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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO
1 CARACTERIZAÇÃO
O ensino superior é reconhecido através da importância da formação
acadêmico-profissional das atividades de pesquisa científica e tecnológica, da
formação ética e cultural mais ampla da cidadania democrática, objetivando oferecer
ao mercado de trabalho profissionais críticos e comprometidos com a sua escolha
profissional. Com essa premissa o Programa de Acompanhamento do Egresso da
Faculdade Metropolitana São Carlos – FAMESC tem o apoio efetivo dos seguintes
setores: Avaliação Institucional e da Coordenação de Estágio.
A Avaliação Institucional constitui tarefa de grande complexidade, ao
representar um momento de reflexão e de estudo crítico de diversas dimensões,
resultando em informações que refletem a percepção de si mesma pelos membros
que a integram, contribuindo para o aperfeiçoamento das atividades institucionais e
oferecendo subsídios para permanente consciência de sua missão e finalidade
acadêmica e social.
Aliado a isso, o Apoio Psicopedagógico, tem a proposta de buscar atender
aos acadêmicos da Faculdade Metropolitana São Carlos – FAMESC em suas
necessidades, tanto pedagógicas como psicológicas, uma vez que tal suporte pode
ser realizado para além das estruturas físicas, chegando ao Egresso dessa
Instituição.
A Coordenação de Estágio trabalha com a concepção de que o estágio é um
exercício não só da prática, mas, acima de tudo, da teoria vinculada à prática.
Auxilia no desenvolvimento da consciência de que a associação da teoria e da
prática nos currículos escolares só é obtida através de atividades que integrem o
plano acadêmico (escola) com a realidade social (trabalho). Nesta perspectiva,
entende-se que o estágio é indispensável para a vida profissional do futuro
educando, pois consiste em uma das oportunidades nas quais o estudante se
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defronta com a realidade diária do processo ensino-aprendizagem e da dinâmica
própria do espaço de aplicação do conhecimento adquirido.
Da mesma forma a Coordenação de Estágio atua na ideia principal do
Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade Metropolitana São
Carlos - FAMESC, que é permitir que o ex-aluno, faça uma avaliação continuada de
nossa instituição. Por meio do seu desempenho profissional, podemos avaliar a
eficácia dos cursos e da nossa formação. É um canal de comunicação para o
acompanhamento da sua vida profissional, que também garante benefício exclusivo
para o egresso.
Para o acompanhamento efetivo dos egressos, a Coordenação de Estágio
trabalha com o abastecimento de um banco de dados referente à situação
profissional dos ex-alunos, além de manter diariamente atualizadas as informações
de cunho técnico-profissional, a fim de complementar a formação prática e direcionar
as novas necessidades do mercado de trabalho de acordo com cada área, como
também, identificar os elementos limitadores do acesso dos egressos ao mercado
de trabalho.
Para que as metas sejam alcançadas é preciso destacar os princípios básicos
que fundamentam a proposta e permeiam todas as etapas, sendo eles: o caráter
educativo e participativo, a publicidade e socialização do processo, a utilização dos
resultados de forma participativa integradora, a elaboração do plano de melhorias e
a continuidade deste processo avaliativo.
Pensando em uma avaliação contínua, buscou-se conceber um Projeto de
Acompanhamento dos Egressos da Faculdade Metropolitana São Carlos - FAMESC.
Esse projeto visa delinear o perfil do profissional formado nesta instituição, em
especial suas habilidades e competências adquiridas ao longo do curso e avaliar a
inserção deste egresso no mercado de trabalho.
Para que estes propósitos se efetivem, a Comissão Própria de Avaliação
(CPA), o e a Coordenação de Estágios se comprometem com o levantamento de
informações a respeito desses egressos e, a partir de instrumentos fidedignos, com
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análise criteriosa, transformar estas informações em resultados significativos, os
quais, serão comunicados e discutidos, conforme preconiza o Plano de
Desenvolvimento Institucional.

1.1 LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Este Programa é concebido e executado pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA), e pela Coordenação de Estágio.

1.2 ABRANGÊNCIA
Destinam-se a todos Egressos da Faculdade Metropolitana São Carlos FAMESC.

1.3 DURAÇÃO
O Programa de Acompanhamento do Egresso, tem se desenvolvido de forma
contida desde 2015, sendo caracterizado, a partir daí, por ações de fluxo contínuo.

1.4 JUSTIFICATIVA
O processo de acompanhar os egressos da instituição permite responder às
perguntas da comunidade externa, já que é um processo dinâmico e contínuo.
Isto se concretiza na medida em que o processo avaliativo visualiza a coerência
das ações administrativas e pedagógicas em consonância com a missão e a visão
institucional e com os objetivos e a responsabilidade social, seguindo uma
retrospectiva crítica, socialmente contextualizada do trabalho realizado pelo coletivo
da Instituição.
Assim, o acompanhamento dos egressos deve avaliar as condições de trabalho
e de renda dos profissionais, o seu campo de atuação profissional no mercado de
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trabalho, a sua inserção neste mercado competitivo, a avaliação que ele faz da
instituição e do curso que concluiu, bem como suas expectativas quanto à formação
continuada.

2 OBJETIVO GERAL
Criar um espaço de comunicação, permanente, entre o egresso e a Faculdade
Metropolitana São Carlos - FAMESC como instância de acompanhamento e fonte
geradora de informação e interesses mútuos.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Verificar a colocação do egresso no mercado de trabalho visando à constante
busca por melhorias acadêmicas e estruturais;
 Avaliar a demanda qualitativa e quantitativa gerada pelo mercado de trabalho;
 Identificar o grau de importância do Estágio Curricular para a inserção dos
egressos no mercado de trabalho, além de destacar os setores de atividade
econômica que mais absorvem os profissionais formados pela instituição;
 Descobrir os setores de atividade econômica que mais absorvem os profissionais
formados pela instituição;
 Aferir as expectativas do egresso quanto à formação profissional continuada.
 Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, o grau
de compatibilidade entre a sua formação e as demandas da sociedade e do mundo
do trabalho e as suas expectativas quanto à formação profissional e tecnológica
continuada.
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3 METODOLOGIA
O primeiro passo para envolver e acompanhar o egresso é realizar um trabalho
de sensibilização do primeiro ao último período do curso. Esta sensibilização deve
partir da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Coordenação de Estágio e dos
coordenadores de curso, informando aos alunos sobre o “Portal do Egresso” e sua
importância, bem como enfatizando os benefícios que este aluno, recém-formado,
adquirirá se participar efetivamente do portal.

4 PORTAL DO EGRESSO
Para garantir o envolvimento do egresso, a criação do “Portal do Egresso”
objetiva incentivar a participação ativa e contínua neste processo, tratando-se de um
link criado na página da FAMESC.
Por meio deste link, o egresso faz seu registro com login e senha utilizados
enquanto aluno da instituição. Após o registro aparecerá uma tela com o
questionário da CPA. O portal ainda conta com alguns benefícios para o Egresso:
Nesta página haverá diversas informações importantes para o egresso:


Divulgação de oportunidades de emprego na Região, Estado e Brasil;



Informações sobre eventos institucionais em que o egresso possa participar
ou ser convidado a participar;



Serão disponibilizados links de acesso direto aos conselhos regionais e
federais dos cursos de graduação;



Acesso aos cursos de Pós-Graduação;



Fale conosco que coloca o egresso em contato contínuo com a IES;

Cumpre ressaltar que as informações previstas para o Portal do Egresso não
são estanques. Portanto, uma vez de interessante ao egresso e/ou a Instituição, o
Portal atualizará suas propostas.
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5 COLETA DE DADOS
Serão aplicados questionários para levantamento do índice de empregabilidade e
categorização do ambiente de trabalho dos egressos.
Os questionários serão concebidos com questões objetivas, atendendo às
técnicas de pesquisa por amostragem. O percentual que se buscará será de 30% de
participação de egressos. As dificuldades para a localização e efetiva mobilização
dos egressos para o preenchimento dos questionários não poderão comprometer a
amostragem. Caso isto ocorra, será preciso realizar outra sensibilização de egressos
para responder ao questionário, assegurando a meta de 30% de respondentes.
Neste caso, a aplicação dos questionários se dará via e-mail com o prazo
máximo de 30 dias para retorno, após o envio. No caso de não haver retorno, a
instituição entrará em contato, se necessário, via telefone ou redes sociais.
Após aplicação dos questionários, os dados serão tabulados pela Comissão
Própria de Avaliação e os resultados divulgados para a comunidade acadêmica.

6 RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados deste questionário serão avaliados e aplicados para melhoria
processual do fazer acadêmico-administrativo da Faculdade Metropolitana São
Carlos - FAMESC.
Outro dado importante é que por meio deste instrumento, o questionário, será
possível captar alunos para a pós-graduação e para a participação em eventos
institucionais, por exemplo, Semana Acadêmica.
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ANEXO I - INFORMAÇÕES SOBRE O EGRESSO

IDENTIFICAÇÃO
1. Nome: ____________________________________________________
2. E-mail: ____________________________________________________
3. Endereço de rede social: ______________________________________
4. Está trabalhando atualmente na área de formação?
( ) sim ( ) não
5. Estado Civil:
( ) Solteiro(a) ( ) Casado (a)
( ) Separado(a) ( ) Divorciado (a)
( ) Viúvo (a) ( ) Outros
6. Número de dependentes: _________.
7. Residência:
( ) Casa própria quitada
( ) Casa dos pais
( ) Casa própria financiada
( ) Outra

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
8. Curso concluído na FAMESC:
( ) Bacharelado em Administração
( ) Bacharelado em Enfermagem
( ) Licenciatura em Ciências Biológicas
( ) Bacharelado em Direito
( ) Pós-Graduação Lato Sensu em_______________________________
9. Ano de conclusão do curso na FAMESC: ______________________
10. Idade quando da conclusão do curso:
( ) até 20 anos ( ) de 21 - 25 anos
( ) de 26 - 30 anos ( ) de 31 - 40 anos
( ) de 41 - 55 anos ( ) mais de 55 anos
11. Em quanto tempo você concluiu o curso?
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( ) 3 a 4 anos ( ) de 4,5 a 5 anos
( ) de 5 até 6 anos ( ) mais de 6 anos
12. Além do Curso realizado na FAMESC, você possui outro(s) Curso(s) de
Graduação?
( ) Sim ( ) Não
Qual(is)?____________________________
13. Você está cursando pós-graduação?
( ) Sim ( ) Não

14. Se não está cursando, pretende cursar?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, em qual área?____________________________.
SOBRE O CURSO
15. Há alguma dificuldade encontrada no desempenho de sua profissão, em
relação ao currículo cursado, como:
( ) Carga horária das disciplinas básicas que foi pequena.
( ) Carga horária das disciplinas específicas foi pequena.
( ) Carga horária das disciplinas das humanidades foi pequena.
( ) Pouca articulação entre as disciplinas
( ) Outra.
Qual?________________________________________________________
16. Na sua opinião, a matriz curricular foi suficiente para seu desempenho
profissional?
( ) Sim ( ) Não
Comente:
_____________________________________________________________
17. Segundo os critérios abaixo, avalie alguns aspectos referentes ao curso
no qual se graduou:
Concordo plenamente (A);
Concordo Parcialmente (B);
Discordo totalmente (C);
Indeciso ou sem opinião (D).
( ) O corpo docente possuía um bom nível de conhecimento.
() Os conteúdos/programas das disciplinas foram adequadamente desenvolvidos.
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( ) Os conteúdos/programas auxiliaram na formação pessoal e profissional.
( ) Os recursos didático-pedagógicos disponíveis para o desenvolvimento das
atividades/aulas do curso foram adequados.
( ) O espaço físico disponível para o desenvolvimento das atividades/aulas do
curso foram adequados.
( ) Houve equilíbrio entre a distribuição das disciplinas de formação geral e de
formação específica na proposta curricular do curso.
( ) O estágio, no curso, serviu para sistematizar/testar/exercitar os
conhecimentos adquiridos.
( ) Em termos de experiência profissional, foi importante ter feito curso
na FAMESC.
( ) Em termos de crescimento pessoal, foi importante ter efetuado o curso.
18. Você recomendaria seu curso para outras pessoas?
( ) Sim ( ) Não
19. Tendo respondido de forma afirmativa ou negativa à questão anterior,
justifique:
( ) Devido a matriz curricular
( ) Devido as ofertas de trabalho
( ) Devido a estrutura da FAMESC
( ) Devido a regulamentação da profissão
( ) Outro. Qual?____________________.

20. Qual o seu grau de satisfação com o curso concluído na FAMESC, em
relação à formação obtida?
Responda cada um dos itens com (B) bom, (R) regular e (F) fraco.
( ) Formação teórica
( ) Formação cidadã (formação geral para
a vida)
( ) Formação prática
( ) Formação apropriada para as suas
Atividades profissionais.

SOBRE A INSTITUIÇÃO
21. A imagem da FAMESC interferiu na sua inserção no mercado de trabalho:
( ) Positivamente
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( ) Negatividade
( ) Não interferiu
22. Avalie a FAMESC nos seguintes aspectos:
Responda cada um dos itens com (O) ótimo, (B) bom, (R) regular e (F) fraco.
( ) Ensino
( ) Estrutura
( ) Reconhecimento
23. Com relação a um possível retorno a FAMESC, você: (é possível assinalar
mais de uma alternativa)
( ) Faria outro curso de graduação. Qual?____________________________.
( ) Gostaria de frequentar um curso de atualização/extensão. Em que
área?______________________.
( ) Gostaria de frequentar um curso de Pós-Graduação. Em que
área?______________________.
( ) Não tem intenção de retornar a FAMESC.
24. Você teria críticas e/ou sugestões para a FAMESC?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________

SOBRE SUA VIDA PROFISSIONAL APÓS O CURSO
25. Você se mantém atualizado no seu exercício profissional?
( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo especifique o meio:
( ) Livros ou revistas especializadas
( ) Cursos à distância
( ) Encontros/Congressos
( ) Cursos de curta duração
( ) Outro. Qual?______________________________________________
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