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Boas-vindas!
O que é o SWENext?

O SWENext (pronuncia-se “s-wee-next”) apresenta as alunas do jardim de infância
ao ensino médio à comunidade SWE, conectando-as com suas integrantes
profissionais e universitárias. Os clubes do SWENext estão abertos a todas as
idades e gêneros, e clubes de qualquer tamanho podem ser formados por
grupos escolares, amigos locais, outros clubes já estabelecidos etc.

Os clubes 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! Os clubes do SWENext são uma forma de você, como engenheira
profissional ou universitária, inspirar a próxima geração de engenheiras!
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Sua função
Seu engajamento como conselheira da SWE ou consultora de clube dependerá da
idade das integrantes do seu clube. As alunas com mais de treze anos são
incentivadas a adquirir habilidades de liderança e procurar tutoras para
orientação básica. Clubes para alunas com 13 anos ou menos precisarão de mais
planejamento e envolvimento práticos. Este guia se concentrará principalmente
no desenvolvimento de clubes para alunas com 13 anos ou mais.

Se você for a integrante representante da SWE e o clube tiver uma consultora
mais permanente (por exemplo, uma professora), você deverá manter contato
com o clube e dar suporte conforme necessário, mas o contato constante com o
clube não é obrigatório.



Índice

Observação:
Este guia foi criado com a influência de seções universitárias e profissionais que
possuem programas SWENext existentes, cujas ideias e métodos para iniciar
clubes foram aprimorados ao longo dos anos. Agradecemos às seções que
compartilharam suas ideias divertidas e criativas!
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Líderes adultas
Os clubes do SWENext são obrigados a ter uma integrante ativa da SWE (seja uma integrante
profissional, universitária ou educadora do jardim de infância ao ensino médio) como
conselheira do SWENext. Embora não seja obrigatório, 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). A consultora de clube é incentivada a se
tornar uma integrante educadora do jardim de infância ao ensino médio da SWE. Ao registrar o
clube sob a consultora do clube, é disponibilizada às seções e afiliadas patrocinadoras da SWE
a flexibilidade de alterar as conselheiras do clube sem precisar que a seção do SWENext e as
afiliadas alterem sua integrante registrada da SWE.
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Consultora de Clube Conselheira do SWENext

• Normalmente uma professora ou líder 
da organização

• 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

• Está presente em todas as reuniões

• Normalmente uma integrante/seção 
ou afiliada profissional ou 
universitária da SWE

• Principal contato com a SWE

• Oferece suporte quando necessário 
para eventos e atividades; não é 
obrigada a participar de todas as 
reuniões

• Responde dúvidas sobre os processos 
e a missão da SWE

• Garante que o clube esteja seguindo 
os princípios da SWE



Proteção aos jovens
A Society of Women Engineers (SWE) está comprometida em oferecer um ambiente seguro e
protegido para todas as participantes de programas voltados para jovens, patrocinados pela
SWE em todo o mundo. Garantir a segurança das participantes nos eventos da SWE é a
responsabilidade mais importante da equipe da SWE e das voluntárias do evento.

Todas as voluntárias que trabalham com jovens menores de 18 anos em eventos da SWE
devem concluir o treinamento de Proteção aos Jovens da SWE antes do evento.

Visite o site swe.org/youthprotection para acessar o treinamento necessário. Este treinamento
deve ser realizado a cada três anos. As instruções são fornecidas para integrantes e não
integrantes da SWE.

Se o clube do SWENext estiver associado a uma escola ou outra organização de jovens (por
exemplo, FIRST Robotics, Boys & Girls Club, escoteiras etc.), verifique também as diretrizes de
proteção de jovens da organização.
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Proteção aos jovens

Como interagir com menores e questões de 
privacidade
Formulários de permissão, formulários de liberação de recursos de
mídia etc.

• Para participar da programação e eventos do SWENext, todas as alunas menores de 18
anos devem preencher o Formulário de Permissão para Menores da SWE:

https://swe.org/wp-content/uploads/2022/05/SWE-Minor- Permission-

Form_Final051222.pdf

• Antes de tirar fotos ou qualquer mídia, você pode precisar obter uma liberação de recursos
de mídia para todas as suas participantes do SWENext.

• Se estiver ajudando um clube do SWENext a realizar um evento de divulgação, este
formulário também será relevante para todas as participantes do evento.

• Consulte o centro de recursos a seguir para formulários de liberação de recursos de mídia
da SWE:

• https://swe.org/about-swe/governance/resource-center/

• Para a programação de assinatura do SWENext executada pelo QG, será usado o
formulário de consentimento para menores a seguir:

• https://forms.gle/hAsXVdo7pzcqL5yP7

Regra de 3

• Para qualquer comunicação, tanto presencial quanto virtual (e-mail, workshop virtual etc.),
deve haver pelo menos 2 adultos ao falar com uma ou mais jovens (por exemplo, marque
outro adulto em um e-mail).

• Essa é uma regra comum usada na maioria das diretrizes de proteção aos jovens e é uma
boa prática para manter uma atmosfera profissional com as jovens.

Para mais informações sobre a política e os padrões de proteção aos jovens da SWE para
interação, acesse o site swe.org/youthprotection. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo
e-mail youthprotection@swe.org
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Como construir um clube
Há muitas coisas importantes para ajudar um clube a
começar com sucesso, mas duas são as mais
importantes: as pessoas e o propósito.

O SWENext não exige que os clubes se envolvam em
nenhuma atividade específica, e isso geralmente leva a
formação de clubes sem rumo e o interesse se esvai
rapidamente.

Antes de começar um clube, é preciso ter ideias para o
futuro do clube e sobre como o clube será mantido.
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Colete recursos

Encontre alunas 
motivadas

Encontre uma 
conselheira 

focada

Registre o clube

Ajude a definir 
metas e direção 

do clube

Desenvolva 
uma equipe de 

liderança

Encontre 
oportunidades



Como construir um clube

Antes de abordar uma organização ou escola sobre o SWENext, formule um plano e colete
recursos para ajudar as pessoas a entender melhor o propósito e os benefícios do SWENext.
Confira estes recursos:

Site do SWENext:

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

Guia de clubes do SWENext para iniciantes:

https://swe.org/wp-content/uploads/2021/06/ highschool_101guide_04262021.pdf

Guia de atividades do clube do SWENext:

https://swe.org/wp-content/uploads/2020/08/ club_activity_guide_07202020.pdf
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Colete recursos

Encontre uma conselheira focada

Se você é uma integrante profissional ou universitária da SWE na função de conselheira do
SWENext, você não pode atuar como consultora principal. Encontre uma professora focada ou
outra tutora adulta para ser a consultora do clube. Elas terão um contato mais consistente com
as jovens, por isso é importante encontrar uma pessoa incentivadora, animada e disposta a
apoiar o propósito da SWE.



Como construir um clube

Como registrar seu clube com sua 
escola/organização 
Assegure que o clube esteja seguindo todas as etapas necessárias para se registrar na sua
escola ou organização individual, se necessário. A consultora de clube poderá ajudar você
neste quesito.

Como registrar seu clube com a SWE
Registre a consultora de clube como uma integrante educadora do jardim de infância ao ensino
médio da SWE aqui:

https://swe.org/k-12-outreach/educator-resources/

Registre o clube gratuitamente aqui:

https://swe.org/k-12-outreach/swenext/swenext-clubs/swenext-club- registration-
form/

Você pode registrar o clube sob a consultora de clube se ela optar por se tornar uma
educadora do jardim de infância ao ensino médio.
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Como registrar o clube

Como se registrar individualmente com o SWENext
Cada integrante do clube também deve se registrar individualmente como integrante do
SWENext gratuitamente aqui:

Menores de 13 anos: http://marketing.swe.org/l/858553/2020-08-11/3z2z9

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

Faça com que as integrantes se registrem na sua primeira reunião! À medida que novas
integrantes aderem ao clube, continue atualizando a lista e lembre-as de se registrarem online.



Perguntas frequentes sobre o registro

Como saber se o clube está registrado?
Assim que o registro for preenchido, o clube está oficialmente registrado. Espere a resposta da
SWE no início do mês seguinte. NÃO reenvie o registro se você não receber uma resposta
imediatamente.

Que comunicação receberei como a 
Consultora de Clube/Conselheira da SWE?
Você deve esperar uma resposta do Comitê de Programas Estudantis da SWE em poucos
meses. Verifique a caixa de spam para certificar-se de que os e-mails estejam sendo recebidos.
A maioria dos e-mails virá de swenext@swe.org ou swenextclubs@swe.org.

Quando meu clube será adicionado ao mapa 
de clubes?
Os clubes são adicionados ao mapa aproximadamente uma vez ao mês. O mapa de clubes é
uma ótima forma de encontrar outros clubes na área. Veja o mapa aqui:

https://swe.org/k-12-outreach/swenext/swenext-clubs/
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Como construir um clube

O SWENext incentiva o desenvolvimento de lideranças. Se estiver começando um clube de
ensino médio, tente encontrar uma aluna do segundo ou terceiro ano que esteja motivada
para ajudar a construir o clube. Essas alunas não se formarão assim que o clube começar,
ajudando a criar uma equipe de liderança de legado. Encontrar essas alunas é inestimável, pois
elas são mais capazes de convencer colegas sobre o mérito do clube e para aderirem ao clube.
Onde encontrar essas alunas?

Eventos de divulgação existentes

• Sua seção da SWE ou afiliada está organizando um dia de divulgação?

• Existem dias de STEM comunitários?

• Procure por participantes, assim como qualquer aluna voluntária e suas
professoras/tutoras

Sua alma mater ou outras escolas locais

• Você ainda está na área na em que cresceu?

• Você pode se conectar com as professoras e alunas de uma escola local? Sua
empresa apoia um dia de STEM ou feira de ciências que pode ajudar você a se
conectar?

Conecte-se com clubes existentes

• Os clubes do SWENext podem ser usados como um complemento aos clubes de
STEM pré-existentes. No entanto, se possível, recomendada-se que os clubes do
SWENext sejam independentes. Algumas alunas podem não oferecer o
compromisso necessário para uma equipe de robótica ou engenharia, ou podem
não ter certeza se o STEM é para elas. O SWENext é uma comunidade mais
descontraída, que incentiva a exploração.

• Procure equipes de robótica FIRST/BEST/VEX, escoteiras, Boys & Girls Clubs etc.
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Encontre alunas motivadas



Como construir um clube

Ao começar um clube, reúna-se com as integrantes e estabeleça metas para o semestre. Ao
trabalhar em direção a uma meta final, as integrantes poderão se unir mais rapidamente sob
um propósito comum. O propósito de um clube pode ser qualquer coisa, desde a divulgação
do desenvolvimento universitário e de carreira até a formação de equipes.
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Ajude a definir metas e direção do clube

Desenvolva uma equipe de liderança

Ajude as alunas a adquirir habilidades de liderança. Temos aqui algumas sugestões para a
equipe de liderança:

Núcleo de cinco

• Presidente, vice-presidente, tesoureira, coordenadora de atividades, gerente de
promoções

• Cada clube terá uma configuração diferente, mas todas as funções de liderança
devem ajudar o clube a trabalhar em direção às metas estabelecidas

Contato da SWE

• Principal ponto de contato entre a conselheira da SWE e as alunas

• Às vezes, a comunicação com a consultora de clube pode ser difícil e as líderes
estudantis costumam ser mais receptivas.

Encontre oportunidades

Como conselheira/consultora do clube da SWE, você não é responsável por determinar todas
as atividades e eventos do clube. No entanto, apresentar ideias ajudará a inspirar as líderes do
clube a decidir o que o clube gostaria de fazer. Também é recomendado que sua seção ou
afiliada realize pequenos eventos para seus clubes! Veja a próxima seção para algumas ideias!



Eventos para clubes
Temos aqui algumas ideias para eventos que sua seção pode realizar para os clubes!
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Eventos virtuais

Tutoria virtual e encontros mensais
Desenvolva um programa de tutoria onde as participantes do SWENext possam fazer sua
escolha sobre engenharia e carreira e aprender mais sobre as incríveis oportunidades nas
quais podem se envolver como engenheiras. Faça uma chamada pelo Zoom uma vez por
mês, onde pares de tutoras/aprendizes podem fazer um rápido networking. Você pode
fazê-los estruturados ou descontraídos, como preferir!

Passeio virtual pela faculdade/empresa
Faça um passeio virtual pela faculdade/empresa e mostre como é trabalhar/aprender
virtualmente. Explique como sua empresa/faculdade se adaptou e explique como você
atinge suas metas diárias.

Webinário para iniciantes sobre preparação para a faculdade
Organize uma série de webinários com tópicos como criação de currículo de auxílio
financeiro, redação no Common App e muito mais para preparar as participantes do
SWENext para o começo da sua jornada na faculdade.

Caça ao tesouro virtual
Projete uma busca na Internet onde as integrantes do clube do SWENext procurem por
modelos femininos influentes de STEM em várias áreas que se enquadrem em
determinadas descrições! Encerre o evento compartilhando experiências e trajetórias
pessoais de faculdade e carreiras.

Eventos presenciais
Treinamento de liderança do SWENext

Realize uma conferência de liderança para permitir que as líderes de clube do SWENext
compartilhem as melhores práticas e obtenham treinamento em liderança.

Workshop de engenharia
Realize um workshop para ajudar as integrantes do seu clube do SWENext a aprender
sobre diferentes áreas de engenharia de forma criativa e prática!

Desafio de projeto
Convide as integrantes do seu clube do SWENext para um dia de resolução de problemas
e pensamento crítico. Estimule as mentes das suas integrantes do SWENext criando um
desafio de projeto. Dê a elas uma proposta e peça que usem o ciclo de projeto para criar
uma solução!

Visita e almoço no campus/local de trabalho
Organize um dia (ou vários dias) para que seu clube do SWENext possa visitar seu
campus ou local de trabalho! Permita que seu clube o acompanhe enquanto você
comparece às aulas/reuniões no trabalho e, em seguida, almocem juntos para encerrar e
compartilhar ideias.



Eventos para clubes

SWENext High School Leadership Academy (SHLA)
O SWENext High School Leadership Academy (SHLA) é um programa que conscientiza e inspira
alunas do ensino médio a seguir carreiras em engenharia e tecnologia. O SHLA oferece às alunas
treinamento de liderança, aconselhamento universitário, tópicos de autodesenvolvimento e a
oportunidade de vivenciar a comunidade SWE em primeira mão por meio de networking,
treinamento e tutoria para aprender técnicas para seguir carreiras de STEM.

Invente. Construa. (IIBI)
Todos os anos, na conferência social anual da SWE, as participantes do SWENext são convidadas a
participar do Invente. Construa. Com esta oportunidade, as alunas têm a chance de conhecer
engenheiras reais e aprender o que elas fazem, receber informações sobre como escolher a
faculdade certa, onde encontrar bolsas de estudo e como ser uma engenheira bem-sucedida,
trabalhar em atividades práticas de engenharia, explorar a exposição do Invente. Construa. e
muito mais.

Prêmios dos clubes do SWENext
A Society of Women Engineers visa reconhecer o sucesso das alunas do SWENext e dos clubes do
SWENext, que fazem um trabalho excepcional no desenvolvimento de uma comunidade para que
alunas explorem a engenharia e outros campos de STEM. Todos os anos, os clubes do SWENext
têm a oportunidade de competir no nosso desafio de clubes do SWENext, eventos de melhores
práticas do SWENext e muito mais. Entre os prêmios que os clubes podem ganhar temos prêmios
em dinheiro, reconhecimento global e admissão no SHLA!

Desafios de clubes do SWENext
A cada temporada, os clubes do SWENext têm a oportunidade de participar de desafios virtuais
que testam sua criatividade, trabalho em equipe e habilidades de resolução de problemas.
Também haverá oportunidades para fazer networking com outros clubes e compartilhar as
melhores práticas.
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Eventos realizados pela sociedade



Como construir uma rede
Quando sua seção atende às necessidades de vários clubes do SWENext, nos referimos a esse
conglomerado de clubes como uma rede. Gerenciar uma rede do SWENext pode ser
recompensador, mas também pode rapidamente se tornar algo exaustivo. Temos aqui
algumas dicas para ajudar você a desenvolver efetivamente uma rede que permita que você
apoie todos os seus clubes da forma mais eficaz.

Definição de linhas de comunicação claras

E-mails

Os e-mails geralmente são a forma mais fácil de verificar seus clubes, fornecer recursos e
informações oportunas.

• Use e-mails para interagir com as integrantes do seu clube, mas lembre-se de
usar a regra de três e certifique-se de que pelo menos dois adultos sejam
incluídos em todas as comunicações com as jovens.

• Apoie-se no seu contato da SWE como a principal pessoa de contato. Designar
um endereço de e-mail específico para cada clube também é uma forma útil de
minimizar o número de e-mails que sua seção envia e recebe.

Pesquisas

As pesquisas podem ser distribuídas regularmente e para vários clubes ao mesmo tempo
para coletar informações como: reuniões recentes, atividades do clube e feedback.

• Mantenha as pesquisas curtas e simples (com respostas de “sim ou não” ou de
múltipla escolha, em vez de respostas dissertativas) para obter uma resposta
melhor dos clubes.

• As pesquisas também podem ser feitas quando você estiver realizando um
evento para coletar nomes de pais/responsáveis, e-mails e permissão para
participar juntamente com formulários de liberação de fotos para todas as
participantes.

Mandato

Muitas seções profissionais e universitárias tem dificuldades para manter linhas de
comunicação consistentes com seus clubes. As participantes do SWENext são ótimos
investimentos de tempo, mas é importante que você se responsabilize por elas.

• O estabelecimento de um mandato constitutivo estabelecerá formalmente seu
relacionamento com cada clube e provavelmente fará com que o clube se sinta
mais comprometido em progredir.

• Isso ajudará a estabelecer bons hábitos de comunicação entre você e seus clubes
e também fará com que seus clubes aproveitem ao máximo o relacionamento
com você.

Atas de reuniões

As atas das reuniões são uma forma ótima e estruturada de ficar por dentro de cada uma
das atividades das reuniões gerais dos seus clubes.

• Considere desenvolver e distribuir um modelo para que você possa ficar por
dentro do que sua rede está fazendo, sem gerar mais trabalho ou enviar e-mails
extras.

• Ao solicitar atas de reuniões, certifique-se de que os clubes as enviem de forma
consistente.
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Como construir uma rede
Programas de tutoria
À medida que sua rede cresce, você pode descobrir que tem menos interações individuais com
suas participantes do SWENext. Um programa de tutoria presencial ou virtual pode ajudar a
garantir que as participantes do SWENext ainda tenham conexão pessoal com uma integrante
da SWE.

Tutoras

Se você tiver largura de banda suficiente, considere oferecer um programa de tutoria para seus
clubes ou para participantes do SWENext individuais. Isso permite que uma tutora desenvolva
um relacionamento mais pessoal individualmente ou com um pequeno grupo de participantes
do SWENext.

Antes de trabalhar com as alunas, quaisquer voluntárias que sirvam como tutoras devem
concluir o treinamento de proteção aos jovens exigido pela SWE, descrito na página 5.
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Perguntas? Comentários? 
Preocupações?

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

Siga-nos no Instagram!
@swenext


