Relatório Mensal
(Monthly Report)

Relatório Mensal - Por que enviá-lo?
●

Um capítulo estudantil não é apenas um grupo que representa a AAPG em sua universidade, mas
também é responsável, tem autonomia para organizar, apoiar e participar dos mais variados eventos
e assim como estabelecer relações com outros grupos da AAPG, associações e empresas;

●

Surgiu como uma iniciativa de organizar e comunicar as atividades que são desenvolvidas por todos
os comitês da nossa região, Latin America and Caribbean Region (LACR), incluindo aquelas realizadas
pelos capítulos estudantis;

●

Atualmente, é um dos métodos mais eficientes de comunicação de atividades para boa parte dos
membros da associação na LACR, assim como ao redor do mundo.

Relatório Mensal - Para quem enviá-lo?
• O relatório deve ser enviado no corpo de mensagem do email e NÃO em um arquivo PDF, Word, Excel, etc.
• Os destinatários são apenas o “Coordenador dos SC da LACR” e o “Coordenador dos SC do seu país”
AAPG LACR Student Chapters Liaison: Daiane Cardoso ( daiane.cardoso.geo@gmail.com )
Coordinator of South Spanish Latin America (Argentina,
Bolivia, Peru and Uruguay)

Ailin Gerber ( ailugerber@gmail.com )

Coordinator of Brazil

Misael Félix ( misael_felix1@hotmail.com )

Coordinator of North Spanish Latin America (Colombia,
Ecuador, Mexico and Venezuela)

Paula Ramirez ( paula4ramirez@gmail.com )

Caribbean Coordinator (Suriname, Trinidad and Tobago, and
Guyana)

Tanuja Balkeran (anisa_balkeran@hotmail.com )

Relatório Mensal - Como enviá-lo?
• As atividades informadas devem conter as seguintes informações:
Date Month - The Chapter Name at University Name in City, Country, held the activity;
“Title of the activity”
held the event or short course;
received the grant;
attended the conference;
participated in;
organized the event, fieldtrip, etc.
by/lead by Name of the speaker/facilitator/trip leader from Company’s Name. X students, X young
professionals and X professionals attended.

Relatório Mensal - Como enviá-lo?
• Exemplo:

