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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
O ano de 2019 foi um ano muito
especial para mim e para a AAPG
YP Brazil. Gostaria de agradecer a
todos pela confiança, por terem
acreditado
em
mim
como
presidente e agradeço ainda mais
a cada um dos membros que trabalharam de forma
voluntária para conseguimos realizar nossas
atividades e seguir com nossos principais objetivos.
Um dos nossos principais objetivos é aproximar os
alunos e recém-formados em geociências da
indústria de E&P. Vejo que ainda existe um longo
caminho pela frente para aproximar as
universidades e os cursos de geologia da indústria.
Os cursos fazem um excelente trabalho na
educação técnica e não deixam a desejar para
nenhum outro profissional de geologia formado em
qualquer outro país. Já conheci geólogos de
diversas nacionalidades e vejo que os geólogos
brasileiros
estão
muito
bem
preparados
tecnicamente. Mas uma parte importante que falta,
não somente aos profissionais de geociências, mas
também a diversas outras áreas é aproximar
nossos alunos a realidade da indústria. Vi isso
quando me formei em 2011 e vejo o mesmo
acontecer hoje com geólogos de diversas
universidades que se graduam e tem um choque de
realidade. Por isso me juntei a AAPG YP Brazil,
para fazer minha parte e retribuir o estudo que
tive. Este ano foi ainda mais especial graças as
atividades que nos permitiram juntar, mesmo que
um pouco, os alunos a realidade da indústria
através do RTW, de palestras, de cursos online e o
apoio de nossos membros as equipes do IBA. Em
2020 teremos novos desafios e continuaremos a
batalhar para alcançar nossos objetivos.
Guilherme Arruda Sowek
(Presidente AAPG YP Brasil)
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Novidades
Conheça o novo comitê executivo 2019 - 2020 do AAPG YP Brasil, eleito em junho de
2019.

GUILHERME ARRUDA

PRISCILA AMARAL

DAIANE CARDOSO

CAIO SOARES

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

SECRETÁRIA

TESOUREIRO

THAMILA BASTOS

RENATA ZANELLA

LETÍCIA CORRÊA

ASSESSORA

COORDENAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS

COORDENAÇÃO PUBLICIDADE E
MÍDIAS SOCIAIS

FRANCIELLY DE SÁ

CARLOS FRACALOSSI

DIEGO GRACIOSO

COORDENAÇÃO DE EVENTOS

COMISSÃO DE ÉTICA

COMISSÃO DE ÉTICA

2

AAPG YOUNG PROFESSIONALS BRASIL

BOLETIM
SEMESTRAL
nº3 | 2º Semestre de 2019

Novidades
No segundo semestre de 2019 o AAPG YP Brasil deu inicio a organização e oferecimento de
palestras e cursos presenciais e online, além do lançamento de um novo programa o Mentoring
Program.
Saiba mais sobre essas novidades na página 5.
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Novos Membros
No segundo semestre de 2019 treze novos membros ingressaram no capítulo.
Bem vindos!

ALESSANDRA PEÇANHA

BRUNO VALLE

CAMILLA SZERMAN

GUILHERME DUARTE

COMISSÃO ESW E RTW

COLABORADOR

COMISSÃO PUBLICIDADE E
MÍDIAS SOCIAIS

COLABORADOR

LAURA LIMA

MARCUS JACINTO

PATRICIA DESCOVI

RAFAEL CATALDO

COLABORADORA

COLABORADORA

COMISSÃO PUBLICIDADE E
MÍDIAS SOCIAIS

COLABORADOR

RENATA ZANELLA

RICARDO ALEVATO

ROSANE EUZÉBIO

COORDENAÇÃO RP

COMISSÃO PUBLICIDADE E
MÍDIAS SOCIAIS

COLABORADORA

SUELEN GOLVEIA

VINÍCIUS LUIZ DA SILVA

COMISSÃO EVENTOS

COMISSÃO PUBLICIDADE E MÍDIAS
SOCIAIS
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Atividades 2º semestre de 2019
AAPG YP inicia o oferecimento de palestras e cursos, e lança um novo
programa de mentoria
O capítulo de Jovens Profissionais da AAPG no Brasil começou, a partir de agosto de 2019, a
organizar e oferecer cursos e palestras online e presenciais abertas à membros, e a estudantes e
profissionais não-membros do capítulo. Contudo, membros do AAPG YP Brasil, possuem prioridade
para preenchimento das vagas.
No segundo semestre de 2019, ocorreram três cursos e três palestras sobre temas relevantes e
atuais na indústria do petróleo:
Cursos
26-28 de agosto: "Introdução a interpretação
sísmica global usando o Paleoscan 2019"
oferecido pela empresa Ellis e ministrado pelos
profissionais Marcos Alves, João Victor Anjos e
Loeiza Gicquel. Curso presencial, ocorrido no
LabSismo UERJ exclusivamente para membros
do AAPG YP Brasil. 10 YPs participaram.
7 a 10 de outubro: "Machine Learning Applied to
Geoscience" por Laura Lima (Schlumberger).
Curso online, aberto para não membros,
ocorrido no Rio de Janeiro. 21 pessoas
participaram.
09, 12, 16 e 18 de dezembro - "Introdução a
avaliação de prospectos de óleo e gás: da
definição ao leilão" ministrado pelo presidente
do AAPG YP Brasil Guilherme Arruda
(Repsol). Curso online, com inscrições abertas a
todos interessados, também com o objetivo de
auxiliar os participantes do IBA 2020. 54
estudantes e YPs participaram.
Curso Paleoscan 2019 - Ellis. Profissionais Marcos Alves,
e Loeiza Gicquel com os participantes do curso.
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Atividades 2º semestre de 2019
AAPG YP inicia o oferecimento de palestras e cursos, e lança um novo
programa de mentoria
Palestras
09 de outubro: "Amarração de poço para
geração de modelo de velocidade no DSG" por
Ricardo Nicário (Halliburton). Palestra presencial
ocorrida na UERJ. 5 pessoas participaram.
28 de outubro: "Modelagem de fácies em
contexto exploratório" por Ezequiel Bastos
(Halliburton). Palestra presencial ocorrida no
LabSismo UERJ. 5 pessoas participaram.
30 de outubro: "Exploração, técnica e formação
Ricardo Nicário com YPs e estudantes participantes de
do Know-how petrolífero brasileiro" por Drielli
sua palestra.
Peyrl (Jovem Pesquisador FAPESP no IEA USP).
Palestra online sobre a história e desenvolvimento
da formação de conhecimento em geologia de
petróleo no Brasil. 13 pessoas participaram.
Além dos curso e palestras, foi lançado em 1
de outubro de 2019 o programa de mentoria
do AAPG YP Brasil. O programa consiste em
dar suporte de carreira pra quem é recém
formado, tem pouco tempo de experiência ou
ainda está na graduação. Os mentores serão
profissionais membros do capítulo, que
tenham no mínimo 2 anos de experiência para
mentoriar estudantes, e a partir de 5 anos de
experiência para já graduados. A mentoria
ocorre online ou presencialmente de acordo
com cada mentor. Nesta primeira edição do
programa há 5 mentores e 10 mentoriados,
todos membros do AAPG YP Brasil.
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Atividades 2º semestre de 2019
Membros do AAPG YP Brasil participam do ICE 2019 e representam Brasil no
AAPG LACR Leadership Summit 2019
De 27 a 30 de agosto de 2019, ocorreu a
conferencia
internacional
"AAPG
2019
International Conference and Exhibition" (ICE)
no hotel Hilton Buenos Aires em Buenos Aires,
Argentina. No ano de 2019 este importante
evento da AAPG foi hospedado pela própria
organização "American Association of Petroleum
Geologists" (AAPG) e pela Associação Argentina
de Geólogos e Geofísicos do Petróleo (AAGGP).
O ICE visa atender uma audiência global de
profissionais da área de energia para realizar a
troca de conhecimentos, dados e inovações.
A sua programação procurou valorizar os jovens
profissionais. No primeiro dia do evento, pela
primeira vez foi realizado um workshop voltado
apenas para os YP’s, coordenado por Flover
Rodriguez e vários profissionais, como Elvira
Pureza Gomez, Gretchen Gillis entre outros,
trouxeram temas relevantes que visaram o
desenvolvimento de carreira.
Durante o evento, foi oferecido aos estudantes e
aos jovens profissionais um coquetel onde o
presidente da AAPG, Denise Cox, Emily Illinais e
outras personalidades estiveram presentes.
Nesse evento representantes de toda a America
Latina e do mundo trocaram experiências e
informações sobre os seus capítulos. Além disso,
todos os dias do ICE na parte da tarde foram
realizados encontros informais entre os
profissionais da indústria e os YP’s, o que
proporcionou muito networking e troca de
experiências.
Dentre os participantes do Brasil, tivemos a
Jovens profissionais do Brasil nas diversas atividades,
participação de vários Yp’s do nosso capítulo,
como os networkings programados, reuniões globais e
regionais durante o ICE 2019.
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Atividades 2º semestre de 2019
Membros do AAPG YP Brasil participam do ICE 2019 e representam Brasil no
AAPG LACR Leadership Summit 2019
que apresentaram trabalhos técnicos de forma
oral e em formato pôster, participaram de mini
cursos, além de participar de reuniões regionais e
globais durante o evento.
Logo em seguida ao ICE, ocorreu dos dias 30 de
agosto a 01 de setembro a edição de 2019 do
LACR Student & YP Chapter Leadership Summit,
no Hotel 725 Continental, também em Buenos
Aires, Argentina.
O "Latin America Region & Caribbean Student
and Young Professional Chapter Leadership
Summit" é uma iniciativa desenvolvida por líderes
estudantes de geociências que representam a
AAPG em 11 países da América Latina e do
Caribe. Este evento reuniu 43 estudantes e
YP's em apresentação oral e participação em reunião
jovens profissionais representantes das regiões
regional durante o ICE.
para compartilhar aprendizado de melhores
práticas, experiências e desenvolver habilidades
de liderança e trabalho de equipe.
Representando o Brasil no 2019 Leadership
Summit, tivemos a YP Thamila Bastos como
representante do AAPG YP Brasil, Bruna Greco
do Capítulo estudantil AAPG UERJ e também os
YPs Daiane Cardoso (Student Chapter Liaison),
Lizbeth Calizaya (YP Chapter Liaison) e Misael
Félix (IBA Coordinator) como representantes da
AAPG Latin America and the Caribbean Region.
Durante o Leadership Summit 2019 os
participantes tiveram a oportunidade de
compartilhar experiências por meio de uma
apresentação
sobre
os
capítulos
que
representam, desenvolver liderança e habilidades
de trabalho em grupo através de palestras, como
Grupo de participantes no LACR Leadership Summit
2019 e representantes do Brasil no evento.
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Atividades 2º semestre de 2019
Membros do AAPG YP Brasil participam do ICE 2019 e representam Brasil no
AAPG LACR Leadership Summit 2019
as do Victor Vega (Advisor da região LACR),
Antônio Velasquez (delegado da Colômbia e do
Brasil na região) e Clyde (delegado de Suriname
na região), e participação em uma atividade de
dinâmica de grupo.
Confira o depoimento de Thamila Bastos,
representante de nosso capítulo de jovens
profissionais da AAPG no Brasil:

amizades, troca de experiências e de MUITO
aprendizado e autoconhecimento. Se fosse
escolher 1 palavra que sumarizasse todo o
Summit 2019, seria "ENTREGA".
Cada um de nós (participantes e organizadores)
se entregou para o sucesso deste evento. Por
fim, deixo aqui meu "muito obrigada" aos meus
companheiros de Capítulo, por permitirem que
eu
vivenciasse
essa
experiência
e,
"Foi uma grande honra ter sido escolhida pelos principalmente a AAPG LACR e AAPG Global
meus colegas de Capítulo para representar o por viabilizarem este grande encontro!"
Brasil no Leadership Summit em 2019. Por tudo
que já havia escutado através das experiências
dos meus colegas nas edições anteriores, o
evento ainda conseguiu superar as minhas
expectativas.O cuidado e a preocupação dos
organizadores com a nossa chegada e
hospedagem, assim como o andamento do
evento em si foram o ponto alto do sucesso do
Summit, sem dúvidas. Além disso, o conteúdo de
liderança preparado para nós foi extremamente
importante para nos mostrar que, mesmo
enquanto indivíduos jovens que somos, temos
potencial e somos altamente capazes de
alcançarmos grandes lugares em qualquer coisa
que nos propusermos a fazer. Ainda tivemos a
oportunidade de ouvir grandes nomes da
Indústria no mundo contar suas trajetórias,
compartilhando conosco seus desafios e YP Thamila Bastos, representante do AAPG YP Brasil,
inseguranças e como conseguiram superá-los. em sua participação no LACR Leadership Summit 2019.
Foram histórias de vida verdadeiramente
inspiradoras! Um evento de 3 dias intenso,
enriquecedor, cheio de companheirismo e
cooperação. Um final de semana de novas
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Atividades 2º semestre de 2019
Earth Science Week 2019: mais de 200 pessoas participam no Brasil
No ano de 2019, as atividades da Earth Science
Week (ESW) no Brasil com a participação de YPs
ocorreram na região de Campinas e no Rio de
Janeiro. A ESW é uma ação internacional
promovida pelo Instituto de Geociências
Americano (AGI) desde 1998 visando a difusão
da relevância das geociências na sociedade,
esta ação é executada no Brasil pelo AAPG YP e
alguns capítulos estudantis.
Na região de Campinas as atividades da ESW
2019 foram coordenadas pela YP Letícia Corrêa
e 12 membros do capítulo estudantil AAPG
UNICAMP. Tais atividades ocorreram nos dias 16,
17 e 18 de outubro. A YP e os estudantes da
Unicamp visitaram o Núcleo de Ação Social
(NAS) de Barão Geraldo em Campinas, para
ministrar a duas turmas de criança de 9 a 12 anos
e suas professoras a palestra "Evolução da Terra
por meio da Paleontologia" e realizaram a
atividade prática "Paleontólogo por alguns
minutos" onde as crianças deveriam escavar um
pote de areia para encontrar peças de
ilustrações de fósseis e remontá-los para
interpretarem seu habitat, hábitos alimentares e
comportamento. No total 25 crianças e 2
professoras participaram das atividades no NAS.
Além desta instituição, a Escola Técnica Vasco
Antônio Venchiarutti (ETEVAV) em Jundiaí
também foi visitada. Lá a YP, acompanhada do
membros do capítulo estudantil realizaram duas
palestras e atividades práticas para alunos do
ensino médio. O primeiro grupo, com cerca de
140 alunos e dois professores, participou da
palestra "Desastres Naturais" e de uma
competição de perguntas e repostas sobre a

Membros AAPG UNICAMP e crianças que participaram
das atividades da ESW 2019 no NAS Barão Geraldo em
Campinas.
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Atividades 2º semestre de 2019
Earth Science Week 2019: mais de 200 pessoas participam no Brasil
temática da palestra com questões retiradas de
vestibulares e concursos nacionais. O segundo
grupo, com cerca de 70 alunos e dois professores,
participou da palestra "Geologia e Recursos
Naturais" que teve como foco discorrer sobre a
água e petróleo. Em conjunto foi realizada com os
alunos um experimento para percepção de
porosidade e permeabilidade em diferentes
materiais e a apresentação de amostras de rochas
que
geralmente
constituem
aquíferos
e
reservatórios.
Ao todo, entre crianças, alunos e professores,
participaram aproximadamente 241 pessoas na
região de Campinas. Uma experiência que cumpre
o papel de espalhar as geociências e é muito
enriquecedora para seus organizadores e
participantes.
No Rio de Janeiro, o YP Gilberto Raitz participou
de uma das atividades do projeto "Geoparque
Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro",
incluído na 10 ª SIAC na Universidade Federal do
Rio de Janeiro UFRJ que ocorreu durante os dias
21 a 27 a de outubro.
O projeto "Geoparques Costões e Lagunas do
Estado do Rio de Janeiro" compreende 16
YP Letícia C. e membros AAPG UNICAMP e os
municípios do Estado administrado pela Prof. Dra
adolescentes que participaram das atividades da ESW
Katia Mansur. Além da importância do projeto do
2019 na ETEVAV em Jundiaí.
ponto de vista científico, ambiental e cênico
(Geoparque), ocorre também projetos com objetivo
de inserir a população de maneira cultural, dessa
forma nasce programas educacionais como o
Projeto SNCT: Os Superferas do Geoparque
Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro.

Veja mais sobre a ESW 2019 em Campinas: https://portal.ige.unicamp.br/news/2019-11/estudantes-do-ig-levamconhecimentos-sobre-geociencias-ao-ensino-fundamental-e-medio
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Atividades 2º semestre de 2019
Earth Science Week 2019: mais de 200 pessoas participam no Brasil
O projeto Superferas promoveu atividades
socioeducativas durante 10 ª SIAC/UFRJ o evento,
envolvendo crianças de escolas publicas, em torno
de cinco escolas por dia durante todo evento. As
atividades envolviam a apresentação dos
Superferas de forma dinâmica e divertida, como
jogos de adivinhação, jogos de memória, desenhos
para colorir e perguntas e respostas fazendo com
que as crianças aprendessem a importância do
Geoparque Costões e Lagunas de uma forma
lúdica.

YP Gilberto Raitz em sua participação nas atividades
do projeto "Geoparques Costões e Lagunas".

Saiba mais sobre o projeto Geoparques Costões e Lagunas em:
https://www.geoparquecostoeselagunas.com/

Sobre a ESW: http://www.earthsciweek.org/about-esw
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Atividades 2º semestre de 2019
PALESTRAS E MINI CURSOS:
No dia 7 de julho de 2019 o YP, Alexandre
Baumhardt, realizou a palestra "An Introduction
about the Young Professionals”, onde apresentou
o programa Ready to Work (RTW), que tem como
objetivo principal aproximar o jovem profissional
geólogo da industria através de um programa
intensivo com matérias da área de exploração de
óleo e gás ministrados por profissionais da
indústria, e o Mentoring Program (p. 6) para
alunos da URGS em Porto Alegre, Rio Grande do
Sul. A palestra atendeu a 6 pessoas, dentre eles
YP's e alunos de graduação.

Entre os dias 12 a 16 de agosto de 2019 a YP,
Gabriela Avellar, participou do curso "Modeling
of igneous intrusions in sedimentary basins",
oferecido pela UERJ, Eneva e Geomodelling
Solutions.

No dia 21 de agosto de 2019 a YP, Leticia Corrêa,
apresentou o capítulo AAPG Young Professionals
e o programa Read to Work (RTW) para 20 alunos
(graduação e pós-graduação) da Universidade de
Campinas (UNICAMP) em Campinas, São Paulo.
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Atividades 2º semestre de 2019
PALESTRAS E MINI CURSOS:
Nos dias 5 e 6 de setembro de 2019 a YP, Laura Lima
da Schlumberger, ministrou o curso "Machine Learning
Applied to Geosciences" a 16 estudantes do
departamento de geologia da Rural (SEGEO-UFRRJ).

No dia 9 de setembro de 2019 a YP Gabriela Avellar
ministrou a palestra "Field Geology and Petroleum
Geology Professionals", onde 61 estudantes da
FAETEC, Bacaxá em Saquarema estiveram presentes.

No dia 18 de setembro de 2019 o YP, Guilherme Sowek
da Repsol, ministrou "The role of geologists in
prospectus evaluation" participaram 13 estudantes da
UERJ e UFRRJ e YP’s.

No dia 19 de setembro de 2019 o YP Mateus Kroth, realizou a
apresentação "Petrophysics introduction for the Imperial
Barrel Award" para os membros do capítulo estudantiil AAPG
UNIPAMPA de forma online, como parte do apoio oferecido
pelo AAPG YP Brasil as esquipes do IBA 2020.
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Atividades 2º semestre de 2019
PALESTRAS E MINI CURSOS:
No dia 25 de setembro de 2019 a AAPG YP Brazil,
em conjunto com o capítulo estudantil AAPG
UNICAMP, organizou a palestra "The Petroleum in
Brazil" por Drielli Peyerl (IEE - USP) no IG UNICAMP em Campinas - SP, 22 pessoas
participaram.

Entre os dias 25 e 27 de setembro de 2019 a YP
Daiane Cardoso, participou do minicurso "Techlog",
realizado na III Semana de Geologia da UFRJ, no
Rio de Janeiro. O minicurso foi ministrado por
Aristides Orlandi Neto, da Lagesed/UFRJ.

No dia 11 de outubro de 2019 o YP, José Arthur
Oliveira, participou de um bate-papo com 20
estudantes em Aracaju, organizado pelo capítulo
estudantil AAPG UFPE.

No dia 18 de outubro de 2019 a YP, Priscila Amaral,
ministrou a palestra "Women of Sucess" para uma
rede de empreendedores no Rio de Janeiro onde 50
pessoas participaram.
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Atividades 2º semestre de 2019
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

No dia 30 de julho de 2019 aconteceram os
seminários técnicos de exploração da Agência
Nacional de Petróleo (ANP) referente às rodadas
R16 e PP6 no Hotel Windsor Florida no Rio de
Janeiro, com audiência estimada de 200 pessoas,
dentre estes 5 YP's.

Entre os dias 20 e 23 de agosto de 2019 foi sediado no
Rio de Janeiro, a "16th International Congress from
Brazilian Society of Geophysics", onde 14 YP's
estiveram presentes tanto nas palestras quanto nos
minicursos.

No dia 23 de agosto de 2019, YP's participaram de
uma mesa redonda sobre o mercado de trabalho na
aréa de Geologia, ocorrida na IX Semana de Geologia
da UERJ (SAGEO), na UERJ, Rio de Janeiro - RJ.
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Atividades 2º semestre de 2019
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS:
No dia 4 de setembro de 2019 a YP, Priscila
Amaral, esteve presente ministrando a palestra
"Geochemistry and palynological analyses of Codó
Formation" e participou da mesa redonda "Women
in Geosciences" durante o XXIX Segeo na UFRRJ
em Seropédica, com participação de mais de 40
pessoas. Ainda no mesmo evento, no dia 5 de
setembro a YP, Talissa Mira, participou da mesa
redonda "Ruralino Legacy" contando um pouco da
sua trajetória na Universidade Rural do Rio de
Janeiro.

Nos dias 19 e 20 de setembro de 2019 a YP,
Gabriela
Avellar,
participou
do
evento
"Entrepreneurial Forum to leverage the Girls STEM
project" na cidade de São Paulo.

No dia 30 de outubro de 2019, alguns YP's
participaram do evento OTC (Offshore Technology
Conference) Brazil, no Rio de Janeiro. A YP
Thamila Bastos apresentou uma palestra no stand
da ANP referente ao cenário exploratório no
Brasil.

17

AAPG YOUNG PROFESSIONALS BRASIL

BOLETIM
SEMESTRAL
nº3 | 2º Semestre de 2019

Atividades 2º semestre de 2019
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

Nos dias 6, 7 e 8 de Novembro 2019 , os YP's
Priscila Amaral, Daiane Cardoso, Lizbeth Calizaya,
Matheus Kroth e Guilherme Duarte participaram do
"I Seminário de Inteligência Artificial Aplicada à
Indústria do Petróleo" organizado pela ABGP e
ocorrido na Firjan, Rio de Janeiro - RJ.

No dia 12 de dezembro de 2019 aconteceu o
"Industry Technical and Professional Excellence
Award - SPE Brazil Section" realizado no teatro
Riachuelo. A YP Priscila Amaral participou como
mestre de cerimônia do evento. Neste, os
premiados da região Latino América foram
reconhecidos. A premiação teve a presença de
Shauna Noonan, presidente global da SPE.
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Atividades 2º semestre de 2019
REUNIÕES E SOCIAL MEETINGS:
O AAPG YP Brasil realiza reuniões mensais e
social meetings com seus membros durante o
ano. As reuniões tem o objetivo de manter o
grupo sempre ativo para planejamento e
organização das atividades do capítulo,
tomadas de decisões, divisões de tarefas,
passagem de informes e contribuir para a
interação entre os membros presenciais das
reuniões com os membros de fora do Rio de
Janeiro que participam de forma online. Além
disso, no segundo semestre de 2019 ficou
estabelecido que em todas as reuniões
ocorrerão palestras técnicas, onde um membro
do capítulo terá alguns minutos para apresentar
sobre o seu trabalho na área de óleo e gás, seja
na industria ou universidade. Essa foi uma
maneira encontrada de valorizar os trabalhos
dos membros da AAPG YP Brasil e ajudá-lo em
sua divulgação.
Os social meetings são encontros informais e
descontraídos que ocorrem sempre após as
reuniões mensais com os membros presenciais.
São um meio de descontrair, trocar
experiências, fazer amizades e um networking.
O AAPG YP Brasil valoriza muito a boa relação
entre seus membros.
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Atividades futuras
IBA 2020
Cursos e palestras
RTW 2020

Próximos eventos
50º Congresso Brasileiro de Geologia, Brasilia - DF.
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MÍDIAS SOCIAIS
Nos siga nas redes socias e acompanhe as nossas atividades!
www.aapgypbrasil.com/
geo-blog

JUNTE-SE A NÓS
SOBRE O YP:
O capítulo de jovens profissionais da AAPG no
Brasil começou em 2014 e se solidificou em 2015.
É formado por jovens profissionais geólogos que
terminaram a graduação há pouco tempo e estão
iniciando sua vida profissional na indústria ou
fazendo mestrado/doutorado. Tem por objetivo
divulgar e realizar atividades da AAPG,
promover eventos relacionados a indústria do
petróleo (cursos, palestras, workshops, etc),
promover capacitação técnica e realizar o
networking com profissionais e estudantes
relacionados a indústria do petróleo.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer pessoa que seja um jovem
profissional atuante há menos de 10 anos
na indústria do Petróleo, recém-formados e
estudantes de pós-graduação.

Você se formou e agora?
Gostaria de aprender habilidades
importantes para sua carreira
que não são ensinadas na
universidade?
MOTIVOS PARA SER UM YP:
Desenvolvimento pessoal e profissional;
Networking
com
estudantes
e
profissionais da área de Óleo e Gás;
Capacitação técnica;
Vantagens de ser um membro filiado a
AAPG Internacional;

TORNE-SE UM YP!!
Entre em contato pelas redes sociais ou
envie um email para
aapg.yp.chapter.brazil@gmail.com.

APOIO
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