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O que é o IEEE?

▸Fundado em 1963 nos Estados Unidos;

▸Atualmente é a maior organização profissional do
mundo;

▸Membros Famosos: Thomas A. Edison, Nikola Tesla.

INSTITUTO DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS E ELETRÔNICOS
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O que é o IEEE?

▸ IEEE é uma organização profissional sem fins lucrativos
fundada nos Estados Unidos que promove criação,
desenvolvimento, integração, compartilhamento e o
conhecimento aplicado no que se refere à ciência e
tecnologia em benefício da humanidade e da profissão
de engenheiro.

INSTITUTO DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS E ELETRÔNICOS
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http://www.ieee.org/index.html


IEEE – Divisão Organizacional

▸O Ramo Estudantil é um setor dentro da organização do IEEE 
que não tem fins lucrativos, sendo subordinado a uma Seção 
Estudantil. 
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Ramo Estudantil



IEEE – Divisão Organizacional

▸O Ramo Estudantil do IEEE deve ser criado e gerenciado por 
estudantes de graduação, bem como de pós-graduação, que 
formam uma diretoria, sob a orientação de um professor da 
Universidade e um profissional ligado à Indústria, ambos 
associados ao IEEE.
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Ramo Estudantil



IEEE – Divisão Organizacional

▸É uma subunidade técnica de um Ramo Estudantil IEEE, e 
consiste de membros de uma ou mais sociedades que 
compartilham interesses técnicos e proximidade geográfica.

▸Os capítulos fornecem aos membros da sociedade a 
oportunidade de conhecer e aprender com outros membros 
IEEE.
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Capítulo Estudantil



IEEE – Divisão Organizacional

▸Um capítulo ativo pode ser um dos elementos mais positivos 
de ser um membro IEEE, oferecendo programas, atividades, 
networking profissional, eventos especiais, conferências, etc. 

▸Fornece oportunidades valiosas de networking a nível local, 
permitindo tanto um crescimento pessoal como profissional.
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Capítulo Estudantil



IEEE – Divisão Organizacional

▸Os Grupos de Afinidade são subunidades não-técnicas 
formadas para compartilhar o interesse em atividades ligadas a 
ajuda humanitária, com foco na vida dos voluntários. O IEEE 
oferece ao Ramo dois grupos para se afiliar:

- Women in Engineering;
- Young Professionals.
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Grupo de afinidade

http://www.ieee.org/membership_services/membership/women/index.html
http://yp.ieee.org/


IEEE – Estatísticas e Organização

▸Mais de 422.000 membros em mais de 160 países

▸Mais de 123.000 membros estudantes

▸339 seções em dez regiões geográficas em todo o mundo

▸2.430 capítulos que unem membros locais com interesses técnicos 
semelhantes
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IEEE – Estatísticas e Organização

▸2.266 capítulos do ramo estudantil das sociedades técnicas do IEEE

▸543 grupos de afinidade

▸Possui 39 sociedades técnicas e sete conselhos técnicos

▸Mais de 5 milhões de documentos na biblioteca digital IEEE Xplore ® , com 
mais de 8 milhões de downloads por mês
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Sociedades Técnicas
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▸O IEEE possui sociedades técnicas que fornecem benefícios 
aos membros em áreas de interesse especializadas. A 
associação à sociedade permite que você se mantenha 
atualizado na profissão de tecnologia escolhida, mantenha 
contato com seus colegas e invista em sua carreira.



Sociedades Técnicas
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▪ IEEE Aerospace and Electronic Systems Society

▪ IEEE Antennas and Propagation Society

▪ IEEE Broadcast Technology Society

▪ IEEE Circuits and Systems Society

▪ IEEE Communications Society
▪ IEEE Components, Packaging, Manuf. Tech. Society

▪ IEEE Computational Intelligence Society

▪ IEEE Computer Society
▪ IEEE Consumer Electronics Society

▪ IEEE Control Systems Society

▪ IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society

▪ IEEE Education Society

▪ IEEE Electron Devices Society

▪ IEEE Electromagnetic Compatibility Society

▪ IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

▪ IEEE Geoscience and Remote Sensing Society

▪ IEEE Industrial Electronics Society

▪ IEEE Industry Applications Society
▪ IEEE Information Theory Society

▪ IEEE Instrumentation and Measurement

Society
▪ IEEE Intelligent Transportation Systems Society

▪ IEEE Magnetics Society

▪ IEEE Microwave Theory and Techniques Society

▪ IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society

▪ IEEE Oceanic Engineering Society

▪ IEEE Photonics Society

▪ IEEE Power Electronics Society

▪ IEEE Power & Energy Society
▪ IEEE Product Safety Engineering Society

▪ IEEE Professional Communication Society

▪ IEEE Reliability Society

▪ IEEE Robotics and Automation Society
▪ IEEE Signal Processing Society

▪ IEEE Society on Social Implications of Technology

▪ IEEE Solid-State Circuits Society

▪ IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society

▪ IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society

▪ IEEE Vehicular Technology Society



IEEE • Missão
Promover a inovação tecnológica e a excelência em benefício da humanidade.
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A importância do IEEE
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Regiões  - IEEE
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IEEE Brasil
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Das 339 Seções do IEEE existentes no 
mundo, 5 delas estão no Brasil e, 
juntas formam o Conselho Brasil.
São elas:
1. Seção Bahia (Atual Seção Nordeste)
2. Seção Centro-Norte Brasil
3. Seção Minas Gerais
4. Seção Rio de Janeiro
5. Seção Sul Brasil



Ramos Estudantis – Seção Nordeste
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Fundado em 14 de Julho de 2004 



IEEE USB • Missão

▸Proporcionar aos voluntários do ramo, e aos estudantes de
engenharia da UNIFACS - Universidade Salvador,
experiências técnicas, acadêmicas, profissionais e sociais
únicas, com foco no desenvolvimento de habilidades,
através de cursos, eventos e projetos, de impacto
tecnológico e social.
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IEEE USB • Diretoria
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Tesoureiro

Matheus Oliver

Presidente do ramo 
IEEE USB

Hariel Abdala

Vice-Presidente do ramo 
IEEE USB

Tácio Veloso

Secretária

Marcele 
Fonseca



Capítulos e grupo de afinidade
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IEEE PES UNIFACS Student Chapter
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SOBRE A PES

▸O IEEE PES UNIFACS Student Chapter foi aprovado oficialmente 
pelo IEEE no dia 14 de Junho de 2016. É uma representação da 
sociedade de Potência e Energia do IEEE e trabalhamos para 
fornecer a melhor experiência técnica aos seus membros baseado 
na missão do IEEE PES.
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http://www.ieee-pes.org/


Missão

▸Ser o fornecedor líder de informações científicas e de engenharia 
sobre energia elétrica e energia para o melhoramento da 
sociedade e a fonte de desenvolvimento profissional preferencial 
para nossos membros.
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IEEE Women in Engineering UNIFACS Affinity Group

30



SOBRE O WIE

▸O IEEE WIE UNIFACS Affinity Group foi aprovado oficialmente 
pelo IEEE no dia 17 de Junho de 2016 e tem o propósito de unir, 
estimular e auxiliar as estudantes de Engenharia a concluírem o 
curso e continuar na área. Através de eventos, minicursos e 
palestras buscamos fortalecer a postura e os conhecimentos 
técnicos das estudantes para que estas possam ingressar 
confiantes no mercado de trabalho
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Missão

▸Motivar e incentivar as estudantes de Engenharia a concluírem a 
graduação e atuar na área; integrar e fortalecer os laços de 
amizade entre as mulheres; Promover cursos e eventos que 
fortaleçam a postura da mulher e consolidem os conhecimentos 
técnicos.
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IEEE RAS UNIFACS Student Chapter
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SOBRE O RAS

▸O IEEE Robotics & Automation Society Universidade 
Salvador Student Chapter foi aprovado no dia 09 de maio de 2017 
oficialmente pelo IEEE. Somos uma representação técnica 
estudantil da sociedade de Robótica & Automação do IEEE e 
trabalhamos para fornecer a melhor experiência técnica aos seus 
membros baseado na missão do IEEE RAS.
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http://www.ieee-ras.org/


Missão

▸Adquirir conhecimentos em robótica, automação e controle, 
tendo como principal objetivo a aplicação prática de sistemas e 
dispositivos relacionados à área, criando e realizando projetos que 
agregam tanto na formação do aluno quanto no avanço 
tecnológico da sociedade.
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Em breve!
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IEEE IAS UNIFACS Student Chapter



Projetos
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Chat Bot

▸“ [...] Assistente que se 
comunica e interage com as 

pessoas através de 
mensagens de texto 

automatizadas. ”
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I3E XBot

▸O grupo I3E XBot surgiu por meio da 
parceria do IEEE UNIFACS STUDENT 
BRANCH com a Equipe Expert Robots
para levar a robótica para a realidade 
dos universitários, buscando aprimorar 
os conhecimentos técnicos obtidos ao 
longo da graduação.
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RES

▸O RES – Renewable Engineering in 
Schools é um projeto da PES UNIFACS  
que visa aproximar os estudantes de 
escolas em Salvador, públicas ou 
privadas, da tecnologia da geração 
energética a partir de fontes 
renováveis, utilizando modelos de 
carros movidos a biocombustível e a 
energia eólica.
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Eventos
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IEEE DAY

42



IEEEXtreme
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• O IEEEXtreme é um desafio
global de programação em 24
horas com o objetivo de
solucionar a maior quantidade
possível de problemas dentro
deste tempo. As classificações
vão até 100° lugar, a nível
internacional. Quem resolver
mais problemas decorridas as
24h torna-se o vencedor.



PES ZERO HUNGER DAY
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Prêmios
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Ramo Exemplar IEEE RNR & RNYP 2018
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O IEEE proporciona...

▸Desenvolvimento Pessoal;

▸Desenvolvimento Profissional

▸Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas;

▸Liderança;

▸Responsabilidade;

▸Diferencial;

▸Networking.
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Tá e como eu faço para participar?
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Processo Seletivo 2020.1
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