YP
Brasil

Boletim
Semestral

Young
Professionals
nº1 - 2º Semestre de 2018

Junho 2019

YP
Brasil

Boletim
Semestral

Young professionals

Conteúdo
Mensagem da presidente.......................................1
Novidades............................................................................2
Atividades YP do 2º semestre de 2018..........3
Atividades futuras.......................................................10
Próximos eventos........................................................10
Mídias sociais...................................................................11
Junte-se a nós.................................................................11
Patrocinadores...............................................................11

ORGANIZADORAS
Hyalla Queiroz - Presidente AAPG YP
Brasil
Priscila Amaral - Vice-Presidente AAPG
YP Brasil
Thamila Bastos - Secretária AAPG YP
Brasil
Letícia Corrêa - Colaboradora AAPG YP
Brasil
Francielly de Sá - Colaboradora AAPG
YP Brasil

fale conosco
aapg.yp.chapter.brazil@gmail.com
AAPG YP Brasil
@aapgbrasil.yp
AAPG YP Brasil
https://www.aapgypbrasil.com/

nº1 - 2º Semestre de 2018

MENSAGEM DA
PRESIDENTE
Aos jovens profissionais da
AAPG no Brasil

Primeiramente gostaria de agradecê-los por fazer
parte dessa equipe tão incrível e determinada. Vêlos fomentar a geociências, com foco na indústria
do petróleo, para a sociedade e demais geólogos
é extremamente gratificante.
Faço parte do YP – AAPG Brasil desde 2015 e
posso citar inúmeras ações que essa equipe
coordenou. Nos anos de 2018/2019 tivemos o
Congresso Brasileiro de Geologia (49º CBG),
o Brazilian Petroleum Conference, a semi-final do
Imperial Barrels Awards, além de diversas
atividades, todas exercidas com grande sucesso!
Durante esses anos aprendi muito sobre como
trabalhar com diversos temas, com públicos
variados, desde crianças a doutores, com
diferentes orçamentos.
Resumindo, o aprendizado adquirido junto às
atividades dos YP´s é aplicável para todos os
momentos de sua carreira e para diferentes
projetos em que possa vir a trabalhar ao longo de
sua vida profissional! Além disso, o networking é
constante tendo convivência com pessoas da
indústria e da academia além de ter a
possibilidade de adquirir vários colegas e amigos
para toda a vida.
Como disse Steve Jobs, fundador da Apple:
"Coisas incríveis no mundo dos
negócios nunca são feitas por uma
única pessoa, e sim por uma
equipe”
Obrigada equipe!
Hyalla Queiroz (Presidente AAPG YP Brasil)
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NOVIDADES
Conheça o Comitê Executivo 2018-2019 do Capítulo de Jovens Profissionais do Brasil.

HYALLA QUEIROZ

PRISCILA AMARAL

THAMILA BASTOS

CARLOS FRACALOSSI

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

SECRETÁRIA

TESOUREIRO

GUILHERME ARRUDA

DAIANE CARDOSO

MISAEL FELIX

PUBLICIDADE E MÍDIA SOCIAL/
COORDENADOR DE CURSOS E
PALESTRAS

COORDENAÇÃO IBA

RP (CAPITAÇÃO DE NOVOS
MEMBROS)

NOVOS MEMBROS
Boas vindas as novas membras intregantes no capítulo no 2º semestre de 2018!

LETÍCIA CORRÊA

FRANCIELLY SÁ

COLABORADORA

COLABORADORA

2

YP
Brasil

Boletim
Semestral

Young professionals

nº1 - 2º Semestre de 2018

atividades 2º semestre de 2018
AAPG YP Brasil participa do 49º Congresso Brasileiro de Geologia
O Capítulo de Jovens Profissionais do Brasil fez
importante participação no 49º Congresso
Brasileiro de Geologia (CBG) que ocorreu dos
dias 20 a 24 de agosto de 2018 no Centro de
Convenções Sulamérica, Rio de Janeiro – RJ.
Onze membros tiveram atuação no evento,
onde foram realizadas diversas atividades,
algumas em parceria com a ABGP (Associação
Brasileira de Geólogos do Petróleo).
Foram ministrados dois cursos pelos YPs. Carlos
Fracalossi (“Introdução aos sistemas
petrolíferos”) e Priscila Amaral (“Bioestratigrafia
aplicada”). Além disso, quatro trabalhos foram
apresentados no setor apresentações orais: "A
evolução da mulher no mercado de trabalho do
petróleo", apresentado por Hyalla Valente;
Priscila Amaral apresentou "O papel das
associações de geólogos do petróleo (AAPG e
Bastos com o pôster "Avaliação estratigráfica da
ABGP) na disseminação das geociências no
GUILHERME ARRUDA
DAIANE C
A R D O S OJuruena, Bacia
M dos
ISAE
L FELIX
sub-bacia
Parecis",
Rosalia
Brasil" e PUBLICIDADE
também "Geoquímica
Orgânica RP
e (CAPITAÇÃO DE NOVOS
E MÍDIA SOCIAL/
RP (CAPITAÇÃO DE NOVOS
Barili "Influência paleoambiental
e diagnóstico
DE CURSOS
E
MEMBROS)/
MEMBROS)/ COORDENAÇÃO IBA
análises COORDENADOR
palinofaciológicas
da Formação
Codó, COORDENAÇÃO IBA
da assinatura isotópica (D13C) dos carbonatos
PALESTRAS
Cretáceo Inferior,
Bacia do Parnaíba"; Amanda
Cambrianos de Newfouland, Canadá" e Renata
Rodrigues explicou a "Influência de fatores
Gama "Diferenças entre terremotos relacionados
bióticos e abióticos na distribuição de
a características vulcânicas, domos salinos, fontes
carbonato de cálcio em vertissolos em um caso
hidrotermais e suas associações com o registro
de estudo na Formação Marília, Bacia Bauru,
magnético observados na bacia Mucuri".
Brasil". No setor de painéis, contamos com as
Durante o congresso três mesas redondas foram
apresentações de posters acadêmicos: Thamila
organizadas pelo capítulo de jovens profissionais
em parceria com a ABGP. A primeira
denominada ‘Perspectivas de E&P no Brasil’ teve
o YP Igor Viegas (Petrobras) como mediador, e a
participação de José Mendes (Queiroz Galvão),
Eliane Petersohn (ANP), Lúcio Prevatti (Shell) e
Henri Houllevigue (Total), com a presença de 200
pessoas. A segunda mesa, ‘Geopolítica do
Petróleo’, contou novamente com Igor Viegas
como mediador, participação de Fernanda
Delgado (FGV), Marcelo Simas (Petrobras) e
Guilherme Estrela (Ex-diretor de E&P da
Petrobras). A audiência foi ainda maior, contando
com 250 pessoas.
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A última mesa redonda, ‘Geólogos do Futuro’
chamou atenção de muitos estudantes no
evento, obtendo a presença de 180 pessoas.
Como mediadores desta mesa estavam os YPs
Igor Viegas e Carlos Fracalossi (Petrobras), o YP
Guilherme Arruda (Repsol) participaram junto
com Renato Bertani (Barra Energia), Rachel
Nascimento (Shell), Rosilene Ribeiro (Resch
RH) e Rodrigo Portugal (Halliburton),
contribuindo com as suas perspectivas sobre as
expectativas da Indústria de óleo e gás sobre a
nova geração de profissionais. Esta mesa ainda
contou com a perspectiva do Recursos
Humanos sobre a postura que esse novo
profissional deve apresentar em uma eventual
entrevista de emprego. Logo após a mesa
redonda, ainda na mesma sessão, ocorreu a
Participaram 4 duplas de estudantes da UERJ,
palestra de Vitor Abreu sobre o presente e o
UFS e UFRJ, resultando na seguinte
futuro da estratigrafia de sequências.
classificação final: 1º UERJ / 2º UFS / 3º UFRJ).
O Quiz ABGP foi mais uma atividade
Em parceria com a ABGP, AAPG LACR (Latin
importante promovida pela ABGP em
DAIANE CARDOSO
MISAEL FELIX
America and Caribe Region) e com o capítulo
conjunto com a AAPG YP Brasil. O seu objetivo
RP (CAPITAÇÃO DE NOVOS
RP (CAPITAÇÃO DE NOVOS
estudantil SPWLA
(Society ofCOORDENAÇÃO
Petrophysicists
foi difundir as geociências entre as
MEMBROS)/ COORDENAÇÃO
IBA
MEMBROS)/
IBA
and Well Log Analysts), o AAPG YP contou
universidades com questões relacionadas à
com um estande de 12 m² no congresso, no
geologia do petróleo e à história da indústria.
qual foram feitas as divulgações dos capítulos
Este jogo de perguntas e respostas idealizado
e da associação, palestras, sorteio de livros e
por Priscila Amaral e Guilherme Sowek, foi
distribuição de brindes. Estima-se que 350
organizado e executado pelos YPs Thamila
pessoas/dia visitaram o estande do evento.
Bastos, Hyalla Queiroz, Daiane Cardoso, Igor
Além disso, durante todo o congresso, mais de
Viegas, Carlos Fracalossi e Renata Gama. Sua
20 membros da AAPG, incluindo capítulos
execução foi em duas fases, uma classificatória
estudantis, trabalharam voluntariamente. Um
online ocorrida no final de julho e outra fase
suporte foi fornecido aos 10 capítulos
final presencial. A realização da etapa
estudantis brasileiros (UFS, UFRRJ, UFRJ, UERJ,
presencial ocorreu no dia 23/08 durante o 49º
UNICAMP, UFPR, UFSC, UNIPAMPA, UFPel, e
CBG.
UFRGS), e cinco palestras foram dadas por
membros AAPG LACR. Ainda no estande, os
YPs receberam Scott Tinker, geólogo e
professor da University of Texas at Austin e
diretor da Bureau of Economic Geology, como
convidado especial e também aconteceu a
apresentação do comitê executivo 2018-2019.
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Participação do Young Professional Brasil no Leadership Summit
Durante os dias 24 a 26 de agosto de 2018, a YP
Priscila Amaral (Vice-presidente do YP Brasil)
participou do AAPG LACR Student & YP
Chapter Leadership Summit (YPSCLS) na
cidade de Bogotá, Colômbia. Sua participação
neste evento foi possível graças ao patrocínio
fornecido pela ABGP. Este evento é um
encontro regional e anual entre membros da
AAPG, estudantes e profissionais visando
integrar, acompanhar e orientar as atividades
dos seus respectivos representantes, além de
dar treinamento de liderança e palestras
técnicas para os seus participantes.
Ao longo do evento Priscila participou de
atividades de integração e palestras com
convidados da indústria, que abordaram temas
relacionados a questões energéticas, como o
desenvolvimento energético sustentável; ao
desenvolvimento de carreira, papel dos
GUILHERME ARRUDA
capítulos
profissionais, informações de
PUBLICIDADE E MÍDIA SOCIAL/
COORDENADOR
CURSOS
E e vantagens
programas
oferecidosDE
pela
AAPG
PALESTRAS
de desenvolvimento
pessoal e profissional
dentro desta associação. Outro ponto
levantado no YPSCLS foi a análise do mercado
com as novas tecnologias, que abordaram
previsões mundiais, importância do
desenvolvimento de pesquisas com parcerias
indústria-universidade e aplicações da
inteligência artificial na indústria do petróleo.

Ademais, ocorreram ainda, sessões exclusivas
com estudantes e profissionais, onde cada
capítulo pode apresentar o contexto atual da
indústria no seu país e trocar informações e
estratégias de experiências locais que
permitiram a aprendizagem entre os presentes
no grupo. O Brasil apresentou suas atividades
do último ano fiscal (2017-2018), com destaque
para a Earth Science Week, Olimpíada
Brasileira de Geografia, as palestras técnicas,
participação em eventos como o OTC, BPC e
CBG, o Quiz ABGP, e as atividades
desenvolvidas durante o 49º Congresso
Brasileiro de Geologia.
Representando o Brasil no YPSCLS também
estavam presentes dois membros dos Student
Chapters da UFRGS e UFRuralRJ, Natália Gauer
e Lucas Cunha, foi reafirmado um
compromisso mútuo de ajuda entre as ações
do YP e dos respectivos capítulos estudantis
para as ações de 2019. Esse evento contou
ainda com a presença dos convidados especias
Denise Cox, presidente da AAPG) e Scott Tinker,
diretor do Texas Bureau of Economic Geology.
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Ao fim do Leadership Summit, Priscila teve a
oportunidade de conhcer o Serviço Geológico
Colombiano (27/08) e participar da palestra
técnica “Modelamento de bacias hidrográficas”
oferecida pela Associação Colombiana de
Geologia no dia 30/08.
A participação dos estudantes brasileiros nesse
evento foi possível graças aos patrocinadores:
ABGP e NVIDIA.
Confira mais detalhes em:
https://www.aapgypbrasil.com/geo-blog/o-youngprofessional-brazil-no-leadership-summit-2018-da-aapg

A 2º edição da Earth Science Week no Brasil expande seus horizontes
O Earth Science Week (ESW), ou a semana de
Ciências da Terra, é uma ação internacional
promovida desde 1998 pelo Instituto de
Geociências Americano (AGI) a qual visa a
difusão da relevância das geociências na
sociedade. No ano de 2018, a ESW a ocorreu
entre os dias 14 e 20 de outubro sob o tema “A
Terra como inspiração”. A AAPG vem atuando
fortemente para promover esta ação em
diversos países através dos capítulos de novos
profissionais e de estudantes.
O capítulo brasileiro de jovens profissionais do
Brasil realizou a ESW no país pela primeira vez
em 2017 em parceria com a ABGP. Foram
promovidas diversas atividades nas cidades do
Rio de Janeiro e Brasília, como a visita ao
Museu da Geodiversidade na UFRJ, visita
técnica a Petrobrás, palestras em 4 diferentes
escolas que alcançaram 130 estudantes, e o
patrocínio da Olimpíada Brasileira de Geografia
e Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra. Tais
ações foram realizadas devido ao patrocínio de
R$20.000 dado pela Shell nesse ano, o qual
também foi utilizado para a promoção desse
evento no ano seguinte. Já em 2018, em sua
segunda participação na ESW, o AAPG YP
Brasil teve sua atuação expandida além das
cidades anteriores e continuou a parceria com

a ABGP. No dia 18 de outubro de 2018, a YP
Letícia Corrêa junto com o capítulo estudantil
AAPG Unicamp realizou um evento da ESW
para alunos do ensino médio da Escola Rio
Branco em Campinas - SP. O evento consistiu
em uma palestra sobre assuntos relacionados a
geociências, como uma breve explicação do
que é geologia, o planeta Terra, tempo
geológico, as áreas de atuação de um geólogo
e seu papel na sociedade, e uma sucinta
reflexão sobre a questão energética no Brasil e
no mundo. Além disso, foi realizada uma
atividade prática na qual os alunos puderem
ter contato com rochas sedimentares, ígneas e
fósseis presentes em sistemas petrolíferos, e
conhecer um pouco sobre o pré-sal.
Participaram 12 alunos e o professor de
geografia da escola. O patrocínio a Olimpíada
Brasileira de Geografia e Olimpíada Brasileira
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de Ciências da Terra se manteve. No ano de
2018 a etapa final das olimpíadas, em sua 4º e
2ª edição respectivamente, ocorreram nos dias
20 e 21 de outubro em Brasília. O Yp Igor Viegas
viajou para o local a fim de colaborar com a
oficina de ensino de geociências dada pelo
Prof. Roberto Grecco (UNICAMP) a qual treinou
54 professores. Igor também apresentou a
palestra “Geologia e o impacto na sociedade”, o
público estimado foi de 180 pessoas entre
professores, alunos e voluntários da UnB.
Inserido nas atividades da ESW, o YP
Guilherme Arruda realizou a palestra “Avaliação
de prospectos de óleo e gás para a exploração”
no dia 19 de outubro de 2018 na UFPR, atuando
como representante do VGP (Visiting
Geoscientist Program). O evento contou com a
presença de 14 participantes; já o mini-curso
“Introdução a análise de risco e probabilidades
na exploração de óleo e gás”, com 19 alunos. O
o YP Carlos Fracalossi executou a palestra
GUILHERME ARRUDA
“Fundamentos
de sistemas petrolíferos” para 30
PUBLICIDADE E MÍDIA SOCIAL/
alunos da
UERJ
no dia
de outubro.
COORDENADOR
DE25
CURSOS
E
PALESTRAS

Palestras, mini-cursos, mesas-redondas, feiras e workshops:

Nos dias 9 e 10 de julho de 2018 a YP Daiane
Cardoso participou e ajudou a organizar o
workshop “Interpretação sísmica e
processamento pós-empilhamento para
intérpretes” na UFRGS, cujo o público
participante foi de 12 pessoas.
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atividades 2º semestre de 2018
Os YPs Carlos Fracalossi e Luiz Mauricio, ambos da
Petrobras, ministraram o mini-curso “Introdução à
Modelagem de Sistemas Petrolíferos” com o uso do
software Petromod 1D à 20 alunos da UFRJ, dos dias 9 a 11
de julho.

GUILHERME ARRUDA
PUBLICIDADE E MÍDIA SOCIAL/
COORDENADOR DE CURSOS E
PALESTRAS

As YPs Priscila Amaral e
Daiane Cardoso estiveram
na coordenação da
participação de estudantes
na Rio Oil and Gas, através
do estande da ABGP. Este
evento ocorreu dos dias 24 a
27 de setembro no Rio de
Janeiro.

No dia 24 de outubro
ocorreu a mesa redonda
“Maternidade e o mercado
de trabalho: experiências e
desafios”, organizada pelas
YPs Priscila Amaral e
Renata Gama na UERJ, com
o público de 10
participantes. Durante o
evento foi realizada a
cerimônia de entrega do
certificado para os
vencedores do ABGP Quiz
pela presidente da ABGP
Dra. Sylvia dos Anjos.
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Outras atividades
No dia 30 de outubro a YP Priscila Amaral visitou o Museu
de História Natural de Taubaté, em Taubaté – SP, para
investigar o seu potencial para uma futura organização
de atividade na ESW.
No final de 2018 foi dado um curso de treinamento com
kits de minerais para professores da rede municipal do
Rio de Janeiro pela Prof. Cícera Neysi (UFRJ). Este evento
foi uma parceria do AAPG YP Brasil, com a UFRJ e a
Secretaria de Educação.

Geoblog
O site do YP Brasil possui um blog para
divulgação de temas técnicos, geocientíficos, e
curiosidades acerca das geociências, indústria do
petróleo e capacitação profissional. No segundo
semestre de 2018 foram publicados 7 artigos no
geoblog, os quais podem ser acessados através
do link:
https://www.aapgypbrasil.com/geo-blog.

O AAPG YP Brasil agradece a todos que ajudaram com as noss as atividades,
seja solicitando palestras, participando de ações, ou simples mente
compartilhando o conteúdo do capítulo. Um agradecimento especial
também aos patrocinadores: Shell nas ações do Earth Science Week; ABGP
(Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo) na parceria e patrocínio de
diversas atividades e NVIDIA pelo patrocínio para participação no LACR
YPSCLS 2018.
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atividades futuras
Ready to work (RTW)
ESW 2019
Mini VGP
Saídas de Campo
Participação no ICE Buenos Aires 2019

próximos eventos
GTW Brasil (Junho 2019)
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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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