
swe ifrsswe ifrs
Conheça

programa de extensão

Com objetivo de incentivar o ingresso
e formação de mulheres nas áreas de

engenharia e tecnologia, ocorre a
filiação entre o IFRS e a SWE Global



swe ?swe ?
O que é a

A Society of Women Engineers é a maior sociedade de
mulheres engenheiras do mundo que desenvolve

diversas atividades em diferentes países, com objetivo
de impactar a formação de futuras líderes para com o

mercado de trabalho.
Com escritório em Chicago, diversas instituições de
ensino (e empresas) são filiadas à SWE e juntamente

promovem um impacto para o futuro, visando ampliar a
participação de mulheres dentro das indústrias. 

Missão
"Capacitar as mulheres para que alcancem todo o seu potencial em

carreiras como engenheiras e líderes; expandir a imagem das
profissões de engenharia e tecnologia como uma força positiva na
melhoria da qualidade de vida e demonstrar o valor da diversidade

e inclusão."



swe ifrs?swe ifrs?
Como surgiu a 

A portaria 403 de 27 de setembro de 2021 designa o
Grupo de Trabalho que Coordena as atividades da SWE

dentro do IFRS. Com isso, diversos Campi possuem seus
representantes dentro do grupo. 

O programa de extensão objetiva colocar em prática as
atividade da SWE dentro dos Campi, bem como vincular

os projetos de extensão com os mesmos objetivos e,
realizar a divulgação por meio de redes sociais. 

Além disso,  um dos objetivos secundários é a integração
entre mulheres de diferentes áreas dentro da instituição,

por meio de eventos e trocas de experiências.



participar?participar?
Quem pode

Todos os estudantes e servidores do IFRS podem se filiar
à SWE, na modalidade "Friend Of SWE". A partir disso,

além de tornar-se filiado em uma renomada sociedade, é
possível conseguir diversos benefícios em treinamentos
e conteúdos promovidos pela SWE, além de participação

em eventos.

https://swe.org/membership/friend-access/

Basta acessar o formulário:



todos(as)todos(as)
Convidamos

Para se filiarem à SWE IFRS. Além disso, os
discentes dos cursos de engenharia podem
contribuir para as atividades do programa,

compartilhando suas experiências em projetos e
no mundo do trabalho, mantendo uma rede de
igualdade de oportunidades e de incentivo aos

jovens na ciência e tecnologia !



swe.ifrsswe.ifrs
Conheça

página no instagram

Rede social oficial do programa de extensão,
com publicação de diversos conteúdos

relativos ao programa e aos projetos do IFRS,
com a divulgação de depoimentos de
discentes e egressas da instituição!

Além disso, proporciona a participação em
diversos eventos de qualificação!


