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RESUMO:  
Os capítulos estudantis vinculados a AAPG (American Association of Petroleum Geologists) 
são grupos que buscam desenvolver atividades acadêmicas e sociais, potencializando, nos 
alunos, habilidades profissionais e de liderança exigidas no mercado de trabalho, através do 
contato academia, indústria e sociedade. Na Universidade Federal de Sergipe o capítulo 
estudantil da AAPG foi iniciado há seis anos, segundo incentivo do Professor Doutor Antônio 
Jorge Garcia do Departamento de Geologia da UFS, atual orientador do capítulo. Dentre as 
diversas atividades desenvolvidas pelo capítulo, destacam-se aquelas de cunho educacional, 
as quais buscam expandir os conhecimentos na área das Geociências. As duas principais 
atividades educacionais do capítulo AAPG/UFS são o “Mais Geologia” e o “Geologia na 
Escola”. A primeira atividade, o “Mais Geologia”, promove uma interação entre os alunos do 
curso de geologia a partir de discussões acerca de conteúdos importantes que são abordados 
ao decorrer da graduação. Esses debates são conduzidos por membros, ex-membros do 
capítulo ou profissional da área, com a função de escolher e explorar determinado tema de 
forma simples e direta através de apresentações expositivas para os alunos. Após a 
apresentação e esclarecimento do assunto abre-se uma discussão como forma de debate 
entre os alunos. O principal produto dessa atividade é promover maior conhecimento e 
desenvolvimento intelectual do corpo discente da nossa universidade, buscando sanar, de 
alguma forma, os déficits acumulados durante os anos de formação, estabelecendo assim, 
uma importante troca de experiências. A segunda atividade, o “Geologia na Escola”, é uma das 
atividades mais importantes desenvolvidas pelo Capítulo Estudantil AAPG/UFS. Uma vez que 
esta expande os horizontes educacionais das Geociências, levando a visão dos alunos da 
academia para aqueles que estão em formação básica (Ensino Fundamental) ou prestes a 
escolher uma profissão (Ensino Médio). Esta atividade apresenta para as instituições de ensino 
fundamental e médio temas relacionados às Ciências da Terra, Geologia do Petróleo e áreas 
afins. Os resultados obtidos com o “Geologia na Escola” são nítidos e imediatos. A troca de 
experiências e conhecimentos enriquece não só os ouvintes como também os que ministram 
as palestras/aulas. Cada ação é feita de forma personalizada, visando adequar o discurso e o 
conteúdo à ementa do ano escolar ou curso alvo da atividade. A atividade já foi desenvolvida 
em nível técnico (curso técnico em Petróleo e Gás), médio (ensino médio) e básico (ensino 
fundamental). Com essas ações o capítulo estudantil da AAPG/UFS vem aproximando a 
indústria e a comunidade das atividades acadêmicas na área de Geociências do Estado de 
Sergipe.  
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