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Por que ingressar na SWE como integrante global? 

SUA COMUNIDADE 

Sua comunidade é fundamental para sua formação e carreira em engenharia. Como parte dos mais de 40.000 integrantes da 

SWE, você jamais estará só. Existem outras engenheiras incríveis por aí que estiveram no seu lugar, pessoas a quem você pode 

recorrer para obter motivação e apoio. Ao se tornar integrante, a comunidade estará aqui para ajudar você na sua jornada pela 

engenharia, não importa em que lugar do mundo esteja! 

DESENVOLVIMENTO 

A SWE tem muitas oportunidades para ajudar você a se desenvolver como profissional e para se tornar uma grande líder. Acesse 

mais de 200 webinars sob demanda e cursos online sobre uma ampla gama de tópicos para desenvolvimento pessoal e 

profissional por meio do Advance Learning Center da SWE. Os cursos mais populares incluem legendas para facilitar a 

compreensão. 

CONEXÃO 
Com base na conferência anual da SWE, as conferências locais 

da WE oferecem dezenas de sessões educacionais, 
oportunidades de networking formais e informais e feiras de 
carreiras para proporcionar a chance de se conectar com 
recrutadores. As conferências locais da WE são realizadas na 
Europa e na Índia todos os anos, assim como nos EUA. Além 
disso, a SWE organiza vários workshops menores de meio 
período a cada ano, nos quais especialistas no assunto 
compartilham novas ideias e soluções para os desafios que as 
mulheres na engenharia costumam enfrentar.  

CONTINUE SUA JORNADA COM A SWE  

INGRESSE OU RENOVE HOJE MESMO! MEMBERSHIP.SWE.ORG 

CONHECIMENTO 
Fique por dentro de questões de interesse para mulheres 
engenheiras em todos os lugares com nosso blog digital 
diário, All Together, que inclui artigos de nossa premiada 

revista impressa, SWE Magazine, e nossa série de podcasts, 

Diverse. O site de pesquisa da SWE apresenta tendências 
e estatísticas atuais sobre a situação das mulheres 
engenheiras no local de trabalho, educação e academia em 
todo o mundo. 

Para obter mais informações sobre como se tornar integrante global, acesse swe.org/membership/global-programs. 
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ENVOLVA-SE Envolva-se, não importa onde você esteja. Saiba mais sobre os programas e 
benefícios da SWE exclusivos para integrantes globais. 

AFILIADAS GLOBAIS 
Uma afiliada global é uma comunidade de engenheiros fora dos Estados Unidos que deseja expandir a missão da SWE. Afiliadas 
globais são redes locais que têm como objetivo ajudar a avançar a nossa comunidade de engenheiras, seja por meio da 
organização de eventos de desenvolvimento profissional, realização de atividades de divulgação, conexão de integrantes com 
oportunidades de carreira ou outras atividades exclusivas. 

Existem mais de 80 afiliadas globais, para profissionais e alunas universitárias, em mais de 20 países em todo o mundo. 

participação em 
eventos da SWE ou 
do setor 

organização de eventos 
de desenvolvimento 
profissional 

organização de eventos 
de divulgação de STEM 
para meninas menores 
de 18 anos 

EMBAIXADORAS GLOBAIS 
Todos os anos, integrantes da SWE em todo o mundo se candidatam para servir como embaixadoras globais. Essas líderes 
ajudam a aumentar a conscientização sobre a SWE nas suas comunidades, regiões e países, ao mesmo tempo em que 
contribuem com suas variadas perspectivas e experiências para a estratégia global da SWE. As embaixadoras beneficiam-se 
do acesso ao modelo de competência de liderança da SWE e desenvolvem as suas próprias habilidades de liderança ao longo 
do ano. 

RESPONSABILIDADES DAS EMBAIXADORAS GLOBAIS 

Promover a marca da SWE 

Atuar como especialistas 
em programas e serviços 
da SWE 

Apoiar integrantes/afiliadas atuais e 
recrutar novas integrantes 

Contribuir para o desenvolvimento do programa 
estratégico da SWE com suas variadas perspectivas 
globais 

Para obter mais informações sobre como se tornar integrante global, acesse 

swe.org/membership/global-programs. 

DESCONTOS 
A SWE tem orgulho de ser uma comunidade global e diversificada. Reconhecendo as variações econômicas em todo 
o mundo, a SWE oferece descontos para integrantes em determinados países. Os descontos variam de 50 a 67% 
para as taxas de inscrição e mais informações podem ser encontradas em swe.org/membership/global-programs. 
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