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MENSAGEM DA
DIRETORIA
O ano de 2020 sem dúvidas,
tem sido desafiador para
todos. A tecnologia, mais do
que nunca, esteve ao nosso
lado como forte aliada na
adaptação deste momento
tão singular. Apesar da "nova
realidade" nos ter imposto uma série de obstáculos e
readaptações, ela também nos trouxe um leque de
facilidades:
treinamentos,
capacitações,
aprendizados e um networking ainda mais potente,
mesmo que virtual. Faz parte de um profissional
completo a sensibilidade em lidar com diferentes
perfis, flexibilidade para solucionar problemas,
criatividade para contornar momentos difíceis, e é
isso que o Comitê Executivo do YP quer trazer para
este ano. Plantar a semente de que somos mais do
que os nossos títulos, e que somos capazes de atuar
em qualquer função da cadeia corporativa.
Vislumbrando a capacitação profissional de nossos
membros, o Comitê Executivo do YP na gestão
2020-2021 quer reiterar o que de melhor esse
cenário nos trouxe: a nossa capacidade de
adaptação aos diferentes cenários. Qualquer
profissão abrange mais do que somente o lado
técnico, e com os geocientistas não é diferente.
Precisamos realmente entender quais são as
necessidades da indústria, qual o nosso papel como
jovens profissionais em busca de soluções para
melhorar os nossos processos de produção, e
mostrar através de inovação tecnológica e
educação, a importância fundamental que as
Geociências exercem na sociedade. Além disso, o
cerne de nossas atividades passará pela discussão
mais importante do setor energético: Transição
Energética e Energias Renováveis e como a indústria
de O&G se movimenta ao encontro desta outra nova
realidade.
Vamos crescer juntos?
Priscila Amaral (Presidente) e
Thamila Bastos (Vice-presidente)
Gestão 2020-2021
AAPG Young Professionals Brasil
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Novidades
Conheça o novo comitê executivo 2020-2021 do AAPG YP Brasil, eleito em junho de
2020.

Presidente
Priscila Amaral

Technical Sales
STRATUM RESERVOIR

Vice-Presidente
Thamila Bastos

Geóloga de Exploração
ANP

Secretária

Tesoureiro

Mestranda em Geologia e Geofísica
do Petróleo
UFRN

Geólogo de Operação
ENEVA

Francielly de Sá

Caio Soares

Coordenações das comissões:

Eventos

Francielly de Sá

Mestranda em Geologia e Geofísica
do Petróleo
UFRN

Mídias Sociais e
Publicidade
Letícia Corrêa

Mestranda em Geociências
UNICAMP

Relações Públicas

RTW + ESW

Professora Substituta
UFRJ

Geóloga de Exploração
ANP

Renata Zanella

Thamila Bastos

Comissão de Ética:

Carlos Fracalossi
Geólogo de Exploração
PETROBRAS

Diego Gracioso
Geólogo de Exploração
SHELL
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Novos Membros
No primeiro semestre de 2020 seis novos membros ingressaram no capítulo.
Bem vindos!

KAREN LEOPOLDINO

MAIANA AVALONE

MATHEUS SCHIRMBECK

COMISSÃO MÍDIAS SOCIAIS E
PUBLICIDADE

COMISSÕES DE EVENTOS E
RTW+ESW

COMISSÕES DE EVENTOS E
RTW+ESW

JOÃO AUGUSTO CUNHA

FELIPE RODRIGUES

CONRADO RIZZO

COMISSÃO DE EVENTOS

COMISSÃO DE EVENTOS

MEMBRO DO AAPG YP BRASIL
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Atividades 1º semestre de 2020
Edição 2020 do IBA ocorre totalmente online e YPs fornecem mentorias aos
SCs na competição
Devido à situação atual imposta pela pandemia da Covid-19, este ano de 2020 todas as atividades
e etapas do Imperial Barrel Award (IBA), a competição anual da AAPG para estudantes de
geociências em todo o mundo, foram realizadas de modo não presencial. Os estudantes
receberam os datasets em 10 de Janeiro, tendo dois meses para entregarem o resultado final no
dia 04 de Março.
Nestes meses o AAPG YP Brasil forneceu auxílio
ao times brasileiros participantes do IBA 2020
por meio de 7 membros que atuaram como
mentores. Na primeira etapa da competição,
entre os países da américa Latina e Região do
Caribe, 8 equipes representaram o Brasil: UERJ,
UFAM,

UFS,

UNIPAMPA,

UFPR,

UFRJ,

UNISINOS e UFRN, totalizando 40 membros de
capítulos estudantis participantes.
Os YPs Ricardo Avelato, Diego Gracioso,
Vinicius Riguete e Priscila Amaral atuaram como
mentores da equipe da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ), Francielly Soares auxiliou Equipe do IBA da UFRN com um dos seus mentores
a equipe da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), Mateus Kroth a equipe da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e
Arthur Oliveira Santos a equipe da Universidade
Federal de Sergipe (UFS).
A apresentação virtual final aconteceu no dia 06
de Março. A equipe da UNIPAMPA, juntamente
com as equipes representantes da Argentina
(Universidad de Buenos Aires - UBA), Venezuela
(Universidad Simón Bolivar - USB) e da Colômbia
(Universidad Industrial de Santander - UIS)

Equipe do IBA da UNIPAMPA
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Atividades 1º semestre de 2020
Edição 2020 do IBA ocorre totalmente online e YPs fornecem mentorias aos
SCs na competição
foram classificadas como semi-finalistas, sendo a
equipe colombiana classificada em primeiro lugar
no round realizado virtualmente no dia 22 de
Maio, avançando para etapa final global.
Dez

equipes

representantes

de

capítulos

estudantis de 7 países participaram da final
realizada em 6 de Junho, também de modo
virtual, sediada em Houston (Texas, EUA). A
equipe vencedora do Imperial Barrel Award 2020
foi a representante francesa da IFP School,
seguida

da

equipe

estadunidense

da

The

Pennsylvania State University e pela equipe do
Canadá, da University of Calgary.

Grupo do curso de Modelagem 3D ministrado pelo YP
Arthur Oliveira para membros participantes do IBA da
UFS.

O AAPG YP Brasil parabeniza a todas as equipes
brasileiras por seus esforços e determinação
durante a competição, em especial ao time da
UNIPAMPA por terem conquistado uma vaga na
semifinal regional. Contem conosco nas próximas
edições do IBA.

Equipe do IBA da UERJ com um dos seus mentores

Informações sobre o IBA 2020 por Piero Bastos (IBA
Brazil Coordinator).
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Atividades 1º semestre de 2020
AAPG YP organiza curso online “Petrofísica e avaliação de reservatórios
convencionais” e ganha destaque mensal na região LACR
De 27 de abril a 05 de maio o AAPG YP Brasil
abriu a cartela de cursos do ano oferecendo seu
primeiro

curso

completamente

online:

“Introdução à Petrofísica e avaliação de
reservatórios convencionais”, ministrado pelo
petrofísico da PETROBRAS e membro do Young
Professionals Gabriel Feres Nassau.
O curso teve duração de 7 dias com carga
horária de 20h, abordou os métodos de
aquisição de dados e conceitos básicos da
petrofísica como ambiente de perfilagem e
sistema rocha-fluido, além de apresentar o
fluxograma

de

avaliação

de

poços

e

caracterização de reservatórios. Foram 20
vagas abertas à participação de membros do YP
Brasil

e

público

externo,

sendo

todas

preenchidas.
Devido ao sucesso deste curso o AAPG YP Brasil
recebeu destaque no relatório mensal de abril
da região

América Latina e Caribe, confira

aqui:https://www.aapg.org/global/latinamerica
/blog/article/articleid/57142/lac-region-reportapril-2020
Agradecimentos especiais a todos os membros
do AAPG YP Brasil envolvidos na organização,
em especial a Thamila Bastos por idealizar esta
atividade e ao Gabriel Feres pelo excelente
curso!

Parte dos participantes do curso e capa do relatório
mensal de abril da AAPG LACR.
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Atividades 1º semestre de 2020
Saiba como foi a participação do Brasil na Conferência virtual dos capítulos
de jovens profissionais da AAPG na América Latina e Caribe
Nos dias 18 a 29 de maio aconteceu o AAPG
LACR Young Professionals Virtual Conference
2020: Crossing Borders in the 21st Century,
iniciativa planejada e desenvolvida pelo Capítulo
de Jovens Profissionais de Trinidad e Tobago
(YPTT). O evento reuniu todos os capítulos de YP
da América Latina e Região do Caribe para
compartilhar

as

experiências

e

eventos

desenvolvidos em cada capítulo, além de realizar
palestras técnicas sobre a geologia de cada país.
Foram realizadas 9 sessões técnicas, uma para
cada país integrante da região, com 2 horas de
apresentação por dia (via Zoom). Participaram no
total 763 ouvintes, de 26 países (incluindo países
dos continentes europeu, americano e africano).
O capítulo YP Brasil teve duas participações no
LACR AAPG YP Chapters Virtual Conference
2020 no dia 25, alcançando 105 participantes. A
então vice presidente Priscila Amaral (Stratum
Reservoir)

deu

início

à

participação

compartilhando a trajetória do Chapter YP Brasil
desde sua criação e as principais atividades
realizadas desde então em uma apresentação
confeccionada em conjunto com a YP Letícia
Corrêa. A segunda participação contou com a
apresentação

técnica

realizada

pelo

então

presidente Guilherme Sowek (Repsol Exploração
Brasil) sobre os sistemas petrolíferos do pré-sal
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Atividades 1º semestre de 2020
Saiba como foi a participação do Brasil na Conferência virtual dos capítulos
de jovens profissionais da AAPG na América Latina e Caribe
das

bacias

marginais

brasileiras

intitulada

“Brazilian Offshore Basins: Overview and Pre-Salt
Petroleum

System".

A

apresentação

foi

a

compilação de dados publicados e contou com a
participação dos YP's José Arthur Oliveira
Santos, Misael Félix, Renata Zanella, Carolina
Amorim, Daiane Cardoso e Francielly de Sá.
Agradecemos ao Capítulo de Jovens Profissionais
de Trinidad e Tobago (YPTT) pela iniciativa e pela
organização impecável do evento. Foi uma
oportunidade excelente para integração dos
capítulos de jovens profissionais da AAPG LACR
e para conhecer mais da geologia dos países
vizinhos.

YPs Guilherme Arruda e Priscila
Amaral participando do LACR
AAPG YP VC 2020.
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Atividades 1º semestre de 2020
Geoblog volta a receber postagens!
O Geoblog é um blog hospedado no site do YP
(https://www.aapgypbrasil.com/geo-blog)

onde

são publicados textos técnicos e não técnicos da
área de petróleo e relacionadas escritos por YPs
ou colaboradores externos. Sem atualizações
desde outubro de 2018, retomamos as publicações
de

artigos

em

abril

orgulhosamente

de

2020

conseguido

e

temos

manter

uma

periodicidade mensal nas publicações.
No primeiro texto da nova fase de publicações
Carolina Amorim nos brindou com considerações e
perspectivas frente à nova crise do indústria do
petróleo

em

seu

artigo

“New

Oil

Crisis:

Considerations and Perspectives”. Em Maio Camilla
Szerman nos convidou no seu artigo “Vamos falar
sobre

Geologia

do

Petróleo

nas

escolas?”,

analisando o impacto de levar a Geologia do
Petróleo para dentro das escolas em atividades
como as desenvolvidas pelo AAPG YP BR no Earth
Science Week (ESW), colocando crianças em
contato com esse mundo, plantando a semente que
as transformará em profissionais encantados com
as geociências. O artigo publicado em Junho,
assinado pela YP Alessandra Peçanha, traz luz
sobre um assunto de crescente importância: a
necessidade e as tecnologias para a captura e
armazenamento de CO2.
Agradecemos a todos os autores que contribuíram
enviando seus textos para publicação no Geoblog.
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Atividades 1º semestre de 2020
Como o AAPG YP Brasil vem reagindo a pandemia global do Covid-19
O primeiro semestre de 2020 foi marcado por uma
mudança drástica nas atividade globais à medida
que se configurava a pandemia do Covid-19. O
mundo buscou se adaptar às novas condições de
isolamento social e com nosso capítulo de jovens
profissionais não podia ser diferente. Diversos
eventos que contavam com a participação de YPs
foram adiados para 2021 ou mesmo cancelados, e
assim, vimos nossas atividades reduzidas. Mas
como

temos

o

comprometimento

com

o

desenvolvimento de jovens geólogos no início de
sua carreira buscamos limitar o impacto da
pandemia no planejamento das nossas atividades.
Passamos a ofertar mais atividades onlines, como
webinars, mesa-redonda, mini-cursos e lives com
discussões técnicas e sobre carreira, algo que já
vínhamos planejando a algum tempo na busca de
disponibilizar nossas atuações para todas as
regiões do país. Com a reestruturação para
eventos não presenciais foi preciso cancelar o
RTW 2020, mas o programa retornará na
modalidade presencial em 2021. As reuniões
internas do comitê executivo com todos os
membros

já

participação

contavam
remota,

com

mas

a

estas

opção

de

atividades

passaram a ser exclusivamente não presencial.
Nossos YPs passaram a participar ainda mais de

Webinars ocorridos em junho 2020 .

atividades realizadas pelos capítulos estudantis da
AAPG e de outras associações e instituições,
através de webinars, lives e mini-cursos online.
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Atividades 1º semestre de 2020
Como o AAPG YP Brasil vem reagindo a pandemia global do Covid-19
Nossos YPs passaram a participar ainda mais
de atividades realizadas pelos capítulos
estudantis da AAPG e de outras associações
e instituições, através de webinars, lives e
mini-cursos online.
O comitê-executivo do YP Brasil teve que
replanajar as atividades previstas para o ano
de 2020, e até a data de fechamento deste
boletim, muitas atividades aconteceram, e
várias outras estão por vir. Fiquem ligado em
nossas mídias.
Confira as participações online de nossos YPs
até junho 2020 e eventos futuros na próxima
seção.

Mesa Redonda "Petrologia e geologia de reservatório:
crise e oportunidade" realizada em parceria com a
Sociedade Brasileira de Geologia em junho.

Reunião mensal do comitê, mais o membros do
capítulo. Além deste, o comitê faz reuniões semanais e
reuniões quinzenais com a coordenação de cada
comissão.
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Atividades 1º semestre de 2020
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS ONLINES:
Neste primeiro semestre de 2020, com a realização exclusiva de eventos online durante a
pandemia, nossos YPs não pararam e puderam contribuir para disseminação do conhecimento
geológico com um maior alcance, com participações em eventos organizados por capítulos
estudantis brasileiros e auxílio na organização de um evento da ABGP.
Confira abaixo.

Em 24 de abril, a YP Priscila Amaral participou
de uma live no instagram feita pela parceria
das páginas @aapgbrasil.yp e @geologando_
juntamente com o YP Vinicius Luiz (fundador do
@geologando_) para um bate-papo sobre as
perspectivas do jovem profissional para o
futuro.

O YP Misael Félix ministrou o mini-curso
“Mapeamento de fácies sísmicas” para alunos da
Universidade Federal do Sergipe pelo Skype, no dia
17 de Janeiro.
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Atividades 1º semestre de 2020
PARTICIPAÇÕES EN EVENTOS ONLINES:

Em Maio auxiliamos na organização de evento online
em comemoração ao dia do Geólogo (30 de Maio)
promovido pela Associação Brasileira de Geólogos de
Petróleo, “Dia do Geólogo - ABGP”.

Começamos as atividades de Junho com a
apresentação do webinar “A fase de Exploração nos
Contratos de E&P e o cenário Exploratório Brasileiro”
ministrado pela YP Thamila Bastos (ANP) para os
membros do Student Chapter da UFRJ, aproximando
estudantes das atividades comumente realizadas na
indústria. Este evento contou com a participação de
180 pessoas.

No dia 05 de Junho membros do AAPG Student
Chapter da Universidade federal do Rio de
Janeiro participaram do webinar “Avaliação de
Prospectos de óleo e Gás: riscos e incertezas“
ministrado pelo YP Guilherme Sowek (Repsol
Sinopec Brasil).
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Atividades 1º semestre de 2020
PARTICIPAÇÕES EN EVENTOS ONLINES:

No dia 12 de Junho membros do AAPG Student
Chapter da Universidade federal de Pernambuco
participaram do webinar “As oportunidades do
Geólogo na Indústria do Petróleo “ ministrado pelo YP
Guilherme Sowek (Repsol Exploração Brasil).

Encerramos o mês de junho com a atividade
realizada pela YP Gabriela Avellar, que
apresentou o webinar “Interpretação Sísmica de
Sistemas Ígneos e sua Importância na Exploração
de Óleo e Gás”, atividade organizada pelo
capítulo estudantil do Observatório Nacional.

14

AAPG YOUNG PROFESSIONALS BRASIL

BOLETIM
SEMESTRAL
nº4 | 1º Semestre de 2020

Atividades futuras
Eventos online AAPG YP Brasil: webinars, mesas redondas, minicursos, conversas.
Eventos exclusivos para membros YP Brasil: palestras internas, promoção de networking.
Programa Educacional AAPG YP Brasil

Próximos eventos
AAPG Virtual Research Symposium
Latin America & Caribbean Region
| South Atlantic Basins
Envio de resumos até dia 06 de
novembro de 2020.
Saiba mais em
https://lnkd.in/en9YMF7.

MÍDIAS SOCIAIS
Nos siga nas redes socias, se inscreva no nosso canal do YouTube, e acompanhe as nossas
atividades!
AAPG Young
Professionals Brasil

www.aapgypbrasil.com/
geo-blog
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JUNTE-SE A NÓS
SOBRE O YP:
O capítulo de jovens profissionais da AAPG no
Brasil começou em 2013 e se solidificou em 2015. É
formado por jovens profissionais geólogos que
terminaram a graduação há 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.

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

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;

TORNE-SE UM YP!!
Entre em contato pelas redes sociais ou
envie um email para
rp.yp.br.aapg@gmail.com.

PATROCÍNIO
Que tal associar a marca da sua empresa ao capítulo de jovens profissionais de uma
das maiores associações da indústria de petróleo do mundo?
Dessa forma você estará contribuindo para o
desenvolvimento e divulgação das geociências e,
consequentemente, para a capacitação dos jovens
profissionais que atuarão nos grandes desafios que a
indústria tem pela frente.

Apoie nossos eventos, campanhas e
programas, sua companhia e nossa
indústria contam com você.

Com o patrocínio ou apoio às nossas atividades, sua
empresa terá sua marca exposta em nossas diversas
oportunidades, não só no Brasil, mas em toda
América Latina.

Solicite via email
(aapg.yp.chapter.brazil@gmail.com) as
melhores oportunidades para sua
empresa!
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