Caso seja estudante ou geólogo profissional, geofísico ou tenha afinidade com alguma das
especialidades das geociências, convidamos você a unir-se à AAPG e a tornar-se membro da
organização de Geólogos de Petróleo mais importante mundialmente.
A AAPG é uma organização geológica
internacional sem fins lucrativos que tem
sido o pilar da comunidade científica mundial
desde a sua fundação em 1917. Seus
propósitos são fomentar a investigação
científica, promover as geociências e a
tecnologia e, além disso, inspirar uma
elevada conduta profissional, sendo uma
associação de referência a nível mundial. A
AAPG fornece publicações, conferências,
oportunidades
educativas
para
os
geocientistas e divulga os mais recentes
estudos geológicos para o público em geral.
A AAPG possui aproximadamente 100
Sociedades Afiliadas ao redor do mundo e
mais de 8000 estudantes afiliados. Ela é
composta por cerca de 26000 membros nos
129 países que integram a indústria
petroleira (upstream).
Se deseja saber mais sobre a AAPG, visite a
nossa página www.aapg.org

DIVISÕES
Atualmente, a AAPG é uma comunidade geocientífica que conta com uma variedade de
divisões além da indústria do petróleo, as quais abordam diferentes aspectos das
geociências. Você pode unir-se àquela com a qual tiver mais afinidade.
Divisão de Assuntos Profissionais

(Division of Professional Affairs - DPA)
• Promover o profissionalismo e as normas éticas.
• Fornecer um meio para a certificação profissional de geólogos de petróleo, geólogos de carvão
e geofísicos de petróleo.
• Auxiliar no planejamento de carreira.
• Melhorar o bem-estar profissional dos membros da AAPG.

Divisão de Minerais de Energia

(Energy Minerals Division - EMD)
• Dedicada aos geólogos de energia que trabalham com recursos energéticos não convencionais e
alternativos.
• Proporciona acesso à informação técnica sobre os últimos avanços nestes recursos.
• Apoia a AAPG, disponibilizando oportunidades e capacitação local e internacional através de
seminários, cursos de curta duração e conferências.
• Fornece informações sobre recursos energéticos não convencionais e alternativos, bem como sobre
sua exploração e desenvolvimento, ao público em geral e àqueles que não são membros da AAPG.
• O conjunto de membros da EMD é um plus adicional aos membros da AAPG.

DIVISÕES
Divisão de Geociências Ambientais

(Division of Environmental GeosciencesDEG)
• Encarrega-se de fomentar o conhecimento e a investigação dos geólogos ambientais durante a
exploração e o desenvolvimento de recursos energéticos convencionais, não convencionais e
alternativos.
• Proporciona à AAPG uma visão geocientífica sobre tais assuntos.
• O conjunto de membros da DEG é um plus adicional aos membros da AAPG.

Divisão de Estruturas Petroleiras e Geomecânica

(Petroleum Structures and Geomechanics Division PSGD)
• Interessa-se pela geomecânica e pela geologia estrutural e tectônica.
• Enfoque em objetivos profundos, devido à sua importância, e/ou geomecanicamente complexos
(incluindo não convencionais e subsalinos).
• Esta divisão está em crescimento, surgindo devido à carência de organizações reconhecidas que
abordem esta temática.

BENEFÍCIOS

•
•

•
•
•
•

•

Ampliar seu conhecimento técnico, adquirir habilidades e
ferramentas importantes para o desenvolvimento de sua
carreira.
Possibilidade de expor ou publicar seus trabalhos e/ou artigos
técnico-científicos.
Fazer parte da maior rede de geocientistas do mundo.
Acesso às publicações (artigos, revistas, apresentações, etc.) e à
informação atualizada.
Obter descontos em eventos realizados pela AAPG e seus
capítulos.
Participação em programas educativos implementados pela
AAPG.
Participação em outros eventos da indústria com benefícios
e/ou facilidades para aqueles que são membros da AAPG.

TIPOS DE AFILIAÇÃO
A AAPG possui os seguintes tipos de afiliação, as quais têm validade até o fim do ano
fiscal (junho):
ESTUDANTES

FORMADOS

Para estudantes de geologia ou de um campo de
estudos relacionado ou geralmente associado à
geologia pertencentes a uma universidade com
padrões acadêmicos aceitáveis.

A adesão será paga pelos formados
e ficará disponível até 2 anos depois
da graduação (disponível somente
para membros estudantis existentes).

SEM CUSTO

$ 10
MEMBROS

Para aqueles que possuem licenciatura em ciências
geológicas, com um ano de experiência de trabalho ou
de magistério em geologia.
* Custo para jovens profissionais

A PARTIR DE $ 41.25 *

ASSOCIADOS
Para aqueles que não são elegíveis para outras
afiliações e cujo emprego está associado à geologia.
* Custo para jovens profissionais

A PARTIR DE $ 41.25 *

* Custo anual de $ 31.25, mais uma

tarifa única de 10 $.
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Entre em nossa página

•

Clique em Create Account

CLICK

•

Clique em Registrar-se para Afiliação

CLICK
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REGISTRO: Preencha o seu perfil

•

Inclua os seus dados

CLICK

2

REGISTRO: Preencha o seu perfil

•

Inclua os seus dados

Coloque 0000, caso o seu país
não possua código postal

Salve o seu ID
Ele facilitará o
acesso a tudo na
AAPG

CLICK
Utilize estes
espaços caso
queira mudar a
sua senha

Dados obrigatórios

*
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ATUALIZE O SEU PERFIL: Selecione o tipo de afiliação correspondente

CLICK

Você pode clicar em
qualquer um destes
CLICK

Você pode clicar em
qualquer um destes

NÃO use somente
letras MAIÚSCULAS
ou caracteres
especiais (&%$#...)

CLICK

Selecione o tipo de
afiliação
correspondente
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ATUALIZE O SEU PERFIL: Preencha a sua Inscrição

•

Preencha com os dados do seu perfil: formação.

CLICK

Bachelor (BS) = Licenciatura
Master (MS) = Mestrado
Philosophiæ Doctor (PhD) =
Doutorado

Área de estudo.
Estado: Em processo,
finalizado…

CLICK

•

Preencha com os dados do seu perfil: experiência de trabalho.

CLICK

Descreva as funções que
desempenha ou desempenhava

CLICK
Dados obrigatórios

*
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ATUALIZE O SEU PERFIL: Preencha a sua Inscrição

•

Coloque como referência um membro da AAPG e escolha a sua região.

Selecione a Região
da América Latina

•

Aceite os termos.

CLICK

Dados obrigatórios

*
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ATUALIZE O SEU PERFIL: Preencha a sua Inscrição

•

Selecione o seu Nível de Renda de acordo com os seus rendimentos anuais.
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Selecione esta opção
para América Latina

Receba o Boletim e a
revista Explorer em
formato digital
Receba o Boletim e a
revista Explorer em
formato impresso

Custo final da afiliação
em dólares americanos
Dados obrigatórios

*

Tarifa base para a solicitação
de afiliação (pagamento
único)
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ATUALIZE O SEU PERFIL: Preencha a sua Inscrição

•

•
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Se quiser, anexe o seu currículo.

Envie a sua inscrição ou salve-a para completar mais tarde.

EFETUE O PAGAMENTO
• Para efetuar o pagamento, você precisa de um cartão de crédito ou débito que esteja
habilitado para pagamentos via internet. Não se preocupe, os dados de seu cartão
estão a salvo.
Introduza os dados
de seu cartão

CLICK
Dados obrigatórios

*
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INSCRIÇÃO REALIZADA

•
•

Depois de efetuar o pagamento, seus dados serão verificados de acordo
com o tipo de afiliação que você solicitou. O membro que você colocou como
referência também será consultado.
Dentro de alguns dias, você receberá um e-mail informando que a sua
afiliação foi aprovada.
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