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1.0 Student Professional Awareness Conference S-PAC 

É uma conferência organizada por estudantes que desenvolvem discussões sobre 

diversos temas de desenvolvimento profissional e, explora os aspectos não 

técnicos que afetam as carreiras dos engenheiros. 

É um evento realizado pelos Ramos Estudantis do IEEE, onde os estudantes têm 

a oportunidade de escutar engenheiros com experiência e uma trajetória com 

temas de interesse acerca de suas profissões. 

 

2.0 Benefícios do S-PAC 

● Buscar um aprofundamento sobre aspectos não técnico pertinentes a 

carreira, como: planejamento financeiro, crescimento profissional e 

espírito empresarial. 

● Aprender valiosas habilidades de gestão e planejamento.  

● Tomar consciência das expectativas dos empregadores. 

● Aprender com as experiências de engenheiros de destaque. 

● Fazer contato com engenheiros conferencistas. 

● Ter uma melhor compreensão de como funciona o IEEE para os 

engenheiros. 

● Averiguar os recursos do IEEE disponíveis. 

● Complementar a membresia estudantil IEEE. 

● Incentivar a participação dos membros em atividades do IEEE 

(Voluntariado). 

3.0 Temas para o S-PAC 

Os temas de interesse se dividem em oito categorias: 

3.1 Desenvolvimento da Carreira 

Os tecnólogos estão em uma posição única para embarcar em carreiras 

que não são só técnicas, senão, também em diversas áreas, incluindo: 
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gestão de negócios, finanças, economia, saúde, direito, setores sem fins 

lucrativos, consultoria, jornalismo, relações públicas, o espírito 

empresarial, o governo e o entretenimento. 

 

Temas relacionados: 

 

o Aproveitamento de opções de carreira, ofertas de empregos e 

estágios. 

o Preparação para entrevistas informativas e formais. 

o Elaboração de curriculum vitae e carta de apresentação para 

diferentes trajetórias profissionais. 

o Informação sobre busca de trabalho e negociações. 

o Como estabelecer e manter contatos profissionais e um círculo de 

mentores. 

o Preparar-se para o registro profissional, certificações e pós-

graduações. 

 

3.2 Integridade Profissional 

 

A ética e a engenharia se entrelaçam de maneira fundamental. As 

decisões tomadas pelos engenheiros podem ter um profundo impacto na 

sociedade. 

 

Temas relacionados: 

 

o Ética em um ambiente de trabalho que está constantemente sendo 

influenciado pela realidade da globalização, a motivação financeira, e 

a sobrecarga de informação. 

o Geração ou modificação de um marco ou conjunto de princípios para 

a conduta ética através de diferentes conflitos e cenários.  

o Como equilibrar a integridade profissional com a lealdade corporativa 

e outros interesses pessoais. 

3.3 Habilidades Pessoais 

As habilidades pessoais são tão importantes como as habilidades técnicas 

para uma carreira de sucesso em engenharia. 
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Temas relacionados: 

 

 

o Desenvolvimento de habilidades que são necessárias para realizar 

uma reunião e gerir um comitê. 

o Aplicação das melhores práticas para a gestão do tempo e o 

estabelecimento de prioridades das tarefas. 

o Perfis pessoais online e como isso pode afetar a sua carreira. 

o Planejamento de suas finanças e investimentos. 

3.4 Engenheiros e Políticas Públicas 

Os tomadores de decisões com frequência buscam engenheiros para 

assessorar as melhorias das políticas públicas. 

 

Temas relacionados: 

 

o Como uma legislação é elaborada, introduzida e debatida no 

Congresso. 

o As principais questões de política e condições de interesse atual. 

o O papel que os engenheiros desempenham na informação e 

formação de políticas públicas e como participar.  

 

3.5 A liderança nas Organizações Profissionais 

Estar envolvido em uma associação profissional agrega valor à sua 

carreira. Tornar-se um líder melhora o valor da sua rede profissional e seu 

perfil. 

 

Temas relacionados: 

 

o Como uma sociedade profissional, como o IEEE, pode ajudar em seu 

crescimento profissional e pessoal. 

o Como estar envolvido com uma organização profissional é um 

diferencial para você e sua profissão. 
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3.6 A Prática da Inovação 

A inovação é um conceito teórico complexo, mas pode ser aprendido na 

prática como qualquer outra arte ou ciência. 

 

Temas relacionados: 

 

o Como tirar proveito de sua formação profissional e de sua 

criatividade para inovar. 

o Aprender com o sucesso e o fracasso dos demais. 

o Acrescentar elementos e práticas de outras culturas e profissões 

(como as artes, os meios de comunicação e a sociologia). 

3.7A Arte da Comunicação 

Em um mundo de curtos períodos de atenção, é crucial criar e comunicar-

se com uma mensagem eficiente. 

 

Temas relacionados: 

 

o Como dominar a arte da narração. 

o Oferecer melhores apresentações. 

o Melhorar a comunicação escrita. 

o Utilizar essas habilidades para ajudar a melhorar a compreensão 

pública da engenharia e seu impacto. 

3.8 Grandes Desafios Humanitários 

Os engenheiros desempenham um papel importante no avanço da 

tecnologia em benefício da humanidade. 

 

Temas relacionados: 

 

o Desempenhar um papel na redução da pobreza e da fome, melhorar 

a infraestrutura, fazer frente aos desafios ambientais e econômicos. 

o Tornar-se um cidadão global e um embaixador da profissão de 

engenharia. 
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4.0 Planejamento de um S-PAC 

4.1 Passo 1: Contactar o Coordenador Regional do S-PAC 

Faça contato com o Coordenador do SPAC’s da R9 que lhe dará maiores 

informações e orientará no projeto. 

4.2 Passo 2: Começar o planejamento do S-PAC 

Comece a planejar o S-PAC. Organize um Comitê do S-PAC que ficará 

encarregado de: planejar, divulgar, cuidar da logística, dar assistência aos 

conferencistas, etc. Selecione o lugar, uma data e monte uma agenda 

preliminar. 

 

4.3 Passo 3: Selecionar os Conferencistas 

Uma vez que já se tem definido o tema que abordará o S-PAC, escolha os 

conferencistas. A R9 oferece uma lista de profissionais e temas (contate o 

coordenador do SPAC’s) ou busque em sua comunidade 

acadêmica/profissional. 

 

A lista de conferencistas interessados em ministrar palestras e conferências 

sobre soft skills está disponível em nosso site: http://sites.ieee.org/r9-sac/  

4.4 Passo 4: Elaborar um orçamento 

Faça um levantamento de todos os recursos disponíveis para a realização 

do S-PAC, sejam eles provenientes de seu Ramo Estudantil, Universidade, 

patrocinadores, etc.; e todos os gastos com publicidade, transporte de 

conferencistas, alimentação, etc. Estime o número de participantes e, com 

base nisso, preencha a folha de planejamento e orçamento de um SPAC 

que é disponibilizada pelo IEEE. Ao preencher os campos, os valores serão 

calculados automaticamente. Contate o Coordenador do SPAC’s em caso de 

dúvidas.  

4.5 Passo 5: Envie o projeto ao Coordenador do S-PACs  

Uma vez completa a planilha de orçamento, envie-a ao Coordenador S-

PAC’s do IEEE.  

http://sites.ieee.org/r9-sac/
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Veja a planilha exemplo disponível em nosso site: http://sites.ieee.org/r9-

sac/  

4.6 Passo 6: Continue com a organização 

O S-PAC já foi aprovado, agora continue com seu trabalho de promoção do 

evento, em sua universidade, em outros Ramos Estudantis e o público em 

geral que esteja interessado no tema. De acordo com a proximidade da 

data do evento, o comitê de planejamento deverá reunir-se com frequência 

para supervisionar o desenvolvimento e detalhes finais do S-PAC, por 

exemplo: certificados de reconhecimento e participação para conferencistas 

e participantes, respectivamente; equipe audiovisual, alimentação e 

recepção para os conferencistas; designar quem será encarregado de 

apresentar a agenda do dia, bem como os conferencistas, etc. Pode-se 

elaborar também uma pequena pesquisa de opinião para avaliar os 

conferencistas e a organização do S-PAC em geral, sendo a mesma 

entregue aos participantes para que eles a respondam antes do fim do 

evento. 

4.7 Passo 7: Report final do SPAC 

Depois da realização do evento, deverá ser enviado ao IEEE um report final 

do que foi o S-PAC, este incluirá, report de gastos e comentários das 

avaliações da organização e dos conferencistas (Speaker Evaluation Form). 

Use a planilha do report final de um S-PAC que o IEEE disponibiliza. 
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