FACULDADE DE INHUMAS

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

OBJETIVO GERAL

O Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade de Inhumas tem o
objetivo geral criar um dos mecanismos que permita a continua melhoria de todo o
planejamento do processo de ensino aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Promover

encontros,

cursos

de

extensão,

reciclagens

e

palestras

direcionadas a profissionais formados pela FacMais.


Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da
situação profissional dos ex-alunos;



Manter registros atualizados de alunos egressos;



Divulgar a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho;



Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do
formando e do acompanhamento do desenvolvimento profissional dos exalunos.

MECANISMOS

Para atingir a finalidade do Programa de Acompanhamento de Egresso, a FacMais
possui das seguintes ações:


Cadastro através de um banco de dados:

Esse formulário é aplicado com o auxilio site da FacMais, que dispõe de telefone,
endereço

e

email

para

proceder

à

pesquisa,

caso

não

seja

realizado

presencialmente. As respostas devem ser tabuladas pela Auxiliar de Direção e
analisadas pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, para encaminhar às
Coordenações de Curso e Direção da Faculdade. Nesse cadastro deve contemplar
todas as informações dos ex-alunos, o curso realizado, a atuação no mercado de
trabalho, as dificuldades encontradas na profissão, o perfil de profissional exigido
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pelas empresas, identificação de novos cursos de graduação, pós-graduação e
aperfeiçoamento.


Endereços eletrônicos:

Os egressos possuem um canal de comunicação virtual com a Instituição, que é
realizado através da ouvidoria, para que possam sanar dúvidas, solicitar
informações, fazer sugestões ou criticas. O feedback é dado por um profissional da
IES. Outro canal de comunicação, e através do e-mail institucional dos
coordenadores de curso.


Promoção de eventos:

Uma diversidade de eventos é realizada pela FacMais, como palestras, seminários,
semanas multidisciplinares, fóruns, entre outros, e para atender à política de
egressos, são divulgados em maior amplitude para os ex-alunos, através de seus emails cadastrados. Assim como, temos como prática convidar ex-alunos com a
finalidade de relatar experiências, vivências, apresentação dos melhores TCC, com
a finalidade de integrar alunos/ex-alunos/empresa/comunidade/Instituição.
Neste contexto, a FacMais considera de grande relevância que sua relação com os
alunos não se encerre com o término do curso de graduação, mas que prossiga,
embora de forma diferenciada, no decorrer da vida profissional de cada um dos
concluintes do curso.
O aspecto mais importante dessa questão é, sem dúvida, a consciência da
Instituição de que sua responsabilidade em relação aos discentes de seus cursos vai
muito além da oferta de educação.
O acompanhamento ao egresso desempenha um papel bastante significativo, pois
possibilita que os Cursos se avaliem, de forma direta, o tipo de profissional formado
e se o perfil apresentado vem ao encontro dos objetivos delineados no Projeto
Político Pedagógico do Curso.
Assim, a partir dos dados obtidos, será possível retroalimentar o processo ensinoaprendizagem, pois a partir de resultados concretos será possível identificar e
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reforçar os pontos frágeis, rever metas e corrigir possíveis distorções apresentadas
ao longo do curso de graduação.
Inhumas, 21 de janeiro de 2015.

Aprovado

no

Conselho

______/______/______.

Superior

Administrativo

(CONSU)

em

