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Por que ingressar na SWE como integrante profissional? 

SUA COMUNIDADE 

Sua comunidade é fundamental para a sua persistência na engenharia. Na SWE, você ingressa em uma comunidade de mais de 

40.000 integrantes e aliados que capacitam você a ter sucesso. Como integrante, você obtém acesso a uma rede global e 

diversificada de engenheiras que estarão com você em cada etapa da sua jornada na engenharia. 

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

Aproveite os eventos e oportunidades da SWE para se tornar uma profissional e líder mais eficiente. A SWE oferece sessões 

educacionais, oportunidades essenciais de networking e feiras de carreiras tanto na nossa conferência anual de WE (o maior 

encontro de mulheres engenheiras e aliados) quanto nos nossos eventos locais de WE (reuniões menores por todo o mundo). 

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 em escolas de anos iniciais ao ensino médio. 

EDUCAÇÃO E INSIGHTS 

Como integrante da SWE, você está conectada a recursos educacionais gratuitos e insights inovadores. Acesse a liderança de 

pensamento 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. 
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AVANÇO E RECONHECIMENTO 

A SWE reconhece líderes visionárias, emergentes e 

estabelecidas  dentro da engenharia e tecnologia por meio 

do nosso programa de prêmios e reconhecimento nas 

conferências locais e anuais de WE. Como integrante, você 

tem acesso exclusivo ao reconhecimento e avanço 

alcançados por meio dos nossos principais eventos de 

premiação. 

SUPORTE DA SWE 

Como integrante da SWE, você se junta à principal voz em 

defesa das mulheres na profissão. A SWE defende 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. 

OPORTUNIDADES DE CARREIRA 

Publique seu currículo e encontre seu próximo cargo no painel de empregos do centro de carreiras online da SWE ou na feira de 

carreiras virtual da SWE. Está retornando ao mercado de trabalho após uma pausa na carreira? Confira as diversas oportunidades 

de retorno ao trabalho oferecidas por organizações parceiras. 

PT 9/22  


