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O QUE SÃO OS ENGENHEIROS?

“Eu quero ser uma 
engenheira para 
resolver diversos 

problemas, seja por 
meio da engenharia 

mecânica, engenharia 
da computação ou 

política.”

> A engenharia é essencial para a nossa saúde, felicidade e
segurança. É impossível imaginar a vida sem engenharia, desde
arranha-céus gigantes até dispositivos médicos microscópicos.

> Engenheiros são solucionadores de problemas criativos. Eles
têm uma visão de como determinada coisa deve funcionar e dedicam-
se para torná-la melhor, mais rápida ou mais eficiente.

> Engenheiros ajudam a moldar o futuro. Eles usam os
conhecimentos científicos, ferramentas e tecnologia mais atuais para
dar vida às suas ideias.

> Os engenheiros fazem a diferença no mundo. De novos
equipamentos agrícolas e água potável segura a carros elétricos e
microchips mais rápidos, os engenheiros utilizam seu conhecimento
para melhorar a vida das pessoas de forma significativa.

— Participar 
do SWENext 

cria uma 
futura 

engenheira EU QUERO SER UMA
ENGENHEIRA?
> Tenho grandes ideias, pequenas ideias e, às vezes, ideias

inovadoras.

> Estou sempre curiosa. Me questiono sobre como as coisas
funcionam.

> Gosto de ajudar as pessoas. Eu quero tornar o mundo um lugar
melhor.

POR QUE EU DEVO SER UMA 
ENGENHEIRA?
Eu desejo um futuro brilhante. Posso ser jovem, mas isso não significa
que eu não pense no futuro. Quero cuidar de mim e da minha família.
Quero causar um impacto na minha comunidade e ser um modelo para
outras meninas como eu.

> CRIATIVIDADE: Empregos em mais campos do que você imagina e a
capacidade de transformar seus sonhos em realidade.

> DINHEIRO: Salários mais altos do que a média de outras áreas
profissionais.

> FELICIDADE: Satisfação pessoal. Tenha orgulho do trabalho que você
faz.

SOA FAMILIAR?
Vamos falar mais sobre a engenharia.



COMO A SWE PODE ME A JUDAR 
A ME DESTACAR ENTRE OS 
ENGENHEIROS?
Se tornar-se engenheira parece perfeito para você, a Society of
Women Engineers – ou SWE – pode ajudar! Temos trabalhado duro
desde 1950 para ajudar as mulheres a serem bem-sucedidas na engenharia
e tecnologia e alcançar seus objetivos. A SWE tem 40.000 integrantes em
todo o mundo, e elas já foram como você: meninas que queriam criar coisas
novas!

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE 
DE COMEÇAR AGORA E
INGRESSE

Participar do SWENext é uma ótima oportunidade para
aprender mais sobre engenharia, conhecer engenheiras e
explorar um futuro em que você encontra soluções criativas para
todos os tipos de desafios do mundo real! Qualquer menina com
menos de 18 anos pode participar do SWENext GRATUITAMENTE
(para menores de 13 anos, um dos pais precisará ser o contato
principal).
Você pode aprender mais e se inscrever neste programa GRATUITO
acessando o site swenext.swe.org.
Também temos os clubes do SWENext, que oferecem a você uma
forma de conhecer integrantes da SWE, engenheiras e outras
participantes do SWENext na sua área. Você pode aprender mais e
se inscrever neste programa GRATUITO acessando o site
swenext.swe.org.

Confira nossos quadrinhos de engenharia 
exclusivos “Constance and Nano Engineering 
Adventures”! Baixe-os gratuitamente em 
constanceandnano.swe.org.

Descubra no SWENext:

Ingresse no 
SWENext

GRATUITAMENTE

em

swenext.swe.org

Bolsas de 
estudo

Eventos
Mulheres

Engenheiras
Prêmios

Projetos legais Concursos

Novos amigos
Opções de carreiras e 
faculdades

Produtos E muito mais



ESCOLHA SEU SONHO

ENCONTRE A ÁREA DA ENGENHARIA IDEAL PARA VOCÊ. CONECTE-SE 

COM MULHERES INSPIRADORAS E MAIS EM SWENEXT.SWE.ORG.

ENGENHARIA AEROESPACIAL
Voar te fascina? Você pode projetar e desenvolver veículos aéreos, incluindo 
caças, naves espaciais e até bolas de golfe.
“Adoro trabalhar em caças e aeronaves desafiadoras e de alta tecnologia. 
Nós as tornamos seguras para nossos homens e mulheres nas forças 
armadas!”

— Frann Shore, integrante da SWE desde 2008

ENGENHARIA AGRÍCOLA
A agricultura moderna é um setor de alta tecnologia, onde você 
descobrirá formas de prover os nutrientes adequados para as 
plantações, projetar máquinas de colheita ou trabalhar na eliminação 
de resíduos agrícolas.
“Eu trabalho em uma unidade de processamento de sementes de 
soja e milho. Gosto de trabalhar em um setor que afeta diretamente 
todas as pessoas do mundo por meio do alimento.” 

— Katelyn Lichte, integrante da SWE desde 2014

ENGENHARIA ARQUITETÔNICA
Arquitetura bem feita é algo bonito de se ver. Ao se formar em engenharia 
arquitetônica, você manterá os edifícios iluminados, encanados e ventilados, e também 
garantirá a utilização dos melhores métodos de construção.
“Eu trabalho e impacto a vida das pessoas de uma forma positiva com os meus 
projetos.” 

— Kimberlee McKitish, integrante da SWE desde 2018

ENGENHARIA BIO/BIOMÉDICA
Aplicação de soluções de engenharia a problemas 
médicos. Sua pesquisa com médicos e biólogos pode 
envolver órgãos artificiais, próteses e ferramentas de 
diagnóstico.
“Eu desempenho uma função abrangente que me 
permite ver diferentes lados dos produtos em que 
trabalho, enquanto me mantenho fiel às minhas raízes 
técnicas e ao meu treinamento.”

— Sarah Dicker, integrante da SWE desde 2018

SALÁRIO INICIAL 
MÉDIO 

ENGENHARIA 
BIOMÉDICA

US$ 62.328

ENGENHARIA QUÍMICA
Tudo na natureza é composto por produtos químicos
e, na engenharia química, você trabalhará com matérias-
primas para produzir produtos valiosos.
“O que eu mais gosto na engenharia é ter contato direto 
com a natureza e a ciência enquanto contribuo para os 
avanços no nosso mundo.” 

— Catherine Castro, integrante da SWE desde 2016



ENGENHARIA CIVIL
Se você pensa grande, torne-se uma engenheira civil. 
Você trabalhará em estradas, pontes, barragens e outras 
estruturas importantes.
"Como engenheira civil, meu objetivo é ajudar a melhorar 
o cotidiano das pessoas e acredito que meu trabalho está 
me ajudando a alcançar esse objetivo.”

— Jennifer West, integrante da SWE desde 2015

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Você quer um papel de liderança na revolução da tecnologia da informação? 
A engenharia da computação lida com todos os aspectos da computação, 
como sistemas operacionais, redes, software e hardware.
"Eu gostaria de adquirir conhecimento e fornecê-lo a outras pessoas ao obter 
um Ph.D. em ciência da computação e trabalhar em um laboratório para 
pesquisar novas tecnologias que podem ajudar a humanidade.”

— Anastasiia Makhniaieva, integrante da SWE desde 2017

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Faça parte da criação dos sistemas de software que 
utilizamos todos os dias! Use suas habilidades 
analíticas para interagir com os dados e estudar a 
teoria da computação.
"Ver minhas alunas recebendo seus diplomas e 
entrando no mundo real com um trabalho que sempre 
aspiraram faz com que eu sinta que contribuí com 
algo para suas vidas.”

— Soma Datta, integrante da SWE desde 2016

ENGENHARIA ELÉTRICO
Na engenharia elétrica, você extrairá a energia de fontes de energia e a 
canalizará para residências, fábricas e empresas.
"Sem os sistemas de emissão para os quais projetei as estratégias de controle, 
algumas das nossas comodidades modernas básicas não estariam onde estão. O meu 
trabalho é ajudar a construir um ambiente mais verde para as próximas gerações.”

— Sowmya Nagesh, integrante da SWE desde 2012

GESTÃO DE ENGENHARIA
Você é uma pessoa organizada e detalhista? Os engenheiros precisam que 
você planeje, organize e aloque todos os recursos, desde pessoas a 
componentes.
“Uma das melhores partes de estar em uma equipe projetando sistemas de 
frenagem para veículos autônomos é trabalhar com uma tecnologia que 
pode salvar vidas”. 

— Kelly Anne McElreath, integrante da SWE desde 2017

SALÁRIO INICIAL 
MÉDIO

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 
US$ 69.365



ENGENHARIA AMBIENTAL
Deseja ajudar a resolver problemas ambientais ou encontrar formas de 
prevenir desastres ecológicos? Você pode trabalhar na distribuição de 
água, reciclagem, tratamento de esgoto e sistemas de controle e prevenção 
da poluição.
“O que eu mais gosto na minha pesquisa é fazer a minha parte para 
alcançar meu sonho de infância de salvar o mundo.”

— Rachel Tenney, integrante da SWE desde 2014SALÁRIO INICIAL 
MÉDIO 

ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

US$ 84.560

ENGENHARIA INDUSTRIAL
Você criará e executará sistemas essenciais para a sociedade, da 
produção aos serviços. Você trabalhará com projetos, materiais, 
máquinas, informações e pessoas para manter os processos 
industriais funcionando corretamente.
“Eu inovo melhorando os processos atuais ou criando processos 
totalmente novos para melhorar os atuais e para ajudar os 
colaboradores.”

— Linda Strauss, integrante da SWE desde 2018

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
O controle de qualidade será o seu forte na engenharia de produção, seja ao 
supervisionar a automação, o controle de produção ou o manuseio de materiais.
"Como engenheira de produção de peças de motores, eu garanto que as pessoas 
cheguem em casa com segurança, sem comprometer o material, a qualidade e os 
especialistas.”

— Sandra Adebowale, integrante da SWE desde 2014

ENGENHARIA DE MATERIAIS
Na engenharia de materiais, você transformará substâncias brutas, 
como plásticos, metais e cerâmicas, em produtos úteis.
"O desenvolvimento e a seleção de materiais baseados na aplicação do 
cliente é o que mais gosto no meu trabalho.”

— Vanessa Li, integrante da SWE desde 2016

ENGENHARIA MECÂNICA
Você gosta de realizar reparos? Então escolha a engenharia mecânica para projetar, 
construir e manter máquinas de todos os tipos e tamanhos.
"Eu gosto muito de ser engenheira mecânica na indústria de energia eólica! Como 
técnica de turbinas eólicas, meu trabalho envolve a solução de problemas e 
manutenção de sistemas mecânicos e elétricos na parte superior das turbinas eólicas.”

— Jessica Fischer, integrante da SWE desde 2016

ENGENHARIA DE MINERAÇÃO
A Terra está repleta de recursos valiosos. Se você escolher 
a engenharia de mineração, trabalhará com geólogos para 
encontrar e avaliar esses minerais.
“Meu trabalho me dá a oportunidade de estar em campo 
durante a construção e trabalhar em projetos desafiadores 
para manter as pessoas seguras dos perigos das práticas 
históricas de mineração.”

— Meghan McDonald, integrante da SWE desde 2011



ENGENHARIA NUCLEAR
A energia nuclear tem um potencial enorme! Na engenharia 
nuclear, você utilizará esse potencial ao pesquisar e desenvolver os 
processos, instrumentos e sistemas que obtêm benefícios da energia e 
radiação nucleares.
“Como engenheira nuclear, ajudo a construir e manter submarinos e 
porta-aviões movidos a energia nuclear para a marinha dos EUA. Eu 
tenho orgulho de saber que faço a minha parte para manter nossos 
marinheiros seguros.”

— Emily Frantz, integrante da SWE desde 2011

ENGENHARIA PETROLÍFERA
Na engenharia petrolífera, você trabalha para encontrar e retirar petróleo com 
segurança onde quer que ele seja encontrado. Você garantirá que a perfuração seja 
segura, econômica e ecologicamente correta.
“Como engenheira petrolífera, tive a oportunidade de viajar para vários locais em 
diferentes países. Aprender sobre diferentes culturas e trabalhar com pessoas de diversas 
origens ajuda a promover uma unidade em todo o mundo.”

— Lola Obisanya, integrante da SWE desde 2010

ENGENHARIA ROBÓTICA
A robótica ajuda a salvar vidas. Na engenharia robótica, 
você projetará e/ou programará robôs que podem executar 
tarefas muito perigosas ou sujas para os humanos.
“Acredito firmemente em trabalhar de forma mais inteligente, 
em vez da mais difícil, então integrar a robótica nos locais dos 
meus clientes para aumentar a eficiência e a ergonomia é 
certamente algo que inspira paixão e dá propósito à minha 
carreira.”

— Kim Concillado, integrante da SWE desde 2016

ENGENHARIA DE SOFTWARE
Os softwares são necessários para utilizar o poder computacional dos 
computadores. Na engenharia de software, você analisará, projetará, construirá 
e testará programas complexos usando métodos de engenharia.
"Eu criei o HelpMe, um aplicativo da Web que fornece recursos como linhas diretas 
de ajuda e grupos de ativistas legais para vítimas de agressão sexual, violência 
doméstica e tráfico de pessoas". 

— Burlyn Andall-Blake, integrante da SWE desde 2018

ENGENHARIA DE SISTEMAS
A engenharia de sistemas exige um profundo conhecimento 
de trabalho sobre todas as áreas técnicas. Você garantirá que 
várias áreas trabalhem juntas e atendam às metas de custo e 
de desempenho.
"O que eu gosto no meu trabalho é o ambiente colaborativo. 
Todos compartilham a mesma visão e se dedicam à missão.”

— Zaria Silvia, integrante da SWE desde 2012

SALÁRIO INICIAL 
MÉDIO

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE 

US$ 76.304



DECIDIR O QUE VOCÊ QUER FAZER É UMA 
DECISÃO IMPORTANTE, MAS A SWE PODE 
AJUDAR VOCÊ!
> Nós temos um programa de bolsas. Queremos ajudar as mulheres engenheiras a 

serem bem-sucedidas e, como parte disso, aliviamos o fardo das mensalidades da 
faculdade.

> Acesse o nosso site: swenext.swe.org. Temos muito mais informações e 
ferramentas para ajudar você a se tornar uma engenheira. Não se esqueça de acessar a 
seção do SWENext.

> Faça parte da comunidade da SWE. Inscreva-se gratuitamente no SWENext ao 
acessar o site swenext.swe.org.

> Ganhe reconhecimento. Inscreva-se nos prêmios ou desafios do SWENext.

> Conecte-se. Conheça e interaja com modelos da engenharia.

> Aprenda. Leia sobre a SWE e o SWENext no blog “All Together” da SWE.

JUNTE-SE A NÓS EM @SWENEXT NAS REDES SOCIAIS!
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