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P R E F Á C I O 

 
Para a maioria, a experiência de ser um membro IEEE começa dentro de um Ramo 

Estudantil. O propósito deste Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE (MORE 

IEEE) é orientar aos voluntários IEEE e fazer da membresia estudantil uma experiência 
proveitosa. 

Dentro do MORE IEEE são explicados diferentes aspectos básicos e recomendações 

para uma gestão de sucesso e para o crescimento do Ramo Estudantil. Além de dispor de 
informações fundamentais acerca do IEEE. 

O manual é organizado em diferentes capítulos para sua fácil consulta e entendimento, 

com um resumo, capítulo a capítulo, dos temas chaves: 

 Capítulo 1, «Visão Geral do IEEE» ¿ O que é? Qual é sua visão e missão? Qual sua 
história?; são algumas questões básicas que se explicam neste capítulo de forma 
precisa. 

 Capítulo  2, «Órgãos de Governo»»; uma revisão rápida de como se dirige e quem 
conduz o maior instituto técnico-profissional do mundo. 

 
 Capítulo  3, «Unidades Organizacionais Geográficas»; as unidades operativas 

designadas pelo IEEE MGA, explicadas uma por uma. 

 
 Capítulo  4, «Comitês de Atividades Estudantis»; proporciona um melhor 

entendimento dos comitês de atividades estudantis e como estes apoiam aos Ramos 
Estudantis. 

 
 Capítulo  5, «Ramos Estudantis IEEE»; explica o que são, sua transcendência e o 

papel fundamental que tem para o instituto. 
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 Capítulo  6, «Direção de um Ramo Estudantil»; estabelece as funções básicas de 

cada membro da diretoria do Ramo Estudantil e recomenda a criação de comitês e 
subcomitês segundo a natureza e necessidade do Ramo. 

 
 Capítulo  7, «Capítulos Técnicos do Ramo Estudantil»; inclui informação útil para a 

formação e desenvolvimento de capítulos. 

 
 Capítulo  8, «Grupos de Afinidade»; define os grupos de afinidade, dando ênfase ao 

WIE e ás oportunidades oferecidas ao criá-lo em um Ramo Estudantil.  

 
 Capítulo  9, «Planejamento do Ramo»; este capítulo oferece uma cobertura ampla das 

noções básicas e necessárias para desenvolver um planejamento das atividades; além 
de dar sentido ao Ramo Estudantil e ao trabalho de cada voluntário dentro do mesmo. 

Também é explicado sobre os report que devem ser enviados obrigatoriamente ao IEEE. 

 
 Capítulo  10, «Recursos para os Ramos»; descreve as ferramentas virtuais e outros 

serviços que o IEEE tem disponível para seus membros e o posicionamento do instituto.
  

 
 Capítulo  11, «Atividades de Afirmação Profissional»; apresenta os programas S-

PAC, S-PAVe e S-PAW, os quais buscam desenvolver as habilidades não técnicas 

imprescindíveis para todo profissional. 

 
 Capítulo  12, «Prêmios e Reconhecimentos»; discorre sobre os prêmios estudantis 

mais relevantes dentro do IEEE outorgados aos membros e Ramos Estudantis por um 
desempenho de destaque.  
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 Capítulo  13, «Geração de Fundos»; aponta os critérios para a realização de 

atividades estudantis economicamente sustentáveis, bem como recomendações para a 
arrecadação de fundos. 

 
 Capítulo  14, «Noções Básicas (para a Organização de Eventos) »; este capítulo 

explica os tipos de eventos que um ramo estudantil pode organizar com a devida 
organização. 

 
 Capítulo  15, «A organização do Evento»; aqui são descritos os comitês necessários 

de acordo com o tipo de evento que será organizado, bem como algumas outras 

recomendações. 

 
 Capítulo  16, «DiagRamos»; este capítulo através de diagramas de fluxo explica como 

deve ser organizado corretamente um evento de pequeno ou grande porte.  

 
 Capítulo  17, «Formatos de Seguimento»; inclui formatos que serão de grande 

utilidade para dar continuidade às atividades e, na busca de ajuda de empresas 
patrocinadoras e apoiadoras. 

 
 Capítulo  18, «Desenvolvimento de Membresia»; mostra todos os benefícios e 

oportunidades que o IEEE pode proporcionar a seus membros 

 
 Capítulo  19, «Crescimento de Membresia»; define os três elementos chaves para o 

crescimento do número de membresias: retenção, recrutamento e recuperação de 

membros. 
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 Capítulo  20, «Calendário de Desenvolvimento de Membresia»; inclui as datas 
estabelecidas pelo MGA para os programas de recuperação e recrutamento de 
membros.  

 
 Capítulo  21, «Código de Ética do IEEE»; trata das principais preocupações sociais da 

atualidade de maneira cuidadosa e concisa. 

Em anexo foram adicionados às relações de Ramos Estudantis existentes na região 9, 
estatísticas de membresias, bem como, uma relação completa de contatos a nível regional e 
de seção. 

O presente manual é uma das várias ferramentas disponíveis para os voluntários a ser 
usado como um guia. Existem documentos oficiais a nível mundial e regional, que descrevem 
os aspectos regulamentares do que aqui foi descrito que devem ser consultados em caso de 
dúvidas. O conteúdo deste manual está sujeito aos seguintes documentos que possuem 

primazia normativa sobre ele: 
 

1. A Constituição do IEEE 
2. Os Estatutos e Regulamentos do IEEE 
3. O Manual de normas e procedimentos do IEEE 
4. Os estatutos e regulamentos do MGA 
5. O Manual de Normas e Procedimentos do MGA 
6. Os Estatutos e Regulamentos da Região 9 

Este Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE não é o único elemento 
necessário para nossa atividade de voluntariado, pois além dele, é necessária uma 
comunicação ativa com os diretores e voluntários da Região, assim como da participação em 
atividades regionais e da seção, atividades com as Sociedades Técnicas do IEEE e seus 
Capítulos, trabalhos com diferentes Universidades e seus Ramos Estudantis.  



 

12                             Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE   

RESENHA 

O IEEE é feito pelos seus voluntários e, é para eles que foi criada a primeira edição 
deste manual. Assim como a tecnologia, o IEEE avança rapidamente e oferece cada vez mais 
e melhores oportunidades para seus voluntários e Ramos Estudantis. Por isso, é dever do 

SAC Team R9 atualizar e distribuir constantemente as novas edições deste manual. 
A criação inicial deste manual foi no ano de 1997 por Manuel Rodríguez Perazza autor 

do “Manual de Líderes” (1997) e Mini S. Thomas que escreveu o “R10 Student Branch 
Operations Guide” (2008). Mais tarde, no ano de 2010, Daniel Sánchez, encarregado do 

Planejamento Estratégico do SAC Team R9 tomou a iniciativa de criar o “More IEEE” graças 
às contribuições extraordinárias do SAC Team R9 e do Staff IEEE MGA do presente ano. 

Entre 2016 e 2017, a equipe do SAC Team R9 trabalhou para atualizar o manual com 

novas datas, cargos e demais temas importantes que competem às unidades organizacionais 
estudantis do IEEE da nossa região. Esperamos que seja muito útil e que encontrem nele todo 
o necessário para realizar uma gestão de sucesso. 

 

Víctor Manuel Carranza Mejicanos  
Coordenador de Desenvolvimento de Membresia 
R9 SAC Team, 2016 - 2017 
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PARTE UNO 

INTRODUÇÃO 

Capítulo 1  Visão Geral do IEEE 

O Instituto 

O IEEE é a maior sociedade técnica profissional do mundo dedicada à promoção da inovação 

tecnológica e a excelência para o benefício da humanidade. O IEEE e seus membros inspiram a 

comunidade global através de suas publicações, conferências, padrões e atividades profissionais 

e educativas.  

Missão e Visão 

 Missão 

O objetivo principal do IEEE é fomentar a inovação tecnológica e a excelência para o 

benefício da humanidade. 

 Visão 

Ser essencial para a comunidade técnica mundial e para os profissionais técnicos em todas 

partes, e ter reconhecimento mundial por suas contribuições para a tecnologia e para os 

profissionais técnicos na melhoria das condições mundiais. 

O IEEE está comprometido em um amplo processo de planejamento estratégico. Um resumo 

deste plano estratégico de largo alcance, denominado IEEE Envisioned Future, detalha os 

principais elementos do plano. 

 O IEEE tem: 

 Mais de 421 355 membros em mais de 160 países. 

 Mais de 71 580 são membros estudantis.  

 342 Seções em 10 regiões geográficas ao redor do mundo. 

 Mais de 2 116 capítulos que unem os membros locais com interesses técnicos similares. 

 Mais de 3 000 Ramos Estudantis em 100 países. 

 Mais de 3 094 capítulos técnicos ao redor do mundo. 

 Mais de 892 grupos de afinidade ao redor do mundo. 

 

http://www.ieee.org/documents/envisioned_future.pdf
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 IEEE: 

 Dispõe de 39 sociedades e 7 conselhos técnicos que representam a ampla gama de 

interesses técnicos do IEEE. 

 Tem ao redor de 4 milhões de documentos na Biblioteca Digital IEEE Xplore com 

mais de 8 milhões de downloads mensais; 

 Tem mais de 1 100 padrões técnicos ativos e mais de 500 em desenvolvimento 

 Publica mais de 180 jornais e revistas;  

 Patrocina mais de 1 600 conferências em 95 países, nas quais  

 se associam com mais de 1 300 entidades a nível mundial 

  mais de 485 000 participantes a suas conferências 

 publicam mais de 1 400 conference proceedings através do IEEE Xplore 

 

* Dados de 31 de dezembro de 2015 
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História 

As raízes do IEEE surgiram por volta de 1884 quando a eletricidade estava começando a 

converter-se em uma força importante para a sociedade. Houve uma importante indústria elétrica 

estabelecida, o telégrafo, a qual a partir da década de 1840, havia chegado a conectar o mundo 

com um sistema de comunicação mais rápido que a velocidade de transporte. Uma segunda área 

importante apenas havia surgido – a energia elétrica e a luz, originárias das invenções de Thomas 

Edison e sua pioneira Estação Pearl Street em Nova York. 

 Fundação da AIEE 

 

Na primavera de 1884, um pequeno grupo de pessoas dedicadas às profissões da 

eletricidade se reuniram em Nova York. Eles formaram uma nova organização para apoiar os 

profissionais em seu campo e para ajudá-los em seus esforços para aplicar a inovação para a 

melhora da humanidade - o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos, o AIEE (da siglas em 

inglês: American Institute of Electrical Engineers). Em outubro deste ano, o AIEE realizou sua 

primeira reunião técnica na Filadélfia. Muitos dos primeiros líderes, como o presidente fundador 

Norvin Green de Western Union, representavam a indústria da telegrafia. Outros, como Thomas 

Edson, da indústria energética, e Alexander Graham Bell representando a indústria mais recente 

de telefonia. Como a energia elétrica se estendeu rapidamente por toda a terra, melhorada pelas 

inovações, tais como: o Motor de Indução AC de Nikola Tesla, a transmissão de corrente AC a 

longas distâncias e as centrais elétricas em grande escala, e a comercialização por indústrias 

como Westinghouse e General Electric - o AIEE foi concentrando-se cada vez mais na energia 

elétrica e em sua capacidade para mudar a vida das pessoas através dos produtos e serviços sem 

precedentes que poderiam entregar. Houve um enfoque secundário na comunicação por cabo, 

tanto no telégrafo como no telefone. Através de reuniões técnicas, publicações e promoção das 

normas, o AIEE liderou o crescimento da profissão de engenharia elétrica, enquanto através das 

seções locais e ramos estudantis, levou seus benefícios aos engenheiros em lugares muito 

distantes. 

 Fundação da IRE 

Uma nova indústria surge a partir dos experimentos de telegrafia sem fio de Guglielmo 

Marconi na mudança do século. O qual foi originalmente chamado "wireless (sem cabos)" se 
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converteu na rádio com as possibilidades de amplificação elétrica inerente aos tubos de vácuo 

que evoluiu a partir do diodo de John Fleming, e o tríodo de Lee de Forest. Com a nova indústria 

chegou uma nova sociedade em 1912, o Instituto de Engenheiros de Rádio, o IRE (da sigla em 

inglês, Institute of Radio Engineers). O IRE foi formado no AIEE, mas se dedicou a rádio, e logo 

cada vez mais a eletrônica. Também incrementou seu profissionalismo mediante a vinculação de 

seus membros através de publicações, normas técnicas, conferências, e incentivando o avanço de 

suas indústrias mediante a promoção da inovação e da excelência nos novos produtos e serviços 

emergentes.  

 Convergência e unificação das sociedades 

Com a ajuda dos líderes de ambas sociedades, e com as aplicações das inovações de seus 

membros a indústria, a eletricidade se desenvolvia - década a década - mais profundamente em 

todos os cantos, a televisão, radares, transistores, os computadores. Cada vez mais, os interesses 

das sociedades foram sobre postos. A participação de ambas sociedades cresceu, mas a partir da 

década de 1940, o IRE cresceu mais rapidamente e, em 1957 se converteu no maior grupo. No 

dia 1 de janeiro de 1963, o AIEE e o IRE se fundiram para formar o Instituto de Engenheiros 

Eletricistas e Eletrônicos, o IEEE.  Na sua formação, o IEEE tinha 150.000 membros, dos 

quais 140.000 estavam nos Estados Unidos. 

 

 

 

  

O IEEE "kite" foi criado em 1963 

com a fusão das duas sociedades 

predecessoras,o AIEE y o IRE.  

O kite toma elementos dos logos de 

ambas as sociedades. 
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 Crescimento e globalização 

Nas décadas posteriores, com a contínua liderança do IEEE, o rol social das 

tecnologias sob seu patrocínio continuou estendendo-se pelo mundo, chegando cada vez a 

mais áreas da vida das pessoas. Os grupos profissionais e conselhos técnicos das 

instituições evoluíram até se converterem em sociedades do IEEE.  No século 21, o IEEE 

serve a seus membros e a seus interesses com 39 sociedades, 130 revistas, mais de 1600 

conferências ao ano, e 1100 normas ativas. Desde então, os computadores têm evoluindo 

desde enormes computadores a dispositivos portáteis, toda uma rede mundial conectada 

por satélites e fibra óptica.  Os campos de interesse do IEEE foram ampliados muito além 

da engenharia elétrica, eletrônica e da informática em áreas, tais como, a micro e 

nanotecnologia, ultrassom, bioengenharia, robótica, materiais eletrônicos, e muitos outros. 

A eletrônica foi desde robôs industriais até imagens médicas. Assim como as tecnologias e 

as indústrias que se desenvolveram cada vez mais ultrapassando as fronteiras nacionais. O 

IEEE segue o mesmo ritmo, convertendo-se em uma instituição verdadeiramente mundial, 

que utiliza as inovações dos profissionais que representa a fim de melhorar sua própria 

excelência na prestação de produtos e serviços a seus membros, as indústrias e ao público 

em geral.  

As publicações e progRamos educativos são empregues on-line, assim como serviços 

para os membros, tais como: renovação e eleições. Em 2015, o IEEE teve 421.355 

membros em 160 países, com 50 por cento fora do país onde foi fundada há cento e vinte e 

cinco anos atrás. Através de sua rede mundial de unidades geográficas, publicações, 

serviços web, e conferências, o IEEE segue sendo a sociedade profissional líder no mundo 

para o progresso da tecnologia.  
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PARTE DOIS  

ORGANIZAÇÃO DO IEEE 

 

O IEEE está organizado em: 

 342 Seções em 10 regiões geográficas. 

 3 094 capítulos compostos por membros locais com interesses técnicos similares. 

 39 sociedades e 7 conselhos técnicos; 

 Mais de 2 845 Ramos Estudantis em institutos e universidades em 95 países. 

 Mais de 1 344 capítulos de ramos estudantis. 

 Mais de 459 grupos de afinidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades das Seções, Capítulos, Sociedades, Conselhos, e os Ramos Estudantis estão 

dirigidas por três órgãos de governo de alto nível. São eles: IEEE Board of Directors, IEEE 

Executives e IEEE Assembly.   
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Capítulo 2  Órgãos do Governo 

IEEE Board of Directors (BoD) 

O Conselho de Directores IEEE está composto pelos três presidentes do IEEE, o 

Secretário, o Tesoureiro, os Vice Presidentes e Presidentes dos seis Major Boards, os dez 

Diretores Regionais, os dez Diretores de Divisão, e os Diretores Eméritos.   

IEEE Executives 

Os membros votantes do IEEE elegem a um novo presidente a cada ano, que permanece no 

cargo por três anos - primeiro como Presidente-Eleito, depois como Presidente e CEO, e 

finalmente, como Presidente-Passado.   

IEEE Assembly 

A Assembleia IEEE é formada por 23 delegados, sendo eles: os três Presidentes do IEEE, 

os dez Diretores Regionais e os dez Diretores de Divisão. 

IEEE Major Boards 

Seis Juntas subordinadas governam as principais áreas de interesse do IEEE. Cada uma 

destas Juntas tem um líder voluntário elegido. 

 Educational Activities Board (EAB) 

 A Junta de Atividades Educativas dita as políticas em matéria educativa e implementa 

progRamos específicos destinados ao serviço das atividades educativas dos membros IEEE, 

às comunidades de engenharia e científicas, e ao público em geral. 

 Publication Services and Products Board (PSPB) 

 A Junta de Publicação, Serviços e Produtos oferece produtos e serviços que difundem 

informação sobre temas técnicos, científicos, profissionais e de interesse jornalístico para os 

membros, a comunidade de engenharia e científica, e ao público em geral. 
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 Member and Geographic Activities Boad (MGAB) 

 A Junta de Membros e Atividades Geográficas desenvolve e mantém uma organização das 

unidades organizacionais definidas geograficamente, comprometidas com o avanço da 

engenharia elétrica, eletrônica, informática e ciência da computação, e os ramos afins à 

engenharia e relacionadas com as artes e as ciências. 

 Standards Association Board (IEEE-SA) 

 A Junta de Padrões Associados oferece um progRamo de normas que servem as 

necessidades globais da indústria, o governo e o público. Também trabalha para assegurar a 

eficácia e a grande notoriedade deste progRamo de normas, tanto dentro do IEEE, como em 

toda a comunidade mundial. 

 Technical Activities Board (TAB) 

 A Junta de Atividades Técnicas fomenta a inovação tecnológica e o progresso mediante a 

promoção das atividades técnicas do IEEE para o benefício da profissão e da humanidade 

em todo o mundo; além de representar os interesses das Sociedades e dos Conselhos 

Técnicos do IEEE. 

 IEEE-USA Board (IEEE-USA) 

 A Junta IEEE-USA IEEE-USA recomenda políticas e executa progRamos destinados 

especificamente a servir e beneficiar aos membros, a profissão e ao público nos Estados 

Unidos em determinados âmbitos profissionais das políticas econômicas, éticas, legais, 

sociais e acerca da tecnologia. 

IEEE Committees  

O IEEE tem 16 comitês permanentes que dão suporte a todas as atividades e operações 

realizadas dentro da organização. São eles: 

 Comitê de Auditoria: Avalia as políticas e procedimentos que impactam substancialmente as 

finanças e as operações do IEEE.  

 Comitê de Prêmios e Reconhecimentos: administra os prêmios e os progRamos de 

reconhecimento do IEEE, reconhecendo as contribuições dos membros na promoção dos 

campos de interesse do IEEE e para o benefício da sociedade.  

 Comitê de Benefícios aos empregados e Remunerações: recomenda diretrizes de 

compensação, benefícios, cujos custos estão orçados, e questões relacionadas, incluindo a 
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filosofia, as políticas, progRamos e planejamento a longo prazo, e as considerações 

financeiras para os empregados do IEEE. O Comitê também assistirá ao IEEE em sua 

função de administrar planos de benefícios para todos os empregados regido pelo marco de 

aposentadoria dos Estados Unidos (ERISA).  

 Comitê de Ética e Conduta dos Membros: assessora a Junta de Diretores sobre as políticas e 

preocupações de caráter ético, assim como fomenta a sensibilização sobre as questões éticas 

e promove o comportamento ético entre as pessoas e organizações que trabalham nos 

âmbitos de interesse do IEEE. 

 Comitê Fellow: Faz recomendações a Junta de Diretores do IEEE acerca dos candidatos 

para outorgar a graduação de Fellow.  

 Comitê de Finanças: Se encarrega da supervisão e coordenação dos assuntos financeiros do 

IEEE. 

 Comitê de Governo: avalia emendas propostas para os documentos do IEEE para assegurar 

a clareza, coerência e o cumprimento legal. 

 Comitê de História: promove a escritura e a difusão da informação histórica nos âmbitos 

cobertos pela atividade técnica e profissional do IEEE, assim como informação histórica 

sobre o IEEE e suas organizações predecessoras. Visite o IEEE History Center 

 Comitê de Seguros: assessora e assiste a Junta de Diretores do IEEE sobre as questões 

relativas a corporação IEEE e os progRamos de seguros a terceiros. 

 Comitê de Investimentos: assessora e assiste a Junta de Diretores do IEEE sobre as questões 

relativas aos investimentos do IEEE. 

 Comitê de Marketing e Vendas: em colaboração com o departamento de vendas e 

marketing, é responsável pelo marketing e as estratégias de vendas, incluindo, mas não 

limitando o desenvolvimento da propriedade intelectual (IP, intellectual property) dos 

produtos.   

 Comitê de Novas Iniciativas (NIC, New Initiatives Committee): identifica, recomenda e 

supervisiona projetos de iniciativas e novos progRamos consistentes com a visão, missão e 

Plano Estratégico do IEEE. Conheça mais sobre o IEEE New Initiative Program. 

 Comitê de Nomeações (N&A, Nominations & Appointments): é responsável por fazer 

recomendações das pessoas mais qualificadas para cargos escolhidos pela Assembleia IEEE 

e nomeado pela Junta de Diretores do IEEE.  

 Comitê de Planejamento Estratégico (SPC, Strategic Planning Committee): é responsável 

por ajudar no desenvolvimento da Junta de Diretores e na revisão anual do Plano Estratégico 

do IEEE.   

 Comitê de Escrutinadores: supervisiona o processo de recepção das cédulas eleitorais e a 

contagem dos votos expressos pelos membros na eleição anual. 

 Comitê de Mulheres na Engenharia: facilita o desenvolvimento de progRamos e atividades 

que promove a retenção das mulheres na engenharia. Visite Women in Engineering para 

mais informações. 

http://www.ieee.org/web/aboutus/history_center/index.html
http://www.ieee.org/web/aboutus/initiatives/index.html
http://www.ieee.org/women
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Parent Entities 

São as unidades encarregadas de zelar pelo desenvolvimento de um Grupo de Afinidade dentro 

do IEEE. Atualmente existem quatro entidades matrizes (parent entities) 

 Alliance of IEEE Consultants' Networks (AICN) - encarregado da Rede de consultores 

IEEE. 
 Comitê YP - encarregado do grupo de afinidade dos Jovens Graduados (Young 

Professionals) 
 Comitê de Membros Vitalícios (Life Members Committee) - encarregado do grupo de 

afinidade Life Members. 
 Comitê WIE - encarregado dos grupos estudantis e profissionais “Mulheres na Engenharia 

(WIE, Women in Engineering).   
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Capítulo 3  Unidades Organizacionais Geográficas 

Regiões 

De acordo com a Constituição do IEEE, o território do IEEE se divide, a critério do BoD, 

em áreas geográficas conhecidas como regiões, que são especificadas nos estatutos. 

Uma região é uma unidade geográfica formada por parte de um ou mais países, 

estabelecido pelo MGAB como unidade operativa básica da organização do IEEE para fins de 

gestão e administração para representar e satisfazer as necessidades dos membros IEEE e 

cumprir com a missão do IEEE no território indicado. 

 

 

 

Áreas 

Uma área é uma parte de dada região, que consiste em várias seções, estados, províncias ou 

países que são estabelecidos pelo Comitê da Região como uma unidade de gestão e organização 

administrativa do IEEE para satisfazer as necessidades de comunicação e gestão das tarefas 

administrativas da Região dentro do território estabelecido. 

  

Northeastern U.S. (Region 1)  Western U.S. (Region 6) 

Eastern U.S. (Region 2)   Canada (Region 7) 

Southeastern U.S. (Region 3)  Europe, Middle East, and Africa (Region 8) 

Central U.S. (Region 4)   Latin America (Region 9) 

Southwestern U.S. (Region 5)  Asia and Pacific (Region 10) 
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Conselhos Geográficos  

Um Conselho é formado por um acordo feito entre um grupo de seções, com o objetivo 

de atuar como um comitê subordinado pelas seções, que tem o direito a dirigir seu 

funcionamento e, é destinado a realizar tarefas em conjunto. As seções mantêm sua condição de 

unidades básicas, executivas e administrativas do IEEE. O Diretor Regional e o MGAB deverão 

aprovar a formação de um Conselho Geográfico. 

Seções 

A seção é a unidade operacional básica da organização do IEEE, constituída por um 

mínimo de 50 membros com direito a voto. Esta se estabelece com a aprovação do MGAB 

através de uma petição feita pelos membros que vivem ou trabalham no território definido pela 

seção para serem beneficiados pelas atividades da seção e para difundir a missão do IEEE. 

1.  A Seção terá por finalidade contribuir com o progresso da teoria e da prática dos campos 

designados pelo IEEE e a manutenção de um alto nível profissional entre seus membros, 

sempre em concordância com a Constituição, Estatutos e Políticas do IEEE, o Manual de 

Operações do MGA e os Estatutos da Região. 

2.  Todas as seções serão exclusivamente do IEEE. A gestão de uma Seção IEEE será dirigida 

exclusivamente por membros IEEE; e não em conjunto a membros de qualquer outra 

organização, sociedade ou grupo. Porém, as Seções IEEE poderão cooperar com outras 

organizações na celebração de reuniões conjuntas e podem convidar aos membros dessas 

organizações e ao público em geral a suas reuniões. 

3.  Com a aprovação do Diretor Regional, duas ou mais seções podem unir-se em apoio mútuo 

na realização das seguintes atividades conjuntas: publicações, reuniões, conferências ou 

simpósios; reuniões de Capítulos ou Grupos de Afinidade; atividades estudantis, e outras 

atividades relacionadas que possam ser aprovadas de vez em quando pelo MGAB. Se na 

busca pela realização de tais atividades em conjunto, for conveniente estabelecer um 

agrupamento formal entre as seções, o mesmo será denominado Conselho, o qual estará 

regido pelos Estatutos do IEEE. 
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Subseções 

Uma subseção é parte de uma Seção, constituída por um mínimo de vinte (20) membros 

IEEE com direito a voto, e se estabelece com a aprovação do MGAB por petição dos que 

residem ou trabalham no território definido pela subseção para a promoção da missão do IEEE. 

Capítulos 

Um Capítulo é uma subunidade técnica de uma região, uma ou mais Seções, ou de um 

Conselho Geográfico. Pode ser um Capítulo de uma Sociedade ou de um Conselho Técnico. Um 

capítulo é composto de um mínimo de doze (12) membros de uma Sociedade IEEE com direito a 

voto. No caso de um Capítulo do Conselho Técnico, se requer um mínimo de doze (12) membros 

das Sociedades Membros do Conselho. 

Graduate Student Member, Member, Senior Member o Fellow que pertençam a uma 

Sociedade e a uma Unidade Geográfica, serão considerados membros do Capítulo. 

1.  Um Capítulo de uma Sociedade Técnica do IEEE realizará atividades dentro do campo de 

interesse da(s) Sociedade(s) representantes. Um Capítulo de um Conselho Técnico 

realizará atividades no campo de interesse do Conselho Técnico. 

2.  Um Capítulo funciona de maneira similar a um comitê da Seção ou Conselho Geográfico. 

3.  Nos casos em que a geografia territorial da Seção ou Conselho Geográfico se justifique, e 

haja membros suficientes de uma sociedade para dar suporte a vários Capítulos da mesma 

Sociedade, Capítulos adicionais, devidamente identificados, podem ser formadas. 
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Ramos Estudantis 

Um Ramo Estudantil é uma unidade operacional básica da organização do IEEE, 

constituído por membros estudantis e graduados de uma universidade ou instituto técnico para 

representar e satisfazer as necessidades dos membros e a missão do IEEE. Cada ramo realizará 

suas atividades de acordo com a Constituição e os Estatutos do IEEE, assim como outras normas 

impostas desde o exterior, que por lei afetam a membresia, e as atividades do IEEE. 

Quando os Ramos Estudantis se desenvolvem de forma sustentável, torna-se mais fácil 

realizar uma reestruturação interna com base em seus interesses técnicos, podendo criar capítulos 

técnicos estudantis e grupos estudantis de afinidade. Estes dois serão descritos com maiores 

detalhes nos capítulos 7 e 8 respectivamente.  

 O seguinte esquema mostra como está relacionado um Ramo Estudantil com as 

diferentes unidades organizacionais do IEEE.   
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Capítulo 4 Comitê de Atividades Estudantis 

 Para o IEEE, os estudantes são parte essencial da organização. É através deles que 

são estabelecidos os Comitês de Atividades Estudantis (SAC), os quais permitem conhecer suas 

necessidades, interesses e inquietudes; fazendo assim ser possível o desenvolvimento das 

atividades estudantis e de seus membros. 

Os Comitês de Atividades Estudantis seguem a Visão e a Missão do MGA. 

 

Visão 

Ser essencial para a comunidade técnica mundial e para os profissionais técnicos em todas as 

partes, e ter reconhecimento mundial por suas contribuições para a tecnologia e para os 

profissionais técnicos na melhoria das condições mundiais. 

Missão 

O objetivo principal do IEEE é fomentar a inovação tecnológica e a excelência em benefício da 

humanidade. 

Princípios Reitores 

 A membresia é um valor fundamental do IEEE. 

 Os membros moldam o futuro do IEEE. 

 Os membros colaboram para criar o futuro do IEEE. 

 O IEEE melhora o futuro de seus membros. 

 



 

28                             Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE   

 

MGA SAC 

P Comitê de Atividades Estudantis do IEEE Member and Geographic Activities 

(IEEE/MGA/SAC) é um comitê permanente do IEEE que informa ao MGAB. Seu objetivo é 

fornecer aos estudantes de graduação e pós-graduação oportunidades para o desenvolvimento 

educacional, técnico e profissional dos membros. Bem como, representar dentro do IEEE os 

interesses e preocupações dos estudantes de todo o mundo e, facilitar a interação entre os Ramos 

Estudantis e as unidades organizacionais, dando enfoque no valor da membresia continua IEEE. 

O mesmo é formado por 38 membros que incluem os RSAC e RSR das 10 Regiões do IEEE. 

Suas funções são: 

1.  Proporcionar aos membros estudantis informações sobre a política geral e práticas sobre os 

ProgRamo e Serviços Estudantis IEEE, e outras atividades, conforme indicam os Estatutos 

e o Manual de Políticas do IEEE. 

2.  Melhorar continuamente a qualidade das atividades, benefícios e serviços oferecidos aos 

membros estudantis. 

3.  Conscientizar aos membros das potenciais responsabilidades da profissão de engenharia; 

assim como fornecer e promover oportunidades para o desenvolvimento educacional, 

técnico e profissional. 
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4.  Representar dentro do IEEE os interesses e preocupações dos estudantes de todo o mundo 

e facilitar a interação entre ramos estudantis IEEE e unidades organizacionais. 

5.  Promover o networking e mostrar a importância da construção de relações entre os 

estudantes. 

6.  Aumentar a sinergia entre o IEEE/MGA/SAC, Comitês YP e as Sociedades para promover 

o valor da membresia continua no IEEE despois da graduação. 

7.  Estimular e apoiar o desenvolvimento dos Ramos Estudantis e a difusão de potenciais 

membros estudantis. 

8.  Proporcionar uma via de comunicação eficaz entre a realização das atividades estudantis 

aos comitês regionais. 

Regional SAC  

O Comitê Regional de Atividades Estudantis (R9 SAC Team), tem a função de promover 

guias e coordenação, quando solicitado e, estar capacitado para apoiar aos Ramos Estudantis em 

todas atividades dos mesmos, seus Conselheiros, Conselheiros de Capítulos Técnicos e seus 

Mentores. O Comitê também faz recomendações específicas ao Comitê Regional sobre prêmios 

e reconhecimentos a serem outorgados a membros estudantis, Ramos Estudantis e a outros 

voluntários relacionados às atividades estudantis. 

Este comitê é dirigido pelo Presidente do Comitê Regional de Atividades Estudantis 

(RSAC, Regional Student Activities Chair) e o Representante Estudantil da Região (RSR, 

Regional Student Representative), nomeados pelo Diretor Regional, que também são membros 

do Comitê Regional Executivo e do Comitê de Atividades Estudantis do MGA. 
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1.  RSAC 

O Presidente do Comitê Regional de Atividades Estudantis (RSAC) é nomeado pelo 

Diretor Regional. Ele é membro do Comitê Executivo Regional, assim como no Comitê de 

Atividades Estudantis do MGAB do IEEE (IEEE/MGAB/SAC), com voz e voto nas 

reuniões. 

O RSAC preside as reuniões do Comitê Regional de Atividades Estudantis e atua 

como executivo durante o período entre as reuniões.  

 Funções: 

 Coordenar o bom desenvolvimento das atividades estudantis da região. 

 Exercer a representação do Comitê Regional de Atividades Estudantis (R9 SAC 

Team) diante do MGAB (Member and Geographic Activities Board). 

 Convocar e presidir as reuniões do R9 SAC Team.  

 Supervisionar e assegurar que todos os comitês que o acompanham ou o assessoram 

em suas funções, cumpram estritamente as disposições do Estatuto e Regulamento 

do  IEEE; assim como os acordos das Reuniões Regionais nos prazos que são 

estipulados. 

 Acolher as opiniões e sugestões realizadas, de forma escrita ou verbal, pelos membros. 

 Buscar vínculos com instituições públicas ou privadas que colaboram com o 

desenvolvimento das atividades da região. 

 Resolver todo assunto de caráter urgente, informando ao Comitê Regional e ao R9 

SAC Team o mais breve possível. 

 Manter uma comunicação fluida e permanente com os Ramos Estudantis. 

2.  RSR 

O Representante Estudantil Regional (RSR) é nomeado pelo Diretor Regional. O 

Representante será selecionado por sua liderança e desempenho mostrado nas atividades 

em um Ramo Estudantil IEEE. Durante sua gestão, deverá conservar sua qualidade de 

estudante em alguma instituição universitária dentro do território da Região 9, com um 

mínimo de 75% de dedicação às atividades acadêmicas. 

Ele é membro do Comitê de Atividades Estudantis Regional, assim como do Comitê de 

Atividades Estudantis Internacional do MGAB do IEEE (IEEE/MGAB/SAC), com voz e 

voto. 



 

       

 

Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE                                                     31 

O RSR colabora com o RSAC na interação com os Ramos Estudantis e lhe representa em 

atividades às quais seja designado. O RSR manterá informado os Ramos Estudantis da 

Região de suas atividades, tanto dentro do SAC Regional como do SAC Mundial. 

Funções: 

 Ser porta-voz de todos os estudantes da região diante do comitê regional. 

 Presidir o Comitê de Representantes de Conselhos. 

 Apoiar o RSAC em seu trabalho com os estudantes. 

Section SAC 

O Comitê de Atividades Estudantis (SAC, Student Activities Committee) da Seção tiene 

como función supervisar la operación de las Ramos Estudantiles, ayudarles con su orientación y 

alertar a la Seção sobre apoyos técnicos o económicos que necesiten las Ramos y estén al 

alcance de la Seção. Además velará por la continuidad de la existencia de las Ramos 

exhortándoles a seguir los estatutos y reglamentos del IEEE. Este Comitê está dirigido por el 

Presidente de Actividades Estudantiles (SSAC, Section Student Activities Chair). 

1. SSAC 

O Comitê de Atividades Estudantis (SAC, Student Activities Committee) da Seção, é 

presidido pelo Presidente de Atividades Estudantis (SSAC, Section Student Activities 

Chair) e, tem como função supervisionar a operação dos Ramos Estudantis. Bem como, 

orientá-los e alertar a Seção sobre apoios técnicos ou econômicos que necessitam os ramos 

e estejam ao alcance da Seção. Além de garantir a existência continuada dos ramos 

incentivando-os a seguir as regras e regulamentos do IEEE. 

Funções: 

 

 Manter contato com todos os Ramos Estudantis. 

 Dar informação e apoio aos Ramos Estudantis. 

 Sugerir estratégias de melhoria para os ramos, de acordo com seus próprios contextos. 

 Realizar reuniões periódicas con os Ramos. 

 Ajudar a conectar Ramos e Empresas. 

 Impulsionar a criação de Ramos Estudantis. 

 Monitorar a membresia estudantil na Seção. 

 Ser o elo entre a Seção e os Ramos Estudantis.  
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 Representar a Seção nas atividades realizadas pelos Ramos. 

 Se necessário formar uma equipe de apoio para o cumprimento de todas as funções 

anteriormente mencionadas.  

2. SSR 

 

O Representante Estudantil da Seção (SSR, Section Student Representative) trabalha 

de mãos dadas com o SSAC e é responsável por manter os ramos conectadas com a seção. 

O SSR trabalha de perto com os ramos estudantis e com os presidentes dos capítulos 

para realizar atividades enquanto fornece redes de oportunidades de aprendizagem em 

temas técnicos, de liderança e habilidades para o trabalho em equipe.  

Funções: 

 Ser o porta-voz de todos os estudantes da seção mediante a seção. 

 Apoiar ao SSAC em seu trabalho com os estudantes. 

 Promover atividades estudantis nos Ramos Estudantis e em conjunto. 

 Promover a participação dos estudantes nos progRamos de Prêmios e 

Reconhecimentos do IEEE. 
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PARTE TRÊS  

COMPOSIÇÃO DO RAMO ESTUDANTIL 

Capítulo 5  Ramo Estudantil IEEE 

Definição 

 Um Ramo Estudantil é uma unidade operacional básica dentro da organização do IEEE 

constituída por membros estudantis em uma universidade em particular ou instituto técnico para 

representar e satisfazer as necessidades dos membros e a missão do IEEE. Cada grupo realizará 

suas atividades dentro do estabelecido pelas Constituições e Estatutos do IEEE, e outras normas 

impostas desde o exterior, que por lei afetarão aos membros e as atividades do IEEE. 

O propósito de estabelecer Ramos Estudantis é prover oportunidades para participação e 

contribuição no desenvolvimento educacional, técnico e profissional dos estudantes membros em 

preparação para o início de sua vida profissional. 

Formação 

No momento de decidir-se a criar um Ramo Estudantil dentro de sua instituição educacional, se 

atente as seguintes recomendações.  

 Coordenar e realizar uma reunião com o diretor de graduação ou o Reitor para que se 

conheça os benefícios de formar um Ramo Estudantil IEEE na Universidade. 

 Organizar uma reunião de caráter informativo com os estudantes sobre os benefícios do 

IEEE para sua formação e sua vida profissional 

Os passos para criar um Ramo Estudantil de sucesso na sua Instituição são os seguintes: 

1.     Inscrever ao menos doze (12) membros estudantis no IEEE 

2.     Inscrever ao menos um (01) profissional no IEEE 

 

3.  Preencher o Formulário de Criação de Ramos Estudantis. Um tutorial detalhado para   

realizar esta tarefa se encontra disponível neste site. 

4.  Nas próximas 6 a 8 semanas, o IEEE irá atribuir um código a universidade e enviará um 

email confirmando a aprovação de seu Ramo. 
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NOTA: Normalmente as Atividades Estudantis do IEEE são melhor desenvolvidas por um só 

Ramo Estudantil em cada instituição educacional. Porém; poderá ser estabelecido mais de um 

Ramo em uma instituição quando a ação favoreça os interesses do IEEE – por exemplo, uma 

mesma instituição com sedes em diferentes cidades do país -,com prévia avaliação do Comitê 

Regional de Atividades Estudantis e a Seção Local. 

Reativação do Ramo 

Se um Ramo Estudantil teve menos de 10 membros estudantes ou estudantes graduados, ou 

não há cumprido com a documentação solicitada pelo IEEE Student Service por um período 

maior que dois (02) anos, está passará a um estado de inatividade diante o IEEE. 

Para reativar o ramo e serem suas atividades reconhecidas diante o IEEE é necessário, 

cumprir com o processo de REATIVAÇÃO, o qual é descrito abaixo: 

1. Inscrever ao menos doze (12) membros estudantis no IEEE 

2. Inscrever ao menos um (01) profissional no IEEE 

3. Reportar a Nova Direção através do vTools.OfficerReporting. 

4. Reportar o Plano Anual de Atividades através do vTools.StudentBranchReporting  

5. Dentro de um mês o IEEE Student Services lhe enviará um email confirmando a 

reativação do Ramo Estudantil IEEE. 

Carta de Constituição do Ramo 

Cada Ramo Estudantil IEEE será formado segundo o estabelecido na Constituição do 

próprio Ramo Estudantil. Esta Constituição será disponibilizada por um Comitê Executivo 

integrado pela junta de diretores e qualquer outro membro que se especifique. Um modelo desta 

está incluso no Formulário de Criação de Ramos Estudantis. 

Cessação de um Ramo 

 A Junta do MGA poderá, mediante prévia consulta com o Diretor Regional, cessar as 

atividades de um Ramo Estudantil IEEE por qualquer uma das razões abaixo que considere 

suficiente. Os fundos que estiverem sob a custódia do ramo, passarão a custódia do IEEE. 

1.  Se a condição de estado em continuidade provatória se manter por dois anos consecutivos, 

o patrocínio do IEEE será retirado automaticamente, e o ramo será cessado. Esta ação será 

ratificada pela Junta do MGA. 

https://officers.vtools.ieee.org/
http://sbr.vtools.ieee.org/
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2.  O vice-presidente  de Desenvolvimento de Membresia do MGA reportará a cessação de 

um ramo a Junta do MGA e notificará ao presidente do Comitê Regional de Atividades 

Estudantis, ao presidente da Seção e ao Conselheiro do Ramo Estudantil.. 

3. Se o Ramo Estudantil não reportar seus diretores e presidentes  no vTools.OfficerReporting e 

suas atividades realizadas ao longo do ano no vTools.StudentBranchReporting por dois 

anos consecutivos. 
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Capítulo 6 Direção de um Ramo Estudantil 

A chave para uma gestão de sucesso em um ramo estudantil, está em ter uma boa 

administração. O entusiasmo e a energia por si só não são suficientes. O que se requer é um 

esforço de equipe, onde todos contribuam de igual forma. Há vários pontos chaves na 

administração de um Ramo, que é composto por: Junta de Diretores (Presidente, vice-presidente, 

Secretário, Tesoureiro, por exemplo) e Conselheiro.  

Cada um tem deveres diferentes, por isso, é importante que trabalhem juntos como uma 

equipe. Todos os diretores devem promover os benefícios da membresia IEEE para os 

estudantes. 

A responsabilidade da administração das atividades dos Ramos está no Comitê Executivo. 

Ele está integrado pelo Junta de Diretores, Coordenadores de Comissões, Diretores e o 

Conselheiro. É normal nos Ramos que são mais ativos ou grandes, a nomeação de Diretores 

especiais para distintas áreas de trabalho. Alguns deles são: Diretor de Membresia e 

Recrutamento, de Marketing, de Assuntos Acadêmicos, entre outros. A chave para um eficiente e 

dinâmico Comitê Executivo se encontra em manter reuniões regulares e uma boa comunicação.  

Cada membro do Comitê Executivo deve estar consciente dos objetivos gerais para o ano, 

assim como das tarefas específicas para os próximos eventos. A duplicação ou omissão dos 

deveres se dão pela falta de comunicação, dando lugar a dores de cabeça e frustrações. 

Junta de Diretores 

Ao formar uma junta de diretores para o Ramo, deve ser considerado o tamanho atual do 

Ramo, o tamanho potencial do Ramo e as ambições reais que tenham seus membros.  

A junta de diretores é formada por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e um 

Tesoureiro.   

Mesmo que o Presidente do Ramo Estudantil seja quem dirige o Ramo, isso não faz do 

mesmo o chefe, nem aos outros seus subordinados. É fundamental, não perder o foco do trabalho 

realizado dentro do IEEE: o Voluntariado. 

Cada presidente de Capítulo Estudantil e ex-Presidente do Ramo atuará como membro ex-

ofício da Junta de Diretores, assegurando que haja a mudança anual de Presidente no Ramo.  
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i.  Presidente 

O desempenho do Presidente é chave para uma liderança estudantil eficaz. Este é o 

responsável pela gestão global de todos os assuntos do Ramo. Para ser eficaz, deve 

aprender e usar a arte de delegar responsabilidades a seus diretores e alguns membros de 

acordo com o tamanho da atividade planificada.   

Funções específicas:: 

1.  Presidir todas as reuniões do Ramo. 

2.  Realizar reuniões periódicas do Comitê Executivo e dirigi-las. 

3.  Nomear os coordenadores dos comitês de acordo com a necessidade do Ramo. 

4.  Apresentar junto com toda a direção o reporte anual antes de 1 de maio. 

5.  Garantir uma transmissão fluida da informação e de materiais aos membro recém 

eleitos e organizar a transferência ordenada dos registros do Ramo. 

7.   Difundir os prêmios, concursos e oportunidades entre os membros interessados. 

8.   Trabalhar em coordenação com os diretores dos Comitês de Atividades Estudantis da 

Seção e da Região. 

9.  Manter uma comunicação frequente com outros diretores 

.ii.  Vice-Presidente  

O Vice-Presidente supervisiona frequentemente o avanço dos comitês e compartilha 

sempre a carga de trabalho do Presidente. Considerando que é um membro importante para 

o presente e, na maioria dos casos, o futuro presidente do Ramo Estudantil, sua missão 

principal é fomentar a membresia no ramo estudantil e incentivar a criação de capítulos e 

grupos de afinidade. 

Funções sugeridas: 

1.  Presidir o comitê de planejamento de membresia. 

2.  Organizar viagens de campo ou eventos especiais, além dos esforços regulares. 

3.  Coordenar o bom desenvolvimento das reuniões do Ramo. 

4.  Ajudar o Presidente com as responsabilidades dos comitês criados. 

5.  Coordenar as atividades dos Capítulos Técnicos. 

6.  Realizar todas as funções do presidente em caso de ausência do mesmo ou quando 

solicitado. 

7. Incentivar a criação de Capítulos Estudantis e Grupos de Afinidade. 
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iii.  Secretario 

 

O Secretário mantém todos os registros e documentos do ramo. 

Funções específicas: 

1.  Apresentar ao IEEE Student Services o informe da Nova Diretoria. 

2.  Preparar junto do presidente o reporte anual antes de 1 de maio. 

3.  Manter um registro detalhado de cada reunião do Ramo. 

4.  Manter um arquivo detalhado das atividades e documentação do Ramo. 

5.  Manter a lista de Diretores, comitês e membros do Ramo atualizada. 

6.  Ser responsável por toda a correspondência do Ramo. 

7.  Publicar um calendário de eventos. 

8.   Assistir ao presidente para garantir que as atividades realizadas sigam as disposições 

estabelecidas na Constituição e nos Estatutos do Ramo. 

9.  Organizar uma transferência organizada de toda a documentação do Ramo ao 

próximo Secretário eleito. 

iv.  Tesoureiro 

 

O Tesoureiro é responsável por manter as contas financeiras do Ramo. Já que a aprovação 

de um projeto pode depender dos meios financeiros disponíveis; é indispensável que todos 

os registros financeiros se mantenham em dia e o mais exato possível. 

Funções específicas: 

1. Manter apropriadamente as contas do Ramo. 

2.  Preparar um orçamento anual. 

3.  Preparar a declaração financeira final e apresentar o reporte anual. 

4.  Controlar a arrecadação de todos os fundos, em colaboração com o presidente e o 

Conselheiro. 

5.  Assegurar a clareza de todas as transações nas que se envolvam fundos do Ramo 

exigindo documentação escrita e autorizações para a permissão das mesmas. 

6.  Organizar uma transferência organizada de todos os registros financeiros do Ramo ao 

próximo Tesoureiro eleito. 
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Consejero 

O Conselheiro é nomeado por um acordo entre o Ramo Estudantil e o Diretor do Departamento 

Acadêmico ao qual este está afiliado. Ele assessora o Ramo Estudantil e seus Diretores em todos 

aspectos relacionados a suas atividades acerca do IEEE, se encarrega de promover a boa imagem 

do IEEE na instituição, em particular em questões relativas às atividades estudantis, além de 

garantir o cumprimento dos estatutos do IEEE e certificar todos os informes do Ramo ao IEEE 

Student Services, ao RSAC, e ao Presidente da Seção.  

Enquanto os diretores costumam mudar a cada ano, o conselheiro dá um sentido muito 

importante de continuidade aos assuntos do Ramo. Como tal, o Conselheiro desempenha um 

papel chave cuja participação é vital para o sucesso de um Ramo. 

O Conselheiro opera como contato principal entre o Ramo e as autoridades da Instituição e com 

a Seção.  Ele promove a formação de Capítulos Técnicos dentro do Ramo e ajuda na seleção do 

conselheiro do Capítulo correspondente. 

Funções específicas: 

1. Assegurar que a informação do IEEE seja transmitida aos diretores do ramo. 

2.  Participar de reuniões do Comitê Executivo e ajudar aos comitês do Ramo. 

3.  Participar nas reuniões do Comitê Regional de Atividades Estudantis. 

4.  Consultar com o Presidente do Comitê de Atividades Estudantis da Seção (SSAC), o 

Presidente do Comitê Regional de Atividades Estudantis (RSAC) ou o Diretor Regional 

sobre atividades ou problemas do Ramo. 

5.  Promover as boas relações com a seção local e animar aos estudantes a estabelecer 

contatos regulares com o Presidente do SAC da seção. 

6.  Estabelecer contatos com a indústria para os ProgRamos e atividades do Ramo. 

7.  Promover a sensibilização dos estudantes acerca dos prêmios, concursos e benefícios da 

membresia. 

8.  Despertar o interesse de professores de outras faculdades nas atividades do Ramo. 

9. Fazer uso do ProgRamo MentorCentre e incentivar aos estudantes a postular para prêmios 

e concursos IEEE. 

Mentor 

O Mentor deve ser nomeado para maximizar a interação entre o ramo e a seção local. A 

comunicação frequente entre os estudantes e membros da Seção é muito importante, esta ajuda 
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aos estudantes a converter-se em parte ativa do IEEE enquanto ainda são estudantes e, em 

consequência, mantendo-se membros depois de graduar-se. 

Um mentor é um membro da seção, que pode não estar associado a Universidade, que é 

nomeado pela seção local em coordenação com o presidente do Ramo e o Conselheiro, para 

servir a um determinado Ramo Estudantil IEEE.  

Ele proporciona orientação, serve de elo entre os estudantes e membros da Seção, e incentiva aos 

recém graduados do Ramo Estudantil a manter-se ativos dentro do IEEE. 

O Mentor deve: 

 

 Reunir-se com o Ramo Estudantil regularmente. 

 Participar no Comitê de Atividades Estudantis da Seção. 

 Ajudar aos Ramos Estudantis no desenvolvimento de progRamos. 

 Ser ponte entre o Ramo Estudantil e a Seção local. 

 Trabalhar junto com os Diretores do Ramo Estudantil, o conselheiro e o Comitê de 

Atividades Estudantis da Seção. 

Benefícios do ProgRamo: 

 

 Aumentar a interação entre os Ramos Estudantis e a Seção local. 

 Complementar os esforços das atuais atividades dos estudantes e da Seção. 

 Melhorar a retenção dos membros recém graduados. 

 Proporcionar aos membros estudantis uma visão ampla do IEEE, e suas múltiplas atividades 

e benefícios. 

 Melhorar a cooperação entre estudantes- professores-indústria. 

 Aumentar a participação dos membros jovens em atividades da Seção. 

Comitês Operacionais 

É muito raro que um só evento atraia a todos os membros do ramo. Por isso se deve 

planejar um progRamo variado, baseado em um entendimento de seus interesses.  

Contar com diversos comitês operacionais pode ajudar a alcançar este objetivo de equilibrar e 

ampliar as atividades planejadas. Com um maior número de comitês, pode-se ENVOLVER mais 

os membros no planejamento e execução de muitas atividades.  

Um ramo com muitos membros ativos é um ramo que terá um progRamo de atividades de 

sucesso, ao contrário de um ramo que tenha poucos membros envolvidos, que possivelmente, 

logo enfrentará membros cansados e pouco entusiasmados. 
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Antes de decidir formar um novo comitê, deve-se determinar com precisão quais serão 

suas funções e que medidas devem ser adotadas para alcançar os objetivos fixados. É essencial 

que o coordenador do comitê também tenha a capacidade de organização e liderança necessárias, 

ou caso contrário, deve-se dar o tempo suficiente para o mesmo desenvolva essas capacidades.  

Atualmente, existem muitos engenheiros de sucesso na indústria que podem testemunhar 

que foi justo nas suas atividades em Ramos Estudantis IEEE onde eles tiveram a primeira 

oportunidade de desenvolver suas habilidades de liderança. Não se preocupe se seus voluntários 

não estão seguros do que fazer no princípio. Guie-os e os dê um pouco de tempo, e eles 

desenvolverão as habilidades que necessitam. 

Deve-se levar em consideração que nem todos os comitês tem que existir 

permanentemente. Em alguns anos, você pode ter uma grande quantidade de voluntários e mais 

atividades do que o normal. Em outros anos, pode encontrar estudantes desmotivados a oferecer 

voluntariamente seu tempo. Se o ramo tem várias comissões e um amplo progRamo, é 

excelente. Neste caso, deve-se concentrar esforços em manter este nível de participação. Porém, 

se está encontrando uma falta de voluntários e tem um progRamo estruturado, não 

desanime. Faça o melhor para executar um progRamo com escala reduzida. Mesmo que possa 

parecer que seu esforço é em vão, não se esqueça que você está desenvolvendo sua própria 

organização e suas habilidades de liderança. 

Dependendo do tamanho da Junta de Diretores, o número de comitês varia. Em um ramo 

pequeno, muitas das funções podem ser assumidas pelo Comitê Executivo.  

Alguns comitês recomendados são: 

 

 Comitê de Planejamento, responsável pelo planejamento, progRamoção e funcionamento 

do plano de atividades do Ramo para o ano. Um plano de atividades significativas (tanto 

técnicas como sociais), pode ajudar a aumentar a membresia e a participação. 

 Comitê de Marketing, responsável pela publicidade de todas as atividades do Ramo. O 

mesmo pode também ser responsável pelas relações públicas com as faculdades de 

engenharia e o público em geral. 

 Comitê de Membresia, responsável pelo planejamento, organização e realização do 

recrutamento de membros IEEE. Cada membro deste comitê deve ter um conhecimento 
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profundo dos benefícios da membresia, o plano de atividades do ramo, e ser capaz de 

responder a perguntas como: Por que eu deveria ser um membro IEEE?  

 Comitê de Finanças, responsável por ajudar ao Tesoureiro no planejamento de atividades 

para a arrecadação de fundos. 

 Comissão de Nomeação, responsável por estabelecer as diretrizes da eleição e as datas 

para a eleição anual da Junta de Diretores. Esta comissão deve garantir que todos os 

candidatos sejam membros estudantis IEEE no momento de sua nomeação. 

NOTA: Para atividades que não são periódicas, tais como grandes eventos, costuma-se nomear 

comitês especiais. 

Lembre-se que o planejamento e a organização de atividades são uma excelente experiência na 

gestão de projetos e, não se esqueça que o mercado profissional dá ênfase nestas competências. 
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Capítulo 7 Capítulos de Ramos Estudantis 

Definição 

É uma subunidade dos Ramos Estudantis de caráter técnico e que pertence a uma Sociedade 

Técnica do IEEE. Suas atividades se estendem a palestras técnicas - com a possibilidade de 

trazer palestrantes renomados patrocinados pelas Sociedades, workshops e seminários; assim 

como, outras atividades sociais que complementam o trabalho de um Ramo Estudantil. 

Atualmente o IEEE tem 39 Sociedades que respondem diretamente a estes interesses técnicos.  

Quando solicitado, o IEEE Student Services emite uma Carta Constitutiva em forma de 

certificado, que estabelece a presença do Capítulo no Ramo Estudantil e na instituição. 

Formação 

Quando um Ramo já está desenvolvendo atividades, se torna mais fácil fazer uma 

reestruturação interna de acordo com os interesses técnicos, em paralelo com as funções 

profissionais gerais.  Por exemplo: organizar Capítulos Técnicos, aos quais participarão 

membros do Ramo que tenham interesse no campo de atividades deste capítulo como um de seus 

interesses tecnológicos. 

Os passos para a criação de um Capítulo de sucesso em um Ramo Estudantil são os seguintes: 

1. Inscrever ao menos seis (06) membros estudantis no IEEE e na sociedade técnica de 

interesse.  

2. Inscrever um (01) profissional no IEEE e na sociedade técnica de interesse.  

3. Preencher o Formulário de Criação de Capítulos Técnicos. Um tutorial detalhado para   

realizar esta tarefa se encontra disponível neste link. 

https://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/forms_petitions/forms_petitio

ns_index.html  

4. Ao finalizar, o IEEE Student Services lhe enviará um email confirmando a criação ou 

reativação do capítulo. 

Para manter um Capítulo de um Ramo Estudantil, é necessário, no mínimo, seis (06) membros 

estudantis, e a realização de, no mínimo, duas (02) reuniões técnicas por ano; bem como, manter 

um nível aceitável de atividades para o Presidente da Sociedade, o Diretor Regional, e o 

Presidente do Comitê Regional de Atividades Estudantis. 

  

https://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/forms_petitions/forms_petitions_index.html
https://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/forms_petitions/forms_petitions_index.html
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Direção do Capítulo  

O Presidente do Capítulo do Ramo Estudantil, atuará como membro ex officio do Comitê 

Executivo do Ramo na coordenação e no planejamento de atividades. Todos os membros do 

Ramo devem ser informados sobre todas as reuniões realizadas no Ramo, incluindo aquelas que 

forem realizadas por um Capítulo Técnico. 

 

Conselheiro do Capítulo 

Guia o Capítulo Estudantil na realização das atividades específicas da Sociedade Técnica a qual 

pertence o capítulo e, coordena as mesmas junto a Sociedade Técnica, Seção ou Região, quando 

necessário. Bem como, assegurar que o Capítulo cumpra com os estatutos do IEEE pertinentes a 

sua operação. O Conselheiro do Capítulo colabora com o Conselheiro do Ramo para guiar os 

membros e Diretores, especialmente, em assuntos relacionados a atividades técnicas da sua área 

de atuação. Ele deve ser membro da sociedade e professor da instituição a qual o Ramo faz parte. 

O Conselheiro é nomeado através de um acordo entre o Ramo Estudantil e o Conselheiro do 

Ramo. 

Cessação de um Capítulo 
A Junta do MGA pode, mediante prévia consulta com o Diretor Regional e o Presidente da 

Sociedade do IEEE, extinguir um Capítulo de um Ramo Estudantil IEEE por qualquer motivo 

considerado suficiente. Tal ação será reportado e ratificada pela Junta do MGA, que notificará o 

Conselheiro, Presidente da Sociedade, o Diretor Regional e ao Presidente Regional de 

Atividades Estudantil sobre a cessação das atividades deste capítulo. A Junta do MGA pode, 

mediante prévia consulta com o Diretor Regional e o Presidente da Sociedade do IEEE, extinguir 

um Capítulo de um Ramo Estudantil IEEE por qualquer motivo considerado suficiente. Tal ação 

será reportado e ratificada pela Junta do MGA, que notificará o Conselheiro, Presidente da 

Sociedade, o Diretor Regional e ao Presidente Regional de Atividades Estudantil sobre a 

cessação das atividades deste capítulo.   
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Capítulo 8 Grupos de Afinidade 

Definição 

Um grupo de afinidade é uma representação local na Seção ou Ramo Estudantil de um comitê 

permanentemente estabelecido pelo IEEE. Existem 4 entidades que podem ter representação a 

nível profissional. São elas: 

 Consultants' Network (apenas membros profissionais), 

 Young Professionals (YP) (apenas membros graduados), 

 Women in Engineering (WIE) (membros estudantes e profissionais)  

 Life Members (LM) (membros profissionais com o título de Life Member). 

Special Interest Group in Humanitarian Technology  (SIGHT) (membros estudantes e 

profissionais)  

Somente WIE e SIGHT oferecem a possibilidade de criar grupos de afinidade nos Ramos 

Estudantis. 

Women in Engineering  

Mulheres na Engenharia (WIE), é um grupo de afinidade do IEEE formado por 

profissionais e estudantes, homens e mulheres, interessados em promover uma maior 

participação das mulheres na Engenharia, Ciências e Tecnologias. 

O WIE se dedica a: 

 RECONHECER contribuições importantes de mulheres nas carreiras de Engenharia 

Elétrica, Eletrônica, Computação e áreas afins, e nomeações para os Prêmios IEEE.  

 ORGANIZAR conferências,palestras e seminários técnicos que são importantes para a 

promoção da membresía WIE. 

 APOIAR voluntárias dentro do IEEE, bem como o avanço de mulheres na graduação. 

 FORNECER apoio nas  atividades dos novos grupos WIE formados. 

 ADMINISTRAR o ProgRamo STAR (Student-Teacher and Research Engineer/Scientist) 

para mulheres jovens nas escolas e em outras faculdades. 

 PROMOVER o acesso de maiores graduações na Membresia IEEE para mulheres. Por 

exemplo:  IEEE Senior ou IEEE Fellow. 

 FACILITAR o desenvolvimento de progRamos e atividades que promovem a entrada é 

permanência de mulheres na Engenharia.  

 

Acesse a página do WIE e conheça os diferentes progRamos de apoio económico para atividades 

em prol da Mulher na Engenharia. 

http://www.ieee.org/web/membership/women/index.html 

http://www.ieeeusa.org/business/startnetwork.asp
http://www.ieee.org/gold
http://www.ieee.org/women
http://www.ieee.org/portal/pages/committee/lmc/lmchapters.html
http://www.ieee.org/special_interest_group_on_humanitarian_technology.html
http://www.ieee.org/web/membership/women/index.html
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Special Interest Group in Humanitarian Technology 

O Grupo Especial de Interesse em Tecnologia Humanitária (SIGHT), é um grupo de 

afinidade do IEEE, formado por profissionais e estudantes interessados em promover e 

desenvolver projetos de impacto humanitário através da tecnologia.  

Os objetivos do SIGHT são: 

 Trabalhar com outros órgãos da comunidade global de engenharia que tem um interesse 

similar e, assim possa contribuir com ideias  e atividades conjuntas como o Engineering 

for Change (E4C) 

 UNIR  membros do IEEE que se encontram trabalhando ou desejem trabalhar em campos 

humanitários, promovendo-os em atividades que utilizam tecnologia humanitária com 

oportunidade de participação.  

 AUMENTAR a atenção de membros do IEEE e engenheiros em geral sobre o potencial 

que o seu trabalho oferece para aumentar a qualidade de vida de populações com carência 

e, motivá-los a focar esforços nesta direção. 

 INTERAGIR com organizações não governamentais (ONG), organizações da sociedade 

civil e outras entidades similares para somar esforços para o desenvolvimento de 

tecnologias úteis e sustentáveis em suas operações.  

 TRABALhAR com outras entidades na comunidade global de engenharia que tenham 

metas similares, ajudando-se mutuamente e participando em atividades conjuntas, tais 

como: Engineering for Change (E4C). 

 

Acesse a página do SIGHT e conheça os diferentes progRamos de apoio económico para 

atividades em prol da tecnologia aplicada em fins humanitários. 

http://www.ieee.org/special_interest_group_on_humanitarian_technology.html 

IEEE-Eta Kappa Nu (IEEE-HKN) 
 

É a sociedade de honras do IEEE, que se dedica a promover e reconhecer a excelência 

individual em educação e méritos de trabalho no exercício profissional em qualquer uma das 

áreas de interesse do IEEE.  

Os passos para a criação de uma subunidade do IEEE-Eta Kappa Nu, é diferente dos 

demais grupos de afinidade. Para mais informações, acesse:  

https://www.ieee.org/education_careers/education/ieee_hkn/chapters/new_chapter.html 

 

Grupos de Afinidade Estudantil  

 Formação do SIGHT 

1. ara criar um grupo de afinidade estudantil SIGHT, os seguintes passos devem ser 

seguidos: 

2. Nomear a um organizador (Presidente provisório ou interino). 

3. Nomear um Conselheiro (que seja membro do IEEE e do grupo de afinidade),que 

pode ser o mesmo do Ramo Estudantil. 

https://www.engineeringforchange.org/
http://www.ieee.org/special_interest_group_on_humanitarian_technology.html
https://www.ieee.org/education_careers/education/ieee_hkn/chapters/new_chapter.html
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4. Inscrever um mínimo de seis (06) membros Estudantis.  

5. NOTA: a membresia SIGHT é Gratuita.  

6. Preencher o respectivo formulário para a abertura do SIGHT. 

7. Enviar os formulários assinados e escaneados a petition@ieee.org com cópia a 

sight@ieee.org. Copiar também para o  RSAC, ao RSR e ao SAC de sua Seção. 

(Ver anexo B: Lista de contatos) 

8. Ao finalizar, o IEEE Student Services lhe enviará um email confirmando a 

criação ou reativação do grupo de afinidade. 

 Formação do WIE 

1. Para criar um grupo estudantil de afinidade Wie, os seguintes passos devem ser 

seguidos: 

2. Nomear a um organizador (Presidente provisório ou interino). 

3. Nomear um Conselheiro (que seja membro do IEEE e do grupo de afinidade),que 

pode ser o mesmo do Ramo Estudantil. 

4. Inscrever um mínimo de seis (06) membros estudantes, entre homens e mulheres. 

5. NOTA: A membresia WIE é Gratuita para Estudantes.  

6. Preencher o respectivo formulário para o WIE. Um tutorial detalhado sobre como 

realizar esta tarefa se encontra disponível em este link. 

 Membresía  

Os benefícios de ser um estudante membro de um grupo de afinidade são: 

 Envio de notícias Regionais e de próximos eventos por meio do respectivo boletim de 

cada grupo.  

 Envio gratuito de material promocional para as reuniões e eventos. 

 Os grupos de afinidades recém criados podem receber apoio econômico para iniciar 

suas atividades. 

 Oportunidades de financiamento para eventos ou projetos especiais do grupo de 

afinidade. 

 Direção de um Grupo de Afinidade 

Um Grupo de Afinidade tem somente 2 cargos obrigatórios: Presidente e Conselheiro do 

Grupo de Afinidade. Pode-se criar novos cargo para se ter voluntários com diferentes 

responsabilidades, tornando-os mais motivados e envolvidos nas atividades.  
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Alguns cargos de diretoria comuns são: Vice-Presidente, Tesoureiro, Secretário , Diretor de 

Marketing, entre outros. Cada diretor deve ser consciente dos objetivos gerais para o amo, 

assim como das tarefas específicas para os próximos eventos.  

i.  Presidente 

Tem um papel importante para a liderança estudantil. É o responsável pela gestão global dos 

assuntos relacionados ao grupo de afinidade. 

Funções recomendadas: 

1. Realizar reuniões periódicas 

2.  Nomear coordenadores entre is voluntários do grupo de afinidade.  

3. Contactar o representante regional só grupo de afinidade, quando necessário.  

4. Trabalhar em conjunto com a Junta de Diretores do Ramo. 

 

ii.  Conselheiro  

O Conselheiro orienta aos Grupos de Afinidade e a seus Diretores, em todos os aspectos 

relacionados as atividades do grupo e, se encarrega de promover a boa imagem da 

organização na instituição, principalmente em assuntos relacionados às atividades 

estudantis. Além de assegurar o cumprimento dos estatutos do IEEE e do grupo de 

afinidade correspondente. Também atua como principal fonte de contato entre o Grupo 

de Afinidade e as autoridades da instituição e da Seção.  

Funções recomendadas: 

1. Garantir que as informações da Sede Central do IEEE seja transmitida ao Grupo de 

Afinidade.  

2. Participar de reuniões do Comitê Executivo e ajudar aos comitês do GA.  

3. Participar das reuniões do Comitê Regional de Atividades Estudantis.  

4. Consultar o representante estudantil mundial do GA, representante da região ou Seção 

sobre as  atividades do GA ou possíveis  problemas. 

5. Promover boas relações com a Seção local e incentivar os estudantes a estabelecer contatos 

regulares com os representantes dos GA da Seção ou com o Presidente do SAC da Seção. 

6. Promover a sensibilização dos estudantes acerca dos  benefícios da membresía do GA e 

dos prêmios e concursos que oferecidos . 

7. Despertar interesse dos professores e estudantes de outras faculdades nas atividades do GA 
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PARTE  QUATRO 

GESTÃO DE UM RAMO ESTUDANTIL 

 
 

 

 

A gestão efetiva de um Ramo Estudantil surge de saber como desenvolver um progRamo 

de atividades variado e interessante para os membros estudantis, usando a grande quantidade de 

recursos à sua disposição, e informando aos estudantes dos numerosos prémios e bolsas que 

patrocina o IEEE. Para garantir o sucesso da gestão do Ramo, um planejamento cuidadoso é 

fundamental. Chegar a um plano final pode implicar um processo iterativo, o qual, uma vez 

decidido deve ser implementado e supervisado. 

O intuito desta seção é dar algumas ideias sobre como revitalizar seu Ramo se tiver estado 

inativo ou como planificar eficazmente e oferecer novos serviços aos seus membros se seu Ramo 

estiver ativo. 

Após finalizar esta seção, você está convidado a desenvolver seu próprio plano de atividades. 
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Capítulo 9 Planejamento de Atividades 

Planificação Estratégica 

O sucesso alcançado por um Ramo é una combinação de compromisso dos voluntários e 

uma sólida estrutura de Planificação Estratégica (PE). Planificação Estratégica é a ponte entre a 

situação atual do Ramo e o futuro desejado. A PE pretende, mediante análise da situação atual, 

estabelecer aqueles objetivos e ações concretas que contribuirão a alcançar os resultados 

esperados. Em conclusão, é um processo que pretende manter unida a equipe de trabalho para 

traduzir a missão e os objetivos em resultados tangíveis. 

A elaboração da planificação traz uma visão estratégica de futuro e faz voluntários se 

sentirem responsáveis pelo Ramo; já que com esta visão estratégica têm una meta clara por 

alcançar. 

A PE consiste de duas etapas: Planejamento e Seguimento. No planejamento, definem-se 

claramente os valores estratégicos, a missão, a visão, os objetivos e as estratégias para alcançar 

tais objetivos e possibilitar o cumprimento das nossas metas. 

Recomenda-se realizar Etapa de Planejamento durante 2 a 4 dias, em um período de 

imersão com todos os voluntários em um ambiente apartado do lugar de trabalho (pode ser perto 

da praia ou em clube campestre) para evitar interferência as atividades do dia a dia. 

Na segunda etapa, o Seguimento, monitoram -se o desenvolvimento do plano estratégico e 

os resultados, através de indicadores que permitirão medir o progresso alcançado e saber si nos 

acercamos ou não ao nosso objetivo. Estes indicadores devem ser conhecidos desde o início 

mesmo do processo planificador. Ter indicadores, para o controle do processo, para revisar se o 

processo é gerido eficaz y eficientemente, é básico para a melhoria futura. Está absolutamente 

comprovado que só pelo fato de medir una variável, essa variável é inconscientemente 

controlada.  

Para o bom controle dos indicadores, usa-se uma planilha aonde os objetivos estão organizados 

por coordenação, mostrando as atividades e os prazos. 

Além de adquirir experiência e conhecimentos que serão proveitosos na vida profissional, 

os voluntários estarão criando as bases do futuro sucesso do Ramo. 
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 Declaração de Valores Estratégicos, Visão e Missão 

“Havia um lenhador que se esgotava malgastando seu tempo e suas energias em cortar 

madeira com um machado desfiado, porque não tinha tempo, segundo ele, para se deter a 

afilar a lâmina. ” 

Anthony de Mello 

Na vida cotidiana, nos encontramos com organizações que ignoram porquê realizam 

certas atividades. Não sabem aonde vai o trabalho que realizam, nem de onde provêm a 

necessidade de fazê-lo. Incluso, ignoram o tempo e o propósito, além de desconhecer os 

processos e recursos que se dispõem. 

Quando se desconhece qual é o rumo e os objetivos que se pretendem lograr, é difícil 

propor as atividades corretas. É por isso que para alcançar um propósito claro e obter 

resultados, definem-se os valores estratégicos, a visão e a missão. 

 Valores Estratégicos 

Os Valores Estratégicos representam as convicções com respeito a que conduzirá o 

Ramo até o sucesso, considerando tanto o presente quanto o futuro. Esses valores são 

fáceis de descobrir, pois transluzem os rasgos fundamentais do Ramo. 

Tudo o que puder aportar uma vantagem competitiva consistente poderia traduzir-se em um 

valor estratégico. Ter um acordo claro e aberto sobre esses valores ajudará a estabelecer as 

prioridades significativas do Ramo e permitirá estabelecer e comunicar as expectativas. 

Existe um número quase infinito de fatores que poderiam ser considerados valores 

estratégicos. Uns são mais estáveis e universais enquanto outros têm um carácter mais 

situacional. Para o seu bom funcionamento, o Ramo deve se focar em oito a dez valores 

centrais que criarão um impacto maior no futuro. 

Cada valor coletado na lista resultante da análise precisa ser concretizado em uma frase 

breve (declaração de valor) que estabeleça a posição da organização respeito a esse valor. 

Assim mesmo, deve ser estimulante a maneira de expressá-lo. 

Cómo definimos o listado de Valores Estratégicos?  

Siga o princípio de trabalho em equipe e a busca de consenso; uma boa maneira é 

utilizar as descobertas feitas durante o Diagnóstico Estratégico, assim como usar a relação 

anterior de valores como lista de verificação. 
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Cada integrante do grupo traz suas respostas por antecipado, por meio de uma escala 

valorativa preferivelmente. Expõem-se as respostas uma a uma, discutindo cada uma sem 

julgar sua pertinência. Somente se permite a busca de esclarecimentos. 

O debate possibilitará a aproximação sucessiva à lista definitiva, ao selecionar aqueles 

valores que melhor suportem o Ramo no futuro. Sempre será possível e necessário 

enriquecer a proposta prévia à análise com tantos valores como forem requeridos.  

 Missão 

A declaração da missão do Ramo é o passo mais importante do processo de 

planejamento. Um Ramo sem missão não tem identidade nem rumo. Na declaração de 

missão, assimila-se todo o pensamento estratégico, toda a capacidade de análise e 

diagnóstico, e a intuição clara de qual pode ser o futuro. 

Essa declaração é uma afirmação que descreve a natureza do Ramo, por que estamos nela, 

a quem servimos, e os princípios e valores sob os quais pretendemos trabalhar. 

Por quê precisamos de uma declaração de missão?  

Porque ajudará manter a clareza e consistência do propósito, pois proporciona um 

marco de referência para todas as decisões importantes a serem tomadas. Possibilitará 

obter o compromisso de todos através de uma comunicação clara no Ramo. Também serve 

como documento de relações públicas se há sido preparada adequadamente, ganhando a 

compreensão e o apoio de personas y entidades externas que sejam importantes para o 

sucesso da organização. 

Uma missão bem desenhada não deve se confundir com as metas. A missão fala do 

benefício que oferecemos aos membros, se foca desde sua perspectiva. São os mesmos 

membros quem decidem o que é o Ramo. Pelo mesmo motivo, a missão tem que ser 

explícita respeito ao que oferecerá.  

Geralmente se utiliza una série de perguntas genéricas que ajudam a identificar os aspectos 

a serem incluídos na declaração da missão. Todas estas perguntas poderiam se resumir em 

três questões básicas que logo se enriquecem: O que fazemos? Para quem o fazemos? 

Como o fazemos? 

Com maior detalhe:    

1a.  A que nos dedicamos? 

1b.  A que poderíamos nos dedicar? 
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2.  Por quê existimos? Qual o nosso propósito básico? 

3.  O que é o fator distintivo ou original do Ramo? 

4.  Quem são ou deveriam ser o público alvo? 

5.  Quais são, ou deveriam ser, nossos produtos e serviços principais, presentes e 

futuros? 

6.  Quanto tem mudado as atividades do Ramo nos últimos três a cinco anos? 

7. Que considerações especiais devemos ter respeito a grupos e instituições externas 

com um interesse definido pelo futuro do Ramo? 

A primeira questão, “A que nos dedicamos?”, é a mais importante de todas. Parece uma 

pergunta simples, mas, é quase sempre uma questão tortuosa que só pode se responder logo 

de pensar y estudar muito o assunto. Uma dificuldade para responder a esta questão é 

devido a que nossa atividade cotidiana faz-nos insensíveis e acríticos com respeito ao dia a 

dia, não vamos perguntando o “óbvio”.  

Se repetirá até o cansaço que não oferecemos produtos senão benefícios, soluções, 

inclusive um estilo de vida. Que estabelecemos com os membros (atuais e potencias) un 

vínculo emocional, brindamos significado.  

Como preparamos nossa declaração de missão? 

Para começar é importante a presença de um facilitador com experiência - podem pedir 

ajuda do seu conselheiro ou mentor -, alguém sem um interesse pessoal em um resultado, 

capaz de permanecer neutral enquanto se coletam pontos de vista distintos, assegurando 

que nenhum indivíduo domine a discussão, e que o grupo alcance um consenso, pelo 

menos do que consideram aceitável, com respeito aos fatores chave que deverão ser 

inclusos na declaração de missão. Para esta reunião, a equipe deve ter alcançado um acordo 

respeito aos seus valores estratégicos. 

É decisivo que cada integrante da equipe de trabalho (seis a dez pessoas seria ótimo) tenha 

escrito previamente suas respostas às preguntas anteriores. Para isso, pode se confeccionar 

uma folha de trabalho padrão. Tenha presente que estas perguntas estão desenhadas para 

que cada integrante observe o panoRamo de toda a organização, mais do que focar-se em 

suas próprias áreas de responsabilidade. 

As respostas serão rescritas para que sejam visíveis para todos e, de novo, as únicas 

perguntas e comentários permitidos corresponderão ao esclarecimento de significados das 

respostas dadas, e não para julgar a validade das afirmações. 
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Após um primeiro debate, os participantes podem reelaborar suas respostas às perguntas 1a 

– 1b. A discussão que siga deve realçar certas palavras ou frases que devem aparecer em 

algum ponto da declaração da missão. Este mesmo processo continuará com cada pregunta. 

 Visão 

A declaração de Visão é o terceiro grande marco do pensamento estratégico. É uma 

representação do que cremos que o futuro deve ser ou deve alcançar-se no Ramo. Uma 

declaração de visão se propõe para inspirar e motivar a quem tem um interesse marcado no 

futuro do Ramo. 

Como deve ser uma declaração de visão bem formulada? 

 Fácil de captar e lembrar. 

 Inspiradora, propondo desafios para seu logro. 

 Crível e consistente com os valores estratégicos e a missão. 

 Clara com respeito ao que deve alcançar a organização. 

O ponto de partida para definir a declaração de visão é a avaliação dos valores estratégicos. 

Deve se começar por revisar as prioridades que se estabeleceram para esses valores e 

determinar quais precisam ser tratados na visão. 

Também existem algumas perguntas desenhadas para fazer pensar melhor acerca de como 

deveria ser o futuro da organização.  

1.  O que vejo como fator chave para o futuro do Ramo? 

2.  O que contribuição única deve se fazer no futuro? 

3.  O que me emocionaria acerca do futuro do Ramo? 

4.   Quais valores necessitam ser acentuados? 

5.  Qual a maior oportunidade de crescimento do Ramo? 

Para o esforço for efetivo, a equipe de trabalho precisa liberar seus pensamentos. Precisa-

se, igual no que na missão, a presença de um facilitador experiente, que os integrantes 

respondem independentemente a esses interrogantes, abordá-los um por um fazendo 

possível que todos conheçam as alternativas propostas, buscar o consenso sobre palavras e 

frases-chave que refletem as perspectivas do futuro, reexaminar as respostas feitas para 

obter um acordo sobre as poucas palavras ou frases que devem conformar a declaração de 

visão, e finalmente escrever a declaração. 
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Estabelecimento de Objetivos e Estratégias 

 Objetivos Estratégicos 
São os passos que devem ser alcançados para cumprir com a missão. Descrevem a 

direção e o impacto que se quer lograr. Uma técnica bastante útil para estabelecer 

estratégias e objetivos estratégicos é a análise FORD. 

 Análise FORD  
Continuando com o planejamento, utiliza-se uma técnica chamada Análise FORD 

(Debilidades, Oportunidades, Riscos e Fortalezas) utilizada amplamente por empresas e 

organizações no mundo inteiro para definir estratégias na planificação. Nesta análise, 

definem-se as fortalezas, oportunidades, riscos e debilidades do Ramo. 

Fortalezas: Representam os principais pontos a favor ou aspectos positivos com que o 

Ramo conta, que lhe permitirão aproveitar as oportunidades e minimizar as ameaças do 

seu entorno. 

 Oportunidades: São certos eventos externos, alheios ao controle do grupo que ocorrem 

ou se espera que ocorram e que poderiam ter um impacto positivo no futuro do Ramo, 

sempre que aproveitados. 

Riscos: São eventos externos que estão ocorrendo o podem ocorrer e que podem 

entorpecer o desenvolvimento das atividades do Ramo; esses eventos podem minimizar-

se com um foco criativo e cuidadoso planejamento. 

Debilidades: São aquelas limitações que devem minimizar-se ou corrigir-se mediante 

ações concretas, de forma que não impeçam o avanço esperado do Ramo Estudantil. 

Observar os fatores internos (Fortalezas e Debilidades) e externos (Oportunidades e 

Riscos) chave é a parte mais difícil para desenvolver uma matriz FORD e requer de juízos 

sólidos, além de que não existe uma maneira melhor de adaptações. 

FO:  Estratégias de Desenvolvimento – Aproveitar as Oportunidades do Entorno em 

função das Fortalezas do Ramo Estudantil. 

DO:  Estratégias de Crescimento – Superar as debilidades, transformando-as em 

fortalezas para poder aproveitar as oportunidades. 

FR:  Estratégias de Manutenção - Utilizar as fortalezas para neutralizar os riscos. 
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DR:  Estratégias de Sobrevivência - Reduzir as debilidades o transformá-las em 

fortalezas, de tal maneira que o impacto dos riscos seja mínimo.     

A matriz FORD para a formulação de estratégias 

  

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Anotar as fortalezas Anotar as debilidades 

Oportunidades (O) Estratégias - FO Estratégias - DO 

Anotar as oportunidades 
Anotar as fortalezas 
para aproveitar as 

oportunidades 

Superar as debilidades 
aproveitando as 
oportunidades 

Riscos (R)  Estratégias - FR Estratégias - DR 

Anotar os riscos 
Anotar as fortalezas 
para evitar os riscos 

Reduzir as debilidades e 
evitar os riscos 

 

 Desenvolvimento da Matriz FORD 

A matriz FORD se faz nos oito passos seguintes: 

I Etapa 

1. Fazer uma lista das oportunidades externas chave da organização. 

2. Fazer uma lista dos riscos externos chave da organização. 

3. Fazer uma lista das forças internas chave da organização. 

4. Fazer uma lista das debilidades internas chave da organização. 

II Etapa 

5. Adequar as forças internas às oportunidades externas e registrar as estratégias FO 

resultantes na célula adequada. 

6. Adequar as debilidades internas às oportunidades externas e registrar as estratégias 

DO resultantes na célula adequada. 

7. Adequar as forças internas aos riscos externos y registrar as estratégias FR 

resultantes na célula adequada. 

8. Adequar as debilidades internas aos riscos externos y registrar as estratégias DR 

resultantes na célula adequada. 

 O propósito de cada instrumento da etapa 2 da adequação consiste em gerar estratégias 

alternativas viáveis e não em selecionar quais estratégias são melhores. Não todas as 

estratégias desenvolvidas em uma matriz FORD serão selecionadas para sua aplicação.  
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É importante usar termos estratégicos específicos, não gerais, quando se elabora uma 

matriz FORD. Além disso, é importante incluir um tipo de anotações como  "F1, O2," após 

cada estratégia da matriz que revela a lógica que sustente cada uma das estratégias 

alternativas. 

Planejamento das Atividades 

No planejamento de suas atividades para o ano, é importante considerar que deve desenhar 

um progRamo variado e interessante. Não importa se o seu Ramo conta com 10 ou 200 membros 

estudantis, ninguém renunciará ao seu precioso tempo livre para assistir a reuniões chatas ou 

trabalhar em projetos desorganizados. 

A experiência ao longo dos anos tem demostrado que é impossível satisfazer o interesse de 

todos os membros estudantis com só um tipo de atividade. Alguns estudantes se unem 

exclusivamente por interesses técnicos, outros pelos benefícios sociais e outros pela combinação 

de ambos. Uma forma de ter uma interessante lista de atividades é ter uma sessão de chuva de 

brainstorming com seu Comitê Executivo.  Faça que cada pessoa expresse o seu próprio ponto 

de vista e elabore uma lista de eventos. A continuação, pode examinar a lista com maior detalhe 

e decidir quais projetos valem a pena realizar. Mantenha a lista gerada durante a sessão de 

brainstorming, estas ideias podem ser úteis ao longo do ano. 

Ao escolher um evento, você deve se fazer várias perguntas para avaliar o potencial de 

cada atividade. Entre as questões que deve considerar estão: 

Este evento atrairá novos membros? 

É um evento realmente factível? Tem-se os recursos para fazê-lo? (por exemplo, tempo, 

pessoas, financiamento). 

Como satisfazer as necessidades de dos membros atuais? 

O evento se ajusta a uma necessidade específica do Ramo? 

Será necessário realizar um esforço de arrecadação de fundos para realizar este evento? 

Uma vez que tenha decidido um progRamo de atividades para o ano coerente com a visão e a 

missão do Ramo, precisa encontrar às pessoas que possam ajudar a organizar estas atividades. 

Tendo um progRamo variado, você pode involucrar aos membros que não estão no Comitê 

Executivo. Estes esforços de equipe dão a cada membro a oportunidade de uma experiência de 

liderança. Delegando a responsabilidade e a autoridade, não só reduz a sua carga de trabalho, 

também dá aos outros membros a oportunidade de participar ativamente e melhorar habilidades. 
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Quanta mais gente se envolva no planejamento e na organização de eventos, mais gente assistirá 

a esses eventos. Si o seu Ramo é visto como elitista, encontrará rapidamente que os membros 

não têm tempo para ajudar, e o seu Ramo gradualmente se tornará inativo. Você deve aproveitar 

cada oportunidade para involucrar a tantos membros (e mesmo não membros) como for possível. 

Dependendo do tamanho do Ramo, você pode ter um Comitê de Planejamento, 

encarregado de todos os eventos, ou uma coleção de subcomitês para cada evento. De qualquer 

maneira, se aborda as tarefas com a seguinte atitude, aumentará as possibilidades de sucesso do 

seu progRamo de atividades: 

 Sempre se enfoque no progRamo como um profissional, o tempo de todo mundo es 

precioso; 

 Estabeleça uma linha de tempo razoável e esteja atento a ela; 

 Mantenha a todos os membros e voluntários ao tanto com informes escritos ou orais. Se 

alguém se sentir excluído, é menos provável que contribua; 

 Sempre que for possível, utilize os talentos especiais de todos os membros estudantis no 

Comitê; 

 Lembre-se de se divertir enquanto realiza as atividades. 

A seguinte é uma lista de atividades que os Ramos Estudantis têm realizado nos últimos anos:   

 Calendário de palestras técnicas ou sobre tópicos profissionais; 

 Design de uma página web para o Ramo Estudantil; 

 Organização de visitas técnicas a empresas; 

 Aulas particulares a estudantes de primeiros anos; 

 Arrecadação de fundos para caridade ou para projetos do Ramo Estudantil; 

 Participação em Conferências do IEEE; 

 Publicação de um boletim do Ramo Estudantil; 

 Visitas a outros Ramos Estudantis;  

 Organização de uma recepção de boas-vindas no início do ciclo 

Apresentação de Informes 

Para ajudar-lhe no planejamento das atividades e ter contato direto com os diretivos dos 

ramos estudantis, o IEEE tem disponíveis duas ferramentas para apresentar informes do seu 

ramo estudantil via web. 
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 Reporte de Atividades (http://sbr.vtools.ieee.org/) 

O vTools.StudentBranchReporting é a ferramenta online disponível para a 

apresentação, coleta e busca dos reportes apresentados pelos diretivos dos ramos 

estudantis. Este não só é um compromisso assumido por uma Diretiva do Ramo Estudantil, 

senão também o meio pelo qual o IEEE conhece o funcionamento do seu Ramo Estudantil. 

Desta maneira, pode desenvolver progRamos que melhor sirvam aos membros estudantis. 

 Os Ramos Estudantis que apresentem seu reporte até o 1 de maio recebem um 

rebate como incentivo econômico com base em dos critérios: 1) US$ 2 por cada membro 

estudantil do Ramo e 2) US$ 50 para os ramos com 49 ou menos membros ou US$ 100 

para os ramos com 50 ou mais membros, baseados nas estatísticas de membresia ao 31 de 

dezembro do ano passado.  

NOTA: O Reporte de Atividades serve como um valioso documento histórico para 

ajudar aos futuros diretivos no planejamento de atividades de maior valor para os membros 

estudantis da sua instituição. Também os novos diretivos podem identificar nesses reportes 

fontes de apoio ou financiamento que serviram em anos anteriores. É o reporte mais 

significativo para dar continuidade e estabilidade a um Ramo Estudantil. 

 Atualização de Diretivos (https://officers.vtools.ieee.org/) 
Um dos aspectos mais importantes para o sucesso de um Ramo Estudantil é manter o 

contato com o Presidente Regional de Atividades Estudantis (RSAC), com o Representante 

Estudantil Regional (RSR) e com o Presidente de Atividades Estudantis da Seção (SSAC). 

Para isso é importante que estas pessoas saibam os nomes corretos dos diretivos que 

dirigem os destinos do seu Ramo em todo momento.  

NOTA: As mudanças devem ser reportadas imediatamente. Disponível todo o ano. 

Calendário do Ramo  

Uma ferramenta útil no planejamento, e para manter aos membros estudantis atualizados é 

publicar um Calendário de Atividades de Ramo Estudantil. Pode fixar um calendário mensal no 

boletim estudantil, na página web ou na porta do seu escritório. O calendário deve se manter 

atualizado pelo Secretário do Ramo Estudantil.  

A continuação, apresenta-se um calendário com datas chave que sempre devem ter em conta.  

 

 

http://sbr.vtools.ieee.org/
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Calendário – Ramo Estudantil IEEE R9 2017 
 

 

 

Janeiro 

  Realize a primeira reunião dos diretores do Ramo Estudantil IEEE, para 
revisar o plano de atividades do ano; 

 Solicite o kit de membresia do IEEE para as suas atividades de meio ano 

(http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php) 

 Reporte a diretoria do seu Ramo e ao seu Conselheiro  
https://officers.vtools.ieee.org/ 

 
 
 
 

Fevereiro 

 1º fevereiro: Student Branch Awards deadline: 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/stude

nt_branch_awards.html 

 Inicie a campanha de recrutamento de membros! Não 

esqueça de subir as fotos às redes sociais e incluir a s 

hastags (#IEEESTUDENTS #SACTeamR9);  

 Realize uma reunião de boas-vindas e de capacitação aos novos 

membros de seu Ramo Estudantil; 

 Atualize seu site e seus perfis em redes sociais. 

Março 

 Renove e promova a membresia www.ieee.org/join ou 
www.ieee.org/renew; 

 Escreva um artigo para IEEE Potentials/Enlaces, compartilhe sua 

história; 

 Planeje seu SPAC: http://sites.ieee.org/r9-sac/es/spac/  

Abril 

 Contate o coordenador YP da sua seção para organizar um STEP. 
www.ieee.org/step; 

 Organize suas primeiras atividades técnicas; 

 Organize seu primeiro TISP; 

 Compartilhe os benefícios IEEE entre seus membros y conhecidos; 

www.ieee.org/benefits. 
 Concurso de Selfies IEEE R9 http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/  

 

Maio 

 Aplique a fundos para financiar projetos: 
H.A.C. IEEE:  

https://www.ieee.org/about/corporate/humanitarian_activities_committee.html 
 
EPICS: http://epics.ieee.org/ 
 

 Concurso de Pôster IEEE R9 http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/ 

Junho 

 Contate sua seção, Ramos Estudantis próximos sobre as atividades que 
vão ocorrer no segundo semestre; 

 Prepare o reporte das atividades do primeiro semestre para o reporte de 1º 

Novembro; 
 Concurso de Fotografia IEEE R9 http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/ 

http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php
https://officers.vtools.ieee.org/
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/student_branch_awards.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/student_branch_awards.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/student_branch_awards.html
http://www.ieee.org/join
http://www.ieee.org/renew
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/spac/
http://www.ieee.org/step
http://www.ieee.org/benefits
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
https://www.ieee.org/about/corporate/humanitarian_activities_committee.html
http://epics.ieee.org/
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
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Julho 

   Solicite o kit de membresia do IEEE para suas atividades de meio de ano 

(http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies- ondemand.php)

  Concurso de Casos de Sucesso De Ramos Estudantis R9 

   Concurso de Casos de Sucesso Estudantil WIE IEEE R9  

http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/ 
 

Agosto 

   Inicie as atividades do Segundo semestre: Patrocinadores, palestrantes, 
locais, etc.; 

   Prepare as equipes que participarão do IEEEXtreme e comecem a 

procurar um supervisor para o mesmo www.ieee.org/xtreme; 

   Concurso de Casos de Sucesso De Capítulos Técnicos IEEE R9 

   Concurso de Call For Paper estudantil IEEE R9. 

http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/

Setembro 

  Inicie a campanha de recrutamento de membros! Não esqueça de subir 

as fotos às redes sociais e incluir as hastags: 

  #IEEESTUDENTS #SACTeamR9 
   Realize uma reunião de boas-vindas e de capacitação aos novos 

membros de seu Ramo Estudantis; 

   Concurso TISP IEEE R9: http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/

Outubro 

   Participe do IEEEXtreme: www.ieee.org/xtreme.  
   4 –  7 Reunião Regional de Ramos IEEE R9: http://ieee-rrr.org/  
   1 de Novembro – deadline para o reporte de Ramos Estudantis IEEE 

https://sbr.vtools.ieee.org/ 


Novembro 

   15 de Novembro – Nomeie o seu ramo aos prêmios do MGA:  

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/stude
nt_branch_awards.html

   Compartilhe os benefícios IEEE entre seus membros e conhecidos  

www.ieee.org/benefits
   Concurso IEEE Day R9: http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/

Dezembro 

   Contate a Seção local ou os coordenadores do IEEE Young Professional 

para organizar um STEP  
www.ieee.org/step

 

 

 

 

 

http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php
http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
http://www.ieee.org/xtreme
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
http://www.ieee.org/xtreme
http://ieee-rrr.org/
https://sbr.vtools.ieee.org/
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/student_branch_awards.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/student_branch_awards.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/student_branch_awards.html
http://www.ieee.org/benefits
http://sites.ieee.org/r9-sac/es/concursos/
http://www.ieee.org/step
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Capítulo 10 Recursos para o Ramo 

O IEEE põe a sua disposição uma variedade de recursos para ajudar-lhe a planejar e 

implementar efetivamente seu progRamo de atividades dentro do Ramo Estudantil. 

IEEE Entity Web Hosting 

Este serviço está destinado a satisfazer as necessidades das entidades do IEEE (ramos 

estudantis, seções, capítulos, etc.) que quiserem desenvolver, criar e manter sua própria página 

Web em um host IEEE. 

A filosofia geral é que as entidades que solicitam o serviço serão responsáveis pelo 

conteúdo e manutenção conforme com a política do IEEE. 

Espera-se que cada entidade designe um único webmaster. Este será o contato com a 

entidade e será o único autorizado para modificar a informação da página web. 

Para maior informação visite a página http://sites.ieee.org/hosting/ 

Alias Funcional para o Ramo 

Um Alias Funcional se define como Alias IEEE que enviará os e-mails a um grupo de 

pessoas. Os candidatos usuais para receber um Alias Funcional são as Regiões, Seções, 

Capítulos ou Ramos Estudantis ou suas atividades. 

 Este serviço se solicita em um formulário online que deve ser preenchido totalmente. Esse 

formulário serve para o registro e atualização do Alias Funcional. Disponível em  

https://www.ieee.org/about/volunteers/functional_alias_form.html 

O processamento da solicitação pode demorar uma semana. Para qualquer consulta 

contatar com ewh@ieee.org. 

Subscrição ao IEEE Branch Library 

Um benefício significativo para os Membros Estudantis é a Biblioteca para Ramos 

Estudantis IEEE. Todos os ramos estudantis podem ordenar o IEEE Student Branch Magazine 

Package. 

 O IEEE Student Branch Magazine Package inclui subscrições aos 36 IEEE Magazines por 

um custo baixo. Exclusivo para Ramos Estudantis IEEE. Por tão só US$ 800, os Ramos 

Estudantis terão acesso a toda informação disponível das publicações IEEE. 

http://sites.ieee.org/
https://www.ieee.org/about/volunteers/functional_alias_form.html
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 Aerospace and Electronic Systems Magazine 

 Annals of the History of Computing 

 Antennas and Propagation Magazine 

 Circuits and Systems Magazine 

 Communications Magazine 

 Computer Magazine 

 Computational Intelligence Magazine 

 Computing in Science and Engineering Magazine 

 Computer Graphics and Applications Magazine 

 Control Systems Magazine 

 Design and Test of Computers Magazine 

 Electrical Insulation Magazine 

 Engineering in Medicine and Biology Magazine 

 Engineering Management Review 

 Industrial Electronics Magazine 

 Industry Applications Magazine 

 Intelligent Systems Magazine  

 Internet Computing Magazine 

 Instrumentation and Measurement Magazine  

 IT Professional Magazine 

 Micro Magazine   

 Microwave Magazine  

 Multimedia Magazine 

 Nanotechnology Magazine  

 Network: The Magazine of Global Internetworking  

 Pervasive Computing Magazine: Mobile and Ubiquitous Systems 

 Power & Energy Magazine 

 Potentials Magazine  

 Robotics and Automation Magazine 

 Security & Privacy Magazine 

 Signal Processing Magazine  

 Software Magazine 

 Spectrum Magazine 
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 Technology and Society Magazine 

 Vehicular Technology Magazine 

 Wireless Communications Magazine 

Para ordenar, os ramos estudantis deverão enviar a solicitação e o pagamento ao IEEE Student 

Service para o pacote – pub ID: 500-459 por US$800 dólares.  A subscrição pode ser paga 

através de: cheque ao nome do IEEE (depósito em um banco nos Estados Unidos), transações 

bancárias ou giros postais (depósito em um banco nos Estados Unidos), ou cartão de crédito 

(American Express, Visa, MasterCard, Diner’s Club e Eurocard). Favor envie sua solicitação 

com o pagamento por correio ou fax no seguinte endereço: 

IEEE Student Services 

445 Hoes Lane 

Piscataway, NJ 08854 USA 

Fax:  +1 732 463 9359 

Phone:  +1 732 562 5392 

Para maior informação, nos Estados Unidos e Canadá, ligue 800-701-4333, 24 horas 

disponível, os 7 dias da semana. Fora dos Estados Unidos e Canadá, ligue 732-981-0060.  Ou no 

e-mail:  customer-services@ieee.org. 

IEEE Organization Roster 

Todos conhecemos a importância do Networking. É por isso que o IEEE põe à disposição 

dos voluntários o diretório de contatos IEEE. Dentro desse diretório figuram os voluntários IEEE 

que desempenham alguma responsabilidade oficial no Instituto. Esta ferramenta, também 

conhecida como “IEEE Organization Rosters” está disponível em www.ieee.org/roster . 

Dentro do IEEE Organization Roster você poderá encontrar aos voluntários que exercem 

diferentes cargos no IEEE, desde diretivos de Ramos e Capítulos Estudantis, até membros do 

IEEE Board of Dierectors, passando por direrivos de Seção e Região, entre outros. 

Limita-se o uso a: 

 Membros atuais do IEEE Board of Directors 

 Membros atuais do MGA Board & MGA Board Committees 

 Membros atuais do TAB & TAB Committees 

 Presidentes atuais de Sociedades e Conselhos 

mailto:customer-services@ieee.org
http://www.ieee.org/roster
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 Coordenadores atuais de Capítulos de Sociedades e Conselhos. 

 Presidentes atuais de Região /Conselhos /Seções /Subseções e Capítulos. 

 Atuais Conselheiros, Assessores de Capítulo e Presidentes de Ramo Estudantil. 

IEEE Membership Development Supplies 

Para ajudá-lo a recrutar e reter os membros estudantis IEEE, enviam-se em agosto de cada 

ano materiais para a promoção da membresia a cada Conselheiro. Material adicional pode ser 

pedido se for necessário. A Sede Central do IEEE (IEEE HQ) enviará o material solicitado no 

endereço indicado pelo solicitante sem custo. O material pode ser solicitado online em: 

 http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php 

 Igualmente, WIE tem material promocional para atividades e eventos dos Grupos de 

Afinidade. Para solicitar o material, preencha o formulário online em: 

http://ieee.org/membership_services/membership/women/affinity_promo.html 

 

SAMIEEE 

SAMIEEE (Section Access to Membership Information) é uma ferramenta bem útil para 

uma boa administração do seu Ramo Estudantil. SAMIEEE é muito intuitivo, é relativamente 

simples de utilizar e permite obter uma grande quantidade de informação filtrada da maneira 

mais conveniente para o usuário. 

Os presidentes e conselheiros têm os mesmos privilégios de acesso ao SAMIEEE; se for 

requerido o acesso ao sistema por parte de outros membros (por exemplo o diretor de filiações), 

pode ser solicitado a samieee@ieee.org. 

Razões para Usá-lo 

1. Ter informação atualizada do estado de cada um dos membros do ramo. 

2. Realizar gráficos comparativos das filiações das sociedades que conformam o Ramo. 

3. Obter informação de interesse usando diversos filtros. Por exemplo: os e-mails dos 

membros que não têm renovado a membresia. 

  

http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php
http://ieee.org/membership_services/membership/women/affinity_promo.html
http://www.ieee.org/about/volunteers/samieee/index.html
mailto:samieee@ieee.org
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eNotice 
IEEE eNotice é um serviço de subscrição ao boletim eletrônico desenvolvido para facilitar 

a distribuição por e-mail de notificações de reuniões, eventos sociais e conferências de unidades 

organizacionais do IEEE. https://enotice.vtools.ieee.org/ 

Events 
IEEE vTools Events é utilizado para administrar reuniões e eventos das unidades 

organizacionais do IEEE. Também é útil para encontrar eventos do IEEE perto da localização do 

Ramo https://events.vtools.ieee.org/ 

IEEE Collaboratec 
IEEE Collabratec™  é uma comunidade integrada online onde profissionais e estudantes 

de áreas tecnológicas podem interagir, colaborar e criar. É útil para criar um perfil pessoal como 

membro da organização e buscar outros membros em diferentes partes do mundo. https://ieee-

collabratec.ieee.org/ 

Reuniões WebEx 
Ferramenta útil para preparar videoconferências ou reuniões virtuais para unidades 

organizacionais do IEEE. http://sites.ieee.org/vtools/tools-ok/webex/webex-registration/ 

 

https://enotice.vtools.ieee.org/
https://events.vtools.ieee.org/
https://ieee-collabratec.ieee.org/
https://ieee-collabratec.ieee.org/
http://sites.ieee.org/vtools/tools-ok/webex/webex-registration/
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Capítulo 11 Atividades Estudantis de Afirmação Profissional 

Student Professional Awareness Conference S-PAC 
 

Conferência organizada por estudantes que involucram discussões sobre diversos temas de 

desenvolvimento profissional. Explora os aspectos não-técnicos que afetam as carreiras dos 

engenheiros. É um evento onde os estudantes têm a oportunidade de escutar engenheiros com 

experiência e trajetória nos temas de interesse em suas profissões.  

  

Benefícios do S-PAC 

 Aprofundar nos aspectos não-técnicos pertinentes à sua carreira, como a planificação 

financeira, crescimento na carreira, e espírito empresarial 

 Aprender habilidades de gestão e planificação valiosas 

 Tomar consciência das expectativas dos empregadores 

 Aprender das experiências de engenheiros destacados 

 Fazer contatos com engenheiros conferencistas 

 Captar uma melhor compreensão de como funciona IEEE para os engenheiros 

 Conhecer outros recursos do IEEE 

 Incrementar a membresia estudantil IEEE 

 Motivar a participação de membros em atividades IEEE (Voluntariado) 

 

Temas para S-PAC 

 

Os temas de interesse se dividem em oito categorias: 

 

Desenvolvimento da Carreira 

Os tecnólogos estão em uma posição única para se embarcar em carreiras não só técnicas 

senão em diversas áreas, como gestão de negócios, finanças, economia, saúde, direito, setor sem 

fins de lucro, consultoria, jornalismo, relações públicas, espirito empresarial, governo e 

entretenimento.  

 

Temas relacionados: 

 Aproveitamento de opções de carreira, ofertas de emprego e práticas. 

 Preparação para entrevistas informativas e formais. 

 Elaboração e personalização de currículo e carta de apresentação para diferentes 

trajetórias profissionais. 

 Informação sobre busca de trabalho e negociações. 

 Estabelecimento e manutenção de contatos profissionais e de um círculo de mentores. 

 Preparação para o registro profissional, certificações e pos-graduação.  

 

Integridade Profissional  

A ética e a engenheira se entrelaçam de maneira fundamental. As decisões tomadas pelos 

engenheiros podem ter um profundo impacto na sociedade.  

 

Temas relacionados:  

 Ética em um ambiente de trabalho que está constantemente influenciado pelas realidades 

da globalização, a motivação financeira e a sobrecarga de informação.  
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 Geração ou modificação de um marco ou um conjunto de princípios para a conduta ética 

através de diferentes conflitos e cenários.  

 Equilibrar a integridade profissional contra a lealdade corporativa e outros interesses 

pessoais.  

 

Habilidades Pessoais 

 As habilidades pessoais são tão importantes quanto as habilidades técnicas para uma 

carreira bem-sucedida na engenharia. 

 

Temas relacionados:  

 Desenvolver habilidades necessárias para fazer uma reunião e gerenciar um comitê.  

 Aplicar as melhores práticas na gestão do tempo e o estabelecimento de prioridades nas 

tarefas. 

 Melhor apresentação da sua pessoalidade online e aprender como pode ajudar ou afetar a 

carreira.  

 Planejar finanças e investimentos. 

 

Engenheiros e Políticas Públicas  

 Os tomadores de decisão com frequência buscam engenheiros para o assessoramento sobre 

melhorias nas políticas públicas. 

 

Temas relacionados:  

 Como uma legislação é elaborada, introduzida, e debatida no Congresso.  

 As principais questões de política de interesse atual.  

 O papel dos engenheiros na informação e formação de uma política pública - como 

participar. 

 

Liderança nas Organizações Professionais 

Permanecer involucrado em uma associação profissional pode adicionar valor à sua 

carreira. Converter-se em um líder melhora o valor da sua rede profissional e do seu perfil. 

 

Temas relacionados:  

 Uma sociedade profissional, como IEEE, pode ajudá-lo no crescimento professional e 

pessoal.  

 Permanecer involucrado com uma organização professional é um valor para você e sua 

profissão.  

 

A Prática da Inovação  

A inovação é um conceito teórico complexo, mas pode ser aprendido pela prática como 

qualquer outra arte ou ciência.  

 

Temas relacionados:  

 Aproveitar sua formação professional e a criatividade para se tornar um inovador.  

 Aprender do sucesso e do fracasso dos outros.  

 Incorporar elementos e práticas de outras culturas e profissões (como as artes, as 

humanidades, médios de comunicação e a sociologia).  
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A Arte da Comunicação 

Em um mundo de momentos curtos de atenção, é crucial criar e comunicar uma mensagem viral 

 

Temas relacionados:  

 Dominar a arte da narração. 

 Oferecer melhores apresentações.  

 Melhorar a comunicação escrita.  

 Avalancagem social, tradicional e outros médios com eficácia.  

 Utilizar estas habilidades para ajudar a melhorar a compreensão pública da engenharia e 

seu impacto. 

 

Grandes Desafios Humanitários  

Os engenheiros desenvolvem um papel importante no avanço da tecnologia no benefício da 

humanidade. 

 

Temas relacionados:  

 Jugar un papel en la reducción de la pobreza y el hambre, mejorar la infraestructura, y 

hacer frente a los retos medioambientales y económicos.  

 Convertirse en un ciudadano global y un embajador de la profesión de ingeniería.  

 

Planejamento de um S-PAC  
 

Passo 1: Contatar o Coordenador Regional de S-PAC. Contate o Coordenador de SPAC da R9 

quem lhe dará maior informação e lhe orientará no projeto. 

  

Passo 2: Começar o planejamento do S-PAC. Começa a planejar o S-PAC. Organize um Comitê 

do S-PAC que se encarregará do planejamento, publicidade, logística, atenção dos 

conferencistas, etc. Seleciona o lugar, a data e gere uma agenda preliminar. 

 

Passo 3: Selecionar os Conferencistas. Uma vez que tem o tema que abordará no S-PAC, 

escolha os conferencistas. Pode busca-lo dentre a lista que oferece a R9 para estes temas (contate 

ao coordenador de SPAC) ou busca-los na comunidade. 

 

Passo 4: Elaborar um orçamento. Identifica todos os ingressos que pode obter para realizar o S-

PAC, sejam do Ramo Estudantil, sejam da Universidade, patrocinadores, etc.; e todos os gastos 

de publicidade, transporte de conferencistas, logística, alimentação, etc. Estima o número de 

participantes e, com base nos ingressos e gastos, completa a folha de planejamento do orçamento 

de um SPAC que IEEE oferece, preencha os campos e os valores serão calculados 

automaticamente. Contate ao Coordenador de SPAC para mais informação. 

 

Passo 5: Envia o projeto ao Coordenador de S-PAC Uma vez completa a planilha, envia-a ao 

Coordenador de S-PAC do IEEE.  

 

Passo 6: Continua com a organização. O S-PAC já foi aprovado, agora continua com o trabalho 

de promoção do evento na sua universidade, em outros ramos estudantis e no público geral que 

estiver interessado no assunto. Conforme se aproxima a data do S-PAC, o Comitê de 

Planejamento deverá reunir-se com frequência para supervisar o desenvolvimento do evento. 

Prepara os detalhes para o dia do S-PAC, por exemplo, certificados de reconhecimento e 
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participação para conferencistas e assistentes respectivamente, a equipe audiovisual, o refrigério 

ou alimentação para os conferencistas. Designa quem se encarregará de apresentar a agenda do 

dia e aos conferencistas, quem receberá aos participantes, etc. Pode elaborar também uma 

pequena pesquisa para avaliar os conferencistas e a organização do seu S-PAC, e entrega-las 

para ser preenchida pelos participantes antes de culminar o evento.  

 

Passo 7: Reporte final do SPAC. Após o evento, deverá enviar ao IEEE o reporte final do SPAC. 

Esse reporte incluirá reporte de gastos e comentários das avaliações da organização e dos 

conferencistas (Speaker Evaluation Form). Usa a planilha de reporte final de S-PAC que oferece 

IEEE. 
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Capítulo 12 Prêmios, Bolsas y Competências  

Prêmios: Student Branch Awards 

Os Ramos Estudantis são cruciais para o crescimento e desenvolvimento dos membros 

estudantis IEEE. Os Ramos Estudantis constroem uma rede local de estudantes e criam 

oportunidades de conhecer e aprender dos colegas, assim como de professores e profissionais no 

campo. 

 Os Ramos Estudantis oferecem numerosas vantagens educativas, técnicas e profissionais 

aos membros estudantis IEEE através dos projetos especiais, atividades, reuniões, visitas e 

excursões. 

No entanto, estas atividades e benefícios não seriam possíveis sem o esforço, trabalho e 

diligência dos voluntários. Por isso, IEEE tem criado vários prêmios para reconhecer e premiar o 

esforço destas pessoas e equipes incansáveis. 

Todas as nominações devem ser apresentadas através de My Room Review. Por favor, segure-se 

de enviar todas as nominações antes do 1 de fevereiro para serem consideradas. 

 IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 

(Ramo Estudantil Exemplar da Região) 

Esta distinção consiste em um reconhecimento público como testemunha do 

desempenho exemplar dos Ramos Estudantis IEEE. O prêmio é entregado anualmente a 

cada Ramo Estudantil que qualifique em cada região, sem limite numérico. Para qualificar 

para o prêmio, um Ramo deverá estar ajustado aos Estatutos do IEEE, ter um progRamo 

ativo e contribuir ao cumprimento dos objetivos do IEEE. 

 IEEE MGA Larry K. Wilson Regional Student Activities Awards 

(Estudante Marcante Larry K. Wilson) 

O propósito deste prêmio é reconhecer anualmente em cada Região do IEEE ao 

estudante que mais contribuiu a um logro extraordinário associado às atividades estudantis 

do IEEE.   O valor da dedicação e do serviço contínuo a um Ramo é assim reconhecido. 

      Os nominados devem ser membros estudantis do IEEE no momento do logro a 

reconhecer-se. O Representante Estudantil Regional é inelegível. 

 

https://ieee-student-awards.myreviewroom.com/
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/regional_branch.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/larrykwilson.html
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 Outstanding Branch Counselor and Advisor Recognition Program 

(Conselhero de Ramo Marcante) 

Ciente do esforço e da dedicação dos nossos Conselheiros de Ramos e Assessores de 

Capítulos, IEEE tem criado um prêmio especial para eles. Cada ganhador receberá um 

prêmio de US$500 em dinheiro e um certificado pessoalizado. O Ramo Estudantil que 

apresentar a nominação vencedora receberá US$200 em dinheiro. 

Para a nominação, os estudantes enviarão um ensaio em que indicam porquê acreditam 

que o seu Conselheiro ou Assessor é merecedor deste prêmio. A documentação auxiliar 

sugerida a ser fornecida pelo Ramo ou Capítulo (em inglês) é a seguinte: 

1. Solicitação por parte dos membros do Ramo ou Capítulo. 

2. Cartas de recomendação (De membros do IEEE na Faculdade, Diretores de 

Departamento, membros estudantis, Diretivos de Seção, etc.). 

3. Biografia curta do Conselheiro ou Assessor exaltando suas atividades relacionadas ao 

IEEE, priorizando suas contribuições técnicas. 

  Só aqueles Ramos ou Capítulos de Ramos que tiverem cumprido os requisitos 

estabelecidos no Regulamento do IEEE durante o ano poderão encaminhar nominações; isto 

significa ter enviado os informes requeridos e ter realizado pelo menos três reuniões no ano. 

. IEEE Student Enterprise Award (Não disponível em 2017) 

O objetivo do concurso é dar a oportunidade aos membros estudantis IEEE de 

trabalhar com outros em um projeto de engenharia e, no mesmo tempo, fortalecer o 

desenvolvimento do Ramo Estudantil. Os temas podem ser de caráter técnico ou de natureza 

não técnica, abarcando desde pesquisas sobre tecnologia moderna até progRamos de serviço 

comunitário. 

O projeto vencedor será financiado em até USD $ 1.500. 

 

The Darrel Chong Student Activity Award 

(Prêmio Darrel Chong à Atividade Estudantil) 

  O propósito deste reconhecimento é mudar a mentalidade dos nossos estudantes, 

pasando de serem seguidores a se tornarem líderes, além de reconhecer as atividades 

exemplares dos estudantes no mundo inteiro. O objetivo final é melhorar a qualidade das 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/branch_counselor.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/enterprise.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/chong.html
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atividades e fomentar o intercâmbio de conhecimentos entre os estudantes. Assim, se 

fomentará e motivará aos estudantes a continuarem inovando e aplicando ideias úteis. 

Todos os Ramos Estudantis IEEE, Capítulos dos Ramos Estudantis e Grupos de Afinidade 

são elegíveis para este prêmio. Atividades organizadas por vários Ramos ou Capítulos também 

são elegíveis. Cada grupo estudantil pode nominar tantas atividades quanto quiserem. 

 Student Branch Support Certificate 

IEEE Student Services fornecerá até quatro certificados gratuitos aos Ramos 

Estudantis. Usualmente estes certificados são usados para reconhecer o esforço dos 

membros da diretiva que estiverem saindo; no entanto, se algum membro do Ramo 

Estudantil tem feito um trabalho ou contribuição notável, recomendamos premiá-lo 

dedicando-lhe um destes certificados. 

Para solicitá-los, o Conselheiro do Ramo Estudantil deve enviar um e-mail a student-

services@ieee.org indicando o nome do aluno e a informação para o certificado. 

Regularmente o envio é feito entre 6 e 8 semanas após a solicitação. 
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Bolsas: Scholarships, Grants, and Fellowships 

IEEE oferece uma ampla variedade de subvenções e bolsas de graduação e pós-graduação para 

estudantes membros IEEE. Você só tem que apresentar um projeto ou documento a ser avaliado 

e terá a oportunidade de ganhar uma bolsa e obter o reconhecimento dos seus colegas pelo 

esforço. 

 IEEE Standards education grants for university student design projects  

O ProgRamo de Educação do IEEE Standards oferece bolsas de 500 dólares para os 

estudantes e de 300 dólares para os docentes que ajudem em projetos de desenho estudantis 

que incluírem um compalestrante dos padrões industriais. 

Alguns exemplos de padres industriais são: Padrão IEEE 802.11 para redes LAN sem fio, 

IEEE 11073 Padrão para Informática na Saúde, o Código Elétrico Nacional de Segurança, 

etc.  

 IEEE Charles LeGeyt Fortescue Fellowship  

Esta bolsa outorga um subsídio de aproximadamente 24.000 dólares e concede-se a um 

estudante de primeiro ano de pós-graduação para a obtenção do grau de mestre em 

Engenharia Elétrica em uma prestigiosa escola de engenharia localizada nos Estados 

Unidos. 

 IEEE Computational Intelligence Society Conference Travel Grants  

Este progRamo oferece uma série de bolsas de viagens para o atendimento de membros 

estudantis IEEE que apresentarem artigos a congressos patrocinados pelo IEEE NNS 

(Sociedade de Redes Neurais). 

 IEEE Computational Intelligence Society Summer Research Grant  

O progRamo oferece bolsas de 1.000 até 4.000 dólares para estudantes de pós-graduação 

marcantes que precisarem de apoio financeiro para sua pesquisa durante um período de 

verão. 

 IEEE Computer Society Merwin Scholarship  

Esta bolsa reconhece e premia aos líderes ativos nos Capítulos Estudantis do IEEE 

Computer Society. Até 20 bolsas de 2.000 dólares estão disponíveis e são concedidas 

anualmente. 

 IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society Graduate Student Fellowship  

http://standardseducation.org/applications/
http://www.ieee.org/about/awards/fortescue.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/travel_grants.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/comp_intelligence.html
http://www.computer.org/portal/web/studentactivities/merwin
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/dei_soc.html
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Esta bolsa tem sido desenhada para apoiar pesquisas de pós-graduação na área de isolamento 

ou dielétricos. Duas bolsas de 7.500 dólares ou três bolsas de 5.000 dólares se outorgam 

anualmente. 

 

 

 

 IEEE Electron Devices Society Graduate Student Fellowship 

Este progRamo promove, reconhece e apoia o estudo e a pesquisa na pós-graduação em 

EDS, com pelo menos uma bolsa outorgada estudantes em cada uma das regiões geográficas 

principais: América, Europa, Médio Oriente, África e Ásia-Pacífico. 

 IEEE Life Members' Fellowship in Electrical History  

Esta bolsa de 10.000 dólares concede-se anualmente a um estudante de pós-graduação de 

tempo completo para obter o seu mestrado na área de Engenharia Elétrica, dentro de um 

progRamo ou escola de engenharia mundialmente reconhecido. 

 IEEE Microwave Theory and Techniques Society Graduate Fellowships  

Este progRamo foi criado para apoiar pesquisas de pós-graduação em Engenharia de Micro-

ondas. As bolsas são de 5.000 dólares cada uma, e a data limite de apresentação é o 

 30 de novembro de cada ano. 

 IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society Graduate Scholarship Award  

Esta beca reconhece as contribuições nos campos das ciências nucleares e do plasma. As 

bolsas são de 500 dólares e concedem-se anualmente. A data limite de apresentação é o 31 

de janeiro. 

 IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship Program  

Este progRamo oferece10 bolsas de 5.000 dólares cada uma. Estas se outorgam a estudantes 

de cada uma das principais áreas geográficas: América, Europa, Médio Oriente, África e 

Ásia-Pacífico. 

 IEEE Power and Energy Society Scholarship Program 

Este progRamo oferece bolsas para os estudantes, a data limite é o 30 de junho. 

   

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/eds_fellowship.html
http://www.ieee.org/about/history_center/fellowship.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/mtt_graduate.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/awards_nuclear.html
http://photonicssociety.org/content/graduate-student-fellowship-program-guide
http://www.ee-scholarship.org/
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Competências: Student Competitions 

IEEE oferece uma variedade de competências, nos âmbitos local, regional e mundial, aos 

membros estudantis IEEE de graduação e pós-graduação. As competências oferecem aos 

estudantes a oportunidade de se desenvolver profissional e tecnicamente. Muitas competições 

IEEE proporcionam uma via para conectar aos estudantes com a comunidade global do IEEE e 

impactar à humanidade através da aplicação criativa da tecnologia e da engenharia. Involucre-se, 

divirta-se e aceite o desafio. 

 IEEEXtreme 24-Hour Programming Competition  

IEEEXtreme é um desafio global no qual equipes de 

estudantes membros IEEE, respaldados por um 

Ramo Estudantil IEEE, assessorado e supervisado 

por um membro profissional IEEE, compitem 

durante 24 horas, uns contra os outros para resolver 

um conjunto de problemas de progRamoção. 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/competitions/xtreme/

index.html 

 

 IEEE Student Branch Web Site Contest 

(Concurso de Páginas Web de Ramos Estudantis) 

Está dirigido a todos os Ramos e Capítulos Estudantis IEEE. Cada Ramo pode apresentar só 

uma página web, independentemente do número de capítulos que o Ramo tiver. 

 Para cadastrar seu ramo, simplesmente envie um e-mail até o 22 de abril ao Presidente do 

Comitê Regional de Atividades Estudantis (RSAC) e ao Representante Estudantil Regional 

(RSR) com assunto: "IEEE Student Branch Web Site Contest - Nome da Universidade".  

Por favor inclua: 

 URL da página web do seu ramo 

 Nome Completo da Universidade 

 Webmaster 

 E-mail do webmaster 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/competitions/xtreme/57664_IEEEXtreme24HourProgrammingChallenge.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/competitions/xtreme/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/competitions/xtreme/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/site_contest.html
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Cada região elegerá os vencedores regionais que participarão no concurso internacional. 

Baseados nos critérios de avaliação serão entregues os seguintes prêmios internacionais: 

 Primeiro Lugar - US $1,000.00 

 Segundo Lugar - US $750.00 

 Terceiro Lugar - US $500.00 

 Runner-Up - US $250.00 (cada um) 

Assim mesmo será entregue um certificado a cada ramo e aos seus webmasters. 

Segure-se de seguir as orientações sobre o uso da imagem do IEEE (IEEE Master Brand). 

Este é também um critério a ser avaliado na competência.  

https://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/site_contest.html?

WT.mc_id=lp_st_com 

 

 IEEE Societies Student Paper Contests  

 Power & Energy Society Student Prize Paper Award in Honor of T. Burke Hayes 

 Engineering in Medicine and Biology Society Student Paper Contest 

 IEEE Computer Society Lance Stafford Larson Student Scholarship for Best Student Paper 

 IEEE Systems Man and Cybernetics Student Paper Competition  

   

  

http://www.ieee.org/masterbrand
https://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/site_contest.html?WT.mc_id=lp_st_com
https://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/site_contest.html?WT.mc_id=lp_st_com
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/awards_power.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/eng_medicine_student_paper.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/38476_larson.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/syst_man_cybern.html


 

       

 

Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE                                                     79 

Capítulo 13 Geração de Fundos 

Neste capítulo descrevem-se algumas formas de começar a obter esses primeiros fundos 

(capital semente) que lhes servirão para organizar atividades de maior porte e financiar projetos, 

sejam técnicos, sejam de impacto social. Adicionalmente, propõe-se uma dinâmica para o 

planejamento de atividades de arrecadação de fundos idôneas para a situação atual do ramo. 

É importante indicar que ao planejar seu projeto de arrecadação de fundos deve se 

segurar de que suas ações sejam profissionais e representem a imagem da engenharia de 

maneira positiva. Por exemplo, se decidem vender camisetas, a imagem na camiseta não deve 

ser ofensiva de jeito nenhum. 

Financiamento Inicial  

Um dos aspectos mais importantes ao dirigir um Ramo Estudantil IEEE é a arrecadação 

de fundos. Os rebates outorgados pelo IEEE ao apresentar o reporte anual, na maioria dos casos 

são só um incentivo inicial. Ter fundos para financiar suas atividades e projetos fará que o seu 

ramo seja mais do que um conjunto de estudantes que se subscrevem à mesma revista. As 

atividades não têm que se focar necessariamente nos estudantes como público alvo. Tenha em 

conta que alguns profissionais são capazes de pagar um monto considerável por ter uma hora de 

instrução em progRamos de processamento de textos, folhas de cálculo, ou bases de dados. 

No início, quando não há suficientes fundos econômicos – possivelmente nenhum – há 

certas atividades que podem ajudar a gerar dinheiro rapidamente. Por exemplo: 

 Vender camisetas, lápis ou outra mercancia do IEEE aos membros. 

 Vender café, donas, sanduiches, sorvetes e refrigerante dentro do campus. 

 Construir dispositivos eletrônicos, tais como fontes de alimentação para vender aos 

estudantes na universidade. 

 Fazer uma rifa de um computador, câmera ou reprodutor de música. Ás vezes, os artículos 

são doados por empresas ou comerciantes em troca de publicidade.  

 Pergunte aos recém graduados por doações ao ramo. 

 Solicite doações das empresas para projetos do Ramo Estudantil. Consulte o Presidente de 

Seção ou o Presidente do SAC da Seção por apoio. 

 Organizar projeções de filmes ou outros progRamos sociais com custo de entrada. 

 Faça uma subasta de aparelhos eletrônicos usados ou sobrantes. 
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Eventos 

Os eventos organizados por um ramo estudantil definem-na. Fazer eventos é a melhor 

forma de dar a conhecer o ramo estudantil na comunidade. 

Os Ramos Estudantis têm a capacidade de fazer grandes eventos técnicos e estudantis que 

também podem gerar recursos. Além de cursos e oficinas pagas, também podem ser feitas 

atividades maiores e conseguir mais dinheiro para futuros projetos ou subvencionar o custo da 

membresia. 

Um fator chave é reconhecer o grande valor que outorgam seus eventos e que a mesma 

informação ou treinamento podem ter um alto custo em outros lugares. As pessoas 

verdadeiramente interessadas em tais tópicos estarão dispostas a pagarem quanto for necessário. 

Alguns eventos frequentes organizados por ramos estudantis são: 

 Cursos 

 Oficinas 

 Conferências técnicas 

 Concursos 

 Atividades esportivas 

 Videoconferências 

No capítulo 14 descreve-se com maior detalhe como organizar eventos de sucesso. 

Sugestões 

 Usualmente podem se conseguir expositores sem custo e fazer que o evento em si mesmo seja 

uma arrecadação de dinheiro, talvez atraindo expositores com a promessa de clientes potenciais. 

Por exemplo, convide um representante de um shopping para dar uma palestra sobre como se 

vestir para as entrevistas de emprego e distribua cupões de desconto aos assistentes. Isto supõe 

um incentivo para os assistentes fazerem compras na loja. 

Usualmente os estudantes de engenharia têm um dos seus pais trabalhando em um campo 

científico ou técnico. Consulte aos estudantes se algum dos seus pais se dedica a essas áreas e 

pergunte-lhes se estaria interessado em dar uma palestra sobre engenharia ou tecnologia. Talvez 

algum engenheiro ou cientista que trabalhou com eles estaria disposto a fazer uma palestra 

gratuita. É importante lembrar que você deve oferecer algum incentivo ao expositor, talvez 

convidá-lo a jantar antes o depois do evento. Esse custo é comparativamente menor aos 

benefícios que pode receber. 
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Construa Relações con as Empresas 

Para construir uma boa relação com uma empresa e essa relação se mantiver com o passar do 

tempo, considere as seguintes recomendações:  

 Segure-se de que o Ramo mantenha a relação com as empresas patrocinadoras dos anos 

passados e um nome de contato de cada uma, assim como a relação dos eventos 

patrocinados e não patrocinados por essas empresas. 

 Segure-se de que o nome das empresas apareça em todos os cartazes e impressões do 

evento. 

 Organizar eventos que requeiram o uso de um produto de empresa de forma alguma.  

 Enviar uma carta de agradecimento ao contato na empresa e aos executivos 

correspondentes para reconhecer e agradecer a participação no evento. Um pouco de 

diplomacia nunca faz mal. 

 Muitas vezes, as empresas não têm interesse em dar dinheiro, mas podem oferecer a um 

dos seus funcionários para cursos ou palestras. 

 Mesmo sendo estudantes, vocês são representantes do IEEE. O IEEE não é só um instituto, 

é também uma marca muito bem posicionada no nível técnico. Alavanque-se do IEEE! 

Fundos disponíveis do IEEE 

Outra fonte de financiamento para projetos organizados pelo Ramo Estudantil são os 

proporcionados pelo IEEE. Entre as principais fontes de financiamento temos: 

SPAA: Student Professional Activities Awareness 

As Atividades Estudantis de Afirmação Profissional buscam desenvolver as habilidades 

não-técnicas, como a capacidade de falar em público, saber vender ou apresentar um produto ou 

serviço, conhecer as implicações da nossa carreira na sociedade ou saber desenvolver-se 

profissionalmente no ambiente laboral. 

 Ao solicitar o financiamento de um SPAA, seu Ramo Estudantil poderá receber entre 

US$100 e US$300, segundo a necessidade e o porte do seu evento. Para saber quais temas 

podem ser abordados em um SPAA ou como solicitá-lo, revise o Capítulo 11: Atividades 

Estudantis de Afirmação Profissional. 

 

IEEE Student Branch Enterprise 

O objetivo do concurso é dar a oportunidade aos membros estudantis IEEE de trabalhar com 

outros em um projeto de engenharia e ao mesmo tempo fortalecer o desenvolvimento do Ramo 
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Estudantil. Os temas podem ser de caráter técnico ou de natureza não-técnica que abarcam desde 

pesquisas sobre a tecnologia moderna até progRamos de serviço comunitário. 

Os projetos vencedores poderão obter um financiamento de até US$1.500. Para conhecer os 

critérios e o processo de nominação clique aqui 

IEEE Foundation Grant 

El IEEE Foundation outorga financiamento a unidades organizativas do IEEE e a organizações 

de caridade para fazer projetos inovadores que promovam os propósitos científicos e educativos 

do IEEE. As áreas em que se foca este fundo de financiamento são três: 

 Educação 

 História da Tecnologia 

 Aplicação da Tecnologia para causas humanitárias. 

Para mais informação do IEEE Foundation e de dos fundos que outorga, visite 

www.ieee.org/organizations/foundation 

Fundo de ContribuiçãoVoluntária 

Este fundo é exclusivo da Região 9 do IEEE e está exclusivamente destinado a apoiar 

atividades e projetos de Estudantes e Jovens Profissionais da Região que impactem 

positivamente o cumprimento dos propósitos do IEEE na América Latina. 

Recomenda-se que os projetos apresentados não excedam os US$ 7.000. Para conhecer a 

quem dirigir-se e o que incluir no seu projeto visite a página da Região 9 sites.ieee.org/r9/. 

Dinâmica 

A seguinte dinâmica busca que vocês mesmos encontrem as atividades de arrecadação de 

fundos idôneas para a situação atual do seu ramo e planejem uma fonte de financiamento de 

longo prazo. 

Dividam-se em grupos de seis (preferivelmente de diferentes carreiras). Escolham um 

representante por cada grupo que de forma clara e concisa discuta logo as ideias geradas pelo 

grupo. Respondam tantas perguntas quanto for possível. Isto não é uma prova! Tentem 

considerar as diferentes demandas econômicas de curto, médio e longo prazo e avaliem se suas 

ideias são aceitas por várias pessoas ou só por vocês. 

 Pergunta 1: 

É começo do ano e têm poucos fundos, se houver, para fazer um evento IEEE. Vocês 

gostariam de organizar algo rápido antes das disciplinas e laboratórios começarem e os 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/enterprise.html
https://www.ieee.org/organizations/foundation/grants.html
http://www.ieee.org/organizations/foundation
http://sites.ieee.org/r9/region-9/fondo-de-contribucion-voluntaria/
http://sites.ieee.org/r9/
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ânimos diminuírem. Como conduziriam simultaneamente uma atividade de arrecadação de 

fundos e o planejamento de um evento em menos de duas semanas? 

 Pergunta 2: 

Desejam realizar um grande evento IEEE para o final do ano acadêmico; têm quatro meses 

para organizá-lo. Como obteriam os fundos e qual procedimento seguiriam? Em que 

momento terão o 50% dos fundos necessários? Quando terão o 100%? 

 Pergunta 3: 

Quais são os tipos de atividades de arrecadação de fundos que o seu ramo poderia iniciar 

que talvez não gerem um benefício imediato, mas criarão fundos para o futuro Conselho 

Diretor? 

 Pergunta 4: 

Usualmente, as empresas são uma fonte de fundos. Como poderia um evento IEEE ser 

usado para anunciar ou publicitar uma empresa? Como poderia estabelecer uma boa 

relação com essa empresa?  
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PARTE  CINCO  

ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO 
 

 

O conteúdo desta seção é o resultado de mais de dez anos de experiências participando 

ativamente na organização e implementação de diversos eventos. O seu propósito é que os 

estudantes membros dos Ramos Estudantis IEEE tenham uma simples guia de referência para 

evitar contingências e más experiências na geração dos seus próprios eventos. 

É provável que na prática você encontre novos problemas e novas soluções, mas não 

esqueceremos que sempre uns bons cimentos permitirão uma grande edificação. Se esta guia lhe 

permite ter uma ideia do contexto geral que implica criar um evento desde zero, o objetivo deste 

texto terá sido atingido. 

 Os capítulos iniciais lhe permitirão se involucrar com a ideia de um evento e os conceitos 

que deve considerar durante a sua organização sem importar à magnitude. Os capítulos 

posteriores indicam em forma de matrizes e diagRamos os passos que deve dar para poder gerar 

um evento e incluem a descrição de cada etapa para sua melhor compreensão. 

Por favor leve em conta que esta seção é meramente uma guia e não um instrutivo rígido 

acerca de como fazer um evento, quaisquer dos pontos mencionados é flexível segundo às 

necessidades e possibilidades do grupo organizador. 
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Capítulo 14 Noções Básicas 

O Evento 

Qualquer entidade social, acadêmica ou comercial que pretenda involucrar à sociedade 

que a rodeia nas suas atividades e projetos precisa obrigatoriamente de eventos para o público 

que deseja atingir. Dependendo da natureza da entidade será o tipo e a magnitude do evento, e 

igualmente, os recursos destinados para ele. 

Os tipos de eventos que podem ser organizados vão desde uma palestra até um congresso 

internacional. Para isso, o grupo organizador deve ter total conhecimento dos passos a seguir 

para poder fazer qualquer evento sem importar a escala ou o tipo. 

Para poder organizar um evento é necessário saber os tipos que existem. Para isso, 

apresenta-se a seguinte lista, que pretende dar uma pequena visão do que é um evento: 

 Conferência para público geral 

 Conferência para alunos  

 Conferência para empresários  

 Conferência para acadêmicos 

 Conferência para acadêmicos especializados 

 Debate entre alunos  

 Debate acadêmico  

 Debate político 

 Apresentação de projetos dos alunos 

 Apresentação de projetos de acadêmicos especializados 

 Apresentação de projetos empresariais (nano, micro, mediano, macro, transnacional) 

 Apresentação de projetos governamentais (municipal, estadual, federal)  

 Concurso  de  projetos  acadêmicos  dos alunos  (interno,  externo, estatal, regional, 

nacional) 

 Cátedra para público geral 

 Cátedra para alunos  

 Cátedra para empresários  

 Cátedra para acadêmicos 

 Cátedra para acadêmicos especializados 



 

86                             Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE   

 Congresso (estadual, regional, nacional, internacional) 

Como pode se apreciar, a quantidade de eventos e suas respectivas escalas são muitos e 

diversos. Portanto é muito importante saber o que fazer dependendo do tipo de evento a realizar. 

Para isso, apresenta-se este manual, que pretende servir como guia ao grupo organizador do 

evento e aos comitês a serem gerados na sua organização. 

Direção 

Como apreciamos no ponto anterior, dependendo do tipo de evento serão seu porte e as 

pessoas as quais ele estará dirigido. A continuação, apresentamos os diversos públicos aos que 

podemos dirigirmos em um evento: 

 Público geral 

Trata-se de um evento no qual os temas a tratar podem ser apresentados de maneira quase 

coloquial e com um nível de entendimento para quase qualquer pessoa sem importar o seu 

nível acadêmico. A maioria das vezes, este tipo de eventos é de impacto social e tem como 

objetivo final a integração da sociedade nos projetos para a melhoria contínua da 

comunidade. 

 No que tem a ver com a escala deste tipo de eventos, usualmente está conformado por uma 

ou mais conferências apresentadas em um dia só. Estas conferências são usualmente 

gratuitas. Sua organização é relativamente simples comparada com outros eventos. 

 Alunos 

São eventos relacionados com as atividades dos alunos no presente e sua projeção nos 

próximos anos.  Usualmente são apresentados por acadêmicos da mesma entidade educativa 

ou empresários do ramo. O seu foco é informativo e formativo para os alunos participantes, 

de maneira que percebam novas ideias e rumos de ação para suas atividades acadêmicas. 

A escala deste tipo de eventos pode ir desde um dia até congressos de 3 ou 4 dias. Este tipo 

de eventos é usualmente feito nas instalações da entidade organizadora. Algumas vezes, 

dependendo da escala, podem ser feitos em hotéis ou centros de exposições. 

 Acadêmicos 

Eventos muito mais especializados d o  que os mencionados anteriormente. São feitos 

com o intuito de informar aos acadêmicos de novos progressos nas suas áreas. Este tipo de 



 

       

 

Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE                                                     87 

eventos é apresentado por acadêmicos especializados com o fim de atingir mais acadêmicos 

que tipicamente laboram somente em entidades educativas. 

São usualmente de escalas simples, tais como um ciclo de conferências ou uma palestra, com 

uma duração máxima de dois dias. Principalmente são feitos na entidade educativa 

organizadora do evento, mas também podem ser feitos em hotéis, centros de convenções ou 

câmaras industriais especializadas. 

 Acadêmicos especializados 

É um evento muito mais específico no que respeita ao público alvo, já que é levado a um 

nível acadêmico muito elevado e unicamente para acadêmicos que contam com 

especializações em certas áreas da indústria ou da pesquisa. É ministrado por catedráticos ou 

empresários com grande experiência em ramos especializados e podem compartilhar suas 

experiências com outros acadêmicos. 

São eventos de pequena escala, mas não por isso menos importantes. O público assistente é 

mínimo e são feitos em câmaras de industrias especializadas ou hotéis. Tais eventos 

usualmente não duram mais do que um dia. 

 Eventos para empresas 

Eventos realizados por entidades acadêmicas principalmente para apresentar ao público 

involucrado os logros e projetos das empresas convidadas. O seu foco é meramente 

informativo. São eventos com uma duração máxima de dois dias e principalmente feitos nas 

entidades educativas organizadoras. Este tipo de eventos também pode ser organizado por 

entidades especializadas, como as câmaras industriais e de comércio, com o fim de fomentar 

a sana concorrência entre as empresas da região. 

Escala 

Agora, a magnitude o evento dependerá da sua escala. A seguir, apresenta-se uma breve 

explicação das escalas que podem tomar os eventos: 

 Municipal 

A escala deste tipo de eventos é a menos comum de todas, mesmo assim devemos leva-la em 

conta. É um evento que principalmente atinge ao governo e tem como foco principal as 

universidades e empresas pertencentes ao município. Está direcionado à promoção de 
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projetos governamentais que permitam que as entidades educativas e empresariais da região 

participem conjuntamente com o governo municipal. 

Este tipo de eventos é de escala mediana, 2 ou 3 dias no máximo e é feito principalmente em 

hotéis, centros de convenções e câmaras especializadas. 

 Regional 

É um evento que pode ser de diversas índoles (acadêmica, empresarial ou governamental), 

pelo que devem ser muito bem considerados os temas primários e secundários, já que 

involucram a diferentes instâncias. Os assistentes podem ser de qualquer tipo. No entanto, os 

palestrantes devem ser reconhecidos na região por logros acadêmicos, em pesquisa, ou 

empresariais, já que o público assistente pretende conhecer esses logros realizados na região 

para poder tomar as ações adequadas no futuro. 

Este tipo de eventos é de grande escala. Requer de financiamento ou patrocinadores e de 

médios de difusão massivos para atingir o público participante. Sua organização é muito mais 

complexa e requer obrigatoriamente de comitês especializados para cada área de ação. 

Os eventos são realizados em entidades acadêmicas ou centros de convenções devido à 

escala. A grande maioria das vezes involucra, eventos sociais e de integração. 

 Nacional 

É um tipo de evento de grande alcance e, portanto, extremamente complexo. Neste tipo de 

eventos é necessário considerar que se pretende alcançar um público no nível nacional. Isso 

deriva em maiores complicações para os organizadores, pois seus comitês devem estar mais 

atentos a qualquer detalhe que possa se apresentar durante a organização e implementação do 

evento. 

Usualmente são eventos que involucram acadêmicos prestigiosos ou empresas de grande 

porte no país, pelo qual é necessário um trato especializado aos palestrantes e uma excelente 

logística para o evento. 

São eventos que pela magnitude precisam de grande financiamento e definitivamente de 

patrocinadores, assim como de médios massivos para a difusão do evento, para poder atingir 

a todo o público alvo. São feitos principalmente em entidades educativas de grande nome ou 

centros de convenções. 

 Internacional 
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Esta é a maior escala para um evento e, portanto, a mais complexa. Um evento de nível 

internacional involucra entidades transnacionais e palestrantes de igual importância, que 

apresentam seus logros e projetos ao público participante. São definitivamente os eventos 

mais importantes que pode organizar qualquer entidade e, portanto, os que maior atenção em 

qualquer detalhe precisa. 

Requerem de um grande financiamento e patrocínio para poder atingir a todos aqueles aos 

quais pretende se involucrar no evento. Têm uma duração de três a quatro dias como 

máximo e incluem eventos sócias e de integração. A publicidade destes eventos é mais 

intensa e muito melhor elaborada, pelo qual requerem de empresas especializadas em 

publicidade. 

São eventos realizados em entidades educativas de grande nome ou centros de convenções e 

requerem como mínimo de um ano de preparação. 

 Concurso interno 

Os concursos internos são eventos que involucram à comunidade interna da entidade 

organizadora. Estes podem ser de projetos, pesquisas ou produtos que serão apresentados 

futuramente ao público geral. Seu foco é bem exclusivo e pretende promover a concorrência 

entre os participantes. 

 São feitos dentro das instalações da entidade organizadora, usualmente são autofinanciados 

e requerem de uma organização mais técnica do que mercadológica. São eventos com uma 

duração mínima de quatro dias e máxima de sete dias. 

 Concurso externo 

Tem a mesma linha de ação dos concursos internos e não requer de uma grande logística, 

mas é necessário considerar que involucra entidades distintas à organizadora, e, portanto, 

deverão contar com uma excelente organização. 

As locações e duração dos eventos são as mesmas do concurso interno. 
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Capítulo 15 A Organização do Evento 

Um evento, quaisquer que forem sua natureza e escala, requer obrigatoriamente de três 

ingredientes principais:  uso apropriado dos tempos, comitês encarregados de cada etapa do 

evento e recursos para a realização do evento. Portanto, é necessário ter um conhecimento 

apropriado de como aplicar esses compalestrantes para conseguir implementar um evento de 

sucesso. 

Em seguida, analisaremos de maneira descritiva cada um desses três pontos e suas partes 

internas, para poder entender melhor cada etapa. 

Tempos do Evento 

Os tempos de um evento são a parte essencial que lhe dá forma, já que sem importar o peso dos 

palestrantes ou a quantidade de comitês involucrados, se o tempo não estiver adequado a estes, o 

esforço de todos pode se derrubar em um instante. O uso dos tempos inicia desde o planejamento 

do evento, por pequeno ou grande que for; é necessário determinar e calendarizar, de maneira 

certa e adequada os conselhos e as reuniões de revisão que terão os comitês. Estes últimos terão 

que ter seus próprios calendários e progRamoções para atingir os objetivos. 

Cada comitê tem como obrigação inerente realizar reuniões internas e com os outros comitês. 

Assim mesmo, cada comitê deve fazer apresentações de avanços ao comitê organizador do 

evento e aos patrocinadores para que possam abalar tais avanços ou no mínimo contar com 

tempo para contemplar mudanças. Os comitês devem ter os seguintes pontos cobertos durante a 

organização: 

 Reuniões internas, 

 Reuniões com outros comitês,  

 Reuniões com o comitê organizador, e 

 Reuniões com patrocinadores. 
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Matriz de tempos de comitês 

Para uma melhor análise, apresentamos a matriz de tempos. 

                                    Tipo de reunião 

 

Tipo de evento  

Reuniões 

internas  

Reuniões 

com outros 

comitês  

Reuniões 

com 

organizadores 

Reuniões 

com 

patrocinadores 

Conferência para público geral 4 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Conferência para alunos 4 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Conferência para empresários 4 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Conferência para acadêmicos 4 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Conferência para acadêmicos especializados mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Debate entre alunos 4 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Debate acadêmico 4 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Debate político 5 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Apresentação de projetos de alunos 5 mínimo 3 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Apresentação de projetos de acadêmicos esp. 5 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 1 mínimo 

Apresentação de projetos empresariais 7 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 2 mínimo 

Apresentação de projetos governamentais 7 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 2 mínimo 

Concurso de projetos (interno ou externo) 7 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 2 mínimo 

Cátedra para público geral 6 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 2 mínimo 

Cátedra para alunos 6 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 2 mínimo 

Cátedra para acadêmicos 6 mínimo 4 mínimo 2 mínimo 2 mínimo 

Cátedra para acadêmicos especializados 8 mínimo 4 mínimo 3 mínimo 4 mínimo 

Congresso regional 16 mínimo 8 mínimo 5 mínimo 4 mínimo 

Congresso nacional 18 mínimo 8 mínimo 5 mínimo 4 mínimo 

Congresso internacional 18 mínimo 8 mínimo 5 mínimo 4 mínimo 

 

 

Como se aprecia na matriz anterior, é necessário que cada comitê faça um número mínimo 
de reuniões para poder propor mudanças e revisar avanços de maneira que possam prever 
erros no evento. 

 Comitê organizador, 

 Comitê de finanças,  

 Comitê de logística, e 

 Comitê de patrocinadores 

Sua importância radica em que estes quatro comitês marcam os  tempos,  movimentos  e  

recursos  de  todo o evento. São eles os que determinarão o que pode e não pode ser feito 

com base nos recursos existentes. 

 

   

Matriz 1. Esta es uma matriz de eventos contra quantidade de reuniões mínimas requeridas 

para a organização de sucesso de um evento. 
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 Matriz de tiempos de organización 

A continuación analizaremos los tiempos mínimos y máximos requeridos para organizar 

un evento, dependiendo de su escala. Esto es por demás importante, ya que es Necessário 

tener el tiempo bien medido para lograr el cumplimiento de objetivos y que nos falte y 

tampoco que nos  sobre, ya que en la organización de un evento, cuando sobra tiempo, la 

gran mayoría de las veces significa que algo no se realizó de manera adecuada. Los 

tiempos deben estar bien establecidos en papel o en formato electrónico para darles 

seguimiento y se deben cumplir de manera rigurosa con la menor cantidad de fallas 

posibles. Para lograr que lo anterior se cumpla es Necessário que el Comitê de 

contingencias esté  muy  atento  del  seguimiento y cumplimiento de cada etapa de 

organización e implementación del evento. 

 

                                     Características do       

                                                          evento 

 

Tipo de evento  

Tempo min. 

de 

organização 

Tempo 

max. de 

organização 

Tiempo 

min.  de 

duração 

Tiempo 

max. de 

duração  

Conferência para público geral 2 semanas  2 meses 1 dia 1 dia 

Conferência para alunos 1 mês  2 meses 1 dia 1 dia 

Conferência para empresários 1 mês  3 meses 1 dia 1 dia 

Conferência para acadêmicos 1 mês  3 meses 1 dia 1 dia 

Conferência para acadêmicos especializados 1 1/2 meses  6 meses 1 dia 2 dias 

Debate entre alunos 1 mês  2 meses 1 dia 2 dias 

Debate acadêmico 1 mês  2 meses 1 dia 1 dia 

Debate político 2 meses  6 meses 1 dia 1 dia 

Apresentação de projetos dos alunos 2 meses  6 meses 1 dia 3 dias 

Apresentação de projetos de acadêmicos esp. 3 meses  1 ano  1 dia 3 dias 

Apresentação de projetos empresariais 3 meses  1 ano  1 dia 3 dias 

Apresentação de projetos governamentais 3 meses  1 ano  1 dia 3 dias 

Concurso de projetos (interno ou externo) 6 meses  1 ano  3 dias 7 dias 

Cátedra para público geral 3 meses  6 meses  2 dias 3 dias 

Cátedra para alunos 3 meses  1 ano  2 dias 3 dias 

Cátedra para acadêmicos 6 meses  1 ano  2 dias 3 dias 

Cátedra para acadêmicos especializados 6 meses  1 ano  2 dias 3 dias 

Congresso regional 1 ano 1 1/2 anos 3 dias 4 dias 

Congresso nacional 1 ano 1 1/2 anos 3 dias 4 dias 

Congresso internacional 2 anos 2 1/2 anos 3 dias 4 dias 

 

 
Matriz 2 Esta é uma matriz de tipos de evento contra tempo mínimo e máximo requeridos 

para a organização bem planejada de qualquer evento 
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Comitês de um evento 

Os Comitês de um  evento  são a essência mesma do evento, pois são o conjunto de pessoas 

encarregadas e dedicadas para que este seja bem-sucedido. O objetivo principal desses grupos é 

comprometer-se a cumprir as metas propostas e alcança-las da melhor maneira possível, e, 

em caso de não as atingir, assumir as consequências. 

Os Comitês deverão contar com uma progRamoção bem estabelecida do evento de cada etapa 

para poder controlá-lo em qualquer momento e, desta maneira, evitar contingências durante o 

planejamento ou a realização do evento.  

Analisemos agora os principais Comitês necessários para o planejamento, a organização e a 

implementação de um evento de qualquer índole
1
. Os Comitês, de igual maneira, são flexíveis e 

podem ser mais ou menos do que os mencionados neste documento, assim como podem ser 

nomeados de outra maneira
2
. 

 Comitê organizador 

Este é o principal Comitê o único que está obrigado a existir quando se planeja realizar um 

evento. Este Comitê deve ser conformado por máximo dez pessoas dentro das quais deve 

haver pessoas com capacidades de liderança e trabalho em equipe e, se for possível, contar 

com experiência na organização de eventos. 

O objetivo principal deste Comitê é o controle dos outros Comitês que integrarem a equipo 

para a criação do evento. Este comitê sempre tem a maior responsabilidade, pois o sucesso 

do evento depende finalmente dos seus integrantes. Dentro das suas principais tarefas, 

podemos indicar as seguintes: 

 Geração de ideias principais para o evento, 

 Seleção e controle dos Comitês participantes, 

 Controle geral de tempos e movimentos do planejamento e da realização do evento, 

 Controle de etapas do evento, 

 Responsabilidade total d i ante d os palestrantes, patrocinadores e participantes no 

                                                 
1
 Cada vez que referimos a eventos de qualquer índole estamos fazendo referência exclusivamente aos 

mencionados neste manual no Capítulo 14. Este manual pode se utilizar como uma referência e guia para gerar 

outro tipo de evento não mencionado, mas não se garantem as mesmas etapas de evolução do evento. 
2
 Os nomes e a quantidade de Comitês para um evento dependerão finalmente do critério dos organizadores e 

fazemos notar que os nomes mencionados neste documento servem unicamente como guia, já que nós consideramos 

mais fácil identificar a atividade de cada Comitê pelo nome. 
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evento, 

 Controle de documentos de entrada e saída do evento 

  Geração dos formatos de controle. 

Tipologia do Comitê Organizador 

 Comitê Organizador Acadêmico 

Si o evento é realizado por uma entidade educativa, é necessário que no Comitê 

Organizador haja pessoas pertencentes à instituição organizadora. Isso é útil no 

momento de fazer solicitações oficiais de serviços gerais e logística que involucram às 

instalações da entidade, ao tempo que os acadêmicos estão enterrados do processo de 

organização ao participarem ativamente dele. 

 Comitê Organizador Empresarial 

No  caso  um  evento  realizado  por  outro  tipo  de  entidade  (empresas, governo)  é 

necessário  que  no  Comitê  organizador  haja  pessoas  pertencentes a essas entidades, 

de maneira que conheçam o processo e os recursos a serem usados no evento. 

 Comitê Organizador Tipo Fusão 

No caso de um evento em que há involucradas entidades educativas de diferentes 

naturezas é necessário contar com pelo menos um representante de cada instituição para 

poder estabelecer uma política geral de funcionamento e evitar que as políticas e 

normas internas de cada instituição estejam perigosamente involucradas na hora do 

planejamento, da organização ou da realização do evento. Consideremos que este tipo 

de comitê rara vez se apresenta em escalas maiores a duas entidades por evento, mesmo 

assim sendo o mais difícil de organizar, já que não unicamente estão involucradas as 

distintas maneiras de pensar dos participantes senão também as distintas normas de 

cada entidade que podem afetar o sucesso do evento. 

 Comitê de finanças 

É o segundo comitê em importância. Seu principal objetivo, como o nome sugere, é o 

controle das finanças. Todo o referente ao dinheiro tem que passar obrigatoriamente pelo 

controle a com a autorização deste comitê que deverá estar em contato direto e constante 

com o Comitê Organizador, para lograr um estrito seguimento das finanças. 

Este comitê também deve realizar as ações e documentos necessários para a obtenção de 
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recursos baseados em fundos identificados com anterioridade (caso seja um evento 

recorrente como: congressos, cátedras, concursos, etc.). Debe se realizar o  cotacto  com  o  

encarregado  de  tais  fundos  predestinados  à continuidade do evento, sem importar seu 

ciclo, baseados em um documento gerado pelo atual comitê organizador, de maneira que 

conste que o evento será realizado. Desta maneira, gera-se um documento pelo encarregado 

do fundo de recursos para que seja assignado ao Comitê Organizador e controlado e 

direcionado pelo Comitê de Finanças. Nesse momento, gera-se um documento que será 

registrado no arquivo do encarregado do fundo. 

Tal encarregado deverá dar seguimento externo aos recursos outorgados aos 

organizadores. Após a realização do evento, os Comitês Organizador e de Finanças 

deverão apresentar um reporte específico do uso dos recursos econômicos que lhes foram 

outorgados e, se for possível, apresentar uma tabela comparativa, em que possa se apreciar 

clara e rapidamente se ouve perdas ou ganhos; no último caso, as utilidades correspondentes 

ao fundo de recursos para tal evento serão entregues ao encarregado para serem depositados 

à correspondente conta de custódia e será gerado um reporte para os organizadores do evento 

e seus respectivos duplicados para o arquivo do fundo de recursos, assim como para a 

entidade organizadora (educativa,  empresarial, governamental, etc.). 

Seus integrantes devem ser cuidadosamente selecionados, já que serão os que controlem 

todo o dinheiro, créditos e patrocínios outorgados ao evento. Devem ser pessoas 

responsáveis e honestas que tenham noções básicas de contabilidade (não houver pessoas 

com esta última característica será necessário um consultor contábil para o correto 

controle de entradas e saídas de dinheiro).  

Dentro das principais atividades do comitê encontram-se: 

 Solicitação de fundos predestinados para o evento (se aplicar) e sus respectivos 

documentos, 

 Geração dos formatos contáveis,  

 Controle de ingressos e egressos do evento,  

 Autorização de gastos ordinários e extraordinários,  

 Controle de patrocínios internos e externos, 

 Reportar adequadamente ao Comitê Organizador o controle contável,  

 Responsabilidade total sobre o dinheiro e seu direcionamento,  
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 Responsabilidade total sobre perdas, 

 Faturamento, deduções e similares, 

 Reporte de utilidades ou perdas no final do evento, segundo o caso. 

 Comitê de Logística 

Grande parte do sucesso de um evento depende deste comitê, já que sua principal função é 

estabelecer tempos e movimentos para toda a organização e realização do evento. Dentro de 

sua função principal está entrar em contato com o encarregado de serviços gerais da entidade 

onde será realizado o evento
3
 , já que é necessário conhecer as locações e disposições de 

áudio, vídeo, mesas, cadeiras e outros elementos
4
. A principal carga de trabalho em campo 

pertence a este comité, pois coordena e controla todas as atividades do evento. Sua principal 

ajuda na ação de cada etapa é um comitê que se menciona pela primeira vez, o Comitê de 

Contingências
5
 . 

O Comitê de Logística deve estar presente em cada etapa do evento revisando que todo 

esteja segundo o planejado. Portanto, normalmente é o maior comité em número de 

integrantes, já que deve contar com um “staff”
6  

que possa cobrir com um mínimo de duas 

personas cada etapa do evento. Algumas de suas principais atividades são: 

 Criação de grupos de trabalho responsáveis e ativos, 

 Coordenação direta com o encarregado Serviços Generais do lugar do evento, 

 Controle e seguimento dos tempos e movimentos de cada etapa do evento, 

 Definição de locações específicas para cada conferência ou oficina a ser realizada, 

 Controle da logística general do evento (disposição de materiais necessários para a 

realização do evento), 

 Controle de entrada e saída de equipamento (áudio, vídeo, rádio, etc.), 

 Controle e seguimento no planejamento e a realização do evento de todos  os  comitês  

que  tenham contato  direto  com  qualquer  persona fora da organização do evento
7
, 

 Reporte de atividades e avanços ao Comitê Organizador. 

                                                 
3
 Instituição educativa, centro de convenções, clube empresarial, sala de eventos, etc. 

4
 No apartado de recursos se explica mais amplamente. 

5
 A função específica deste comitê será descrita de maneira mais ampla posteriormente neste documento. 

6
 Grupo de personas encarregadas de cobrir no campo as atividades de um evento e revisar que as 

necessidades sejam cobertas na hora. 
7
 Sendo mais específicos neste ponto, os comitês controlados pelo Comitê de Logística são todos os restantes a 

partir deste ponto exceto o Comitê de Contingências. 
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 Comitê de Palestras 

O Comitê de Palestras estará encarregado de apresentar as propostas de temas relevantes
8
 

segundo a natureza do evento, assim como das oficinas a serem implementadas
9
. As 

conferências, seminários ou oficinas devem tratar temas de atualidade e   relevância 

social, política, técnica, entre outras.  O bom funcionamento deste comitê permitirá que o 

Comitê de Palestrantes faça um trabalho mais simples. As atividades a serem feitas pelo 

Comitê de Palestras são: 

 Gerar propostas de temas relevantes, 

 Organizar a logística da palestra e reportá-la ao Comitê de Logística para aprovação e 

controle, 

 Identificar os tempos y movimentos requeridos para as palestras. 

 Gerar um reporte do equipamento necessário para cada palestra ou oficina. 

 Gerar o reporte de atividades do comitê e de resultados para o Comitê Organizador. 

 Comitê de Palestrantes 

É o comitê  que,  baseado  nas  propostas  aceitas  do  Comitê  de  Palestras determinará  

quem serão as pessoas ou empresas convidadas no evento
10

. Essas pessoas deverão ser 

reconhecidas em suas áreas de trabalho ou pesquisa, para lograr assim um evento de 

qualidade, mostrando pesquisas atuais e relevantes para os participantes. Este comitê 

trabalha conjuntamente com o Comitê de Convidados Especiais e suas decisões e propostas 

devem ser autorizadas pelos Comitês Organizador e de Finanças. Deverá estar conformado 

por pessoas com capacidade de oratória e com uma excelente redação para realizar os 

convites. Igualmente, os integrantes deverão ser fluentes em línguas estrangeiras
11

, caso 

haja palestrantes estrangeiros. 

Suas funções principais são: 

 Determinar quem são as pessoas indicadas para apresentar aos participantes os temas 

                                                 
8
 Esta etapa, segundo a escala do evento, deverá ser realizada o antes possível para Comitê de Palestrantes fazer os 

apropriados contatos com a maior antecedência. 
9
 As oficinas de aplicação são pequenos cursos que motivam aos participantes a se integrarem de maneira mais 

dinâmica no evento e nos temas que ele trata. Não são feitos em todos os eventos, ver Matriz de Comitês. 
10

 Os convites a realizar deverão ser feitos formalmente e enviados o antes possível, já que os palestrantes 

usualmente têm agendas apertadas. Desta maneira também podemos prever com antecedência rejeições ou 

cancelamentos. 
11

 É necessário que a maioria dos integrantes deste comitê falem inglês. Melhor ainda se souberem mais outra 

língua. 
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relevantes do evento, 

 Determinar palestrantes alternativos, caso os principais rejeitarem o convite ou não 

puderem participar no evento. 

 Contatar os palestrantes e empresas convidadas convidá-los ao evento, 

 Preparar os convites alternativos para os palestrantes secundários, 

 Confirmar a presença dos palestrantes ou empresas ao evento, 

 Solicitar os currículos dos palestrantes confirmados para realizar uma apresentação 

curta dos seus logros antes da palestra, 

 Consultar com os palestrantes ou empresas se precisarão de honorários, viáticos, 

hospedagem ou transporte, e pedir autorização ao Comitê Organizador e ao Comitê de 

Finanças para o uso de recursos, 

 Caso forem confirmados  conferencistas de outra cidade, e só si for requerido por 

eles e autorizado pelos Comitês de Finanças e Organizador, fazer as reservas e 

pagamentos de transporte e hospedagem, 

 Solicitar uma lista aos palestrantes ou empresas do material e equipamento requeridos 

para sua apresentação e enviar esse reporte aos Comitês de Serviços Gerais e 

Logística, 

 Coordenar com os panelistas ou empresas suas respectivas apresentações para poder 

determinar junto com o Comitê de Logística as condições para essas apresentações,  

 Gerar um reporte genérico dos dados de cada palestrante ou empresa
12

, para entrega-lo 

ao Comitê de Convidados Especiais, 

 Gerar uma lista de contatos dos palestrantes para futuros convites, e 

 Gerar um   reporte final de  ações  e resu l tados  para  o  Comitê Organizador. 

 Comitê de Participantes 

Este é o comitê que, em conjunto com o Comitê de Médios de Difusão, se encarrega das 

informações ao público a ser convidado ao evento. Sua principal tarefa é considerar a escala 

e natureza do evento e determinar a área geográfica e o tipo de participantes a serem 

convidados, para poder realizar a publicidade pertinente e nos tempos adequados para atingir 

esse público. Os integrantes deste comitê se encarregam de fazer o contato com outras 

escolas, empresas acadêmicas ou entidades governamentais que participarão unicamente 

                                                 
12

 Apresenta-se um exemplo deste reporte nos anexos. 
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como espectadores ou, segundo o caso, como participantes dinâmicos no evento
13

. 

Os integrantes do comité também estão estreitamente ligados aos participantes, pois o grupo 

integrante deste Comitê revisa as acomodações do público, se houver participantes de 

outras cidades, em conjunto com o Comitê de Transporte, assim como as locações para o 

evento junto com o Comitê de Eventos Sociais. O Comitê de Participantes organiza grupos 

que guiam aos participantes durante o evento indicam os cuidados devidos durante o evento 

as locações aonde os participantes forem durante a estadia na cidade. 

Em conjunto com os Comitês Organizador, de Finanças e de Logística, o Comitê de 

Participantes determina os custos, descontos e pacotes a serem oferecidos aos participantes 

do evento, baseados nos dados apresentados pelos Comitês de Patrocínios, Eventos Sociais, 

Lugares para o Evento, e Transporte. 

Também coordena com o Comitê de Imagem para informar a maior quantidade de público, 

já que hoje em dia a tecnologia permite o envio de informação e o cadastro online
14

. O 

Comitê de Médios de Difusão participa da mesma maneira nesta tarefa, como 

mencionaremos depois. 

As atividades a realizar pelo Comitê de Participantes são: 

 Com base na escala e no tipo de evento, determinar o público convidado a participar no 

evento, 

 Contatar à s  i n s t i t u i çõ es  convidadas, realizar os convites e pôr a publicidade 

necessária
15

, 

 Apresentar os pacotes e custos aos participantes, 

 Confirmar a presença de grupos ao evento,  

 Coordenar e guiar os grupos participantes, 

 Realizar visitas promocionais constantes às instituições convidadas,  

 Realizar o registro de participantes junto com o Comitê de Logística,  

 Realizar um reporte dos participantes no evento, 

 Realizar um reporte final de ações e resultados para os organizadores. 

                                                 
13

 Isto último aplica sobretudo se se busca gerar debates entre os participantes ou se houver oficinas de aplicação 
14

 Esta tecnologia pode se aplicar em qualquer escala, mas se utiliza mais regularmente em eventos que 

involucram participantes de outras regiões. 
15

 O contato com as instituições ou participantes no evento pode ser feito via e-mail ou telefone se o evento conta 

com as referências adequadas. Mesmo assim recomenda-se o contato presencial. 
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 Comitê de Convidados Especiais 

Todo evento tem como objetivo apresentar pesquisas e assuntos relevantes aos 

participantes. Para lográ-lo, convidam-se palestrantes reconhecidos e, no mesmo tempo, 

convidam-se participantes distinguidos que somente participarão do evento e talvez serão 

parte ativa se a ocasião se der. Tais celebridades e representantes de empresas devem receber 

um trato especial, sendo esta a missão do Comitê de Convidados Especiais. 

  O  c omitê é usualmente conformado por poucas pessoas, na maioria das vezes com um 

número igual à quantidade de convidados especiais, sem isso ser uma regra. O que é 

obrigatório ter habilidades de trato às pessoas, já que os integrantes conviverão durante o 

evento com diretivos de empresas ou grandes pesquisadores. Estas são as características dos 

integrantes desta equipe de trabalho: 

 Excelente imagem, 

 Domínio da linguagem, 

 Sociáveis, 

 Fluência no inglês, se além disso dominarem outras línguas, melhor, 

 Se for possível e necessário, ter carro, 

 Ter conhecimentos básicos da região e de cultura geral do país (economia, governo, 

sociedade, etc.), 

 Ter uma ideia básica do recorrido profissional dos invitados que atenderão, 

 Conhecimento dos lugares turísticos da cidade,  

 Disposição de tempo completo. 

Revisemos as características mencionadas. Estas podem ser consideradas restritivas e talvez 

discriminatórias, mas a seleção dos integrantes deste comitê determinará a imagem da 

instituição organizadora, da região e até do país. Por isso, devem ser selecionadas pessoas 

que mostrem aos palestrantes e empresas a qualidade das instituições que organizam estes 

eventos. 

As atividades deste grupo podem ser diversas e dependem muito dos convidados, já que são 

eles quem finalmente determinam o curso de ação deste comitê. Algumas das atividades que 

pode fazer este comitê são: 

 Recolher ao convidado no aeroporto se for necessário, 

 Levar ao convidado ao hotel e ao lugar do evento,  
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 Mostrar ao convidado a cidade e seus lugares mais relevantes,  

 Acompanhar ao convidado a realizar as comidas que forem necessárias,  

 Indicar ao convidado como se mover na cidade se for necessário, 

 Garantir que o convidado estiver confortável e curta sua estadia no evento,  

 Estar disponível no 100% para o convidado. 

 Comitê de Patrocínios 

Uma das atividades mais desgastantes durante a realização de um evento é a busca de 

patrocinadores
16

. Os patrocinadores são usualmente empresas ou entidades governamentais 

que apoiam em dinheiro ou em espécie o evento, em troca de pôr sua imagem corporativa na 

publicidade do evento ou até contar com um “stand” no lugar do evento para se darem a 

conhecer ao público. Conseguir esses patrocínios requer de muito tempo de apresentações às 

empresas ou entidades e a visita das suas instalações. Estas são as tarefas essenciais do 

Comitê de Patrocínios. 

 Os integrantes deste comitê devem ser excelentes vendedores, já que eles vão apresentar o 

evento aos patrocinadores e buscar convencê-los de dar um aporte. Devem ter capacidade de 

falar e uma excelente apresentação pessoal, assim como dominar os pacotes de software que 

lhes permitam apresentar o evento. O Comitê de Patrocínios reporta diretamente ao Comitê 

Organizador e ao Comitê de Finanças y trabalha junto com os Comitês de Imagem e de 

Médios de Difusão. Se precisar, trabalha em conjunto com os Comitês de Lugares para o 

Evento e de Eventos Sociais. As atividades desses dois últimos comitês serão descritas 

posteriormente, mas consideremos que os eventos de grande escala usualmente contam com 

patrocínios em espécie de parte dos lugares de hospedagem e dos clubes, restaurantes e 

baladas utilizados no evento
17

. 

As tarefas do Comitê de Patrocínios são: 

 Com base na temática do evento, selecionar os patrocinadores adequados, 

 Realizar uma apresentação breve e concisa aonde se possa perceber o objetivo geral 

do evento e os benefícios que outorga ao patrocinador, 

                                                 
16

 Sem importar a escala do evento, os patrocinadores sempre são uma solução econômica a muitas restrições que 

regularmente aparecem durante a organização de um evento. São mais utilizados em eventos a grande escala já que 

os patrocinadores têm como objetivo atingir a maior quantidade de pessoas em uma ampla zona geográfica. 
17

 Os integrantes do Comitê de Patrocínios devem ter sempre na mente a empresas de grande porte e prestígio, 

como engarrafadoras de bebidas e cervejarias. Outra opção é conseguir muitos patrocinadores pequenos. 
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 Contatar às empresas e entidades governamentais que puderem ser patrocinadores e 

definir as reuniões necessárias para apresentar o evento, 

 Vender a ideia do evento à maior quantidade possível de patrocinadores, 

 Coordenar com os patrocinadores as especificações de sua imagem corporativa na 

publicidade do evento, considerando as restrições segundo o aporte e os critérios dos 

Comitês de Imagem e Organizador. 

 Reportar as ações e resultados aos Comitês de Finanças e  Organizador. 

 Comitê de Imagem 

O Comitê de Imagem encarrega-se de impactar o público participante, os palestrantes, 

convidados especiais e patrocinadores. Trabalha em conjunto principalmente com os 

Comitês de Médios de Difusão e Organizador, e se for o caso, com o Comitê de Logística
18

. 

O Comitê de Imagem depende da autorização direta do Comitê de Finanças, porque a 

maioria das vezes é impossível contar com um designer gráfico de tempo completo dentro da 

equipe e com a capacidade de gerar a publicidade impressa que o evento requer. Hoje em 

dia, deve se considerar seriamente a imagem digital do evento. 

Baseados na temática geral do evento, este comitê, que usualmente é um dos mais 

compactos, gera conceitos básicos do que pretende ser a imagem do evento. Sua principal 

tarefa é localizar empresas especializadas em imagem e pedir orçamentos. Segundo a escala 

do evento, a imagem necessária pode ir desde um simples logotipo até anúncios 

espetaculares distribuídos em pontos estratégicos da região onde será feito o evento. As 

ações a serem realizadas pelo comitê são: 

 Gerar propostas básicas de imagem, 

 Localizar, contatar e fazer orçamentos com empresas especializadas na geração de 

imagens corporativas e design. 

 Revisar o trabalho das empresas identificadas para garantir qualidade e preço, 

 Reportar aos Comitês Organizador e de Finanças os resultados encontrados e selecionar, 

em conjunto, a firma que se encarregará do design da imagem do evento, 

 Revisar as restrições de design e impressão das imagens corporativas dos patrocinadores 

para sua integração na publicidade do evento,  

                                                 
18

 Isto aplica unicamente si se pretende que a decoração do evento faça parte da imagem do evento, como cenário e 

pódios. Isto não é rigorosamente necessário e depende dos recursos econômicos para a realização do evento. 
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 Revisar o avanço do design de imagem para cumprir com os tempos necessários para 

realizar a publicidade, 

 Realizar os pagamentos à firma publicitária conforme acordado, 

 Reportar as ações e Resultados aos Comitês Oganizador e de Finanças. 

Dependendo do tipo de evento, seu foco e sua magnitude, o Comitê de Imagem deverá 

solicitar à empresa selecionada para realizar a imagem, o seguinte: 

 Design de imagem (logotipo, panfletos, pôsteres, página Web ou anúncios 

espetaculares), 

 Manufatura de artículos promocionais (canetas, camisetas, mochilas, copos, papelaria, 

pastas, etc.), 

 Comerciais para rádio ou televisão. 

 Comitê de Médios de Difusão (mídia) 

É um comitê meramente opcional e que é requerido somente quando a carga de trabalho do 

Comitê de Imagem é muito alta. É um Comitê integrado por três pessoas no máximo e sua 

única atividade é contatar aos médios de difusão massivos – rádio, televisão e prensa – e 

conseguir o orçamento para promover o evento em tais médios. Também se encarrega, quando 

não for feito pelo Comitê Organizador nem pelo Comitê de Logística, de convidar a esses 

médios ao evento, principalmente à prensa, para eles realizarem uma resenha dele
19

. 

 Comitê de Transporte 

Em conjunto com os Comitês de Logística e Finanças, este pequeno grupo, também 

dependendo da escala do evento, tem como objetivo localizar empresas de transporte 

(terrestre o aéreo), que ofereçam pacotes de desconto a grupos participantes no evento. Isto 

se consegue transformando as empresas em patrocinadores do evento. A seguinte tarefa é 

coordenar com os Comitês de Participantes e de Convidados Especiais para informar os 

pacotes e os preços disponíveis e manter o acordo com as linhas de transporte. 

 Comitê de Lugares para o Evento 

Dependendo do tipo, foco e alcance do evento, assim como do organizador, serão 

selecionados em conjunto com os Comitês de Logística e Organizador, as locações onde se 

                                                 
19

 A existência deste comitê depende da magnitude do evento e seu alcance, mas é meramente opcional. 



 

104                             Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE   

realizará o evento. Com base nisso, deverá ser considerado no orçamento o lugar onde se 

realizará o evento, ou encontrar alguma entidade que ofereça suas instalações como 

patrocínio
20

. 

Um evento pode ser feito em diversas locações segundo sua natureza: 

 Auditórios, aulas magnas, aulas dentro de uma entidade educativa, 

 Auditórios ou salas de congressos em clubes empresariais,  

 Centros de exposição de grandes espaços, 

 Teatros, cinemas ou auditórios particulares,  

 Salas ou espaços recreativos, 

 Instalações especializadas dentro de empresas,  

 Centros de pesquisa especializados, 

 Áreas abertas, clubes esportivos ou áreas verdes. 

 Comitê de Serviços Gerais 

Quando se pretende realizar um evento a média ou grande escala, o Comitê de Logística 

não consegue cobrir satisfatoriamente e a tempo os seus objetivos. Isso faz necessária a 

criação do Comitê de Serviços Gerais, que funciona como o braço direito do Comitê de 

Logística. O Comitê de Serviços Gerais também está ligado ao encarregado de serviços 

gerais do lugar onde será feito o evento e pode ser parte essencial do evento mesmo quando 

ninguém os reconhece, já que é o grupo que trabalha nos bastidores. 

 Todo grupo organizador que pretenda fazer um evento deve levar a conta certas regras de 

atenção aos convidados especiais e aos participantes do evento para fazerem se sentir 

confortáveis, dando maior crédito aos organizadores. São essas normas as que pretende 

cumprir o Comitê de Serviços Gerais
21

, listadas a seguir: 

 Solicitar mesas, cadeiras, pódios, manteis, banners promocionais dos patrocinadores, 

assim como sua ubiquação e cuidado, 

 Sinalizar apropriadamente os serviços sanitários, comedores, telefones públicos e 

centros de cômputo com Internet, 

                                                 
20

 Na maioria das vezes, os eventos se realizam em instalações de entidades educativas ou em espaços pertencentes 

ás câmaras empresariais involucradas no evento, mas pode ser necessário alugar um lugar mais apropriado, algo que 

deve ser aceito pelos Comitês Organizador e de Finanças. 
21

 No olvidemos que estas actividades y normas suelen ser coordinadas y realizadas por el “staff” del Comitê de 

logística, pero que cuando es requerido se crea este Comitê como soporte. 
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 Solicitar, controlar, transportar e cuidar equipamento de cômputo para cadastro e uso 

dos participantes, 

 Controlar e cuidar todo o material promocional do evento,  

 Contar com guias alternos para os grupos participantes, 

 Solicitar, controlar, transportar, cuidar e proporcionar equipamento especializado para 

as apresentações dos palestrantes, 

 Solicitar, controlar, transportar, instalar e cuidar equipamento de áudio e vídeo para as 

apresentações, 

 Disponibilizar bebidas (água, café, refrigerante) para os palestrantes,  

 Solicitar, controlar e cuidar os refrigérios e bebidas oferecidos nos “coffee breaks”, 

 Reportar contingências que se puderem apresentar ao Comitê de Logística, caso não 

puder resolver. 

 Atendimento para quase qualquer tipo de pedido de parte dos participantes no evento. 

Como pode se apreciar, são atividades que implicam desgaste físico e que usualmente não 

são apreciadas pelos participantes, mas são esses detalhes que parecem tão insignificantes os 

que dão excelência e prestígio a um evento
22

. 

 Comitê de Eventos Sociais 

Talvez seja este o comitê com a labor mais divertida na organização de qualquer evento. É 

por isso que a seleção dos integrantes deve ser metódica, pois as tarefas precisam de muita 

responsabilidade e critério no momento de selecionar os lugares em que serão feitos os 

eventos sociais e de integração
23

. 

Este comité trabalha junto com os Comitês Organizador e de Patrocínios. Já que os eventos 

sociais normalmente são feitos em baladas e bares, aos quais convêm a maior assistência e 

consumo possíveis, dependendo da escala do evento é possível lograr a exclusividade do 

lugar para os envolvidos no evento e lograr uma maior integração entre participantes, 

                                                 
22

 Nota do Autor: Como intenso participante na organização de eventos, e tendo a experiência de ter  sido  parte  

de  Comitês  de  Logística  e  Serviços Gerais no meu início,  convido aos  grupos organizadores a que nunca 

subestimem a labor destes Comitês, já que são eles os que finalmente ajudam a que o evento se logre com sucesso, 

realizando as labores mais difíceis, y nunca se levam as palmas nem reconhecimento algum por parte dos 

convidados especiais, palestrantes e participantes; assim que si tiver a oportunidade de mencioná-los no final do 

evento ou de outorga-lhes um reconhecimento personalizado que lhes faça sentir parte importante na organização, 

al igual que ao encarregado de serviços gerais do lugar do evento, conseguirão desenvolver o espírito de cooperação 

que tanto necessitamos nestes tempos e terão uma equipe disposta a participar sem restrições no próximo evento.. 
23

 Os eventos sociais e de integração são usados quase sempre em eventos de grande escala e que involucram 

entidades educativas, mas isso não é um impedimento para outro tipo de eventos y escalas. 
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organizadores e palestrantes em um ambiente mais tranquilo. As atividades de integração 

dentro de horários destinados ao evento estão tomando força, já que permitem aos 

participantes se relaxarem e se sentirem mais confiantes durante as atividades do evento. 

Este tipo de atividades se realiza usualmente após as boas-vindas aos participantes e são 

feitas nas instalações do evento. 

As principais atividades do Comitê de Eventos Sociais são: 

 Determinar junto com o Comitê Organizador quantos eventos sociais serão feitos, 

 Determinar quais são os lugares com melhor ambiente na cidade para os eventos 

sociais, 

 Contatar os responsáveis desses lugares e combinar preços e pacotes para os 

participantes,  

 Estabelecer atividades alternas para os participantes que não desejem ir em clubes, 

bares e baladas, tais como visitas guiadas aos espaços culturais da cidade ou centros 

comerciais, 

 Se fizer atividades de integração durante o evento, determinar se podem ser feitas pelo 

Comitê ou se é necessário contratar uma empresa especializada para esta tarefa, 

dependendo da magnitude e natureza do evento, assim como dos recursos económicos,  

 Trabalhar junto com os Comitês de Participantes, de Convidados Especiais e de 

Palestrantes para mesurar aos assistentes se for necessário. 

 Realizar   um   reporte   de   atividades   e resultados   para   os Comitês Organizador e 

de Finanças. 

 Comitê de Prêmios e Reconhecimentos 

Este comitê está dedicado unicamente a realizar orçamentos para realizar prêmios e 

reconhecimentos a palestrantes, convidados especiais, e para eventos grandes, 

reconhecimentos aos participantes. 

O Comitê de Prêmios e Reconhecimentos trabalha conjuntamente com os Comitês de 

finanças, de Imagem e Organizador. Os prêmios aplicam somente quando o evento é um 

concurso, e podem ser desde retribuições em dinheiro até livros ou software especializado. 

Na maioria dos casos, os conferencistas deverão receber um pequeno brinde ou 

reconhecimento agradecendo sua participação no evento. Estes podem ser desde chaveiros e 

canecas até pacotes representativos da região ou reconhecimentos gravados em cristal, couro 
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ou madeira. Finalmente, no caso dos reconhecimentos para os participantes, outorga-se um 

diploma de participação assinado pelos organizadores em folhas oficiais ou com a imagem 

do evento para que possam comprovar sua presença. 

Este comitê depende da presença e impacto esperados no evento e dos recursos disponíveis 

para isso. Os prêmios e reconhecimentos entregados podem ser variados e dependem do 

critério dos organizadores, pelo qual não apresentamos uma lista específica. 

 Comitê de Contingências 

É último comitê, mas não por isso menos importante. A nosso parecer, esta inovadora 

equipe deverá se converter em um dos mais importantes depois do Comitê de 

Logística. Antes de descrever sua função específica, descreveremos o contexto e o 

motivo da sua criação, já que é uma equipe que geralmente não é contemplada na 

criação dos comitês para um evento, mas no final sempre resulta necessário.  

Todos os eventos e atividades que se planejam têm sempre uma margem de erro que nunca 

se considera, sendo este o pior dos erros que um grupo organizador pode cometer, já que 

durante a implementação do evento podem surgir problemas que estão fora dos objetivos 

específicos de cada Comitê. No momento de se apresentar uma situação desta índole, se 

reencaminham esforços para resolvê-la, perdendo o foco e fazendo que todo o esforço possa 

se perder imediatamente. Para evitar que qualquer equipe de trabalho tenha que se distrair 

das suas atividades para resolver um problema, quaisquer que for, nasce o Comitê de 

Contingências. 

Este comitê tem como único e exclusivo objetivo resolver qualquer tipo de situação, sem 

importar sua magnitude, lugar e momento. Esta equipe de pessoas deve contar com 

experiência na resolução rápida de problemas, deve estar enterrado de cada uma das 

atividades que se realizam, seus tempos e movimentos, e conhecer os encarregados de tais 

atividades. Deve também conhecer o progRamo do evento com sua respectiva localização e 

estar atento a qualquer petição de apoio. Não podemos apresentar uma lista detalhada das 

atividades deste comitê pois seus integrantes podem e devem estar preparados para resolver 

os problemas de qualquer comitê. 

Matrizes de Comitês 

Após ter analisado e apresentado as funções principais de cada um dos comitês que podem 
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Matriz3. Esta é uma matriz de eventos contra Comitês requeridos para a organização e 

implementação de sucesso de um evento. 

conformar o planejamento, a organização e a implementação de um evento, sem importar sua 

escala, é necessário ver de maneira mais simplificada para cada evento, quais comitês se sugere 

que sejam criados, dependendo também do critério do único comitê obrigado a existir, o Comitê 

de Organizadores. 

 
 
 

                                     Características do 

evento 

 

Tipo de evento  

Comitê 

organizador 

Comitê 

finanças  

Comitê 

imagem  

Comitê 

patrocínio  

Conferência para público geral Necessário NA NA NA 

Conferência para alunos Necessário NA NA NA 

Conferência para empresários Necessário NA NA NA 

Conferência para acadêmicos Necessário NA NA NA 

Conferência para acadêmicos especializados Necessário NA NA NA 

Debate entre alunos Necessário NA NA NA 

Debate acadêmico Necessário NA NA Opcional 

Debate político Necessário NA NA Opcional 

Apresentação de projetos dos alunos Necessário NA Opcional Opcional 

Apresentação de projetos de acadêmicos esp. Necessário NA Opcional Opcional 

Apresentação de projetos empresariais Necessário NA Opcional Opcional 

Apresentação de projetos governamentais Necessário NA Opcional Opcional 

Concurso de projetos (interno ou externo) Necessário Opcional Necessário Necessário 

Cátedra para público geral Necessário Opcional Opcional Opcional 

Cátedra para alunos Necessário Opcional Necessário Necessário 

Cátedra para acadêmicos Necessário Opcional Necessário Necessário 

Cátedra para acadêmicos especializados Necessário Opcional Necessário Necessário 

Congresso regional Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso nacional Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso internacional Necessário Necessário Necessário Necessário 
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Matriz 4. Esta é uma matriz de eventos contra Comitês requeridos para a organização e 

implementação de sucesso de um evento. 

                                     Características do 

evento 

 

Tipo de evento  

Comitê 

logística 

Comitê 

participantes 

Comitê 

palestrante

s 

Comitê 

convidado

s 

especiais  

Conferência para público geral Necessário Opcional Opcionais NA 

Conferência para alunos Necessário Opcional Opcionais NA 

Conferência para empresários Necessário Opcional Necessário NA 

Conferência para acadêmicos Necessário Necessário Necessário NA 

Conferência para acadêmicos especializados Necessário Necessário Necessário NA 

Debate entre alunos Necessário Opcional Opcionais Opcionais 

Debate acadêmico Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Debate político Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Apresentação de projetos dos alunos Necessário Opcional Opcionais NA 

Apresentação de projetos de acadêmicos esp. Necessário Necessário Necessário NA 

Apresentação de projetos empresariais Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Apresentação de projetos governamentais Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Concurso de projetos (interno ou externo) Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Cátedra para público geral Necessário Opcional Necessário Opcionais 

Cátedra para alunos Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Cátedra para acadêmicos Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Cátedra para acadêmicos especializados Necessário Necessário Necessário Opcionais 

Congresso regional Necessário Necessário Necessário 

Necessári

o 

Congresso nacional Necessário Necessário Necessário 

Necessári

o 

Congresso internacional Necessário Necessário Necessário 

Necessári

o 
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Matriz 5. Esta é uma matriz de eventos contra Comitês requeridos para a organização e 

implementação de sucesso de um evento. 

 
                                   Características do evento 

 

Tipo de evento  

Comitê 

transporte 

Comitê 

Lugar do 

Evento 

Comitê 

Serviços 

Gerais 

Comitê 

palestras  

Conferência para público geral NA Opcional NA NA 

Conferência para alunos NA Opcional NA NA 

Conferência para empresários NA Opcional Opcional NA 

Conferência para acadêmicos NA Opcional Opcional NA 

Conferência para acadêmicos especializados NA Opcional Opcional NA 

Debate entre alunos NA Opcional Opcional NA 

Debate acadêmico NA Opcional Necessário Opcional 

Debate político NA Necessário Necessário Opcional 

Apresentação de projetos dos alunos NA Opcional NA Opcional 

Apresentação de projetos de acadêmicos esp. NA Necessário Opcional Opcional 

Apresentação de projetos empresariais NA Necessário Necessário Opcional 

Apresentação de projetos governamentais NA Necessário Necessário Opcional 

Concurso de projetos (interno ou externo) NA Necessário Necessário Necessário 

Cátedra para público geral NA Opcional Opcional Opcional 

Cátedra para alunos Opcional Opcional Necessário Necessário 

Cátedra para acadêmicos Opcional Necessário Necessário Necessário 

Cátedra para acadêmicos especializados Opcional Necessário Necessário Necessário 

Congresso regional Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso nacional Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso internacional Necessário Necessário Necessário Necessário 
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Matriz 6. Esta é uma matriz de eventos contra Comitês requeridos para a organização e 

implementação de sucesso de um evento. 

 
                                    Características do evento 

 

Tipo de evento  

Comitê 

Médios de 

Difusão 

Comitê 

eventos 

sociais 

Comitê de 

prêmios e 

reconhecimento  

Comitê 

contingencia 

Conferência para público geral Opcional NA NA Opcional 

Conferência para alunos Opcional NA NA Opcional 

Conferência para empresários Opcional NA Opcional Opcional 

Conferência para acadêmicos Opcional NA Opcional Opcional 

Conferência para acadêmicos especializados Opcional NA Opcional Opcional 

Debate entre alunos Opcional NA NA Opcional 

Debate acadêmico Necessário Opcional Opcional Opcional 

Debate político Necessário Opcional Opcional Necessário 

Apresentação de projetos dos alunos Opcional Opcional Opcional Necessário 

Apresentação de projetos de acadêmicos esp. Necessário Opcional Opcional Necessário 

Apresentação de projetos empresariais Necessário Necessário Opcional Necessário 

Apresentação de projetos governamentais Necessário Necessário Opcional Necessário 

Concurso de projetos (interno ou externo) Necessário Necessário Necessário Necessário 

Cátedra para público geral Opcional Necessário Necessário Necessário 

Cátedra para alunos Opcional Necessário Necessário Necessário 

Cátedra para acadêmicos Necessário Necessário Necessário Necessário 

Cátedra para acadêmicos especializados Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso regional Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso nacional Necessário Necessário Necessário Necessário 

Congresso internacional Necessário Necessário Necessário Necessário 
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Capítulo 16 Diagramas de Fluxo 
 

Todo processo tem um fluxo, assim acontece com a organização, o planejamento e a 

implementação de um evento, no qual é necessário conhecer cada etapa de maneira um pouco 

mais gráfica, já que isso ajuda aos organizadores terem um acesso mais rápido ao que se sugere 

seja um processo genérico para um evento sem importar sua escala, foco e temática. Assim, 

damos passo à apresentação dos blocos de fluxo geral de um evento. 

 

 

 

 

Diagrama de flujo 1. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso 

inicial que se debe seguir al planear un evento sin importar su escala. De este punto 

parte y se determinará que tan bien se logrará el cumplimiento de objetivos y por ende 

el éxito del evento a realizar.  
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Diagrama de flujo A. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de 

selección de las fechas adecuadas y viables para la realización del evento. En cada etapa 

del proceso se realiza la documentación pertinente y la base de datos.  
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Diagrama de flujo B. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso para 

determinar la magnitud del evento y la región a la que se pretende llegar con el evento. 

En cada etapa del proceso se realiza la documentación pertinente y la base de datos.  
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Diagrama de flujo C. En este bloque del 

diagrama de flujo se presenta el proceso de 

selección de los lugares viables para la 

realización del evento. En cada etapa del 

proceso se realiza la documentación 

pertinente y la base de datos.  
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Diagrama de flujo D. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de 

selección de los temas a tratar durante el evento. En cada etapa del proceso se realiza la 

documentación pertinente y la base de datos.  
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Diagrama de flujo E. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de 

selección de ponencias, conferencistas, invitados especiales y participantes que acudirán 

al evento. En cada etapa del proceso se realiza la documentación pertinente y la base de 

datos.  
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Diagrama de flujo F. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de 

selección y diseño de la imagen y publicidad para el evento. En cada etapa del proceso 

se realiza la documentación pertinente y la base de datos.  
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Diagrama de flujo G. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de 

selección de los medios de difusión masiva que se utilizarán para dar la promoción 

debida al evento. En cada etapa del proceso se realiza la documentación pertinente y la 

base de datos.  
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Diagrama de flujo H. En este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de 

logística y selección de los grupos de atención especializados que estarán en el evento. 

En cada etapa del proceso se realiza la documentación pertinente y la base de datos.  
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Diagrama de flujo I. En este bloque del 

diagrama de flujo se presenta el proceso de 

revisión de detalles antes de poner en 

marcha al evento. En cada etapa del proceso 

se realiza la documentación pertinente y la 

base de datos.  
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Diagrama de flujo J. Em  

este bloque del diagrama de flujo se presenta el proceso de implementación final y cada 

etapa del evento. En cada etapa del proceso se realiza la documentación pertinente y la 

base de datos.  
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Diagrama de fluxo X.I e X.II. Em estes blocos de diagrama de fluxo é apresentado o 

proceso de acompanhamento  

En estos bloques del diagrama de flujo se presenta el proceso de seguimiento que debe 

realizar el Comitê de finanzas, recordemos lo mencionado en su apartado, las actividades a 

realizar durante el evento dependen de los recursos disponibles y de la previa autorización 

de este Comitê. El segundo bloque hace  mención únicamente del proceso de 

documentación que deberá realizar cada Comitê durante cada etapa que les haya sido 

asignada para poder controlar así el proceso general del evento.  
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Capítulo 17 Formatos de Seguimento 

Neste apartado se adicionam os formatos que podem ser de ajuda, ressaltando que são 

meramente exemplos e não normas para seguir no pê da letra. A forma em que se realize o 

planejamento, o seguimento, o controle e a documentação de um evento dependem do critério 

dos comitês participantes na organização do evento. Mesmo assim, aconselhamos a esses grupos 

de trabalho que, sem importar a forma em que desejarem gerar seus reportes, não devem 

esquecer que devem ser claros, breves e concisos, já que servirão para dar seguimento por parte 

de grupos externos à organização. 

Os formatos de seguimento e controle servem para poder analisar e resolver qualquer 

contingência que se apresentar em todo momento, já que graças a eles é simples identificar os 

erros no processo e muitas vezes permitem encontrar a solução aos problemas. 

Formatos contáveis 

Realizados pelo Comitê de Finanças, devem contar com um detalhamento das atividades e 

custos por cada etapa do evento. 

Reporte de Atividades y Custos 

Atividade Descrição Custo bruto Impostos Custo neto Descontos 

            

            

            

Total   

Total menos  

descontos   

 

 

 

Também podem se incluir reportes contáveis de patrocínios, 

Reporte de Patrocínios 

Responsável Empresa Contato Tipo de patrocínio Conceito Monto 

            

            

            

Total Acumulado   

 

 

Formato 1. Exemplo de um formato de controle de custos por atividade realizada 

durante o evento. 

 

Formato 2. Exemplo de um formato de controle de patrocínios outorgados em 

espécie ou dinheiro para a realização de um evento. 
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Formatos de controle de atividades “Hushing Plan” 

 
É um reporte simples que permite ao usuário levar um controle de tempo para a realização de 

suas atividades correspondentes. 

Reporte de Seguimento e Controle de Atividades  

Responsável Atividade Descrição Tempo requerido % realizado 

          

          

          

Firma do responsável   

 

 

 

Este tipo de formato é só uma amostra, qualquer é bom enquanto permita fazer seguimento às 

atividades. 

Formato informativo de convidados 

O Comitê de Convidados Especiais deverá contar com uma breve resenha do convidado que 

atenderá. Um formato proposto é o seguinte: 

Informe breve de Palestrante  

Nome          

          

Estudos          

          

Pesquisas         

          

Publicações          

          

Dados relevantes  Nacionalidade  Hobbies  Religião Outros 

          

 

Formato 3. Exemplo de um formato de controle de porcentagem de realização e 

cumprimento de atividades. A coluna de porcentagem deve estar no 100% em cada 

atividade o antes possível, revisando que tudo estiver certo. 

 

Formato 4. Exemplo de um formato informativo para o Comitê de Convidados 

Especiais e Palestrantes. Serve de igual maneira para apresentar o conferencista ao 

público. 
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PARTE  SEIS

MEMBRESIA IEEE 
 

 

A missão das atividades estudantis é dar oportunidades de desenvolvimento educativo, 

técnico e profissional aos membros estudantis IEEE e promover o progresso da humanidade 

através da tecnologia. Para tal propósito, os membros devem saber como o IEEE pode beneficiá-

los e para isso, precisa-se do entendimento de todos os benefícios que o IEEE oferece.  

No momento de um estudante se filiar como membro estudantil no IEEE torna-se 

automaticamente membro do seu respectivo Ramo Estudantil. É responsabilidade do Comitê de 

Membresias do Ramo Estudantil ou da Junta de Diretores distribuir informação precisa acerca 

dos benefícios relacionados com a membresia IEEE. Tome um momento para refletir sobre por 

que você se filiou no IEEE e porquê permanece como membro. 

Não é de surpreender que os membros mais ativos são es que, como você, mantém sua 

membresia IEEE no longo da sua carreira. Mais do 53% dos membros atuais se uniram ao IEEE 

como estudantes. Lembre-se, seu esforço dentro do Ramo Estudantil ajuda ao crescimento do 

IEEE, da sua Seção e da sua Região. 
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Capítulo 18 Desenvolvimento da Membresia 

Pautas para o Desenvolvimento de Membresia 

1.  Assegure-se que haja um Encarregado de Desenvolvimento de Membresia (DM). 

Este é o primeiro passo e o mais crucial. Em uma das primeiras reuniões do seu ramo 

estudantil, comparta alguns petiscos e solicite voluntários para algumas posições chave 

como Desenvolvimento de Membresia e Relações Públicas. Estas pessoas não 

necessariamente devem ter experiência em Desenvolvimento de Membresia, mas devem 

estar dispostas a aprender e ter tempo livre para desenvolver e implementar as metas e os 

planos de membresia. 

2.  Planejar o Desenvolvimento de Membresia. 

Um plano de membresias efetivo se apresenta por datas e integra várias estratégias de 

desenvolvimento de membresia. Assegure-se de se familiarizar com as datas e as 

estratégias. 

Analytics(SAMIEEE)  

A maioria das decisões acerca do Desenvolvimento de Membresia tem componentes 

qualitativos e quantitativos. O bom senso, a experiência e a criatividade jogam papéis 

chave, ao igual do que os dados. O Conselheiro e o Presidente do Ramo têm acesso 

automático à base de dados do SAMIEEE. Esta base reflete a informação mais atual dos 

membros. 

Reportes de quantidade de membros podem ser utilizados para levar uma relação dos 

novos membros estudantis que se tem unido ao IEEE, ou para contatar os membros atuais e 

enviar-lhes informação sobre as atividades. Também pode preparar uma lista de membros 

inativos e animá-los a unir-se de novo e informa-los sobre próximas atividades. 

 Estratégia – Manter a Articulação entre a Seção, Grupos de Afinidade e Capítulos 

Técnicos com os Ramos estudantis. 

Organizar reuniões entre estudantes e membros da Seção, criando assim oportunidades de 

conhecer membros profissionais do IEEE, fazer questões sobre a carreira profissional na 

engenharia e começar a construção de redes de contatos antes da formação. 
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Estratégia – ProgRamo Member-Get-a-Member 

Este progRamo salienta aos membros a recrutar os colegas de aula ou profissionais para se 

unirem ao IEEE como membros. Como recompensa aos seus esforços, receberão uma 

bonificação que pode ser utilizada no pagamento da membresia IEEE no próximo ano, na 

inscrição de alguma sociedade IEEE, ou em outros produtos e serviços do IEEE. 

Alternativamente, os membros podem doar o valo da bonificação à Fundação IEEE. 

www.ieee.org/mgm   

Estratégia – Desenvolvimento de Membresia em Conferências 

Conferencias, seminários e reuniões técnicas patrocinadas pelo IEEE, oferecem grandes 

oportunidades para recrutar membros no IEEE e nas Sociedades. Sugere-se desenvolver 

estas atividades com conjunto com os Oficiais DM da Seção. 

 Os participantes são salientados a investir seu tempo e dinheiro em aprender sobre os 

últimos avanços na tecnologia nos seus campos de interesse. Estes assistentes são cientes 

da necessidade de se manterem informados, o que os faz candidatos ideais para serem 

recrutados e entrar no IEEE e suas Sociedades. Como recrutar? 

Em cada conferencia do IEEE deve pensar em ter uma mesa de desenvolvimento de 

membresia atendida por membros voluntários. O oficial DM deve contatar os encarregados 

da conferência com suficiente antecipação para assegurar a disponibilidade do espaço e da 

mesa. Se for possível, solicitar um espaço de exibição na área de registros ou em uma área 

com alto fluxo de pessoas. 

 Sugestões para a mesa de DM 

A mesa de DM deve contar com cartazes e bandeiras, material promocional, revistas 

do IEEE e brindes (lápis, caramelos, etc.).  

Em cooperação com a Mesa de Cadastro, deve existir a possibilidade de se unir ao IEEE. 

Inscritos ao IEEE durante a conferência devem receber o desconto na inscrição à 

conferência para membros. 

A mesa deve ser atendida por voluntários IEEE familiarizados com as vantagens e 

atividades associadas à membresia IEEE. 

  

http://www.ieee.org/mgm


 

       

 

Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE                                                     129 

3.  Estabelecer metas realistas 

Mesmo se a meta é incrementar a retenção de membresia em 3% ou aumentar o 

recrutamento em 5%, um plano efetivo de desenvolvimento de membresia precisa ter 

indicadores quantificáveis. Lembre-se que seu ramo recebe uma bonificação de US$ 2 por 

cada membro e US$ 50 se tem até 50 membros ou US$ 100 se tem mais de 50 (com base 

nas estatísticas da membresia no 31 de dezembro). Planifique atividades estudantis na 

universidade, incremente o reconhecimento do IEEE e construa uma grande equipe cada 

vez mais involucrado nas atividades. 

4.  O Encarregado de DM necessita involucrar a outros para obter melhores resultados 

Convida membros estudantis, membros YP e outros com algum tempo livre para delegar o 

trabalho. As atividades, sem importar quão triviais forem, podem dar resultados 

impactantes sendo delegadas. Por exemplo, algo tão simples como designar um “anfitrião” 

que estabelecerá o ambiente de boas-vindas do evento. 

5.  Promova a membresia IEEE na sua página web. 

O seu Ramo Estudantil tem uma página web? Esta é uma das melhores maneiras de 

apresentar o IEEE aos prospectos, informar aos membros atuais sobre as atividades, e dar 

ao público uma boa impressão do Ramo Estudantil. IEEE tem "Entity Web Hosting (EWH) 

", onde pode hospedar sua página web sem custo. Mostre os benefícios do IEEE em todas 

as páginas e forneça um link para inscrições via web.  

6.  Solicite Material Promocional  

Folhetos e outros materiais promocionais acerca da membresia IEEE estão disponíveis sem 

custo para os Ramos Estudantis. Por favor, peça quantidades razoáveis e espere pelo 

menos três semanas para o envio dos materiais. O kit de desenvolvimento de membresia é 

enviado a todos os Conselheiros de ramo em agosto. Material adicional pode ser solicitado 

online em http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php 

  

http://ewh.ieee.org/forms/md/supplies-ondemand.php
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7.  Comunica os Custos e Benefícios 

Comunica os benefícios e os serviços oferecidos pelo IEEE em todas as reuniões e 

atividades. Antes de comunicar os custos da membresia, o público precisa saber os 

benefícios de ser membro. Planifica atividades para reter aos membros atuais e manter 

presente neles os benefícios da membresia IEEE. Os estudantes recebem todos os 

benefícios dos membros profissionais a uma fracção do custo.  

8.  Recompensa seus voluntários de MD 

Reconheça e faça notórios aos voluntários que melhorem o seu plano de desenvolvimento 

de membresia. Entrega certificados aonde apareçam seus logros, convida aos voluntários a 

uma janta ou faz outras atividades que reconheçam seus aportes ao Desenvolvimento de 

Membresia.  

Benefícios IEEE 

 

O IEEE é a maior sociedade técnica profissional no mundo, dando aos membros acesso a 

informação essencial na indústria, oportunidades de contatos, ferramentas de desenvolvimento 

para a carreia, além de outros benefícios. 

Manter-se atualizado em tecnologia – Quando o mundo busca respostas técnicas confia no 

IEEE. 

 IEEE Spectrum Magazine – edições mensais com entregas digitais. 

 IEEE.tv – televisão via internet que oferece progRamoção exclusiva sobre tecnologia e 

engenharia aos membros IEEE, acessível através de myIEEE, o portal exclusivo para os 

membros. 

 IEEE Xplore Digital Library – acesso a índices e resumos de mais de 2 milhões de 

documentos, além de vários livros em formato digital com diversos temas de engenharia. 

 IEEE Potentials Magazine –  6 edições online.  

 The Institute Newsletter – edições mensais online  

Comunidade Global – IEEE é a “vila global” da tecnologia – uma comunidade de alcance 

mundial onde inovadores compartilham o que funciona, o que não funciona, e o que se necessita 

agora. Ser membro dá acesso ao IEEE através da sua comunidade local, diversos eventos e sua 

rede profissional.  

 IEEE sections – contata outros membros da comunidade de membros locais 

http://spectrum.ieee.org/
https://ieeetv.ieee.org/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/potentials.html
http://theinstitute.ieee.org/
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/regional_list_region_9.html
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 Technical chapters - colabora com outros através de reuniões técnicas informativas 

 myIEEE –  Portal personalizado exclusivo para os membros IEEE 

 IEEE Collabratec –  Rede social de colaboração técnica entre membros do IEEE 

 IEEE conferences –  Descontos exclusivos para membros em conferências 

 Voluntariado –  Oportunidades de desenvolver habilidades de liderança e redes 

profissionais. 

 IEEE e-mail – Cria uma conta de e-mail @ieee.org. 

Profissão – Desde cursos de educação contínua e certificações até conferências e concursos, 

pode aprender mais, criar mais e conseguir o que mais importa na sua vida e carreira através da 

membresia IEEE.  

 IEEE Job Site – encontra oportunidades laborais facilmente de maneira confidencial. 

 IEEE MentorCentre Program – uma ferramenta online para jovens membros IEEE que 

buscam orientação profissional de parte de membros IEEE que desejam compartilhar seus 

conhecimentos e experiências de vida.   

 Career Alert Newsletter – um jornal semanal contendo conselhos e o “trabalho da semana” 

do IEEE Job Site. 

 IEEE eLearning Library – uma série de tutoriais atrativos e interativos online de 

aprendizagem baseados no melhor conteúdo educativo das conferências do IEEE no 

mundo inteiro e materiais únicos desenvolvidos especificamente para sua inclusão nesta 

biblioteca.  Estes tutoriais têm sido desenvolvidos por reconhecidos expertos em uma 

ampla gama de tópicos em engenharia, tecnologia e pesquisa.  

 Awards –  reconheça e seja reconhecido por seus logros. 

 Scholarships – melhora seu currículo com uma bolsa IEEE 

 InSight – médio digital dedicado aos problemas que afetam a carreira dos membros IEEE. 

 IEEEx- cursos massivos online oferecidos por IEEE na plataforma edx.org. 

ProgRamo de Vantagens financeiras – Benefícios não técnicos para você e sua família 

 Insurance Services – uma ampla seleção de produtos de seguros desenhados 

exclusivamente para membros IEEE a taxas bastante competitivas. 

 Financial Services –descontos em serviços financeiros das companhias associadas ao 

IEEE. 

 Home & Office Services – descontos importantes em produtos e serviços para seu lar e 

escritório. 

http://www.ieee.org/societies_communities/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/my_ieee.html
https://ieee-collabratec.ieee.org/app
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html
http://www.ieee.org/about/volunteers/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/googleapps.html
http://careers.ieee.org/
http://www.ieee.org/membership_services/membership/mentoring/index.html
http://www.ieee.org/education_careers/careers/10021972
http://www.ieee.org/education_careers/education/elearning_library/index.html
http://www.ieee.org/about/awards/index.html
http://www.ieee.org/web/membership/students/scholarshipsawardscontests/SAG_homepage.html
http://insight.ieeeusa.org/
https://www.edx.org/school/ieeex
http://www.ieee.org/membership_services/membership/discounts/group_insurance.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/discounts/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/discounts/home_office.html
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 Travel Program – serviços para melhorar as experiências de viagem para membros IEEE e 

suas famílias.  

http://www.ieee.org/membership_services/services/travel/index.html
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Membresias Adicionais 

 IEEE Society – Personaliza e agrega valor à sua membresia IEEE ingressando a uma ou 

mais das 39 Sociedades do IEEE. 

 IEEE Standards – Os padrões são a causa pela qual o IEEE é mais conhecido. 

 IEEE Women in Engineering – Dedicado ao desenvolvimento das mulheres nas profissões 

técnicas e científicas.   

Produtos Adicionais – Diversos produtos disponíveis para os membros IEEE 

 IEEE Member Digital Library – Acesso a milhões de documentos IEEE. 

 Proceedings of the IEEE – A fonte líder autorizada para pesquisas, reportes, guias 

informativas e seminários. 

IEEE Member-Get-A-Member (MGM) Program   

 São bem conhecidos os benefícios da membresia IEEE para o desenvolvimento técnico e a 

melhoria profissional dos membros IEEE. Considera compartilhar sua experiência como membro 

IEEE e ser recompensado por isso. Através do progRamo Member-Get-A-Member (MGM), o 

IEEE premia seus esforços no recrutamento de novos membros.  

Por cada novo membro que recrutar, você ganha um prêmio que pode utilizar para pagamentos 

dentro do IEEE (renovação de membresia, inscrição a sociedades, ou compra de produtos e 

serviços IEEE). O progRamo oferece o seguinte reconhecimento por recrutar novos membros 

IEEE: 

Membros Profissionais: 

 US $ 15 por cada membro profissional recrutado 

 US $ 5 por cada membro profissional com e-Membership  

Membros Estudantis: 

 US $ 2 por cada membro estudantil recrutado  

 US $ 15 por cada membro profissional recrutado 

 US $ 5 por cada membro profissional com e-Membership 

Regras do ProgRamo 

 Aberto só para membros atuais do IEEE. 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/societies/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/membership_standards.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/women/index.html
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/subscriptions/prod/mdl_overview.html
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/proceedings/index.html
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 O recrutado deve incluir o nome e o número de membro do recrutador na solicitação de 

inscrição (impressa ou via web). As solicitações recebidas sem o número de membro do 

recrutador não serão consideradas.  

 Os membros profissionais não são elegíveis para receber o reconhecimento por recrutar 

membros estudantis. 

 Todas as cifras estão expressadas em dólares americanos. 

 O montante máximo é de US $90 por membro. 

 Os recrutadores serão notificados do montante ganhado no mês de outubro. 

 O montante obtido no MGM não poderá ser combinado com outros descontos. 

 O montante obtido no MGM não pode ser reclamado em dinheiro e expira o 31 de 

dezembro. 

Dicas para recrutar novos membros 

 Convidar colegas/estudantes a participarem em reuniões da Seção/Capítulo/Ramo para 

experimentarem diretamente os benefícios profissionais da membresia IEEE. 

 Inicia uma conversa sobre a membresia IEEE, enfatizando nos benefícios e seu valor. Nota: 

assegure-se de proporcionar um folheto ou informação de inscrição. 

 Mantenha as publicações das sociedades IEEE, o IEEE Spectrum e o IEEE Potentials em 

exibição para captar a atenção dos potenciais membros. 

 Publica um artigo na sua empresa ou boletim/muro universitário explicando como o IEEE 

tem lhe ajudado.  

 Coloca anúncios de reuniões ou conferências IEEE. 

 Quando estiver falando da membresia com um prospecto, escuta as pistas sobre o que ele 

busca em uma sociedade profissional. Enfatiza nos benefícios que satisfazerem tais 

necessidades. 

O valor da membresia 

Como disse uma vez Cleon Anderson, presidente do IEEE - 2005: “Sempre me perguntam 

qual é o benefício da membresia IEEE. Eu acredito que a melhor e mais sábia resposta seria: O 

que você desejar”. 



 

       

 

Manual de Operações para Ramos Estudantis IEEE                                                     135 

O benefício da membresia é na realidade determinado pelos próprios valores, necessidades e 

participação de cada membro dentro do Instituto. Nossos membros estão interessados em uma 

ampla variedade de assuntos técnicos e preocupações profissionais que adicionem valor à 

membresia de cada um. 

A participação ativa em um Ramo Estudantil pode oferecer grandes vantagens. A organização de 

eventos estudantis complementa a formação profissional dos membros IEEE, já que essas 

atividades ajudarão a adquirir importantes habilidades não ensinadas na aula, mas vitais no 

progresso profissional. Essas habilidades incluem o trabalho em equipes multidisciplinares 

(lembre-se que um Ramo Estudantil pode ter membros de várias carreiras), liderança, finanças, 

planificação de projetos e comunicações. No mesmo tempo, terá acesso e contato com pessoas 

de todos os níveis da profissão, convertendo-se em um ativo valioso para você e seus colegas. 

Mas lembre-se que o benefício que gana com sua membresia IEEE é " O que você desejar”. 

Assim mesmo, o que você obtém da membresia pode mudar nas diferentes etapas da sua carreira. 

Mas há um benefício preponderante: o respeito e a vantagem competitiva associada com ser um 

membro IEEE, o acesso ás fontes de informação pertencentes ao IEEE e sua associação com 

outros membros que ressaltam o renome mundial que nossa organização ostenta.  

O custo da membresia estudantil do IEEE para América Latina e Caribe é de USD $27.00 em 

período de ano completo (agosto-fevereiro) e de USD $13.50 em período de membresia de 

médio ano (março-julho). 
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Capítulo 19 Crescimento sustentável da Membresia 

Quando falamos de crescimento da membresia no IEEE, devemos pensar em três aspectos 

fundamentais: retenção, recrutamento e recuperação de membros IEEE.  

A seguir, apresentam-se as melhores práticas e promoções relacionadas. 

Retenção de membros 

 Capacitar os diretivos dos capítulos para dar breves exposições sobre o valor da 

membresia. 

 Convidar membros estudantis e profissionais para participar ativamente em progRamos e 

atividades de desenvolvimento de membresia.  

 Usar o SAMIEEE e organizar esforços para se comunicar com os membros que ainda não 

tiverem renovado.  

 Indicar aos membros que não tiverem renovado os benefícios da membresia que vão 

perder: subscrição às publicações, alias IEEE, fácil acesso ao IEEE Xplore, oportunidades 

de construir redes profissionais, descontos em conferências, entre outros. 

 Promover a membresia semestral a uma nova sociedade para os membros atuais.  

 Enviar notas de imprensa agradecendo às empresas locais que apoiam a membresia IEEE e 

o voluntariado. 

 Incentivar os membros a participarem em concursos e atividades regionais. 

 Documentar e publicar, pelo menos mensalmente, as atividades realizadas e o calendário 

de atividades do próximo mês. 

Recuperação de membros 

 O primeiro passo é entender por quê saíram do IEEE. Algumas razões podem ser: 

 Esqueceu a data de renovação 

 Esqueceu seu web account 

 O custo da membresia é muito alta para ele e não dispõe de dinheiro para pagá-la.  

 Somente se inscreveu por um desconto e para participar de uma atividade específica. 

 É importante escutar e entender as necessidades das pessoas já que o valor da membresia 

IEEE pode ser diferente para cada um.  

 A maioria dos motivos de saída têm resposta ou solução e devemos procurar dá-las. 
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Recrutamento de novos membros 

 Convide os estudantes a assistirem a uma reunião do ramo para experimentar diretamente 

as vantagens de ser membro IEEE. 

 Inicie uma conversa sobre a membresia IEEE, focada nos benefícios e seu valor – 

assegure-se de proporcionar folhetos com informação precisa. 

 Mantenha artigos de IEEE Spectrum, IEEE Potencials e publicações das Sociedades em 

exibição para captar a atenção dos potenciais membros. 

 Publica artículos na universidade explicando como o IEEE lhe ajudou. 

 Publica anúncios de reuniões ou conferências IEEE. 

 Ofereça una bem-vinda na sua universidade aos alunos ingressantes – aproveita a 

oportunidade para falar sobre o IEEE. 

 Ao falar da membresia com um prospecto, escuta com atenção o que ele busca em uma 

associação profissional. Enfatiza os benefícios da membresia que responderem às suas 

necessidades. 

Campanha de Recrutamento 

 Promover agressivamente a membresia IEEE durante as conferências técnicas. Distribuir as 

solicitações de inscrição ao IEEE aos assistentes da conferencia ou salientá-los a se 

inscreverem via web.  

 Aproveitar o período de membresia de médio ano como temporada alta de 

recrutamento. Isto permite às pessoas experimentarem a membresia IEEE na metade do 

preço. O período de inscrições da membresia semestral começa no 1 de março e vai até 31 

de agosto. Os serviços começam imediatamente após a inscrição e continuarão até o último 

dia do mesmo ano. 

 Anunciar e oferecer informação sobre o progRamo Member-Get-A-Member nas reuniões do 

Ramo Estudantil. 

 Desenvolver palestras ou seminários durante a Semana Nacional da Engenharia ou 

similares. A Seção pode patrocinar expositores e ideias para promover esses eventos. 
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Capítulo 20 Calendário de Desenvolvimento de Membresia 

Calendário Anual – Desenvolvimento de Membresia Estudantil IEEE 

O desenvolvimento de membresia uma função de recrutamento de novos membros, assim 

como de retenção dos membros existentes. O IEEE apoia ambas atividades. No calendário 

mostrado a seguir, encontram-se os progRamos mais importantes e os processos que o IEEE HQ 

– isto é, os escritórios mensais - facilita durante o ano. 

 

MÊS RECRUTAMENTO RETENÇÃO RECUPERAÇÃO 

JANEIRO Reunião do Ramo Estudantil 

- Oportunidade para difundir material 

promocional.  

- Organizar o recrutamento de 
membros na Universidade. 

Notificação de atraso  

– IEEE HQ envia correios de 

notificação impressos aos membros 
que não renovaram, informando que 

sua membresia IEEE está atrasada. 

 

 

FEVEREIRO Reunião do Ramo Estudantil - 

Oportunidade para difundir material 

promocional.  

- Tenta visitar as salas de aula 

Advertência de terminação 

(Começo de fevereiro)  

– IEEE HQ envia um correio aos 
membros que não renovaram lhes 

lembrando renovarem suas membresias 

antes do final do mês para evitar sua 
terminação. 

 
Fim da membresia  

(Final de fevereiro)  

– Atualização anual da base de dados 

de membros IEEE para determinar 
quais membros tem passado à condição 

de Arrears. 

 
Prêmio – 1 de fevereiro é o último dia 

para a apresentação da proposta para o 

IEEE Student Enterprise Award. 

 
 

 

MARÇO Ciclo de médio-ano - IEEE HQ 

começa a aceitar as membresias de 

médio ano para os novos membros 

IEEE. As pessoas que se associarem 
no IEEE neste mês receberão 10 

meses de membresia a metade do 

preço. 

 Recuperação de Arrears 

- A recuperação começa por 

aqueles membros cujas 

membresias tem se terminado. 
- Enviar e-mails para recuperar 

membros Arrears. 

ABRIL Ramos Estudantis e Grupos de 
Afinidade YP deverão organizar 

eventos de formatura STEP em 

coordenação com a Seção.  

Importante para estabelecer as 

atividades, planos e ideias para os  
diretivos entrantes. 

Aviso a os estudantes a se formarem 

– IEEE envia um e-mail aos membros 
estudantis próximos a se formarem, 

recordando a atualização do endereço 

de e-mail.  Na verdade, isto deve ser 
feito várias vezes no ano.  

Recuperação de Arrears 

- A recuperação começa por 
aqueles membros cujas 

membresias tem se terminado. 

- Enviar e-mails para recuperar 
membros Arrears. 

MAIO Reunião do Ramo Estudantil – 

Realizar reuniões de ramo com os 

novos diretivos. 

 

Aviso a os estudantes a se formarem 

– IEEE envia um e-mail aos membros 

estudantis próximos a se formarem, 
recordando a atualização do endereço 

de e-mail.  Na verdade, isto deve ser 

feito várias vezes no ano.  

Recuperação de Arrears 

- Continuar com os esforços para 

recuperar membros. 
 

O foco começa a mudar em 

atividades de recrutamento 
 

JUNHO   Recuperação de Arrears 

Conclui este esforço no fim do 

mês. 

JULHO 
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AGOSTO Material de recrutamento – 
Material promocional para a 

membresia do seguinte ano é enviado 

a todos os Ramos Estudantis e Seções 
 

15 de agosto – finaliza o período de 

membresia de médio ano. 

 
 

 

SETEMBRO 

 

Seus esforços 

recrutando 

podem ajudar 

ao IEEE 

alcançar suas 

metas no fim 

do ano 
 

Membresia 

Anual IEEE 

começa 

Começa o Recrutamento – HQ 

envia por correio material de 
recrutamento de membresia a todos 

os Presidentes DM Regionais, 

contendo folhetos atualizados (preços, 
design) para a campanha de 

membresia anual. 

 
Os novos membros começarão a 

receber o pacote de agradecimento/kit 

de bem-vinda para o próximo ano. 
 

Reunião do Ramo Estudantil – 

Oportunidade para difundir material 

promocional. 
 

Começa a membresia anual – IEEE 

HQ ativa o formulário de renovação 
online para o próximo ano 

 

Envio do Graduation kit 

- IEEE envia o kit a todos os membros 
estudantis e membros estudantis 

graduados, que tenham se formado 

durante o ano em curso. Lembrete dos 
descontos que recebem e importância 

de manter a membresia IEEE após a 

formatura -  YP é o passo a seguir. 
 

 

OUTUBRO 

 

Estudantes 

devem 

renovar via 

online. 

Reunião do Ramo Estudantil – 

Oportunidade para difundir material 

promocional. 

 
Ramis Estudantis e Grupos de 

Afinidade YP deverão organizar 

eventos STEP em coordenação com a 
Seção.  

 

Renovação de membresia – 1er 

chamado – IEEE HQ envia por e-mail 

lembretes de renovação, com um 

incentivo para renovar online antes do 
15 de novembro 

 

Concurso - IEEEXtreme  

Se abre o cadastro para se inscrever em 
um desafio de 24 horas de 

progRamoção online para os membros 

estudantis IEEE. 

 

 

NOVEMBRO 

 

Estudantes 

devem se 

cadastrar via 

online 

Reunião do Ramo Estudantil – 

Oportunidade para difundir material 

promocional. 

 

Renovação de Membresia – 2do 

chamado – IEEE HQ envia por e-mail 

lembretes de renovação aos membros 

que não renovaram, com um incentivo 
para renovar online antes do 15 de 

novembro 

 
 

Se estende a Recuperação de 

Arrears – IEEE HQ coordena a 

recuperação de membros com 18 

meses de atraso, convidando-os a 
se reincorporarem para o próximo 

ano.  

 

DEZEMBRO 
 

Começa armar 

sua equipe MD 
para o seguinte 

ano – identifica 
voluntários. 

Reunião do Ramo Estudantil – 
Oportunidade para difundir material 

promocional. 

 

Renovação de Membresia – 3er 

chamado – IEEE HQ envia por e-mail 

lembretes de renovação aos membros 

que não renovaram. 

 
Lembrete aos atutais membros sobre a 

renovação. 

 

. 
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Checklist mensal – Oportunidades de Desenvolvimento de Membresia 

Com seu conhecimento do calendário IEEE, você pode começar a planejar as atividades de 

desenvolvimento de membresia nos âmbitos regional e local. O checklist a seguir lhe ajudará a 

otimizar seus esforços, se alavancando em grande escala nas iniciativas de desenvolvimento de 

membresia IEEE. 

 

MÊS RECRUTAMENTO RETENÇÃO RECURSOS 

JANEIRO 

Estabelecer as metas para o 

recrutamento de novos 

membros e retenção de 

membros existentes. 
 

Também planejar os 

esforços de recuperação dos 
arrears que não tenham 

renovado sua membresia 

neste ano. 
 

 Encarregado DM de Ramo 

Planejar esforços para 

recuperar arrears. Considerar 

comunicação com eles antes do 
1 de março. Os membros que 

não renovarem passam a ser 

considerados inativos 

 Kit de recrutamento 

IEEE. 

 Usar o SAMIEEE para 
obter a lista de 

membros ativos e 

arrears. 
 Webcast/Conferencia 

mensal de DM. 

FEVEREIRO 
 

Os membros que não tenham 
renovado sua membresia 

neste ano serão considerados 

arrerars no fim do mês. 

Oficial DM de Ramo 

– Distribuir o material de 

membresia em todas as 

reuniões de Ramo Estudantil 
e eventos locais. 

Oficial DM de Ramo e Seção 

– Diversificar as atividades 

mediante a realização de uma 

Reunião do Ramo Estudantil 
com a Seção. Ressaltar os 

benefícios da membresia. 

 

 Ordenar os pacotes de 
recrutamento online 

 Enviar os formatos aos 
voluntários de DM. 

 Webcast/Conferência 

mensal de DM. 

MARÇO 

Quem se unirem ao IEEE 

em Março obterão 10 meses 

da membresia no preço de 6. 
Incorporar esta mensagem 

nos comunicados. 

Oficial DM de Ramo – 

Planejar a elevação de 
membros Estudantis. 

Oficial DM de Seção – 

Distribuir material de 
membresia em todos os 

eventos e reuniões da Seção.  

 

Oficial DM de Seção – 

Executar esforços para 
recuperar arrears. 

 Inicia a promoção da 
membresia de médio 

ano. 

 Webcast/Conferência 
mensal de DM. 

ABRIL 

 

Celebrar Eleições 
Estudantis. Assegure-se que 

os diretivos que saírem 

entreguem o reporte anual e 
entreguem boa informação 

para os novos diretivos. 

Oficial DM de Ramo – 

Distribuir material de 

membresia em todo o campus 
e atividades locais 

Oficial DM de Seção – 

Distribuir material de 
membresia em todos os 

eventos e atividades da 

Seção. 

Oficial DM de Seção – 

Executar esforços para 

recuperar arrears. 

 Consultar o SAMIEEE 

para obter a lista dos 

membros que não 
renovaram. 

 Folheto de benefícios em 

resposta ás objeções e 
benefícios gerais.  

 Webcast/Conferência 

mensal de 

DM.Comunidade online 

de DM. 

 

MAIO 

 

Oficial DM de Ramo – 

Distribuir material de 
membresia em todo o campus 

e atividades locais 

Oficial DM de Seção – 
Distribuir material de 

membresia em todos os 
eventos e atividades da 

Seção. 

Oficial DM de Ramo - 

Revisar em SAMIEEE a lista 
de membros que renovaram 

sua membresia. 

Enviar mensagens de bem-
vinda aos novos membros. 

 Webcast/Conferência 
mensal de DM. 

JUNHO 

IEEE eleva aos membros 
estudantis e aos membros 

estudantis graduados em 

junho baseados na data de 

formatura de Janeiro até 

Junho.  

Oficial DM de Ramo – 

Distribuir material de 

membresia em todo o campus 
e atividades locais 

Oficial DM de Seção – 

Distribuir material de 

membresia em todos os 
eventos e atividades da 

Oficial DM de Ramo –  

Documentar tudo para a nova 

diretiva. 

 Webcast/Conferência 

mensal de MD. 
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Seção. 
 

JULHO 

 

Oficial DM de Ramo – 

Distribuir material de 

membresia em todo o campus 

e atividades locais. Distribua 
os materiais de membresia 

excedente. 

Oficial DM de Seção – 
Distribuir material de 

membresia em todos os 

eventos e atividades da 
Seção. Distribua os materiais 

de membresia excedente. 

  
 

 

Oficial DM de Ramo - 

Felicitar aos formados. 

 Ordenar recursos de 

recrutamento. 

 Webcast/Conferência 
mensal de DM. 

AGOSTO 

Kits de MD são enviados a 
todos os Ramos e seções. 

 

Oficial DM de Ramo – 

Distribuir material de 

membresia para recrutar 
novos membros. Agora é o 

melhor momento para entrar. 

Novos membros obterão sua 
membresia até 31 de 

dezembro do seguinte ano. 

Oficial DM de Seção – 
Distribuir material de 

membresia em todos os 

eventos e reuniões da Seção. 
Preparar-se para a entrega de 

material atualizado.  

 

  Ordenar recursos de 

recrutamento. 

 Webcast/Conferência 
mensal de DM. 

SETEMBRO 

 

 Quem se unir ao IEEE 

em setembro obtém 16 meses 
de membresia pelo preço de 

12. Incorporar esta 

mensagem nos comunicados. 
 

Oficial DM de Ramo – 

Descartar material de 

membresia desatualizado. 
Distribuir os kits de 

recrutamento nos eventos e 

reuniões de Ramo. 
Oficial DM y Presidente de 

Seção – Descartar material de 

membresia desatualizado. 

Distribuir os kits de 

recrutamento nos eventos e 
conferências de Seção. 

 

Assegure-se de que seus 

membros atuais conhecem o 

valor da sua membresia. Em 

cada reunião de Ramo, 
ressalte um benefício, como 

memberNet. Organize uma 

competência para ver quantos 
dos seus membros optam por 

esta ferramenta de criação de 

redes de contatos. 
 

 IEEE Membership 

Recruitment Kit 

 Enviar os formatos aos 
voluntários de DM. 

 Webcast/Conferência 

mensal de DM.  

OUTUBRO 

Revisar as estatísticas de 
membresia Estudantil do 

Ramo – usar SAMIEEE.  
 

Tem alcançado suas 

metas? Como incrementar o 
recrutamento de novos 

membros? Visite outras 

aulas.  Recrute novos 
voluntários de DM.  

 

Oficial DM de Ramo – 

Planejar a elevação de 
membros Estudantis. 

 

Oficial DM y Presidente de 

Seção - Distribuir material de 

membresia em todos os 
eventos e reuniões da Seção. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Ordenar recursos de 

recrutamento. 
 Webcast/Conferência 

mensal de DM. 

 

NOVEMBRO 

Revisar a lista de prêmios e 

atividades IEEE nas quais 
seu Ramo pode se involucrar 

más ativamente. 

 Quem se unir ao IEEE 
em novembro, obtém 14 

meses de membresia pelo 

preço de 12. Incorporar esta 
mensagem nos comunicados. 

Oficial DM de Ramo – 

Distribuir material de 

membresia em todo o campus 
e atividades locais 

Oficial DM y Presidente de 

Seção – Distribuir material 

de membresia em todos os 

eventos e reuniões da Seção. 
 

 

  Ordenar recursos de 

recrutamento. 

 Webcast/Conferência 
mensal de DM. 
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DEZEMBRO 

 
IEEE eleva aos membros 

Estudantis e aos membros 

Estudantis formados em 
junho baseados na data de 

formatura de Julho a 

Dezembro. 

Oficial DM de Ramo –  

Comece a planejar a 
participação em premiações 

para o Ramo Estudantil e o 

recrutamento de novos 
membros ativos.  

Fale sobre os benefícios 
da membresia em todas suas 

aulas – recrute ajuda para 
este esforço 

 

Oficial DM de Ramo – 

Revisar a lista de membros a 
fim de ano – usar SAMIEEE.  

Parabenizar os formandos. 

 Ordenar recursos de 
recrutamento. 

 Webcast/Conferência 

mensal de DM. 
 

 

Obrigado por todos seus esforços para que este ano seja outro ano 
de sucesso para o IEEE! 
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PARTE SETE 

CÓDIGO DE ÉTICA DO IEEE 

 

Nós, membros IEEE,  

1. Reconhecendo a importância e os efeitos que nossas tecnologias tem na qualidade de 

vida em todo o mundo, e respondendo a um dever pessoal com nossa profissão e as 

comunidades às quais servimos, por este meio, nos comprometemos com os mais altos 

padrões de conduta profissional e concordamos em: 

2. Aceitar a responsabilidade de tomar decisões profissionais consistentes com a segurança, 

a saúde e bem-estar do público, e diminuir oportunamente fatores que possam colocar 

em perigo o público e o meio ambiente. 

3. Evitar conflitos de interesse reais ou perceptíveis sempre que seja possível. Caso isso 

ocorra, expor tais conflitos de maneira franca ante as partes interessadas. 

4. Ser honesto e realista ao fazer declarações ou estimativas baseadas nas informações 

disponíveis. 

5. Rejeitar toda forma de suborno. 

6. Melhorar a compreensão da tecnologia, sua aplicação apropriada, e suas potenciais 

consequências. 

7. Manter e melhorar nossa competência técnica e, só aceitar encomendas profissionais 

para as quais sejamos competentes, estejamos capacitados ou tenhamos experiência; ou  

depois de revelar plenamente nossas limitações a respeito. 

8. Buscar, aceitar e oferecer a crítica honesta de tarefas técnicas para identificar erros e 

corrigi-los, e para dar o crédito apropriado as contribuições de outros. 

9. Tratar dignamente a toda pessoa, independentemente de fatores como raça, religião, 

gênero, deficiência, idade ou nacionalidade. 

10. Evitar ações maliciosas ou falsas que prejudique a outros, seu patrimônio, reputação ou 

emprego. 

11. Ajudar a colegas e colaboradores em seu desenvolvimento profissional e apoiá-los no 

cumprimento deste código de ética. 

Aprovado pelo IEEE Board of Directors em fevereiro de 2006 
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A N E X O S 
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ANEXO A: 

Listas de Contatos – IEEE Região 9 

DIRETÓRIO REGIONAL  

Comitê Executivo 

 Diretor Regional Antonio Ferreira antonio.ferreira@ieee.org 

 Diretor Regional Eleito Teófilo Ramos t.ramos@ieee.org 

 Diretor Regional Passado Norberto Lerendegui nlerendegui@ieee.org 

 Secretário Regional Augusto Herrera augustojh@ieee.org  

 Tesoureiro Regional Ozeas Santana Filho ozeas@ieee.org   

Comitês Regulares  

 Atividades Educativas Jose Antonio Calderon calderon@ieee.org  

 Atividades Técnicas Gerardo Barbosa gerardo@ieee.org 

 RSAC Jimmy Túllume j.tullume@ieee.org  

 RSR Deborah Bravo deborah.b.d@ieee.org 

 NoticIEEEro Diana Vera diana.vera@ieee.org   

 Desenvolvimento de Filiaçao Teófilo Ramos  t.ramos@ieee.org   

 Prêmios y Reconhecimentos Tania Quiel  t.quiel@ieee.org 

    Gestão da informação Fabian Camilo Peña      fabiancpl@ieee.org 

      E-Transactions EiC Mirela Sechi Morelli mirela@ieee.org 

Comitês Ad-Hoc 

 História Francisco Martínez f.martinez @ieee.org  

 Young Professionals Natalia Rasposo natalia.dultra@ieee.org  

 WIE Yuli Rodríguez yandrearp@ieee.org 

 Planejamento Estratégico Teófilo Ramos t.ramos@ieee.org  

 Atividades Humanitárias Thelma Rodrigues thelma@pucminas.br  

      Nominações Norberto Lerendegui nlerendegui@ieee.org 

     Acreditações Jose Antonio Calderon calderon@ieee.org 

     Atividades Profissionais Patricia Guzman  pguzman78@hotmail.com 

     Revitalização das Seções  Mario Aleman               alemani@ieee.org 

mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:icastillo@ieee.org
mailto:j.miguez@ieee.org
mailto:salomon.herrera@ieee.org
mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:fabiancpl@ieee.org
mailto:mirela@ieee.org
mailto:j.miguez@ieee.org
mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:thelma@pucminas
mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:pguzman78@hotmail.com
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 ANEXO B: 

 

Listas de Contatos – SAC Team R9 2017 

 

 RSAC Jimmy Túllume  j.tullume@ieee.org   

 RSAC- Passado Augusto Herrera  augustojh@ieee.org 

 RSR Deborah Bravo  deborah.b.d@ieee.org 

    Desenvolvimento de membresia Víctor Carranza      vmcarranzam@ieee.org 

 Capítulos estudantis Sebastián Corrado        scorrado@ieee.org 

 Prêmios e concursos Ronny Cabrera ronny.c.ec@ieee.org  

 Atividades Educativas Carolina Molano           cmolano@ieee.org 

 ISBIR César Pineda cesar.pineda@ieee.org  

 SPAC y SPAVe Federico Trejo federicotrejo@ieee.org  

 Coord.Desenho Multimedia John Arboleda               john.a.eng@ieee.org 

 Webmaster Carlos Sánchez carlos.sanchezacosta.s@ieee.org   

 Newsletter Jaime García eng.j.g@ieee.org 

 Revista ENLACES-Editor Cristian Quinteros cristianquintero@ieee.org 

 Revista ENLACES-tradutor Luiz Manhani l.m.machado@ieee.org  

 Webinars Daniel Thompson d.t.1994@ieee.org 

 Desenvolvimento de pesquisa Stewart Santos stewart.santos@ieee.org  

 IEEE Day Cecilia Guibarra ceciguibarra@ieee.org  

 

 

 

 

 

 

mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:thelma@pucminas
mailto:nlerendegui@ieee.org
mailto:nlerendegui@ieee.org
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Equipo de Traducción  

Equipo de Traducción Luiz Manhani l.m.machado@ieee.org  
Coordinador 
 

Miembro  Jenniffer Andrea Beltrán Chusán jenniffer.beltran.1995@ieee.org 

Miembro  Harold Gherardy de Janon harold.h.g@ieee.org 

Miembro  Juan Fernando Galindo Jaramillo jgalindoj@ieee.org 

Miembro  Rayssa Medeiros Neto rayssa.m.neto@ieee.org 

Miembro  Pamella Oliveira pamella.o.p@ieee.org 

Miembro  Luis Armando de Oro Arenas ldeoro@ieee.org 

Miembro  Juan Pablo Zapeta Russo juampazapeta@ieee.org 

 

Equipo de Revista Enlaces 

 Revista ENLACES-Editor      Cristian Quinteros cristianquintero@ieee.org 

Asistente Editorial         Tania Abrego tania.abrego.pa@ieee.org 

Editor Asociado         Felipe Gaitan luis.g.f@ieee.org 

Publicación de Estudiantes    Cristina Bustamante cristinabustamante@ieee.org 

Corresponsal Editor               Fernando Bernal brayanber@hotmail.com 

Publicación de Estudiantes   Sofía Hernandez sofia.g.h@ieee.org 

Publicación de Estudiantes   Bruno Mirabá brunomv@ieee.org  

Publicación de Estudiantes   Kathryn Villafuerte kathrynvillafuerte26@ieee.org 

Corresponsal Editor               Oscar Castro joscarcastro@ieee.org 

Coordinador de Publicidad   Juan David Gómez juan.d.g@ieee.org 

 

mailto:jenniffer.beltran.1995@ieee.org
mailto:jgalindoj@ieee.org
mailto:juampazapeta@ieee.org

