
Prezados associados da SPE 

Em 18 de dezembro será realizado o evento Prêmio de Excelência SPE Brasil 2018, 

que tem como objetivo reconhecer a contribuição de profissionais e instituições para o 

sucesso da Sociedade de Engenheiros de Petróleo no Brasil. 

Assim como em 2017, esta edição do evento seguirá o mesmo modelo do SPE Regional 

Awards, de modo que os agraciados serão automaticamente indicados para concorrer 

ao SPE Latin America & Caribbean Award. 

Este prêmio será concedido aos associados que tenham contribuído de forma 

excepcional para o sucesso das três Seções SPE do Brasil, assim como tenham 

prestado significativas contribuições profissionais em uma das disciplinas técnicas que 

fazem parte de base de conhecimento da SPE. 

Os prêmios são divididos em duas categorias. A categoria Técnica, que é composta por 

oito disciplinas, e a categoria Profissional, que reconhece a distinção em cinco áreas de 

atuação, como descrito nas tabelas abaixo. 

 

Prêmios para a Categoria Técnica
Este prêmio reconhece a significativa

 contribuição profissional 

no desenvolvimento das seguintes areas de conhecimento:

Tecnologia de Completação

Projeto de colunas e revestimentos, equipamentos de completação, isolação 

de formações, fraturamento hidráulico, acidificação, técnicas de controle de 

areia,  canhoneio, Otimização e Monitoração da Completação, Completação 

Inteligente, perfilagem de produção, desenvolvimento de softwares, 

equipamentos e atividades de pesquisa na area de completação.

Engenharia de Perfuração

Equipamentos e fluidos de perfuração, Controle de Poço, Operações de 

perfuração, projetos de perfuração de poços, gerenciamento da operação de 

perfuração, desenvolvimento de softwares, equipamentos e atividades de 

pesquisa na area de perfuração.

Avaliação das Formações
Monitoração de reservatórios, avaliação das formações, avaliação das 

reservas.

Saude, Meio Ambiente, Segurança e 

Responsabilidade Social

Gerenciamento e pesquisa nas areas de Meio ambiente, Saúde, 

Segurança e Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

Gerenciamento

Gerenciamento de ativos e portfólios, Gerenciamento de Projetos, 

economicidade energética, utilização de sistemas de dados e informações, 

treinamento e educação, programas de P&D, planejamento e gerenciamento 

estratégico, gerenciamento empresarial, técnicas  e sistemas de gestão.

Produção e Operações

Estimulação da produção, sistemas de elevação artificial, avaliação da 

produção, fluxo multifásico em poços, gerenciamento da produção, 

gerenciamento e intervenções no poço, monitoração e controle da produção, 

desenvolvimento de softwares, equipamentos e atividades de pesquisa na 

area de produção de hidrocabonetos.

Projetos, Facilidades e Construções

Garantia do escoamento, Gestão de Projetos de Construção e Facilidades de 

Produção, monetização de gás, gasodutos, oleodutos, linhas flexíveis e risers, 

instalações submarinas, plataformas e sistemas flutuantes, projetos de 

ssistemas de processamento, armazenagem de gás em reservatórios, medição 

e controle da produção, desenvolvimento de softwares, equipamentos e 

atividades de pesquisa na area de facilidades de produção. 

Reservatórios

Caracterização e dinâmica dos fluidos, pesquisa básica em Descrição da 

Dinâmica dos Reservatórios, Gerenciamento de reservatórios, processos de 

recuperação primária, geologia e geofísica dos reservatórios, simulação, 

recuperação de reservatórios não convencionais.



 

Além das categorias de premiação acima citadas, a partir deste ano a SPE Brasil 

reconhecerá a Distinção pela Promoção da Diversidade na Indústria de E&P.  Este 

prêmio reconhece o empenho de profissionais e empresas na promoção da integração 

e aumento da diversidade (incluindo gênero, racial, cultural, etnias, etc.) na indústria do 

petróleo, seja por meio de iniciativas pontuais, como campanhas corporativas, ou 

trajetória profissional individual. 

 

Para indicar um candidato ao Prêmio de Excelência SPE Brasil 2018, você deverá 

preencher o formulário em anexo, que deverá ser enviado para o email 

brazil_section@spemail.org, até o dia 5 de novembro. 

Como efetuar a indicação? 

• Os prêmios estão divididos em duas categorias, Técnica e Profissional, como 

especificado nas tabelas acima. 

• Escolha uma das oito disciplinas técnicas ou das cinco sub-categorias 

profissionais para o qual a sua indicação é mais adequada. 

• Complete o formulário em anexo com seus dados e de seu indicado. 

• O formulário pode ser preenchido em português.  

• Escreva uma justificativa pela qual seu indicado é merecedor do prêmio, 

limitada em 500 caracteres.  

• Descreva exemplos específicos do trabalho do candidato que suportem sua 

indicação a este prêmio 

• Histórico profissional (educação, experiência profissional, licenças, 

certificações, associações profissionais) 

• Principais realizações (nível nacional, local, empresarial, acadêmica ou serviço 

prestado a SPE)  

Prêmios para a Categoria Profissional Descrição

Distinção do Ensino e Pesquisa na 

Engenharia de Petróleo

Este prêmio reconhece o professor universitário que tenha se destacado pela 

superioridade no ensino em sala de aula, excelência em pesquisa, 

contribuições significantes para a profissão da engenharia de petróleo e/ou 

especial efetividade em aconselhar e guiar os estudantes.

Distinção em Serviços para SPE

Este prêmio reconhece a excepcional contribuição que um associado tenha 

prestado para o sucesso e crescimento da SPE, seja em nível nacional ou de 

sua seção. Sua singular dedicação de tempo e energia em prol dos programas 

da SPE, e desenvolvimento de sua seção, devem destaca-lo das contribuições 

prestadas pelos demais membros

Jovens Profissionais
Este prêmio reconhece a liderança e contribuições para a SPE, comunidade, 

público e a profissão de Engehnaria de Petróleo no Brasil.  OBS: O candidato 

não poder ter mais de 35 anos de idade.

Distinção ao Suporte Corporativo
Este prêmio reconhece a empresa/instituição pelo seu suporte a SPE e a seus 

membros, apoiando o programa de afiliações e a realização de eventos 

técnicos, não apenas com o aporte financeiro.

Distinção em Serviços ao Publico

Este premio reconhece os serviços prestados por membros SPE ao público 

externo, a nivel nacional, estadual ou local, contando que se trate de 

atividade voluntária não recompensada e distinta da atividade desempenhada 

em seu trabalho.

Distinção pela Promoção da 

Diversidade na Industria E&P

Este prêmio foi criado pela SPE Brasil para reconhecer o empenho de 

profissionais e empresas na promoção da integração e aumento da 

diversidade (incluindo gênero, racial, cultural, etnias, etc.) na indústria do 

petróleo, seja por meio de iniciativas pontuais, como campanhas corporativas, 

ou trajetória profissional individual. 



• Publicações (listar cinco publicações que melhor ilustram o trabalho do 

candidato na categoria técnica indicada) 

• Gravar o formulário em formato PDF 

• Enviar para o email brazil_section@spemail.org até o dia 5 de novembro. 

Restrições a indicações: 

• Não é permitida auto-indicação 

• Membros do comitê julgador do Prêmio de Excelência SPE Brasil 2018 

• Membro atual, ou que tenha atuado nos dois anos anteriores em algum comitê 

julgador do SPE Award (internacional), a não ser que a indicação seja para 

uma premiação diferente da qual o candidato atua. 

• Membros honorários 

• Profissionais que não são associados a SPE 

• Associados da SPE que não estejam em dia com as anuidades  

• Estudantes  

 


