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Justificativa 

A Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes, atendendo as diretrizes do seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional criou o Programa de Acompanhamento dos Egressos. 

O acompanhamento aos discentes , desde a sua entrada na instituição até sua inserção 

no mercado de trabalho, pode permitir a instituição constatar os aspectos que deverão 

ser aprimorados nos processos de acesso, a adequação continuada das matrizes 

curriculares, a incorporação de demandas sociais por meio de instrumentos tais como, 

estágios, extensão e assim por diante. 

Objetivo Geral 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos da IES, tem como objetivo geral criar 

um mecanismo que permita a contínua melhoria de todo o planejamento do processo de 

ensino aprendizagem. 

Objetivos Específicos 

• Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter com o egresso 

comunicação  permanente e estreito vínculo institucional; 

• Fomentar o relacionamento entre a FACEALFOR e seus egressos, visando ao 

aperfeiçoamento das ações institucionais concernentes à implementação de cursos e 

programas no âmbito da educação superior; 

• Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação 

profissional dos ex-alunos; 

• Avaliar os pontos fracos da instituição e trabalhar para melhorá-los; 

• Divulgar a inserção dos alunos formandos no mercado de trabalho; 

• Avaliar o desempenho da instituição , através da pesquisa de satisfação do formando e 

do acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

• Divulgar cursos, congressos, vagas de emprego, concursos entre outros. 
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Metodologia 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Os dados serão coletados por meio de questionários que estarão disponíveis no site 

Institucional. 

Aplicação dos Instrumentos de Coleta de Dados 

No último período de cada curso, a secretaria de apoio, pegará e-mail, endereço e 

telefone atualizado de todos os alunos e encaminhará para a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA e coordenação de cada curso. 

A CPA juntamente com os coordenadores de curso, enviarão para seus egressos 

informações sobre a profissão(vagas de emprego, congressos, seminários, entre outros), 

como também solicitará que os mesmos respondam ao questionário. 

O conjunto de resultados destes questionários serão sistematizados e representados por 

meio de tabelas e gráficos. 

A análise para expectativas e realidades dos egressos deverá ser realizada após um ano 

de sua graduação. Na hipótese do não retorno dos egressos, a instituição entrará em 

contato por cartas e telefone. Quando estas iniciativas falharem e a amostragem cair 

para menos de trinta por cento, serão selecionados novos egressos. 

Após as respostas serem tabuladas e analisadas pela CPA, a mesma encaminhará para às 

coordenações dos cursos e direção da Faculdade. Este relatório elaborado pela CPA, 

deverá 

contemplar todas as informações dos egressos, o curso realizado, a atuação no mercado 

de 

trabalho, as dificuldades encontradas na profissão, o perfil dos profissionais exigidos 

pelas 

empresas, identificação de novos cursos de extensão, aperfeiçoamento e pós graduação, 

dentre 

outras informações. 
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Além Paraíba , fevereiro de 2014. 


