
Benefícios (Benefits)



Quais os benefícios de ser um membro?

• Membros e capítulos estudantis da AAPG têm acesso a inúmeros programas e 
pesquisas;

• Os benefícios são disponibilizados pela AAPG, AAPG Foundation e patrocinadores. 



Benefícios
Oportunidades especiais e descontos em conferências

International Conference
& Exhibition (ICE)

Conferências Técnicas
Conferências Locais e 

Regionais



Benefícios
Student-YP Leadership Summit 

• Participantes dos Student Chapters e YP da 
região da América Latina e Caribe para um 
treinamento e networking de 2 1/2 dias;

• Programa focado no desenvolvimento de 
habilidades técnicas, de liderança, trabalho
em equipe e professional; 

• Adiado para 2021 – Bogotá (Colômbia)



Benefícios
Fundos/ Student Grants

L. Austin Weeks Grant Grants-in-aid

https://foundation.aapg.org/l-austin-weeks-undergraduate-grant-program

• Programa da AAPG Foundation que
seleciona estudantes/SC da área para
ganharem o prêmio de $500.

• Programa da AAPG Foundation que
seleciona estudantes de mestrado e
doutorado para ajuda de custo na sua
pesquisa.

https://foundation.aapg.org/grants-in-aid-program



Benefícios
Publicações

AAPG Bulletin

• Conteúdo publicado todo mês;

• Estudantes têm acesso ao conteúdo dos 
últimos dois anos. 



Benefícios
Publicações

Search & Discovery 

• Informação técnica de todo o mundo;

• É possível procurar diferentes temas no site 
da AAPG.



Benefícios
Livros

Student Chapter Book 
Gift Program

• Novos capítulos estudantis recebem $250 
em crédito para usar na AAPG store;

• Capítulos existentes tem esse crédito
renovado a cada 3 anos. 

Publications Pipeline

• Universidades nos EUA doam livros usados
para programas de geociências por todo o 
mundo. 

https://www.aapg.org/about/aapg/overview/committees/publication-pipeline/make-a-donation



Benefícios
Oportunidades Profissionais

AAPG Career Center

• Carregue seu currículo e aguarde
oportunidades.

Networking

• Oportunidade de interação com
profissionais e professors da área em
eventos.



Benefícios

Competições/ Premiações

YouTube Video contest
AAPG Student Chapter

Awards
Imperial Barrel Award

(IBA)

• SCs enviam seus vídeos; 
• Vencedores recebem

reconhecimento e prêmio.

• Diferentes premiações a
capítulos estudantis e
voluntários da AAPG;

• Outstanding Student
Chapter Awards com
premiação em dinheiro.

• Time de 5 estudantes
apresentam uma análise
exploratória para jurados
que trabalham na
indústria.


