
 

Company Use 

 

Por que ingressar na SWE como integrante universitária? 

SUA COMUNIDADE 
Um diploma de engenharia pode soar como uma conquista solitária, mas na SWE você não se sentirá só. Ao ingressar na SWE, 

você tem acesso a uma rede automática de colegas com experiências, desafios e metas semelhantes. Muitas integrantes atuais 

creditam a entrada na SWE na faculdade como o motivo pelo qual permaneceram, e obtiveram sucesso, em seus programas de 

STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Você também terá a oportunidade de conhecer e interagir com 

engenheiras ativas que podem oferecer conselhos, orientação e conexões de carreira no mundo real. 

VAGAS E CARREIRA 
A SWE sedia a maior feira de carreiras do mundo para mulheres e aliados em engenharia; como integrante da SWE, você tem 

acesso ilimitado à feira de carreiras. Não conseguiu comparecer à conferência anual? Também organizamos feiras de emprego 

menores por meio dos nossos eventos locais de WE em todo o mundo. Você também pode publicar o seu currículo e pesquisar 

entre as mais de 10 mil vagas abertas no centro de carreiras online da SWE. A SWE faz parceria com organizações líderes 

comprometidas em trabalhar pela igualdade de gênero na engenharia e tecnologia. 

BOLSAS DE ESTUDO DA SWE 

Mais de US$ 1.000.000 

concedidos a cada ano! 

A SWE tem orgulho em ser o maior provedor de 

bolsas de estudo para mulheres em engenharia. 

As bolsas da SWE apoiam financeiramente 

mulheres que buscam diplomas em STEM e 

estão abertas a todos as candidatas que se 

identificam como mulheres. 

ECONOMIZE COM A C2C 
A associação Collegiate-to-Career (Universitário para Carreira) na 

SWE oferece grandes possibilidades de economia. Com um 

pagamento único de US$ 50 como adesão, você será integrante 

da SWE por toda a sua carreira estudantil, além do seu primeiro 

ano como profissional. Como uma associação anual da SWE custa 

US$ 20 por ano para universitários e US$ 50 para profissionais em 

início de carreira, a associação C2C se paga rapidamente (50% de 

desconto para brasileiros). 

CONTINUE SUA JORNADA COM A SWE  

INGRESSE OU RENOVE HOJE MESMO! SWE.ORG/JOIN 
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CONFERÊNCIAS EM COMPETIÇÕES 
Participe, faça networking, apresente e aprenda nas conferências anuais WE da SWE ou em nossos eventos locais de WE. 

Embora nossa conferência anual seja o maior evento do gênero para mulheres na engenharia, nossos eventos locais de WE 

oferecem experiências mais próximas. Nossos eventos da SWE incluem feiras de carreiras de engenharia, sessões educacionais e 

oportunidades de networking essenciais. Também temos uma ampla gama de competições e desafios universitários para 

reconhecer seu talento em engenharia! 

LIDERANÇA DA SWE 
Sabemos o quão difícil pode ser construir um currículo 

impressionante durante a faculdade, que seja notado por 

potenciais empregadores e, com sorte, capaz de fazer com que 

você consiga um estágio promissor ou seu emprego dos 

sonhos. A SWE tem muitas oportunidades que adicionarão 

uma experiência de destaque ao seu currículo. Aprimore a sua 

capacidade como líder envolvendo-se com sua seção ou 

afiliada local da SWE, servindo em um comitê da SWE ou 

voluntariando-se para um evento de divulgação do jardim de 

infância ao ensino médio. 

EDUCAÇÃO E INSIGHTS 
Como integrante da SWE, você está conectada a recursos 

educacionais gratuitos e insights inovadores. Acesse a página 

da SWE e ganhe CEUs (créditos universitários) com os nossos 

webinars e cursos de e-learning por meio do Advance 

Learning Center da SWE. Leia e ouça as mais recentes práticas 

de diversidade e inclusão com o blog digital diário da SWE, o All 

Together, a premiada revista impressa da SWE, SWE Magazine, 

e a série de podcasts da SWE, Diverse. O site de pesquisas da 

SWE também disponibiliza pesquisas atuais e originais sobre a 

situação das mulheres na engenharia. 

SUPORTE DA SWE 
Como integrante da SWE, você se junta à principal voz em defesa das mulheres na profissão. A SWE suporta meninas por meio de 

programas de divulgação do jardim de infância ao ensino médio, para práticas igualitárias e familiares dentro da força de trabalho 

de STEM. Devido à disparidade de gênero no campo da engenharia e tecnologia, é essencial que a SWE lidere os esforços de em 

prol da igualdade. 
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