas juntamente aos
Seminários
de
graduação
da
UENF/LENEP.
Na Sexta Feira Técnica um
profissional experiente da indústria,
normalmente selecionado pelo SPE,
faz uma apresentação para os alunos
do LENEP.
Como os apresentadores
são
profissionais experientes e de
reconhecida capacidade técnica, esta
é uma excelente oportunidade para
uma reciclagem ou aprimoramento
profissional.
Já
foram
apresentadores em 2011: Roberto
Montanha (Weatherford), Dayana
Nunes
(Petrobras)
e
Marcos
Figueiredo (Petrobras).
Para o
segundo semestre acadêmico alguns
grandes experts já confirmaram suas

apresentações:
Atila
Aragão,
Agostinho Calderon, Luiz Carlos
Marques, Carlos Alberto Pedroso
(todos Distinguished Lectures do
SPE), L. F. Neumann (apresentando
sua recente dissertação de mestrado
na Unicamp), Marcio Martins, Paula
Coutinho e outros.
E se você conhece ou é um bom
apresentador
que
possui
uma
apresentação que mereça divulgação e
que irá contribuir para a formação
acadêmica dos graduandos do LENEP
entre em contato com Carlos Alberto
Pedroso
através
do
endereço
(carlos.pedroso@petrobras.com.br),
para avaliarmos sua apresentação.
Em breve você receberá o calendário
com algumas das apresentações já
agendadas
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