
RESUMO R&OP  
Imperial Barrel Award (IBA)  

 
1. Qualquer instituição acadêmica (universidade) com um programa de mestrado em 

geociências (ou equivalente) pode aplicar para participar do programa AAPG IBA com um 
time de não mais de 5 estudantes. 
 

2. Os nomes de todos os estudantes que participam da competição, incluindo os nomes dos 
estudantes de cada equipe de uma universidade que esteja realizando um concurso interno, 
deverão ser informados a AAPG antes da distribuição dos conjuntos de dados (datasets). 
Qualquer universidade que falhe na apresentação dos nomes dos membros de cada equipe 
não receberá seus datasets. Ocultar informações não é permitido e resultará em 
desqualificação.  
 

3. Inscrição e pedidos de isenção devem ser realizados on-line através do website da IBA 
(www.aapg.org/iba/). 
 

4. Os estudantes não podem ter mais de um ano de experiência na indústria ou mais de 3 
anos de pós-graduação. Um pedido de isenção pode ser realizado após o registro da 
equipe, mas antes da distribuição de conjunto de dados, para que a comissão verifique se o 
estudante não excede estes requisitos. 
 

5. Uma universidade pode se inscrever no programa e  após uma análise mais aprofundada 
decidir não participar. Se isso for feito antes de receber o conjunto de dados IBA, não há 
nenhuma penalidade.  
 

6. Apresentações para empresas, sociedades e outras organizações externas são estritamente 
proibidas, durante ou após a competição. 
 

7. Nenhuma universidade deve obter ou utilizar dados adicionais (poços, linhas sísmicas, logs e 
relatórios publicados) dentro da Área de Avaliação (dentro do polígono vermelho na descrição 
do conjunto de dados). 
 

8. Consultores ou conselheiros da faculdade não podem, sob quaisquer circunstâncias, 
realmente executar o trabalho da equipe. A violação desta regra resultará na desqualificação 
imediata da equipe do IBA para esse ano. 
 

9. Consultores não podem ser juízes do IBA no exercício em que orientarem equipes de 
estudantes. 
 

10. Cada conselheiro ou consultor não deve gastar mais de uma hora por semana 
aconselhando sua equipe.  
 

11. Os conselheiros ou consultores não são permitidos na sala de competição antes ou durante a 
apresentação de sua equipe na competição da sua Seção ou Região (exceto se for permitido 
a todos pelos Coordenadores). Se a videoconferência é utilizada: Conselheiros e consultores 
não são permitidos na sala de videoconferência e à equipe não é permitido o uso de scripts. 
Fotografar ou gravar a apresentação de outra equipe é estritamente proibido. 
 

12. Equipes, conselheiros e consultores não são permitidos na sala de competição durante a 
competição final. 

 
 
 
Por favor, leia todo o R & OP (atualizado Agosto 2018) em www.iba.aapg.org. Você 
terá que certi�car a sua compreensão durante o registro e será responsabilizado por

ele.

http://www.aapg.org/iba/

