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Capítulos Estudantis e
a SPE
A Sociedade dos Engenheiros de
Petróleo - SPE é uma organização sem
fins lucrativos, composta por
engenheiros, cientistas e outros
profissionais da indústria de petróleo e
gás e que tem por objetivo coletar,
difundir e trocar conhecimento técnico
em diversas atividades. A Sociedade
reserva um lugar especial para os
estudantes com a criação dos
chamados Capítulos Estudantis nas
universidades que possuem cursos
relacionados à área de petróleo e gás.
O objetivo dos Capítulos é criar um
vínculo entre os futuros profissionais e
aqueles que já se encontram inseridos
no mercado de trabalho, promovendo
palestras, visitas técnicas, workshops,
processos de recrutamento, etc.
Os próprios estudantes são
responsáveis pela criação, organização
e manutenção dos Capítulos, que
devem ter, pelo menos, presidente,

vice-presidente, secretário e tesoureiro
escolhidos por votação pelos alunos.
Na nossa região, a SPE - Seção Brasil é
responsável por Capítulos Estudantis de
algumas das principais universidades
brasileiras que possuem cursos relacionados à
área de petróleo e gás, orientando,
coordenando e estimulando esses Capítulos.
Através de programas e atividades
desenvolvidas ao longo no ano, a Seção
contribui de forma única para o crescimento
profissional dos estudantes associados.
Eventos voltados aos capítulos, tais como a
Reunião de Diretorias, Brigde Event, Torneio
de Futsal e o Petrobowl, entre outros, são
realizados, promovendo uma integração entre
futuros profissionais desde o início da sua
caminhada.
Ao longo de 2012, em todo o Brasil,
aumentamos de 10 para 13 Capítulos
Estudantis após o reconhecimento pela SPE
Internacional dos capítulos da USP, UNESA e
UFPel. Sete destes capítulos estão vinculados
à nossa Seção. Estamos otimistas esperando
que esse número aumente no próximo ano já
que outras universidades então descobrindo os
benefícios que de afiliar a esta sociedade e
estão em processo de abertura de Capítulo
Estudantil.
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Os seguintes capítulos estão vinculados à
Seção Brasil: PUC-Rio; USP; UNICAMP;
UFF; UFRJ; UNESA; e UNIFEI.

Reunião de
Diretorias –
Capítulos
Estudantis 2012

Mensagem do Presidente
Prezados associados da SPE Seção Brasil
O ano de 2012 foi bastante produtivo para a Seção Brasil. Em abril, elegeu-se sua nova Diretoria, gestão 2012-14, cujos trabalhos
tiveram continuidade com os iniciados durante a gestão do biênio 2010-12, presidida por Jacques Saliés. Esperamos que os frutos
próprios desta gestão comecem a amadurecer em 2013.
Em 2012, foram marcantes os eventos Subsea Forum ; Workshop Carbonatos Albianos e do Pré-sal, promovido em conjunto com a
SPWLA; as palestras especiais da seção Distinguished Lecturer, e um “Encontro com a Indústria”, focado em deconvolução para
análises de testes de poços, patrocinado pela BG. O ano de 2012 trouxe também a revitalização deste instrumento, o SPE Notícias,
publicação mensal que será um dos canais de comunicação da Seção Brasil com seus associados.
Outro indicador de crescimento da seção é o número de membros. A Seção possui atualmente 2296 membros, um crescimento de
73% em relação ao ano anterior. Mas a explosão de crescimento no número de associados ocorreu entre os membros estudantes,
filiados a Capítulos Estudantis de universidades brasileiras que possuem cursos de Engenharia de Petróleo, ou ligados à indústria do
petróleo. Hoje estão ligadas à Seção Brasil os Capítulos Estudantis da UFRJ, UFF, PUC-Rio, Unesa, USP, Unicamp e Unifei. Estes
capítulos agregam ao SPE um total de 1536 associados. O crescimento e o entusiasmo dos Capítulos reflete o imenso interesse
despertado pelo Setor Petróleo na juventude brasileira. A Seção Brasil voltará uma grande parcela de seu esforço no sentido de trazer
cada vez mais essa juventude para o coração da nossa Associação.
Trabalharemos para que 2013 seja um ano pleno de realizações para nossa SPE. Da mesma forma, desejamos a todos os membros,
seus familiares e amigos, Boas Festas e um 2013 pleno de paz e importantes realizações.
Farid Shecaira
Presidente da Seção Brasil

Programa SPE
Distinguished Lecturer com
Dr. Nnaemeka Ezekwe

importante da principal rede de profissionais da indústria de petróleo e gás.
Alguns dos benefícios de um membro da SPE:




Acesso online a produtos e serviços da SPE, incluindo eLibrary, OnePetro,
LookUpstream, Technical Interest Groups (comunidades virtuais interativas);
Assinatura do Journal of Petroleum Technology e descontos significativos
para assinatura de outras publicações;
Descontos especiais para participação em Conferências, Workshops e
Exposições promovidos pela SPE, que acontecem ao redor do mundo.

Além disso, o status de afiliado à Seção local, garante a oportunidade de participação
em eventos locais, relacionamento e aprendizado.

Dr. Nnaemeka Ezekwe, PhD em Gerenciamento de
Reservatórios.

No dia 11 de dezembro, o programa
Distinguished Lecturer realizou uma
apresentação do Dr. Nnaemeka Ezekwe,
profissional com mais de 30 anos de
experiência
em
gerenciamento
de
reservatórios. Autor do livro best-seller
Petroleum Reservoir Engineering Practice,
o Dr. Nnaemeka abordou em sua palestra
os avanços nas tecnologias para
gerenciamento de reservatórios.

Vantagens na Afiliação
Se você ainda não é um membro
associado, gostaríamos de estender um
convite para fazer parte da SPE – Society
of Petroleum Engineers. Como membro da
Sociedade, você será uma parte muito
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Diretoria da Seção Brasil
2012-2014
Presidente: Farid Shecaira – Petrobras
Vice-Presidente: Jacques Salies – Queiroz
Galvão
Secretário: Bruno Moczydlower – Petrobras
Tesoureiro: Antonio Carlos Lage – Petrobras
Tecnologia: Celso Cesar Moreira Branco –
Petrobras
Relações com outras Seções: Fernando
Antonio Machado – Petrobras
Comunicação Institucional: Tadeu Vidal de
Sousa – CGG Veritas
Eventos: Reinaldo Rezende – GE
Liderança Jovem: Gabriel Rabello – PUC
Liderança Jovem Estudantil: Raíza
Vasconcelos (Marcella Ferreira Interina) – UFF
Afiliações: Flavia Villarroel – Baker Hughes
Relações Internacionais: Irina Borovskaya –
Schlumberger
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

Observe que a SPE não é apenas para engenheiros de petróleo. Entre nossos
membros existem profissionais de TI, geocientistas, gestores, pesquisadores,
professores universitários e diversos outros profissionais da indústria de petróleo e
gás. Filiação na SPE significa exposição a novas pessoas, novos lugares e novas
idéias através de recursos on-demand inigualáveis na indústria. Com mais de 100.000
membros em todo o mundo, a SPE permite aos profissionais se conectarem formando
uma grande de rede de conhecimento. O compartilhamento de ideias e o acesso a
uma grande quantidade de recursos tecnológicos resultam em soluções para suprir as
necessidades energéticas do mundo.
A SPE ficará honrada em ter você como membro !

Renovação da Afiliação para 2013
Informamos que a SPE – Society of Petroleum Engineers já iniciou o período de
renovação das afiliações para o ano de 2013. O processo poderá ser feito através do
site: http://www.spe.org/join/renew.php .
Lembramos que a afiliação de 2012 se encerra em 31 de dezembro e que o não
pagamento causará a interrupção dos benefícios, entre eles o acesso aos serviços
online, entrega da revista JPT e descontos em eventos e livros.
Caso tenha alguma dificuldade em realizar o pagamento ou acessar seus dados, por
favor entre em contato com service@spe.org ou nossa Diretora de Afiliação, Flávia
Villarroel, através do email: flavia.villarroel@bakerhughes.com
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Calendário de Eventos da SPE Seção Brasil 2013
• 6-7 Março - Production Forecast (ATW em parceria com a SPE, Inc.) –
Hotel Pestana - Rio de Janeiro
• 25 Abril – Workshop “Desafios da Educação em Engenharia de
Petróleo” (parceria com o IBP) – Hotel Windsor Flórida – Rio de Janeiro
• 27-30 Agosto - 4th International Seminar on Oilfield Water Management
(parceria com o IBP) - Hotel Sofitel – Rio de Janeiro
• 1º Novembro – Workshop FPSO (parceria com o IBP) – Hotel Windsor
Barra – Rio de Janeiro
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