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Gestão LACR 2020-
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O que é o VGP?

• O VGP é um programa realizado pela AAPG para

que estudantes tenham a oportunidade de

conhecer diferentes práticas e técnicas de

Geólogos, Engenheiros e Geocientistas de alto

nível técnico dentro da Indústria e Academia,

desta maneira, poder analisar as opções que

existem nas carreiras das ciências da terra.



• O VGP tem como objetivo proporcionar à comunidade estudantil e universitária as

ferramentas necessárias para melhorar a comunicação entre estudantes,

membros, administradores universitários, e profissionais reconhecidos dentro da

indústria.

• Fornecer um meio eficaz para proporcionar uma discussão em primeira mão

sobre:

■ A situação atual da energia;

■ O papel da geociência na sociedade;

■ Novas técnicas, desenvolvimentos e recursos;

■ Ajuda industrial à educação;

■ Informações de interesse comum ao mundo acadêmico;

■ Diversas carreiras/especialidades dentro das ciências da terra.

Objetivo principal



• Acesse:

https://www.aapg.org/career/training/in-

person/visiting-geoscientists

Como solicitar um VG

about:blank


• Conheça os VGs e selecione um em: 

https://www.aapg.org/career/training/in-person/visiting-

geoscientists/vgs-available

Como solicitar um VG

• É importante saber quais são os limites geográficos de cada

palestrante. Essa informação pode ser confirmada nos dados do

palestrante, em “Travel Limits”.

about:blank


Como solicitar um VG

• Para facilitar a escolha do VG, será

disponibilizado um catálogo atualizado

com os VGs ativos na região e todas as

conferências disponíveis e atualizadas.



• Selecionado o VG (ou VGs) e a palestra, preencha o

formulário para solicitar o palestrante:

https://www.aapg.org/career/training/in-person/visiting-

geoscientists/request-form

Como solicitar um VG

Brazil VGP Coordinator: Misael Felix –
misael_felix1@hotmail.com

Region VGP Coordinator:  Mauricio Guizada 
– mauricioguizada@hotmail.com

Adicionalmente e com o objetivo de agilizar o 
processo, envie um email indicando o VG 

solicitado para os Subcoordenadores de cada
país e para o Coordenador Regional

about:blank
about:blank
about:blank


Para se tornar um Visiting Geoscientist deve-se:

■ Ser membro atual da AAPG;

■ Ter 5 ou mais anos de experiência como geocientífico;

■ Atuar na área da Geociência;

■ Ser interessado em incentivar o desenvolvimento da

carreira em geociência;

■ Fazer pelo menos um visita por ano fiscal;

■ Preencher o formulário de inscrição para VG da AAPG.

Como se tornar um VG



Como se tornar um VG

● Em

https://www.aapg.org/career/trainin

g/in-person/visiting-geoscientists,

acesse “Become a VG”

https://www.aapg.org/career/training/in-person/visiting-geoscientists


Como se tornar um VG

• Ou acesse diretamente o site e preencha o formulário 

em “here”: https://www.aapg.org/career/training/in-

person/visiting-geoscientists/become-vg

Retorne o formulário para:

mauricioguizada@hotmail.com

vgp@aapg.org

about:blank
mailto:mauricioguizada@hotmail.com
about:blank


Para mais informações sobre o programa acesse o site abaixo ou

entre em contato com o AAPG YP Brasil nas redes sociais.

https://www.aapg.org/career/training/in-person/visiting-geoscientists

about:blank


@AapgypBrasil @aapgbrasil.yp AAPG YP Brasil

Follow us!


