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RESUMO: O Capítulo Estudantil AAPG/UFS, iniciado em Setembro de 2012 e ativo desde 
então, tem como principal objetivo difundir a temática da geologia do petróleo e áreas afins na 
universidade e na comunidade envolvida, a partir das atividades desenvolvidas e da 
participação e representação em eventos internacionais dos seus membros. No decorrer dos 
anos de atuação na universidade, o capítulo AAPG/UFS promoveu atividades com duas 
temáticas principais: acadêmicas e sociais. Desde então vem desenvolvendo um papel 
fundamental para o departamento de geologia da Universidade Federal de Sergipe. As 
atividades acadêmicas produzidas compreendem: Ciclos de Palestra e Mini-cursos; Visitas 
Técnicas; “Boas Vindas aos Calouros”; “Mais Geologia”; “Geologia na Escola”, participação 
durante as Semanas de Geologia promovida pelos alunos do departamento de geologia; “I 
Seminário de Campo na Bacia Se-Al” em parceria com o grupo “Jovens Geólogos”; além da 
execução por três vezes do programa oferecido pela AAPG Internacional “Visiting Geocientistic 
Program” (VGP). Dentre as atividades sociais realizadas estão: Campanhas de doação de 
sangue; Doação de ração para o projeto “Bichos do Campus”; Atividades em creches e 
institutos em comemoração ao dia das crianças; Doação de itens de higiene pessoal em asilo; 
“Doce Páscoa”. Por fim, o capítulo AAPG/UFS também participa de atividades internacionais 
promovidas pela AAPG, como por exemplo: AAPG International Conference and Exhibition 
(ICE); Leadership Summit (SCLS); e o Imperial Barrel Award, a mais relevante dentre essas, 
participando por cinco anos consecutivos (desde 2014) e conseguindo chegar às semifinais 
regionais, disputada em Bogotá na ultima edição (2018). Além do mais, também são 
desenvolvidas atividades voltadas exclusivamente para a indústria do petróleo, com uso de 
softwares e metodologia que são aplicadas no dia a dia das empresas, fortalecendo a interação 
entre universidade e indústria, auxiliando na preparação do corpo discente desta universidade 
para o mercado de trabalho. As atividades elucidadas são responsáveis pela complementação 
da formação tanto dos alunos que as promovem quanto dos que são assistidos pelas mesmas, 
permitindo concluir que a existência de capítulos estudantis nas universidades é de 
fundamental importância para o desenvolvimento do conhecimento, liderança e pró-atividade 
dos alunos a partir das atividades realizadas dentro e fora da comunidade acadêmica. 
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