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Local do evento
• O PCIC é realizado pelo
IEEE americano anualmente
desde 1954, sendo o eventoreferência sobre instalações
elétricas no segmento
petróleo e gás.
• Nesta edição o evento foi
realizado nos Centros de
Convenções de dois hotéis
interligados por passarela
coberta: o Hilton Netherland
Plaza (561 qto.) e o Hyatt
Regency (486 qto.), ambos 5
estrelas.
• Na foto à esquerda, fachada
do Hilton.

Sessões técnicas - 22 a 24/9/08

• Com 1050 inscritos,
o evento teve 42
trabalhos técnicos e
também ofereceu 6
tutoriais (minicursos) em 25/9/08.
• O PCIC Cincinnati
contou com a maior
delegação brasileira:
11 profissionais.
• Na foto à esquerda
vemos um trabalho
sendo apresentado
no salão Pavillion do
Hilton.

Subcomitês - 23/09/08

• A organização do PCIC é conduzida por 9 Technical Subcommittees.
• Na foto o secretário Bill Lockley apresenta o novo Chair do
International Subcommittee, Estellito Rangel Jr.

International Subcommittee meeting - 23/09/08

• O IEEE Brasil, buscando ressaltar o expertise dos profissionais
brasileiros neste segmento, realiza a cada 2 anos o PCIC BR. Na
foto, apresentação do relatório do II PCIC Brasil, realizado em 16 e
17/09/08 no Rio de Janeiro.

Safety Subcommittee meeting - 23/09/08

• Na reunião do Safety SC, foi apresentada a organização do IV ESW
Brasil 2009 (Blumenau 22 a 24/9/09) - evento totalmente dedicado à
segurança em eletricidade e nos padrões do IEEE ESW americano.

PCIC Luncheon - 24/09/08

• Este almoço reuniu todos os 1050 participantes no Hyatt.
• Na oportunidade foram ressaltados pontos importantes do II PCIC
BR 2008 e os objetivos para o III PCIC BR - agendado de 14 a 16
de setembro de 2010, no Rio de Janeiro.

Conclusões
• O PCIC americano é um grande evento que inclui diversas
atividades, como reuniões de grupos de trabalho de normas API
(American Petroleum Institute) e do IEEE, além das apresentações
de trabalhos técnicos;
• O IEEE Brasil foi muito elogiado pelas iniciativas em organizar os
PCIC BR e ESW BR, eventos que fornecem expressivo volume de
informações técnicas aos profissionais;
• Além disso, dos trabalhos apresentados no I PCIC BR 2006, dois
foram selecionados para publicação na revista IEEE IAS Magazine,
distribuída a mais de 70 países, o que contribui para a divulgação
da competência técnica brasileira;
• A participação de um brasileiro no Executive Subcommittee do
PCIC americano (eng. Estellito Rangel Jr.) traz maior visibilidade ao
setor de óleo e gás nacional, além de incentivar a apresentação de
papers de nossos profissionais neste evento-referência mundial.

