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ATA Nº 004 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS 

 
Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2020, reuniram-se às 14h, via “Google Meet”, o 
presidente, Marcio Franklin Oliveira e os membros Alberto Machado Neto, Catarina Renice Galvão 
Wagner, Fabrício De Queiroz Venâncio, Gisele Birman Tonietto, Guilherme Lopes Barreto, Ingridy 
Santos Lopes, Jancileide Rocha Morgado, Karinne Santos Carvalho, Luciene Pires Brandão, 
Melissa Peron e Sá C. De Souza e Nelson Jorge Lemos de Souza. A reunião foi iniciada às 14h, 
pelo presidente, Sr. Marcio Franklin, com a leitura da seguinte pauta do dia: I – Apresentação do 
novo presidente e membros da CTPG: neste momento foi feito um esclarecimento sobre a saída do 
presidente anterior. Em seguida, cada participante fez uma breve apresentação pessoal, inclusive 
os novos membros CTPG (Informação); II – Comunicação entre membros: decidiu-se manter o 
grupo de “WhatsApp” já existente, fazendo apenas uma atualização, incluindo contato dos novos 
membros CTPG (Ação: Catarina); III – Função Secretaria: por unanimidade, Catarina Renice 
Galvão Wagner foi eleita para atuar no cargo em questão, após ter se oferecido (Informação); IV – 
Agenda de reuniões: mediante o contexto atual, foi decidido em comum acordo, que as reuniões 
ordinárias continuarão sendo feitas de maneira “on line”, facilitando assim a participação de todos, 
sempre que possível. A princípio, as reuniões ocorrerão nas terceiras semanas dos meses ímpares 
do ano, das 15h – 17h (16/09/20 e 18/11/20). No caso de reuniões extraordinárias, estas serão 
feitas conforme demanda (Informação); V – Gestão anterior CTPG: conforme acordado, a fim de 
interagir com temas e questões tratadas até então, a última ata será enviada até dia 25/07/20. 
(Ação: Catarina); VI – Temas de estudo: poderão ser sugeridos pelos membros, via e-mail até dia 
31/07/20, aos cuidados do presidente, Marcio Franklin, “marcio.franklin@ifrj.edu.br”. (Ação: Todos); 
VII – Análise dos temas de estudo: como os temas serão trabalhados será definido posteriormente, 
na próxima reunião. Os temas sugeridos serão estudados e consolidados, para talvez serem 
divididos e distribuídos para grupos menores entre os membros, a serem formados. Alguns temas 
foram sugeridos durante a reunião: Bioenergia, Biogás, Catálise, Indústria 4.0, Retomada da 
indústria de O&G após pandemia, Mudanças no sistema de trabalho pós pandemia, Projetos de 
energia renovável por empresas petróleo e gás, Ações sustentáveis feitas por empresas do setor 
de O&G, Inserção da mulher no mercado de trabalho de O&G, “Soft skills” exigidos do profissional 
de O&G, (Ação: Marcio Franklin); VIII – Outros assuntos: durante a reunião foi sugerido montar um 
programa para levar informação e estimular novos profissionais sobre o mercado de trabalho; 
convidar profissionais de fora para palestras ou seminários “on line”; desenvolver minicursos para 
novos profissionais mercado de trabalho, incluindo a área de ensino, visto que não há ainda CT de 
Ensino. (Informação) 
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