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Capítulos Estudantis do Brasil

Nordeste Sudeste Sul

• UFS

• UFPE

• UFC

• UFRN

• UFRJ

• UFRRJ

• UERJ

• USP

• UNICAMP

• UNIBH

• UFRGS

• UNIPAMPA

• UFSC

• UNISINOS

• UFPEL

• UFPR

16 Capítulos Estudantis 



Professor Orientador

Por que se tornar um Professor Orientador de um capítulo 
estudantil?

• Manter um contato mais próximo com os estudantes interessados em geologia

do petróleo;

• Ensinar mas, principalmente, aprender com os alunos;

• Trazer o ambiente da indústria para dentro da academia e assim contribuir

para suprir deficiências que a universidade possa apresentar;



Professor Orientador

Por que se tornar um Professor Orientador de um capítulo 
estudantil?

• Ajudar os estudantes no desenvolvimento de habilidades de liderança e soft

skills;

• Participar de competições e premiações da AAPG e AAPG Foundation para

desenvolver atividades, comprar materiais e equipamentos para o grupo ou

universidade;

• Receber o patrocínio da Chevron para o pagamento da anuidade.



Professor Orientador

Responsabilidades

• Orientar os estudantes sobre boas práticas, trabalho em grupo, temas 

relacionados à liderança e soft skills;

• Auxiliá-los no desenvolvimento das mais diversas atividades, como palestras, 

workshops, field trips, encontros de liderança, premiações, etc;

• Garantir o envio do relatório anual, responsável por manter o capítulo ativo;



Professor Orientador

Como manter seu status e patrocínio da Chevron ativos?

1.   Confirmação do comitê executivo do capítulo estudantil onde o Professor 

Orientador está atuando através do relatório anual; 

2.   Preenchimento e envio do Faculty Advisor Request for Sponsorship Form 

(anualmente - 01 de Julho de cada ano). Link: 

https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor

3.   Estar com o perfil pessoal atualizado em aapg.org (My profile);

https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor
about:blank


Professor Orientador
Página do Professor Orientador: 
https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/
faculty-advisor

https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor


Professor Orientador
Formulário de Patrocínio para o Professor Orientador: 
https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor

https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor


Professor Orientador
Formulário de Patrocínio para o Professor Orientador: 
https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor

● Adicione seu nome

● Email

● AAPG Member ID

● Universidade

https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor


Professor Orientador
Formulário de Patrocínio para o Professor Orientador: 
https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor

● Adicione informações

sobre seu endereço de

correspondência.

about:blank


Professor Orientador
Formulário de Patrocínio para o Professor Orientador: 
https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor

● Concorde com o 

patrocínio da Chevron

● Escreva seu nome no

campo eSignature

● Adicione a data

● Clique em “submit”

https://www.aapg.org/students/about/corporatesponsorship/faculty-advisor


Professor Orientador Depoimentos:

Quando eu era estudante, membro do capítulo estudantil da

Universidad Industrial de Santander, um mundo de oportunidades

se abriu diante de mim. Pude receber treinamento técnico, dos

profissionais mais importantes da indústria de O&G da Colômbia,

aprimorei minhas habilidades de liderança por meio dos diferentes

programas de treinamento da AAPG em todo o mundo e criei uma

incrível rede de contatos de todo o mundo, que hoje são grandes

amigos e com quem construímos idéias e projetos. Sou apaixonado

por trabalhar por, para e com os alunos, porque eles me lembram

onde eu estive e me incentivam a trabalhar duro para que tenham

melhores oportunidades do que eu pude ter. Meu compromisso é

contribuir para o crescimento e desenvolvimento de estudantes e

jovens profissionais em nossa região.

Flover  Gregorio Rodriguez

Executive Director at ACGGP 

Faculty Advisor of EIA Student 

Chapter - Colombia



Professor Orientador Depoimentos:

Tendo trabalhado na indústria do petróleo como geólogo de exploração por 7

anos, tive a honra de ser chamado pela University of West Indies para apoiar

seu programa de Geociência do Petróleo como professor e orientador da

AAPG. Eu sempre gostei de orientar os alunos por meio de estágios e essa

oportunidade me deu a chance de interagir e aconselhar os alunos com muito

mais frequência. Meu amor pelo ensino deriva da infância. Meu pai era

professor de Geografia do ensino médio e eu freqüentava suas viagens de

campo com seus alunos. Eu admirava como ele falava com eles, captava a

atenção deles e os inspirava. Ensinar e orientar para mim é a profissão mais

gratificante do planeta. Agora, tendo estado na indústria do petróleo e na

academia, fui orientado por muitas pessoas e continuo aprendendo e sendo

orientado por meus colegas. Você nunca para de aprender. E você nunca

sabe quando pode inspirar alguém, mudando ou abrindo sua perspectiva, o

que os leva a traçar novos caminhos e abrir novos caminhos. Ensinar hoje nos

prepara para os desafios e oportunidades de amanhã.

Xavier Moonan

Senior Geologist at Touchstone 

Exploration

Faculty Advisor of University of West 

Indies Student Chapter - Trinidad and 

Tobago



Professor Orientador Depoimentos:

Sou apaixonado pelo geologia desde o graduação e me

identifico com o senso de utilidade que o conhecimento

geológico nos possibilita ter, em todas as áreas de atividade

da geologia. A geologia do petróleo foi uma das que me

identifiquei nesta busca de utilidade no que aprendi. Além

disso, o fato de que para entender das coisas nesta área é

preciso entender de muitas coisas em geologia, desde como

se deposita um grão de areia até sobre a dinâmica das placas

tectônicas. Levar estes conhecimentos aos jovens é quase

que uma missão, muito mais do que uma obrigação.
Antônio Jorge Vasconcellos Garcia

Professor at Federal University of 

Sergipe (UFS)

Faculty Advisor of  UFS AAPG 

Student Chapter



Regras e Procedimento

Code of Ethics Branding Guidelines



Regras e Procedimento

Verificar as regras e código de 

ética da AAPG e solicitar 

aprovação;

Solicitar aprovação caso fique na 

dúvida;

Utilizar logos oficiais;

Não fornecer certificados para 

atividades online.



Regras e Procedimento
https://www.aapg.org/global/latinamerica/affiliated-

societies

Brasil: ABGP

SPE, SPWLA, SEG: eventualmente 
parceiras/concorrentes

Na dúvida entrar em contato com o 
comitê estudantil da AAPG LACR 

about:blank

