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MENSAGEM DA
Vice-PRESIDENTE
Por que
fazemos?

fazemos

o

que

Desenvolver trabalho voluntário
e agregar valor à vida das
pessoas sempre foi uma paixão
desde muito cedo. Depois que
descobri o propósito de estar envolvida com a
AAPG, entendendo o impacto que isso causa na
sociedade, foi muito mais fácil ficar engajada e
promover as geociências como uma forma de
educação. Ao longo desses anos, a AAPG tem
proporcionado diversas oportunidades para os
jovens profissionais, onde é possível desenvolver
nossas
habilidades
de
gerenciamento,
planejamento e execução de projetos. Além da
capacitação técnica, nosso ganho interpessoal é
grande, pois tenho aprendido a trabalhar e me
relacionar com pessoas de diferentes expertises
e backgrounds. O trabalho do capítulo não se
limita apenas em diminuir a distância técnica
entre a academia e a indústria através dos nossos
cursos e treinamentos, mas também leva
conhecimento e informação a vários setores
educacionais, como universidades, escolas e
professores do ensino básico e médio que são
impactados por meio de nossos programas. Esse
alcance tem nos motivado a permanecer e
expandir o impacto das iniciativas da AAPG.
Todas essas ações só são possíveis graças aos
patrocinadores e ao apoio e comprometimento
dos nossos membros do capítulo, que colocam
seus talentos e tempo disponível para o
voluntariado.
Obrigada
a
cada
young
professional
pelo
comprometimento
e
entusiasmo. Sem vocês nada disso seria possível!
Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos,
podemos ir mais longe!
Obrigada.
Priscila Amaral (Vice-presidente AAPG YP Brasil)
1

YP
Brasil

Boletim
Semestral

Young professionals

nº2 - 1º Semestre de 2019

NOVIDADES
Conheça o novo programa de capacitação profissional da AAPG Latin America & the
Caribbean ocorrido em 2019!
Saiba mais na pág. 4.
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NOVOS MEMBROS
No primeiro semestre de 2019 oito novos membros ingressaram no capítulo.
Sejam bem vindos!

ALEXANDRE BAUMHARDT

GABRIELA AVELLAR

BRENDA VALENTE

COMISSÃO RP

COMISSÃO EVENTOS

COMISSÃO PUBLICIDADE E MÍDIAS
SOCIAIS

GILBERTO RAITZ JR.

JOSÉ ARTHUR

MARIANE TROMBETTA

COMISSÃO RTW + ESW

COMISSÃO EVENTOS

COMISSÃO RP

PAULO SÁVIO FERNANDES

VIKTOR LOUBACK

COLABORADOR

COLABORADOR
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atividades 1º semestre de 2019
AAPG YP Brasil organiza a edição pioneira do RTW no Brasil em 2019
Em maio de 2019 foi lançado no Brasil o
programa Ready to Work (RTW), idealizado e
patrocinado pela AAPG Latin America and the
Caribbean (LAC) e organizado pelo AAPG YP
Brasil. O RTW é um programa que tem o
objetivo principal de aproximar o jovem
profissional (recém formado) da indústria.
Sua primeira edição no Brasil aconteceu de 27
de maio a 07 de junho de 2019 na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de
Janeiro - RJ. As disciplinas oferecidas foram
ministradas por profissionais da indústria e da
universidade, e abordaram diversos conteúdos
da área de exploração de óleo e gás e de
estratégias de carreira. Além do patrocínio da
AAPG LAC, o RTW teve o patrocínio bronze da
ExxonMobil e o apoio do Laboratório de
Sismoestratigrafia (Labsismo) da UERJ, fator
essencial para que o programa acontecesse.
O programa piloto recebeu 17 alunos, sendo 5
de fora do estado do Rio de Janeiro (confira o
depoimento de alguns participantes na pág 5).
Ao todo foram 16 aulas com carga-horária de 53
horas que aconteceram no Labsismo, divididas
em conteúdos técnicos e não técnicos a fim de
fornecer uma melhor visão da indústria de E&P.
Essas aulas foram ministradas por profissionais
de 7 companhias (Petrobras, Repsol, Repsol
Sinopec, Shell, ExxonMobil, Schlumberger,
Karoon), dois professores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), um
profissional da Agência Nacional do Petróleo
Gás Natural e Biocombustível (ANP) e uma
consultora (ex-petrobras).
O programa teve um encerramento especial
com um almoço oferecido aos alunos e
palestrantes e cerimônia de entrega de
certificados.
O AAPG YP Brasil agradece a AAPG LAC e a
ExxonMobil pelo patrocínio e ao Labsismo pelo
apoio!
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atividades 1º semestre de 2019
AAPG YP Brasil organiza a edição pioneira do RTW no Brasil em 2019
Confira o depoimento de alguns
participantes do RTW Brasil 2019:

dos

"Participar do RTW foi uma experiência incrível
para mim. Além de todo o conhecimento
técnico adquirido, algumas palestras, que
trouxeram temas além da geologia, certamente
influenciarão minha postura profissional a partir
de agora. O formato do programa foi bastante
interessante e acredito que funcionou muito
bem, o canal de comunicação criado com os
palestrantes facilitou nosso aprendizado e
desenvolvimento. Esses dias foram muito
especiais, estar no Rio de Janeiro, compartilhar
experiências com profissionais da indústria de
petróleo e gás e com colegas de classe foi muito
importante e enriquecedor. Certamente deixo
esta atividade preparada para os desafios
impostos na conquista de um espaço na
indústria do petróleo. É uma excelente atividade
que com certeza será mantida e repetida nos
próximos anos. Gostaria mais uma vez de
agradecer a todo o comitê organizador do
evento, aos membros do grupo de Jovens
Profissionais do Brasil, AAPG LACR e ExxonMobil
pela viabilidade e organização deste evento e,
principalmente, por ser um dos escolhidos para
receber o prêmio. patrocínio e financiamento de
viagens e hospedagem." (Francielly de Sá)

"O programa Ready to Work Brazil foi uma
experiência única para mim. Ter a possibilidade
de poder aprofundar conhecimentos que não
são
comumente
ensinados
durante
a
graduação e aplica-los de maneira a abordar a
indústria de óleo e gás diretamente, como no
ambiente de trabalho, foi simplesmente
realizador. A abordagem do curso que
conseguiu integrar a exploração geológica e
estratégias de carreira foi única e acredito que
foi o que mais enriqueceu esse programa."
(Ricardo Alevato)
"O evento foi muito útil para melhorar minhas
habilidades profissionais e sociais como geólogo
devido a uma grande variedade de conteúdos
fornecidos pela organização do evento,
compreendendo as áreas mais importantes da
geologia do petróleo. " (Alexandre Baumhardt)
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atividades 1º semestre de 2019
AAPG YP Brasil organiza a edição pioneira do RTW no Brasil em 2019
"Antes de mais, gostaria de agradecer à AAPG
YP e aos patrocinadores (AAPG e ExxonMobil)
por possibilitarem e contribuírem para eu ir ao
Rio de Janeiro. O evento foi um sucesso,
definitivamente foi um sucesso. Toda amizade,
todas as redes, todas as dicas e perspectivas
futuras deste evento foram incríveis. Aprendi
muito sobre geociências e principalmente
sobre temas "disruptivos", como: perfil de
jovens profissionais, currículos e etc." (José
Arthur)
"O programa RTW foi uma experiência incrível
para mim. O treinamento técnico oferecido,
através de palestras e palestras, foi ministrado
de forma clara e didática, encaixa-se bem no
conhecimento solicitado pela indústria de
Geologia do Petróleo e em assuntos
relacionados que, para mim, não foram bem
explicados
durante
minhas
aulas
de
graduação. Outro ponto forte do programa foi
o contato com outros profissionais. A
experiência com colegas geólogos de vários
locais do Brasil que também estavam
participando do programa foi ótima, uma
tremenda rede de contatos e também novas
oportunidades de amizade. Além do contato
direto com profissionais de diferentes
empresas, onde podemos conversar, tirar
dúvidas, pedir dicas, além do ótimo
networking. Acredito que o fato de o programa
estar no Rio de Janeiro, a principal cidade das
empresas de E&P, foi outro fator importante
para levar as pessoas recém-formadas a
conhecer o setor." (Letícia Corrêa)

"Eu tive oportunidade de participar do curso
Ready to Work (RTW), da AAPG Young
Professional Brasil, como participante e
membro do comitê organizador, com o
objetivo de aprender mais sobre as funções de
geólogo na indústria de petróleo e gás.
Podemos aprimorar nosso conhecimento em
muitos assuntos, como petrofísica, extração de
poços, evolução de bacias sedimentares,
geologia estrutural, python, aquisição sísmica,
processamento e interpretação, cálculos de
riscos, gerenciamento de projetos e outros. Foi
uma experiência muito intensa e única!
Agradeço muito à organização do comitê pelo
ótimo projeto e a todos os profissionais do
setor pelas palestras!" (Talissa Mira)
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atividades 1º semestre de 2019
AAPG YP Brasil auxilia na Semi-final do IBA 2019
O Capítulo de Jovens Profissionais da AAPG no
Brasil esteve presente na semi-final do Imperial
Barrel Award (IBA) de 2019. A semi-final da
edição de 2019 ocorreu no dia 05 de abril no
prédio da Petrobras no Rio de Janeiro - RJ, sob
a coordenação de Emily Llinás, Mayra Liseth e
nossa YP Daiane Cardoso (coordenadora dos
capítulos estudantis na região da América
Latina e Caribe).
O IBA é uma competição anual de avaliação de
bacias e exploração de hidrocarboneto para
estudantes de geociências a nível mundial,
organizado pela AAPG desde 2007.
Participaram da semi-final 4 times de diferentes
universidades representando seus respectivos
países na região da América Latina e Caribe:
Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina. Além
dos membros do AAPG YP Brasil, Daiane
Cardoso, Priscila Amaral, Hyalla Valente e Igor
Viegas, estiveram presentes vários profissionais
da indústria.
A universidade que se qualificou para as finais
de 2019 foi a Universidade de Santander
da Colômbia. Após a competição os estudantes
e orientadores dos times participaram da
palestra de Pedro Mário Silva da Nvidia.

A semi-fina do IBA 2019 teve o patrocínio da
Chevron, Shell., Petrobras, Schlumberger e
ABGP (Associação Brasileira de Geólogos do
Petróleo).
Os membros da AAPG YP Brasil ficaram muito
felizes de nosso país ter sido escolhido para
hospedar a semi-final do IBA de 2019.
Agradecemos a Mayra Liseth e a Emily Llinás
pela excelente organização. E parabenizamos o
time da Colômbia pela qualificação regional.
Além da presença na semi-final do IBA, o AAPG
YP Brasil também organizou uma saída de
campo para os participantes desse evento (leia
mais na página 9).
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atividades 1º semestre de 2019
Membros do AAPG YP Brasil participam do GTW Brasil 2019
O Geosciences Technology Workshop 2019
ocorreu nos dias 13 e 14 de Junho na cidade do
Rio de Janeiro. Esse evento com o tema
"Solutions for Appraisal & Development of
Onshore
and
Offshore
Fields"
reuniu
profissionais da indústria onde diversos temas
foram discutidos. As sessões foram divididas
em: 'EOR/IOR Solutions for Mature Fields; Value
of Information in Appraisal Activities'; e 'Use of
Technologies in Complex Reservoirs'. Além
disso houve o painel de discussão: 'Field
Clusters as an Alternative for Economic
Development' e a sessão poster com o tema:
'Tools & Technology to Optimize Exploration &
Production'.
Durante os dois diass a AAPG preparou uma
programação especial para os capítulos de
jovens profissionais. Victor Vega, conversou
com os profissionais e estudantes sobre como
desenvolver suas carreiras na indústria. Durante
a ocasião lideranças do Young Professionals da
SPE e do WIN (Woman in Energy) também
participaram.
Tivemos
a
presença
de
profissionais da Colombia e Suriname no
evento, o que permitiu trocarmos experiências
e informação sobre o recém programa
implementado: o Ready to Work. O
coordenador do RTW no Brasil e YP Guilherme
Sowek, palestrou para os participantes sobre
sua experiência de coordenação do RTW no
Brasil, destacando as melhoras práticas e
perspectivas pro futuro. Diana Ruiz da
Colombia também apresentou como foi o
programa em Bogotá, e ao final todos juntos,
fizeram um brainstorm para a próxima edição
do programa. Os participantes foram recebidos
durante os dois dias do evento, com um
coquetel oferecido pela AAPG Latin America,
onde todos puderam confraternizar e fazer
networking.

Fotos: YP Vinícius Luiz da Silva (IG: @vymaker)
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atividades 1º semestre de 2019
TRABALHOS DE CAMPO:
No primeiro semestre de 2019 o AAPG YP Brasil
organizou duas saídas de campo para Pedra
Bonita no Rio de Janeiro - RJ.
A primeira foi em abril para os participantes da
semi-final do IBA 2019. O Prof. Marcus Berao da
Universidades do Estado do Rio de Janeiro foi o
responsável por explicar sobre as dinâmicas
estratigráficas e geotectônicas que geraram o
ambiente visitado, 19 pessoas participaram.
Em junho, ocorreu a segunda saída de campo
voltada aos participantes do RTW Brasil. Sete
pessoas participaram.

PALESTRAS, MINI-CURSOS, MESAS-REDONDAS, FEIRAS E WORKSHOPS:
No dia 29 de março de 2019 a YP Priscila Amaral
participou do 'SPE Career Talks' a convite da seção
do SPE Brasil no IBP (Brazilian Institute of
Petroleum). Diversas empresas da indústria
trouxeram seus coordenadores de RH, os quais
deram várias dicas de recolocação e palestraram
sobre melhores práticas na hora de fazer entrevista.

Em abril de 2019 os YP's Daiane Cardoso e Misael
Félix realizaram a palestra online "Did you know?" e
"Why and How to stay Active?" para 10 membros
representantes de 7 capítulos estudantis do Brasil e
outros 4 YP's.
O objetivo desta apresentação foi informar e sanar
duvidas dos atuais membros sobre benefícios
oferecidos pela AAPG para os seus membros e para
os capítulos, também informar como manter a
filiação com status ativo.
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atividades 1º semestre de 2019
As YP's Daiane Cardoso e Priscila Amaral
participaram no dia 17 de abril da III Rural Óleo
& Gas, organizado pelo capítulo estudantil
AAPG da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ). Priscila apresentou sobre as
atividades do YP.

No dia 24 de abril o YP deu suporte ao I
Workshop Oil & Gas organizado pelo capítulo
estudantil da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ) com o fornecimento de
alguns livros, a palestra da YP Priscila Amaral
que apresentou sobre o capítulo de jovens
profissionais do Brasil e o mini-curso
“Exploratory game: Simulation of the bidding
round of exploratory blocks” ministrado pelo
YP Diego Gracioso.

Este mini-curso ocorreu nos dias 25 e 26 de
abril de 2019 para 18 estudantes. O curso
simula uma rodada de licitações onde os
estudantes aprendem a lidar com as etapas de
aquisição de blocos, e simulam situações reais
de exploração e produção.

No dia 6 de maio de 2019 durante a Semana de
Debate Geológico (SEDEGEO) na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Porto
Alegre -RS, o YP Alexandre Baumhardt
palestrou sobre a AAPG para 50 estudantes.
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atividades 1º semestre de 2019
GUILHERME ARRUDA
PUBLICIDADE E MÍDIA SOCIAL/
COORDENADOR DE CURSOS E
PALESTRAS

Nos dias 10 e 22 de maio, a YP Francielly de Sá
realizou duas palestras sobre a AAPG, para
apresentar sobre o YP e capítulos estudantis
para membros do novo capítulo estudantil da
AAPG na UFRN e professores da mesma
universidade em Natal, Rio Grande do Norte. Ao
todo 38 pessoas participaram das palestras.

O AAPG YP Brasil esteve presente no evento
SPE Brazil Subsea Symposium: Unleashing
the Potential of Subsea 4.0 no dia 18 de junho
no Rio de Janeiro - RJ.

OUTRAS ATIVIDADES

No dia 25 de abril, a YP Priscila Amaral foi a Cabo Frio
(RJ) para participar de uma das atividades da Semana
de Ciências da Terra (Earth Science Week - ESW, saiba
mais no boletim nº1) envolvendo o suporte e
treinamento em geociências para professores de
escolas com o fornecimento de kits de rochas e
minerais organizado pela professora Cicera Nisy da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 18
professores participaram.
Essa ação foi possível devido ao suporte financeiro da
Shell e ABGP (patrocinadores da ESW 2017 E 2018) e
apoio da CPRM.
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atividades 1º semestre de 2019
A YP, doutoranda e pesquisadora do Instituto do
Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR/PUCRS)
Rosalia Barili recebeu 14 estudantes da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em uma visita
técnica em fevereiro de 2019. Foram apresentadas
palestras sobre técnicas analíticas e CCS (Carbon
Capture and Storage), além da visita aos laboratórios
do instituto.

No dia 29 de maio, os YPs Priscila Amaral e
Vinicius Riguete foram nomeados membros da
diretoria da Associação Brasileira de Geólogos do
Petróleo (ABGP) no evento de celebração ao Dia
do Geólogo da associação que ocorreu no Clube
de Engenharia no Rio de Janeiro -RJ. Estiveram
presentes neste mesmo evento mais cinco YPs.

Durante o primeiro semestre de 2019 o AAPG YP
Brasil realizou reuniões mensais e encontros sociais
para discutir o andamento das atividades do
capítulo, nesses encontros são definidas as metas e
é feito o acompanhamento de projetos. Uma
excelente oportunidade para desenvolver liderança,
seja na indústria ou na academia. Ao fim de cada
reunião, os membros saem para socializar, trocar
experiências e fazer networking.

O AAPG YP Brasil agradece a todos os membros e parceiros que auxiliaram,
apoiaram e/ou estiveram presentes em nossas atividades, seja solicitando
palestras, participando de ações, ou simplesmente compartilhando o
conteúdo do capítulo. Promover as geociências e investir na capacitação
técnica dos nossos membros é o que nos motiva. Agradecimentos especiais
a AAPG America Latina & Caribe e a ExxonMobil pelo patrocínio, e
LabSismo pelo apoio ao RTW Brasil 2019.
Obrigado a todos!
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atividades futuras
Participação no ICE 2019;
AAPG Latin America and the Caribbean Leadership Summit 2019;
ESW 2019;
Cursos YP;

próximos eventos
ICE 2019 - Buenos Aires, Argentina (Agosto 2019)

Saiba mais sobre a
participação do YP
no ICE 2019 no
próximo boletim.
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Mídias SOCIAIS
Nos siga nas redes socias e acompanhe as nossas atividades!

www.aapgypbrasil.com
/geo-blog

JUNTE-SE A NÓS
SOBRE O YP:
O capítulo de jovens profissionais da AAPG no
Brasil começou em 2014 e se solidificou em
2015. É formado por jovens profissionais
geólogos que terminaram a graduação a
pouco tempo e estão iniciando sua vida
profissional
na
indústria
ou
fazendo
mestrado/doutorado.
Tem
por
objetivo
divulgar e realizar atividades da AAPG,
promover eventos relacionados a indústria do
petróleo (cursos, palestras, workshops, etc.),
promover capacitação técnica e realizar o
networking com profissionais e estudantes
relacionados a indústria do petróleo.

Você se formou e agora?
Gostaria de aprender habilidades
importantes para sua carreira que
não são ensinadas na
universidade?
MOTIVOS PARA SER UM YP:
Desenvolvimento pessoal e profissional;
Networking com estudantes e profissionais
da área de Óleo e Gás;
Capacitação técnica;
Vantagens de ser um membro filiado a
AAPG Internacional;

QUEM PODE PARTICIPAR?

TORNE-SE UM YP!!

Qualquer pessoa que seja um jovem
profissional atuante a menos de 10 anos na
indústria do Petróleo, recém-formados e
estudantes de pós-graduação.

Entre em contato pelas redes sociais ou envie
um email para
aapg.yp.chapter.brazil@gmail.com.

patrocinadores
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