
G
u

ia
 d

e 
cl

u
b
es

 p
ar

a 
in

ic
ia

n
te

s

Outubro de 2021



Boas-vindas!
O que é a Society of Women Engineers?

Por mais de sete décadas, a Society of Women Engineers (SWE) deu às
engenheiras um lugar e voz únicos na indústria de engenharia. Nossa
organização está centrada na paixão pelo sucesso das nossas integrantes e
continua a evoluir com os desafios e oportunidades refletidos nas fascinantes
especialidades de engenharia e tecnologia da atualidade.

Nós convidamos você a explorar os valores, princípios e prioridades que
orientam as nossas iniciativas e aprender como podemos continuar a causar um
impacto duradouro no futuro juntos.

Seja individualmente ou por meio de um clube, o SWENext (pronuncia-se "s-wee-
next") é uma forma das alunas do jardim de infância ao ensino médio se
tornarem parte da comunidade SWE antes da faculdade. O SWENext é uma saída
para as alunas encontrarem apoio, inspiração e diversão por meio de STEM.

Os clubes do SWENext são uma forma de conectar integrantes da SWE e
integrantes do SWENext (SWENexters) localmente. Alunos de todas as idades e
gêneros são bem-vindos, e clubes de qualquer tamanho podem ser formados
com grupos escolares, amigos locais, outros clubes já estabelecidos e muito mais!
Os clubes do SWENext não estão limitados a nenhuma atividade específica, mas
são incentivados a se engajar com engenheiras locais, organizar eventos de
divulgação, trabalhar em competições de STEM e até participar de conferências
da SWE!

Este guia serve como referência para iniciar, manter e desenvolver um clube do
SWENext no seu local. Não se esqueça de concluir todas as etapas adicionais que
podem ser descritas por sua escola ou organização ao iniciar um clube.

Comece o seu futuro com o SWENEXT!
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Lista de verificação
Temos aqui uma lista de verificação para ajudar você 
a acompanhar tudo o que é necessário para criar um 
clube do SWENext oficial!

Encontre uma conselheira do SWENext e consultora 
de clube

Consiga a aprovação da sua escola/organização para 
seu clube

Registre seu clube no site oficial da SWE

Faça com que cada integrante do clube se junte ao 
SWENext

Estabeleça as metas do clube

Construa sua equipe de liderança

Realize sua primeira reunião

Divirta-se!
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Líderes adultas
Os clubes do SWENext devem ter uma integrante ativa da SWE (seja uma integrante 
profissional ou universitária, embaixadora global ou educadora do jardim de infância ao ensino 
médio) para atuar como conselheira do SWENext. Embora não seja exigido pela SWE, os clubes 
são incentivados a também ter uma consultora de clube (por exemplo, uma educadora do 
jardim de infância ao ensino médio, uma conselheira do Boys and Girls Club etc). As funções e 
responsabilidades de cada cargo estão destacadas abaixo.

Conselheira do SWENext Consultora de clube

• Mantém contato com a SWE

• Fornece suporte para eventos e 
atividades conforme necessário

• Responde dúvidas sobre os 
processos e a missão da SWE

• Garante que o clube esteja seguindo 
os princípios da SWE

• Mantém contato com a administração 
da escola ou organização

• É responsável por manter as jovens 
seguras e protegidas durante todas as 
atividades

• Atua como principal ponto de contato 
com as integrantes do SWENext no 
cotidiano

• Garante que o clube esteja cumprindo 
os regulamentos da 
escola/organização



Data de revisão: Outubro de 2021

Discurso de vendas
Para começar um clube, sua escola ou organização pode pedir que você apresente o SWENext 
a um conselho administrativo ou grupo similar como parte do processo de aprovação. Não 
tenha medo! Temos aqui algumas dicas e truques para montar um discurso de vendas eficaz!

Destaque pontos a serem discutidos
• O que seus colegas, escola/organização e comunidade ganharão com um clube do 

SWENext? Quais serão suas metas?

• De que forma um clube do SWENext é um novo clube na sua área? No que ele é diferente 
dos outros clubes?

• Qual é o seu plano depois que o clube for aprovado? Como você vai lidar com o 
recrutamento?

Construa um recurso visual
• Pode ser solicitado que você prepare um pôster, uma apresentação de slides ou outra 

forma de recurso visual.

• Mantenha esse recurso limpo. Se estiver utilizando um pôster, tente construir o pôster 
digitalmente e imprimi-lo. Se estiver utilizando uma apresentação de slides, mantenha os 
slides organizados e com o mínimo de palavras possível.

• Confirme com antecedência se seu recurso visual funcionará no espaço de apresentação, 
se possível.

Pratique sem parar!
• Peça a seus pais ou professores para ouvirem seu discurso de antemão para que você 

possa trabalhar nas partes que ficarem estranhas.

• Pratique com seu recurso visual para revisar quaisquer gestos que você queira fazer 
durante o discurso para enfatizar os pontos no recurso visual.

• Prepare-se para uma sessão de perguntas e respostas. Ao pensar nas suas respostas às 
perguntas que podem ser feitas, você mostrará que pensou em todos os detalhes e que 
tem paixão pelo clube.
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Registro oficial
Registre seu clube com a sua 
escola/organização
Tome cuidado ao garantir que você esteja tomando as medidas necessárias para registrar seu 
clube na sua escola ou organização individual. Sua consultora de clube poderá ajudar você nesse 
processo.

Registre seu clube na SWE
Para registrar seu clube na SWE, você deve ter uma integrante ativa da SWE como sua 
conselheira do SWENext. Tente se conectar com sua seção local da SWE ou entre em contato pelo 
e-mail swenextclubs@swe.org para encontrar uma integrante da SWE para servir como sua 
conselheira do SWENext! Caso contrário, educadoras do jardim de infância ao ensino médio 
podem se tornar integrantes da SWE por meio do desconto de tutora/educadora da SWE em:

https://swe.org/membership/k-12-educator-membership/

Depois de encontrar uma conselheira do SWENext, registre seu clube gratuitamente em:
https://swe.org/k-12-outreach/swenext/swenext-clubs/swenext-club- registration-
form/

Registre-se individualmente para participar 
do SWENext
Cada uma das integrantes do seu clube também deve se registrar individualmente como 
integrante do SWENext gratuitamente aqui:

Menores de 13 anos: http://marketing.swe.org/l/858553/2020-08-H/3z2z9

13 anos ou mais: http://marketing.swe.Org/l/858553/2020-07-27/2rstw

Faça com que suas integrantes se registrem na sua primeira reunião! Seu clube também deve 
criar uma lista de integrantes. À medida que novas integrantes se juntam ao clube, continue 
atualizando a sua lista e lembre-as de se registrarem online.
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Criação de metas para o clube
Qual é o foco do seu clube? O que une vocês? Reserve algum tempo para trabalhar em 
conjunto para criar as metas do seu clube. Temos aqui algumas ideias para começar seu clube. 
Os eventos podem ser presenciais ou virtuais!

Divulgação
Como você pode ajudar a construir um futuro melhor... começando na 
sua própria comunidade?
• Organize um dia de STEM para alunas mais jovens!
• Voluntarie-se em eventos de STEM locais!
• Visite e fale com escolas locais de ensino fundamental I e II!

Tutoria profissional
Como você pode ajudar as integrantes do clube a se prepararem para 
os futuros caminhos profissionais e educacionais?
• Organize um painel de perguntas e respostas com uma seção 

universitária da SWE!
• Convide mulheres de empresas locais para visitar e falar sobre 

suas experiências para o dia de carreiras!
• Trabalhe com professoras para liderar um workshop sobre 

currículos, redação ou habilidades de entrevista!

Desenvolvimento de habilidades
Como você pode incentivar as integrantes do clube a explorar 
diferentes aspectos de STEM?
• Comece cada reunião com uma atividade de STEM!
• Participe de uma competição de STEM!
• Trabalhe em conjunto em envios para os prêmios e competições 

do SWENext!
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Equipe de liderança
Formar uma equipe de liderança é importante para delegar responsabilidades ao planejar 
eventos e atividades. A SWE não exige que uma seção do SWENext tenha cargos específicos, 
mas temos aqui algumas sugestões para começar seu clube:

Presidente
• Planeja e conduz as reuniões do clube com a vice-presidente
• Mantém contato com a conselheira do SWENext e a consultora de clube
• Realiza verificações para garantir que as integrantes da equipe de liderança estejam 

cumprindo os seus deveres

Vice-presidente
• Planeja e conduz as reuniões do clube com a presidente
• Oferece suporte à presidente conforme necessário
• Mantém o controle das integrantes do clube

Tesoureira
• Gerencia os fundos
• Organiza campanhas de arrecadação de fundos e trabalha com a consultora de clube para 

solicitar subsídios

Secretária
• Cuida das atas das reuniões
• Envia atualizações e lembretes semanais por e-mail às integrantes
• Trabalha com a diretora de contato e divulgação da SWE para promover eventos da 

comunidade e encontrar contatos para eventos de tutoria do SWENext

Contato da SWE
• Responsável por manter a comunicação com a seção local da SWE
• Principal ponto de contato para os contatos da SWE ao receber ajuda em eventos

Diretora de divulgação
• Lidera os eventos de divulgação
• Responsável pela logística dos eventos
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Reuniões
Como você manterá as integrantes do clube ativamente engajadas na construção de uma 
comunidade do SWENext durante as reuniões? Como você monitorará as responsabilidades e 
o planejamento dos eventos? Temos aqui algumas sugestões de ferramentas e atividades para 
as reuniões de clube!

Organização
• Registro de presenças na reunião
• Escreva as atas da reunião
• Revise a agenda no início de uma reunião para ajudar a manter o controle ao planejar um 

evento
• Discuta eventos atuais e futuros

Edifício comunitário
• Comece com uma brincadeira para quebrar o gelo durante suas primeiras reuniões para 

aprender os nomes das novas integrantes
• Comece uma reunião uma vez por mês com um desafio de trabalho em equipe. Isso ajuda 

as integrantes a desenvolver habilidades de comunicação e a aprender sobre os pontos 
fortes umas das outras

Divirta-se!
• Organize um almoço de confraternização ou uma festa de sorvete!
• Encontre um objeto artesanal bonito ou um projeto incrível para construir!
• Demonstre seu orgulho do SWENext indo a um evento de escola ou organização juntos 

como um clube!
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Arrecadação de fundos
Tem um evento incrível ou uma atividade que seu clube gostaria de participar? Está precisando 
de dinheiro? Há muitas formas de trabalhar para ganhar dinheiro para o seu clube.

Tome as medidas necessárias para obter a aprovação da sua escola ou organização antes 
de prosseguir com essas oportunidades de financiamento.

Financiamento por meio da SWE
• Subsídios de desenvolvimento do programa da SWE

• Os fundos variam de US$ 250 a US$ 5.000 com base na inscrição e nas necessidades
• O evento deve ocorrer 45 dias após o envio do pedido de subsídio (PDG)
• Trabalhe com sua conselheira do SWENext e sua seção da SWE na inscrição.
https://swe.org/support-swe/program-development-grants/

• Competições de clube do SWENext e outros desafios
• Algumas competições de clubes oferecem doação de um valor monetário ao clube 

vencedor. Fique ligado nos boletins e no site do SWENext para saber quando serão 

as próximas competições!

Financiamento por meio de outras 
organizações
• McCarthey Dressman Education Foundation (Fundação Educacional McCarthey Dressman)*

• A inscrição deve ser preenchida pela conselheira do SWENext ou pela consultora de 
clube

• As inscrições são aceitas do dia 15 de janeiro ao dia 15 de abril

• Elkhart Education Foundation (Fundação Educacional Elkhart)*
• A inscrição deve ser preenchida pela conselheira do SWENext ou pela consultora de 

clube
• As inscrições vão até o dia 1º de fevereiro

Arrecadação de fundos
• Noites comemorativas de restaurantes locais
• Vendas de bolos e rifas
• Venda de produtos do clube
*indica fontes de financiamento disponíveis apenas nos EUA
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Marca
Deseja demonstrar seu orgulho do seu clube do SWENext? Quer projetar algum produto para 
um evento? Construa a marca do seu clube! Dê um passo adiante e viva a sua marca por meio 
de camisetas, apresentações e tudo o que você constrói para o clube. Tudo começa com a 
criação de um guia de marca do clube.

Escolha as cores do clube
As cores oficiais do SWENext são:

ROXO AZUL CLARO VERDE CLARO ROSA

PMS: 5275C
CMYK: 71/71/31/13

RGB: 90/83/119
Tripleto 

hexadecimal: 

#5A5377

PMS: 305 C
CMYK: 57/0/6/0

RGB: 87/200/231
Tripleto 

hexadecimal: 

#57C8E7

PMS: 381 C
CMYK: 24/0/100/0

RGB: 206/219/0
Tripleto 

hexadecimal: 

CEDB00

PMS: 710C
CMYK: 4/90/64/0

RGB: 230/63/82
Tripleto 

hexadecimal: 

E63F52

Faça um logotipo para o clube
O logotipo oficial do SWENext é:

Versão em cores
(Preferida)

Versão invertida

Diretrizes oficiais de marca da SWE
Para seguir as diretrizes oficiais da SWE, acesse este site: 

https://swe.org/membership/member-resources/swe-brand- guidelines-logos-and-
templates/

Os logotipos do SWENext e outros recursos podem ser encontrados aqui:

https://swe.org/k-12-outreach/youth-programs/resources/
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Atividades do SWENext
Como participantes do SWENext, as integrantes do clube receberão um informativo mensal, 
uma coluna de conselhos e desafios de rede social no Instagram, assim como vídeos criados 
por seções universitárias, a possibilidade de se inscrever nos prêmios e competições do 
SWENext e dicas e truques para a preparação para faculdade e carreira. As integrantes do 
clube terão a oportunidade de fazer parte de uma rede global de mais de 40.000 integrantes 
da SWE.

Bolsas de estudo
As integrantes do SWENext no último ano do ensino médio recebem dicas privilegiadas sobre 
como se candidatar a uma bolsa de estudos da SWE. Elas também são elegíveis para se 
candidatar para mais de US$ 810.000 em bolsas de estudo. As inscrições começam em março e 
terminam no início de maio.

Competições
Os clubes do SWENext e as SWENexters são elegíveis para inscrição nas competições e prêmios 
individuais e de clubes, como o Prêmio Inovador Global e o Desafio do Clube do SWENext. As 
inscrições geralmente são abertas por volta de maio e vão até agosto ou setembro. Algumas 
inscrições também começam no início de setembro. Consulte os informativos mensais e o site 
do SWENext para obter informações sobre inscrições e prazos.

Conferências
A cada ano, os locais da conferência anual e local da SWE mudam. Se as conferências forem 
próximas ao seu clube do SWENext, as integrantes do seu clube podem ter a oportunidade de 
participar de atividades como a WENext High School Leadership Academy (SHLA) e outros 
programas locais da SWE.
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Competições de STEM
Há várias competições nacionais e internacionais baseadas em STEM nas quais o seu clube do 
SWENext pode competir! Temos aqui algumas competições para participar!

SWENext
• Desafio Anual do Clube do SWENext da SWE

Confira este link para conhecer mais prêmios do SWENext!

https://swe.org/k-12-outreach/swenext/swenext-awards/

Robótica
• FIRST Robotics

• VEX Robotics

• BEST Robotics

• SeaPerch Robotics

Outras competições
• Future City Competition *

• Imagine Cup

• Google Science Fair

• Envirothon

*indica competições disponíveis apenas nos EUA
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Realização de eventos de STEM
Como você pode trazer um impacto positivo para a sua comunidade? Temos aqui algumas 
ideias para eventos de divulgação que seu clube pode organizar!

Sábado de STEM
• Convide alunas locais do ensino fundamental I e II

• Escolha um tema e organize de 2 a 3 atividades diferentes de STEM baseadas no tema 
proposto

Organize uma hackathon
• Determine um desafio e uma linguagem de codificação

• Lidere um workshop preliminar para as participantes

• Guie equipes de alunas do ensino fundamental II em uma hackathon de pequena escala

Organize uma feira de inovação
• Peça a empresas locais, universidades, seções da SWE, clubes escolares e organizações 

sem fins lucrativos para trazer uma pequena atividade ou demonstração baseada em STEM 
para a sua feira

• Anuncie o evento para a sua comunidade

• Projete workshops para serem realizados ao longo do dia para ajudar a educar sua 
comunidade sobre o valor vocacional de STEM
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Atividades de tutoria
Por meio da SWE, as integrantes do seu clube têm a oportunidade de aprender com uma 
grande rede de integrantes da SWE em todo o mundo. Ao pedir ajuda às integrantes da SWE 
ou outras voluntárias, você deve estar ciente de que as leis de proteção aos jovens podem 
exigir que os eventos sejam alterados ou modificados para garantir a segurança das 
integrantes do clube.

Tutoria rápida com integrantes 
universitárias da SWE
• Entre em contato com uma seção universitária local da SWE (a maioria das seções 

universitárias terá um site individual para suas seções com informações de contato!)

• Assim como em uma atividade de "encontro rápido", faça com que as integrantes da SWE 
se sentem em círculo e as integrantes do clube troquem de lugar com uma nova integrante 
da SWE a cada 5 a 7 minutos

• Isso proporcionará oportunidade às integrantes do clube de esclarecer quaisquer dúvidas 
que possam ter sobre o processo universitário ou diferentes cursos

Dia de carreiras com profissionais de STEM
• Convide os pais e entre em contato com empresas locais para convidar mulheres nessas 

áreas profissionais para falarem sobre suas carreiras

• Solicite que cada profissional faça uma pequena apresentação sobre sua empresa ou faça 
um painel de perguntas e respostas

Faça um passeio
• Entre em contato com universidades, empresas ou organizações locais e pergunte se o seu 

clube pode realizar um passeio! Existe um bom museu de ciências ou um aquário perto de 
você? Veja se eles levarão você aos bastidores para que seja possível observar o 
funcionamento interno dos edifícios e sistemas.



Perguntas? Comentários? 
Preocupações?

Entre em contato pelo e-mail: 
swenextclubs@gmail.com

Siga-nos no Instagram!
@swenext


