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CALENDÁRIO DE
EVENTOS 2013

P alavra d o Preside nte

• 28 a 30 de Agosto – IV
Internatio nal Seminar on Oilfie ld
Water Manage ment (parceria
com o IBP) - Hotel Sofitel – Rio
de Janeiro
www.4isowm.com.br

Subsea Forum Rio 201 4

• 29 a 31 de Outubr o – OTC
Brasil (evento organizado pela
OTC, SPE e IBP) - Rioce ntro –
Rio de Janeir o
www.otc brasil.or g
• 1º de Novembr o – Worksho p
FPSO´s - How to Extend
Operating Life (parceria com o
IBP e SPE Seção Macaé) – Hotel
Winds or Barra – Rio de Janeiro.
www.ibp.org.br/fpso

Diretoria da Seção Brasil
2012-2014
Presidente: Farid Shecaira – Petrobras
Vice-Presidente: Jacques Salies – Queiroz Galvão
Secretário: Bruno Moczydlower – Petrobras

A SPE Seções Macaé e Brasil, em
colaboração com o IBP, estão organizando
a segunda edição do Subsea Forum Rio,
a ser realizada entre os dias 26 e 28 de
maio de 2014, no hotel Windsor Barra, no
Rio de Janeiro. É um evento que objetiva
incentivar entre profissionais do segmento
no Brasil e em outros países a troca de
experiências recentes na área de
tecnologias submarinas, discutindo as
mais recentes inovações tecnológicas e
desafios futuros.
A programação já está em sendo
desenvolvid a pelo Com itê Técnico do
evento, trazendo nom es de relevância
nacional e internacional no cenário
sub sea. Em sua primeira edição, em 2012,
o Subsea Forum reuniu 400 participantes
de 15 países, com a presença de 11
em presas operadoras, entidades
governamentais, centros de pesquisa e
universidades.

Tesoureiro: Antonio Carlos Lage – Petrobras
Tecnologia: Celso Cesar Moreira Branco – Petrobras
Relações com outras Seções: Fernando Machado –
Petrobras

Mais inform ações:
ww w.subseafor um.com.br

Comunicação Institucional: Tadeu Vidal de Sousa –
CGG

FIQU E DE OLH O!

Eventos: Reinaldo Rezende – GE
Liderança Jovem : Gabriel Rabello – Transocean
Liderança Jovem Estudantil: Raíza Vasconcelos
(Marcella Ferreira - Interina) – UFF

Associado: Mantenha sua anuidade em dia.

www .spe .org/join/renew.php

Tenho o prazer de transmi tir várias
notícias que m ostram o progresso
recente das ati vidades SPE no Brasil,
que serão objeto de maior atenção em
nosso s próxim os números.
A Seção Brasil deve iniciar em setem bro
as reuniões da "Com issão SPE-Seção
Brasil de Estudos Ligados à Educação
em Engenharia de Petróleo". Esta
comissão, de caráter permanente, é um
desdobramento do evento "Desafios da
Educação na Engenharia de Petróleo",
realizado em abril. O objetivo é criar um
fórum de di scussão das questões
relativas à formação do engenheiro de
petróleo no Brasil. Deverão participar
representantes de várias universidade s
brasileiras, de em presas operadoras e
prestadoras de serviço, além do IBP. Os
interessado s em participar podem
contactar a coordenação da Comi ssão,
prof. Rogério Lacerda,
lacerda@vm .uff.br.
Os capítulos estudanti s PUC-RIO,
UNESA, UFRJ, UENF e Unicamp foram
reconhecidas com o "Gold Standard
2013", prêmi o concedido pela SPE
Internacional aos capítul os que se
destacam por suas atividades. De sete
capítulos agraciados na Am érica do Sul e
Caribe, cinco são do Brasil. Foi também
concedida à UENF o prêmio principal,
“Outstanding Student Chapter". De sete
capitulos agraciados em todo o m undo,
apenas a UENF representou a América
Latina! Parabéns não só a esses, mas a
todos os capítulos estudantis da SPE no
Brasil, cujo crescimento e atividades tem
cham ado a atenção da SPE
Internacional.
Finalmente, a nossa co-irm ã, SPE
Seção M acaé ganhou o prêmio de “Most
Im proved Section 2013”, que deverá ser
entregue no SPE - ATCE 2013, o
principal congresso mundial da SPE, que
será realizado no final de setembro, em
Nova Orleans, EUA. Parabéns à Seção
M acaé!

Farid Shecaira

Afiliações: Flavia Villarroel – Baker Hughes
Relações Internacionais: Irina Borovskaya –
Schlumberger

Presidente da Seção Brasil

FALE CONOSCO

Capítulo Estudantil: Rogério Lacerda – UFF
Patrocínio: Rhodri Vaughan – BG
Relações com Institutos / Associações de Classe:
Luiz Carlos Bianco – Chevron
Educação Continuada: Sergio Sousa - Halliburton
SMS: João Carlos Rodrigues – SBM
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