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RESUMO: A Associação Americana dos Geólogos de Petróleo (AAPG) é uma instituição de 
âmbito internacional com mais de 40.000 membros em 129 países, cujas principais missões 
são fomentar a pesquisa científica na área de Geologia, promover tecnologia, e favorecer uma 
conduta ética e exemplar entre os profissionais da indústria do petróleo. A AAPG possui 31 
comitês de jovens profissionais ativos, que buscam promover ampla interação entre a 
comunidade acadêmica e indústria, solucionar problemas técnicos e sociais. Dentro deste 
cenário, foi criado o Comitê de Jovens Profissionais do Brasil (Young Professionals – YP) com 
o objetivo de atuar como um facilitador na inserção de profissionais recém-formados no 
mercado de trabalho, assim como promover a interação entre profissionais de distintos 
segmentos e companhias petrolíferas do país, realizar a organização de eventos, viagens de 
campo e projetos de caridade, desenvolver um bom relacionamento entre os capítulos 
estudantis da AAPG no Brasil e a captação de novos membros para a associação. Para atingir 
os objetivos propostos, foram desenvolvidas diversas atividades ao longo do ano possibilitando 
maior comunicação entre os jovens profissionais, networking com profissionais da indústria, 
aumento da capacitação profissional técnica e de liderança e gerenciamento. O novo comitê 
executivo brasileiro dos YP foi eleito no final de 2015, sendo constituído por profissionais da 
indústria e estudantes de pós-graduação. O presente trabalho visa à divulgação das atividades 
do YP no Brasil com o objetivo de captar novos membros e ampliar suas atividades. Para isso, 
foi elaborado um plano de ações de tutoria, visando auxiliar na competição Imperial Barrel 
Award (IBA), a maior competição internacional da para alunos de pós-graduação, na realização 
de cursos e palestras técnicas, e eventos sociais. Dentre as diversas atividades elencadas no 
programa para 2016, vale destacar a participação em eventos da AAPG (Annual Convention & 
Exhibition – ACE, International Convention & Exhibition - ICE e Geosciences Technology 
Workshop - GTW), execução de workshop para debates a respeito da inserção de novos 
profissionais no mercado de trabalho, participação no ESW (Earth Science Week), evento 
organizado pelo Instituto Americano de Geociências com atividades que visam à sensibilização 
da sociedade no que diz respeito à relevância das Geociências no cotidiano, e cursos técnicos, 
visando o aprimoramento dos novos profissionais. A interação com os capítulos estudantis da 
AAPG (Student Chapters - SC) das universidades brasileiras permitiu atingir as metas do YP, 
uma vez que foram fundamentais na execução das atividades e na troca de experiências. 
Atualmente, existem três SC ativos no Brasil, três em processo de ativação, e temos a intenção 
de ativar mais dois capítulos até o final do ano. A conjuntura econômica e política atual impacta 
sobremaneira a absorção de novos geólogos no mercado de trabalho e, portanto, as ações 
supracitadas são de extrema relevância para o desenvolvimento técnico e social dos 
geocientistas brasileiros, mitigando o impacto da situação atual.  
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