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O IEEE é o maior instituto do mundo para o
avanço tecnológico para a humanidade.
Surgiu como intuito de disseminar a
colaboração mútua, principalmente no
acesso à tecnologias, e compartilhar
conhecimentos entre seus semelhantes.
O Ramo Estudantil IEEE UERJ é a entidade
representativa do IEEE na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Fundado em 2004,
tem como missão difundir a identidade do
IEEE dentro da universidade, contribuir para
o desenvolvimento técnico-científico da
comunidade acadêmica e agregar valor à
formação profissional dos estudantes.

Temática do evento
EMPREENDEDORISMO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A VIII Semana de Engenharia Elétrica +:
Empreendedorismo Social e Desenvolvimento
Sustentável será um evento promovido pelos
membros e voluntários do Ramo Estudantil IEEE
UERJ com o intuito de estimular estudantes de
diversos cursos e áreas de atuação a entender
mais sobre empreendedorismo social e
promover conscientizações humanitárias.

EMPREENDEDORISMO:

EMPREENDEDORISMO SOCIAL:

É o processo de iniciativa
de implementarnegócios
ou mudanças em
empresas já existentes e
está muitorelacionado à
questão de inovação.

Uma forma de empreender, em
que o empreendedor monta um
negócio, onde o seu maior
objetivo não é gerar lucro
financeiro, mas buscar
promover a qualidade de vida
das pessoas que estão
envolvidas, através da
resolução de algum problema
social existente.

EMPREENDER:
Significa transformar a
realidade onde está
inserido,trabalhar com
seu próprio
empreendimento e
buscar sucesso com ele.

O empreendedorismo social
surge com o aumento de
diversos fatores que afetam a
sociedade, como as crises
humanitárias e ambientais,
além da dificuldade do Estado
em conseguir atender a todas
as necessidades sociais
emergentes.
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O Evento
Diferentes grupos do Ramo Estudantil IEEE
UERJ marcarão presença no evento, trazendo
temas como potência, energia, robótica,
automação, tecnologia humanitária e a
inclusão da mulher tanto na área acadêmica
como profissional.
Cada dia terá seu próprio cronograma e o
tema abordado será um dos tópicos citados
acima, mesclando, na medida do possível,
com empreendimento social e
desenvolvimento sustentável. Professores
universitários, profisisonais do mercado,
empresas e instituições que promovem o
desenvolvimento sustentável através da
tecnologia estarão no cronograma do evento.

A Edição em 2019
A sétima edição da Semana de Engenharia
Elétrica em 2019, teve como objetivo
fomentar a aproximação da comunidade
acadêmica com o mercado, a pesquisa e a
aplicação da engenharia em prol da
humanidade seguindo os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU,
promovendo conhecimento técnico e
despertando o interesse dos futuros
profisisonais.
Foram realizadas 20 palestras abrangendo
temas de interesse nas áreas de sistemas de
potência, eletrônica e computação, sempre
relacionadas à algum dos 17 objetivos. Além
disso, foram ofertadas capacitações e visitas
técnicas para os participantes.
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Por que adicionamos o "+"?
Esse "+" representa a diversidade de
cursos que queremos atingir com esse
evento.
Decidimos manter o nome "Semana de
Engenharia Elétrica" por conta da
tradição, mas adicionamos esse símbolo
para dizer que o evento é para outros
cursos ALÉM da Engenharia Elétrica.

O evento tem como principal
objetivo apresentar o
empreendedorismo voltado para
ajudar o próximo, instigando o
senso de responsabilidade social.
Sua realização acontecerá nos
dias 17, 23, 24, 30 e 31 de
outubro de 2020.

organizadores
Alex Lima Silva
Andressa Marques Pires Corrêa
Camila da Silva Taparica
Carolina Maldonado Furtado
Felipe Neves Piancó
Igor dos Prazeres Rodrigues
Iolanda Thomaz de Almeida Terra Rocha
João Phellipe Salaroli Nogueira
José Allan Rodrigues Gresik
Julia de Freitas Ocampos Lopes
Larissa Trindade de Araujo Tredinnick
Leo Ribeiro de Moraes
Letícia Cristina Rocha
Loan Barros da Silva
Luana Kin Lian
Marcelo Vieira Aguiar
Marcos Antônio da Silva Viana Júnior
Nicholas Freitas Elias
Pedro Henrique Fonseca dos Santos
Roberta da Conceição Figueiredo

Contato
Mais informações, entre em contato por
e-mail: ramo.uerj@gmail.com
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