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Resumo— Neste artigo, se apresenta as características, funções, 

Estruturas e oportunidades que brinda uma das organizações 

maior do mundo com maior envergadura técnica nas áreas de 

ciências e tecnologia. O Instituto de Engenheiros Elétricos e 

Eletrônicos o IEEE, conta com profissionais e investigadores de 

renome, assim como engenheiros e estudantes de diferentes 

disciplinas que apresentam inovações, em temas de impacto na 

sociedade impulsando a liderança, crescimento profissional e 

intelectual para desempenhar sua profissão exitosa mente. 

Também, neste documento, se mostra vantagens e desvantagens 

entre um engenheiro membro IEEE e um engenheiro não 

membro. Assim, se mostra os benefícios de pertencer a esta 

associação com mais de 430,000 membros filiados gerando um 

proativo networking, apresentando 4 conferencias por dia com 

temas de vanguarda, desenvolvendo publicações especializadas 

em eletrotécnica dentro de suas 38 sociedades técnicas para 

contribuir na formação do engenheiro de hoje em dia. 
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networking, profissional, senior member, tecnología, vanguarda. 

I. NOMENCLATURA 

AIEE Instituto Norteamericano de Ingenieros Eléctricos 

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

IRE Instituto de Ingenieros en Radio 

FM 

LM 

Fellow Member 

Life Member 

MGAB Junta de miembros y actividades geográficas 

SB Student Branches 

SM Senior Member 

TAB Junta de Actividades Técnicas 

YP Young Professional 

II. INTRODUÇÃO 

A IEEE é uma associação técnico-profissional dedicada à 
estandardização. Sua principal função é promover a 
criatividade, o desenvolvimento e a integração, aplicar os 
avance nas tecnologias da informação, electrónica e ciências 
em geral, para o beneficio da humanidade e dos mesmos 
profissionais. 

A IEEE é reconhecida como a maior associação 
internacional sem fins lucrativos, formada por profissionais de 
novas tecnologias, tais como engenheiros eléctricos, 
engenheiros em electrónica, engenheiros em sistemas 
computacionais, engenheiros em telecomunicação, entre 
outros.  

A IEEE é uma agrupação com alto prestigio nas áreas 
técnicas derivadas da eléctrica original desde energia elétrica e 
eletrônica de consumo, telecomunicações, engenharia 
computacional até tecnologias biomédicas, veiculares, médicas, 
aeroespaciais, etc. 

O lema que utiliza denominado “Networking the world" 
transmite uma visão de engrandecer a prosperidade global, 
fomentando a inovação tecnológica, fortalecendo as profissões 
dos membros e promovendo uma comunidade mundial. Sua 
missão se enfoca em “Promover o livre intercambio de 
informação técnica entre Engenheiros, para que seus 
integrantes posam progredir em suas profissões e a sociedade 
possa compreender a importância da Engenharia Elétrica, 
Eletrônica e Computacional na vida cotidiana” [1]. 

Seu compromisso é promover a criatividade, de 
desenvolvimento, a integração e aplicar os avancem em 
tecnologias da informação, eletrônica e ciências em geral para 
beneficio da humanidade e dos mesmos profissionais. Na 
Figura 1, se mostra graficamente parte de seus princípios ante a 
humanidade. 

Este artigo apresenta a conceptualização, seus inicios, 
conquistas, abordagens da eletrotecnia, assim como o 
inexorável incremento de seus membros e seus alcances 
globais. 

III. ANTECEDENTES 

A criação da IEEE se remonta a 1884, época de otimismo e 

entusiasmo no qual o desenvolvimento da eletricidade estava 

em crescimento. Assim, nesse período se estabeleceu o 

“Instituto Norte-americano de Engenheiros Elétricos”, 
identificado por suas siglas em inglês como AIEE: “American 

Institute of Electrical Engineers”, em donde personalidades 

como Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin 

Leonard Pope surgiram como fundadores de dito organismo.  

Figura 1. Principios da IEEE: incentivar  a inovação tecnológica e  excelencia 

para o beneficio da humanidade. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklin_Leonard_Pope&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklin_Leonard_Pope&action=edit
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Em 1912, se integraram em uma mesma agrupação a 
Sociedade de Engenheiros de Telegrafia Inalámbrica e o 
Instituto Inalámbrico, dando como resultado o “Instituto de 
Engenheiros em Radio” (IRE), uma associação nacional de 
científicos e engenheiros involucrados no desenvolvimento das 
comunicações inalámbricas. Em 1963, adoto o nome de IEEE a 
fusionarem-se entidades como a AIEE e a IRE [2]. 

Atualmente, é a organização técnica profissional maior e 
prestigiada do mundo, suas atividades se estendem muito mais 
além de que seus fundadores poderia haver previsto. A IEEE 
segue sendo a voz principal dos mais importantes campos 
tecnológicos de seu tempo, com mais de 130 anos de sua 
fundação. 

IV. SITUAÇÃO ATUAL DA IEEE 

Em este momento, a IEEE conta com más de 431,000 
membros al redor de 170 países, quase  50 % deles estão fora 
dos Estados Unidos, pouco mais de 120,000 membros 
estudantes, cerca de 27,000 filiados a sociedades, 333 seções, 
2,231 capítulos técnicos, mais de 2,516 ramas estudantil por 
cerca de 90 países, ao redor de 300 capítulos de ramas 
estudantil,  existe aproximadamente 147 grupos de afinidade, 
38 sociedades y 5 conselhos técnicos [2]. Na Figura 2, se 
mostra a organização da IEEE e a relação entre seus membros e 
os líderes que são eleitos mediante votações em certos 
períodos, tanto para ocupar postos na Junta Diretiva como para 
os postos de Comité Permanente, Regiões, Seções, etc. Os 
membros como parte da membresía ocupam um posto dentro 
da  mesma organização e são selecionados democraticamente a 
ocupar postos em um organograma dinâmico, seja local, por 
área, seção ou região. 

Os membros em sua maioria são engenheiros especializados 
em elétrica e em ciências da comunicação, contribui a 
organização um organograma horizontal que contém os 
seguintes conceitos: 

A. Conceito de Região 

O território da IEEE se divide em áreas geográficas 
conhecidas como regiões, as quais estão formadas por um ou 
mais países com fins de gestão e administração, para 
representar e satisfazer as necessidades dos membros e cumprir 
com a missão de membresía no território sinalado. Na Figura 3, 
mostra as 10 regiões que conformam a IEEE. 

B. Conceito de Área 

Uma área é parte de uma região que consiste em varias 

seções, estados, províncias ou países que se estabelecem pelo 

comité da região como unidade de gestão administrativa da 

IEEE para satisfazer as necessidades dos membros desse 

território. Por exemplo, na Região 9 existem áreas 

denominadas Conselhos, como é o caso que existem 5 

Conselhos: i) Conselho México, ii) Conselho Capana, iii) 

Conselho Andino, iv) Conselho Brasil y v) Conselho Cono 

Sul; estes a sua vez tem distribuídos nessas áreas mais de 35 

seções que representam a membresía. 
 

 
Figura 2. Esquema gráfico de la organización del IEEE. 

C. Seções 

Uma seção é uma unidade operativa básica dentro da 

estrutura da IEEE está constituída por um mínimo de 50 

membros. A seção tem como fim o progresso da teoria e da 

prática estabelecidas pela IEEE que mantem um alto nível 

profissional entre seus membros locais.  Existem em algumas 

áreas  a conformação  de “subseções” mesmas que podem ser 

constituídas como uma área que esta agrupada por um menor 

número de 30 membros.  

D. Ramas Estudantil (SB) 

Uma rama estudantil o “Student Branch” (SB), é uma 
unidade operativa básica na estrutura de uma Seção, está 
constituída por membros estudantes e graduados de uma 
universidade o instituto tecnológico para representar e 
satisfazer as necessidades dos membros.  As ramas estudantis 
podem criar capítulos técnicos estudantis e grupos de afinidade. 
Ditas SB’s se constituem por um mínimo de 12 membros 
estudantes, mesmos que podem conformar uma agrupação 
dentro da universidade o instituição de educação superior. Na 
Figura 4, mostra um esquema descritivo da relação entre o 
capítulo, seção e a sociedade. 

 
Figura 3. Representação das regiões da IEEE no mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1963
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Figura 4. Esquema gráfico de como se interrelacionam as seções e capítulos 

dentro da IEEE. 

Na atualidade IEEE produz mais de 30% da literatura 
publicada no mundo sobre engenharia elétrica, em computação, 
telecomunicação e tecnologia de controle; organiza mais de 
350 grandes conferencias no ano em todo o mundo e possui 
cerca de 900 estandartes ativos, com outros 700 que se 
encontra em desenvolvimento. 

Suas publicações e estender, se utilizam em muitas 
indústrias, incluindo: a aeroespacial, a eletrônica, a energia e o 
governo. Assim, seus documentos são utilizados por uma 
amplia variedade de disciplinas, utilizadas para a investigação 
de engenharia e desenvolvimento, a redação, a inspeção e 
controle de qualidade. 

V. CATEGORIZAÇÃO DA MEMBRESÍA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 

Dentro da IEEE, existe uma tendência a fomentar a elevação 
de grado por pertencer à associação; é dizer, que se promove a 
seus membros por suas conquistas, aportacões e antiguidade. 
Estes com as intenções de reconhecer as contribuições de seus 
integrantes aos avance tecnológicos e ao mesmo tempo 
incentivá-los para impulsar uma cultura de empreendedorismo 
y desenvolvimento. 

Os grados que alcançam os membros da IEEE são os 
seguintes: 

A. Student Member (S) 

   A membresía estudantil que se forma nas SB’s, recebe o 

pseudónimo de Student Member. Para obter este grado, o 

estudante deve ter cursado por ló menos 50% de um programa 

de estudos acreditado e que este se encontre dentro das áreas 

de interesse da IEEE. A oportunidade para pertencer como um 

“S” desde que ingressa aos estudos universitários é possível, 

sem embargo, o mais recomendado, é que ditos membros 

sejam  observadores de outros que tem já um conhecimento de 

uma SB.  

B. Gold Member (GOLD) o Young professionnal (YP) 

   Os graduados da última década denominados GOLD por 

suas siglas em inglês “Graduates Of the Last Decade”, são 

membros que estão dentro dos dez primeiros anos de ter 

recebido um título profissional; os membros GOLD agora são 

conhecidos na comunidade da IEEE como “membros jovens” 

ou identificados como “YP” que define aos “Young 

profissional”. Os Student Member, depois de graduar-se ou 

chegar ao limite de oito anos adquirem o grado de Membro 

Young profissional YP. 

C. Member (M) 

  O grado de membro o “Member”, é para aqueles que 

cumprem com os requisitos educativos que especifica a IEEE 

e que tem demostrado sua competência Profissional nestes 

mesmos. Para o ingresso ou transferência a esta categoria o 

candidato deve ter tido uma formação universitária de 3 a 5 

anos em uma instituição de educação superior acreditada ou 

ter pelo menos 3 anos de experiência laboral dedicada ao 

ensino, criação, desenvolvimento ou gestão nos campos de 

interesse da IEEE.  

D. Senior Member (SM) 

   O grado de Sênior Member é um dos mais altos; esta 

categoria na membresía IEEE é respeitada pela comunidade 

técnica, já que requer de experiência e madures profissional. 

Para o ingresso ou transferência a esta categoria o candidato 

deve ser um engenheiro, científico, educador, executivo 

técnico, ou desenvolvedor nos campos designados pela IEEE 

por um total de 10 anos e ter demostrado durante 5 anos (de 

esses 10 anos) um rendimento significativo em temas de 

vanguarda. O grado de SM, é obtido com o respaldo de outros 

3“SM” que promovem a elevação de grado de um candidato 

Member, essa promoção de cada membro deve ser submetida a 

uma revisão da experiência e suas contribuições no campo da 

engenharia, que são solicitados para ser promovido como 

candidato serio a elevação de grado. 

E. Fellow Member (FM) 

   O grado de Fellow Member (FM) é um reconhecimento à 

distinção que se outorgam unicamente por convite do 

Conselho de Administração sobre uma pessoa com 

certificações, experiência e que as feitas contribuições 

sobressalentes e extraordinárias nos campos designados pela 

IEEE. O grado se obtém com um mínimo recomendado de 20 

anos de experiência no campo de engenharia, assim o 

candidato promovido a este grado deve ter a categoria de 

“SM” e ser respaldado por outros 8 FM’s que promoverão em 

qualquer época do ano a SM que cumprem com o perfil desta 

categoria de grado. 

F. Life member (LM) 

   Chegar a ser um Life Member ou membro vitalício é um 

processo automático que se baseia no registro de filiação de 

um individuo. Para determinar se um membro qualifica para o 

grado vitalício este deve ter ao menos 65 anos de idade e haver 

sido membro da IEEE por um período tal que a soma de sua 

idade e seus anos de participação seja igual o superior 100 

anos.  

 

A Figura 5 mostra um esquema representativo da 

categorização de grados dentro da membresía IEEE e a 

participação de um membro que ingresso como membro no 

período de seus estudos universitários.  
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Figura 5. Esquema representativo de categorização para os grados de 

membresía de um individuo dentro da IEEE. 

 

VI.  MEMBRO VS NÃO MEMBRO:AVALIAÇÃO COMPARATIVA    

A IEEE, como organización aporta diversos beneficios aos 

engenheiros que conforman a membresia; é evidente que 

exista uma lista de beneficios radicais na formação  

profissional de um estudante ou um profissional que se 

integram a esta associação. 

É comum, que exista a pregunta radical de estudantes e 

engenheiros que ainda não são membros de: “¿por que unir-

se a membresía IEEE?”; a resposta se baseia em um 

crescimento profissional acelerado que contribuirá em uma 

satisfação pessoal do individuo, ademais de que entre os 

benefícios mais conhecidos se encontram:  

 Estar enterrado da criação, inovações e uso de novas 

tecnologias de primeira mão mediante publicações 

periódicas, mensais ou bimestrais. 

 Interações interpessoais com atividades educativas ou 

técnicas com membros de todo o mundo 

 Poder consultar e ter acesso a mais de 1.2 milhões de 

documentos com “resumos e artigos técnicos” sobre temas 

de vanguarda e investigação.  

 Possibilidade de poder transmitir com programação 

exclusiva em meios massivos de Televisão via Internet 

usando a intranet da IEEE 

 Participação em conferencias a tarifas reduzidas por 

pertencer a membresía 

 Poder plasmar as habilidades dos membros em uma 

organização que involucra a indivíduos conformando Ramas 

Estudantis, Capítulos e Seções. 

 Poder formar grupos de interesses mediante os Capítulos 

Técnicos, sejam estudantes ou profissionais involucrando 

uma interação profissional com um mesmo fim. 

 Reuniões locais cara a cara mediante simpósios 

conferenciam ou convenções organizadas por outros 

membros de área  

 Contatar com outros profissionais mediante uma base de 

dados de correios electrónicos 

 Reconhecimentos profissionais por participação e 

organização de eventos técnicos 

 Poder criar um “alias de E-mail da IEEE” 

 Poder ingressar ao “site de trabalho ou JobSite” que 

promove a membros a ocupar postos em empresas 

internacionais 

 Conectar em linha com membros para assessoramento 

profissional. 

 Oportunidade de construir habilidades de liderança e de 

contatar-se com outros membros (networking) 

 Eleger aos líderes da IEEE mediante a organização local ou 

internacional 

 Comunidades de membresía com interesses e necessidades 

especiais 

 Reconhecer as conquistas dos membros da IEEE mediante 

prêmios locais ou mundiais, incentivando uma motivação 

estruturalmente formativa na vida profissional do individuo. 

 Entre outros que podem ser consultados em [3]. 

 

A continuação se descreverá uma comparação entre 

profissionais e estudantes que são membros ou não membros 

da Organização; para poder realizar uma tabela comparativa 

de vantagens e desvantagens se tratará os conceitos a 

continuação de maneira global: 

A. Profissionais 

Hoje em dia o âmbito laboral requer profissionais com um 

alto perfil intelectual, os quais sejam capazes de idear soluções 

e, situações de contingencia.  

Pertencer a IEEE leva ao reconhecimento mundial de ditos 

membros, os quais estão um passo na frente de qualquer 

engenheiro que não pertença à mesma. 

Ao formar parte desta organização, se obtém certas 

oportunidades e benefícios de um exitoso crescimento pessoal 

e profissional. Para visualizar os benefícios entre um 

engenheiro membro e um engenheiro não membro, se ha feito 

uma análises comparativa como se mostra a Tabela 1. 

B. Estudantes 

A oportunidade de ser um estudante membro da IEEE 

permite obter apoio de profissionais membros para enriquecer 

seus conhecimentos, desenvolver uma formação integral com 

recursos de última tecnologia e criar hábitos de investigação e 

liderança; assim como, adquirir contatos que possam abrir as 

portas no futuro quando queiras ingressar no mundo laboral.  

TABLA 1. AVALIAÇÃO COMPARATIVA MEMBRO VS. NÃO MEMBRO 

Engenheiro membro  Engenheiro não membro 

Facilidade de contato com 

membros de diferentes países 
  Contato somente com 

profissionais da região 

Facilidade de obtenção de 
bibliografia atualizada 

  Aceso a bibliografia passiva 

Participação em conferencias 

especializada. 
  Difícil aceso a conferencias 

especializadas 

Reconhecimentos de categoria   Reconhecimentos pouco 

transcendentes. 

Assessoramento profissional   Assessoramento profissional 

Fácil aceso as equipes de 

networking 
  Networking, somente se possuir 

contatos suficientes. 
Localizar mais e melhores 

oportunidades de trabalho  
  Lento desenvolvimento 

profissional 

Descontos em programas de 
atualizações em linha 

  Aceso a programas de 
atualizações em linha a preços 

elevados 

Melhorar o curriculum vitae   Sem complementos curriculares 
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Existem diversas comparativas de associações que existem 

no mundo para poder obter uma evolução na formação de 

engenheiros; por exemplo, segundo [4] existe uma tendência 

de involucra mento de indivíduos com associações 

tecnológicas em estes últimos 14 anos (1999-2012), tais como 

a ASME, ACM, PMI e outras que involucram a membros em 

especializações. O anterior invoca que comparativamente a 

IEEE conta com o maior número de membros sobre outras 

associações que em promécio conta 150,000 membros, tal 

como se marca na Figura 6. 

No ano 2014, a Junta Diretiva da MGA ou conhecido como 

“Member and Geographic Activities”, que se centra no apoio 

e a satisfação das necessidades e de captação de membros 

IEEE, assim como da retenção de estratégias e execuções dos 

membros à decidido em planificar projetos prioritários em 

beneficio da membresía em geral. 

A MGA oferece oportunidades únicas para os membros 

assistam as apresentações técnicas, criar fortes conexione, e 

participa nas oportunidades de liderança que podem fazer uma 

diferença positiva nos membros da IEEE “trabalhos e 

carreiras”.  

Alguns dos projetos prioritários da MGA para depois do ano 

2014, se encontram: 

 Promover ferramentas de colaboração e produtividade 

 Incentivar os indivíduos membros da IEEE na sessão de 

“GoogleApps®” 

 Oferecer um plano de carreira ao individuo mediante os 

sites eletrônicos locais e o “JobSite da IEEE” 

 Lançar um segundo programa de treinamento a voluntários 

com liderança potencial dentro da membresía denominado 

VOLT que define por suas siglas em inglês em "Volunteer 

Leadership Training” durante 6 meses do ano 2014. 

 Incrementar os financiamentos económicos escaláveis a 

áreas que promovem uma solidaria ajuda de soluções 

humanitárias tecnológicas 

 Criar comunidades de membresía com interesses e 

necessidades especiais 

 Entre outros que podem ser consultados em [4]  

 Figura 6. Comparativa de membresía involucrada  com  associações  técnicas 

no mundo [4]. 

VII. CONCLUSÕES 

O pertencer como individua a uma das associações mais 

importantes do mundo, é denominado “voluntario”, este que 

desenvolve habilidades interpessoais, cria novas relações 

profissionais e aplica conhecimentos técnicos contribuindo em 

sua “expertise” para ajudar a outros. 

Os voluntários que são membros da IEEE buscam o 

intercambio e formação de conhecimentos e experiências 

como algo natural em seu ciclo profissional. A IEEE brinda 

esta oportunidade e está ao alcance de todos, estudantes, 

profissionais e pessoas interessadas na área. 

A tecnologia é a ferramenta com o maior potencial para 

melhorar a vida em todo o mundo e a IEEE está à vanguarda 

em esforços por converter esse potencial em realidade. O 

MGA é responsável da supervisão de unidades organizativas 

geográficas, assim mesmo, responsável da membresía em 

geral; é dizer que si a “membresía” deseja organizar uma 

atividade técnica, social ou profissional se deve contar com a 

autorização local de área e em seu caso mais recomendável se 

requer preencher um informe que dependendo o caso se reflete 

a atividade potencial ante a Seção, Capítulo ou Rama 

Estudantil. 

As oportunidades e benefícios que brinda esta organização 

aos engenheiros é algo que não se deve tomar à ligeira e que 

qualquer profissional de engenharia com intenções de 

expandir suas oportunidades de desenvolvimento deve de 

considerar em seu futuro como uma oportunidade de 

desenvolvimento. 
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