FUNDAÇÃO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E CULTURA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

As políticas e as ações direcionadas aos egressos da FAT/AL
vinculam-se à ideia de que, por meio do Programa de Acompanhamento
de Egressos, possa se obter uma avaliação continuada das condições de
oferta dos cursos da IES, visando à formação de profissionais capazes de
se integrarem no mercado de trabalho.
Portanto,

o

Programa

de

Acompanhamento

de

Egressos

se

constituiu em uma ferramenta e fonte de dados e informações para a
autoavaliação continuada da instituição.
Por meio do acompanhamento do egresso, do contato direto em
atendimento

em

eventos

e/ou

pesquisa,

será

possível

fazer

o

mapeamento e a construção de indicadores, a partir das informações
colhidas, para uma discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e
da repercussão dos mesmos no mercado e na sociedade. Considerando
também

que

as

informações

são

importantes

indicadores

para

o

aperfeiçoamento dos próprios cursos e o desenvolvimento qualitativo de
oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos colhe dados sobre a
inserção dos egressos no mercado de trabalho, acompanhando também as
mudanças e necessidades do mercado, visando subsidiar os proponentes
de cursos para a revisão e organização das propostas de formação, no
intuito de formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício
de suas atribuições.
O Programa de Acompanhamento de Egressos tem o caráter de
integração de saberes acadêmicos com necessidades dos cenários sociais.
Através do programa é possível realizar estudos para detecção de novas
demandas profissionais na região em que está instalada a IES.
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A Faculdade de Tecnologia de Alagoas - FAT estabeleceu, em seu
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), como um dos seus
propósitos, a implementação desse Programa, caracterizado como um dos
vários instrumentos de avaliação institucional.
Portanto,
Acompanhamento

a

efetivação
de

Egressos

institucional
pretende

do

estabelecer

Programa
um

eixo

de
de

comunicação com nossos ex-alunos.
O Programa de Acompanhamento de Egressos representa essa
busca pelo conhecimento institucional, tendo como foco da atenção os exalunos, a partir de suas realidades profissionais, acadêmicas e pessoais,
na apreensão de dados relevantes sobre o Ensino Superior e contribuindo
diretamente com a qualidade e atualização dos cursos de graduação,
extensão e pós-graduação.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Efetuar o acompanhamento do aluno egresso, segundo as exigências e
diretrizes do MEC, entendida como uma extensão do processo de
Avaliação Institucional, estabelecendo diagnósticos que possam auxiliar
nas políticas de gestão acadêmica e administrativa.
Objetivos Específicos

•

Acompanhar e avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos
no mercado de trabalho;

•

Obter, junto aos ex-alunos, elementos que identifiquem níveis de
qualidade dos cursos;
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•

Obter indicadores de adequação dos currículos dos cursos, através
de pesquisa junto aos egressos;

•

Propor medidas sistematizadas, a partir dos indicadores, voltadas ao
aperfeiçoamento dos cursos;

•

Propor ações diferenciadas, buscando o estreitamento das relações
entre os egressos e a Faculdade;

•

Possibilitar a formação de sistema de troca de informações entre exalunos sobre dados profissionais (empregos, contatos com empresas
etc.) e acadêmicos (cursos, palestras, simpósios, dentre outros);

•

Realizar atividades de extensão que aproximem os egressos da
Faculdade e possam contribuir para sua formação continuada;

•

Implementar a criação de um sistema informatizado que mantenha
banco

de

dados

dos

egressos,

contendo

informações,

que

possibilitarão o acompanhamento das ações do Programa;
•

Efetuar pesquisa permanentemente junto aos alunos concluintes e
egressos, permitindo o fornecimento de subsídios quantitativos e
qualitativos sobre as necessidades sociais do ensino superior,
funcionando como fonte de pesquisa para a graduação, extensão e
pós-graduação.

Instrumentos de Coleta de Dados
Os dados serão coletados por meio de questionários aplicados junto
aos egressos dos cursos superiores. Os questionários serão construídos
com questões fechadas, semi abertas, e abertas, de modo que se possa
captar o maior espectro de opinião dos egressos pesquisados. Toda a
captação será feita via web mediante uso de plataforma construída para
essa finalidade.
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Mecanismos
Para atingir a finalidade do Programa de Acompanhamento de
Egressos, a FAT possui as seguintes ações:
• Cadastro através de um banco de dados:
É encaminhado um contato prévio ao egresso, cujo contato é realizado
mediante

informações

preexistentes

no

sistema

acadêmico.

As

informações do formulário possuem dados necessários para atualização do
contato e e-mail.
• Web Site da FAT:
Será disponibilizado no site da FAT um questionário a ser preenchido pelo
egresso visitante. Dessa forma, após a constituição de um corpus
significativo, os dados serão tabulados e analisados pela Gerencia de
Extensão.
• Endereço eletrônico:
Os egressos possuem um canal de comunicação virtual com a Instituição,
para que possam sanar dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões ou
críticas. O feedback é dado por um profissional da FAT.
• Promoção de eventos:
Uma diversidade de eventos será realizada anualmente pela Gerência de
Extensão da FAT para atender à política de egressos, onde serão
divulgados em maior amplitude para os ex-alunos, através de seus emails cadastrados. Além disso, pretende-se instigar a prática de convidar
ex-alunos com a finalidade de relatar suas experiências, vivências com a
finalidade de integrar alunos/ex-alunos/empresas/comunidade/Instituição.

