PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
Faculdade Santa Casa

1

CONCEPÇÃO
A Faculdade Santa Casa compreende que a formação de um profissional não se conclui ao final
de um curso de graduação ou pós-graduação. A formação é processual e contínua ao longo de
toda a vida, a partir de suas vivências não só profissionais, mas, também, pessoais. Sob esta
perspectiva, o acompanhamento de egressos não se materializa de forma isolada, ao final do
curso, ele é a continuidade da política de relacionamento da instituição com seus estudantes,
resultando em uma confiança construída desde os anos iniciais e, refletida espontaneamente na
relação com este público após a conclusão dos cursos pois continuam participando da vida
acadêmica da Instituição.
Esse relacionamento é fruto de uma lógica de ganhos mútuos: ao mesmo tempo em que se
constitui um modo de valorização formativa, incentivo à continuidade nos estudos e,
consequente progresso acadêmico para egressos, a faculdade se beneficia desse contato para
aprimorar suas dimensões do ensino, iniciação científica e extensão, a partir das devolutivas e
contribuições trazidas pelos mesmos.
A Política Institucional de Acompanhamento dos Egressos materializa-se através da constituição
de Programa homônimo, cujas ações estarão alinhadas às políticas expressas nesse PDI e
contribuem de forma efetiva para a articulação da tríade ensino, iniciação científica e extensão,
e visa promover a troca de experiências e perpetuar o vínculo com seus egressos.

OBJETIVO GERAL
Criar mecanismos que permitam um contínuo acompanhamento dos alunos egressos da
Faculdade Santa Casa, do modo a subsidiar a elaboração das estratégias de ensino aprendizagem
e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, como também continuar contribuindo com a
formação dos mesmos e a manter-se conectada com a dinâmica do mercado de trabalho e da
sociedade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Manter registros atualizados de alunos egressos;
 incentivar a participação dos egressos na vida da Instituição, através da promoção de
encontros, cursos e eventos direcionadas a profissionais formados pela IES;
 Divulgar oportunidades para inserção profissional para os egressos;
 acompanhar a inserção profissional de seus egressos por meio de um canal direto de
comunicação via e-mail, site da instituição, via link direto e por questionários distribuídos
quando houver eventos institucionais;
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AÇÕES:
 participação dos egressos no Programa de Avaliação Institucional, para o fortalecimento da
avaliação permanente da instituição e de seus cursos, visando a contínua melhoria, através de
indicadores e alinhamento dos padrões estabelecidos;
 interlocução com o mercado de trabalho com intuito de identificar a visão deste segmento
sobre a qualificação dos egressos da IES e consequentemente, visão da qualidade de ensino;
 realização de estudos comparativos entre a atuação dos egressos e a formação através de
instrumentos de avaliação específicos;
 realização de atualização sistemática de informações dos egressos a respeito da sua
continuidade na vida acadêmica e da inserção profissional; e
 desenvolvimento de ações de melhoria nos nossos cursos subsidiadas pelas informações
coletadas a partir da interação com os egressos relacionadas às demandas da sociedade e
do mundo do trabalho.

PRÁTICAS PARA CONSOLIDAR O RELACIONAMENTO COM OS EGRESSOS:
Para atingir a finalidade do Plano de Acompanhamento dos Egressos, a IES possui das seguintes
ações:
DIMENSÕES

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS EGRESSOS

Participações
em Eventos

Participação como pesquisador, palestrante,
ouvinte, avaliador

Empregabilidade

Participação ofertando ou
oportunidades de trabalho

Educação
Continuada

Participações em cursos de atualização ou pósgraduação Lato Sensu, usufruindo de descontos
oferecidos a egressos

Colaborador
Santa Casa

Participação como candidato às vagas na
unidades de negócio da Santa Casa, desde que
preencha os requisitos processo seletivo

Networking

Participação através da troca de ideias e
informações entre egressos por meio das redes
sociais

Avaliação
Institucional

Participação no processo de autoavaliação
institucional

prospectando
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INSTRUMENTOS:
Cadastro dos Egressos
Através do ‘Formulário de Acompanhamento de Egressos’ (ANEXO I), disponível no site da
Faculdade, ele contempla informações acerca do o curso realizado na faculdade, da atuação
inserção profissional, do impacto do curso realizado na sua vida profissional, de sugestões de
novos cursos de graduação, pós-graduação, atualização e aperfeiçoamento.
Canal de Comunicação com os Egressos
Comunicação virtual com a Instituição, que pode ser realizado através do formulário ‘fale
conosco’ disponível no site da faculdade, para que possam sanar dúvidas, solicitar informações,
fazer sugestões ou críticas.
Divulgação de eventos promovidos pela faculdade para os egressos
Os eventos realizados pela Faculdade Santa Casa, tais como palestras, seminários, congressos,
fóruns, workshops, entre outros, são divulgados especialmente para os egressos, através de seus
e-mails cadastrados.
Egressos convidados
A faculdade tem como prática convidar egressos com a finalidade de relatar suas experiências
profissionais, vivências, apresentação dos melhores TCCs, com a finalidade de promover ampla
divulgação do desenvolvimento profissional dos egressos para os alunos e para a sociedade,
como também materializar a contribuição social da faculdade através da atuação dos egressos.
Benefícios
Aos egressos será ofertado desconto especial em cursos de Graduação e de Pós-graduação lato
sensu. A solicitação deve ser realizada através do preenchimento de requerimento,
acompanhado de comprovante da condição de egresso.
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ANEXO I
Formulário de Acompanhamento de Egressos
Prezado(a) aluno(a) egresso(a),
Nós da Faculdade Santa Casa queremos ter notícias de como anda a sua vida profissional após a conclusão do
curso que você realizou em nossa Instituição.
É nosso desejo manter um vínculo com você, para que possamos continuar contribuindo com a sua formação de
modo contínuo. Para isso precisamos que dedique alguns poucos minutos no preenchimento do Formulário que
segue abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nome do Curso Concluído na Faculdade Santa Casa: _________________________
Ano da Conclusão do Curso: __________________________________
Nome Completo do Aluno Egresso: ________________________________
Endereço de E-mail: _____________________________________
Nº do Celular (com DDD): _________________________________
Situação Ocupacional:
a. Trabalhando
b. Sem trabalho
Nome do Estabelecimento onde trabalha:
a. __________________
b. Não se aplica
Já trabalhava neste local antes/durante a realização do curso?
a. Sim
b. Não
c. Não se aplica
Foi promovido(a) ou recebeu aumento de salário após a conclusão do curso?
a. Sim
b. Não
c. Não se aplica
Se sim, esta mudança de função tratou-se de promoção em virtude da conclusão de seu curso?
a. Sim
b. Não
c. Não se aplica
Qual é o seu nível de satisfação com a sua escolha profissional?
a. plenamente satisfeito
b. mediamente satisfeito
c. pouco satisfeito
d. insatisfeito, com perspectivas de melhorar
e. insatisfeito, sem perspectivas de melhorar
Qual é o seu nível de satisfação com os seus rendimentos profissionais/salário?
a. plenamente satisfeito
b. mediamente satisfeito
c. pouco satisfeito
d. insatisfeito, com perspectivas de melhorar
e. insatisfeito, sem perspectivas de melhorar
O curso que você concluiu na Faculdade Santa Casa contribuiu para o seu crescimento pessoal?
a. Sim
b. Não
c. Parcialmente
O curso que você concluiu na Faculdade Santa Casa facilitou o seu acesso ao Mercado de Trabalho:
a. Sim
b. Não
c. Não se aplica
Nos últimos 2 anos você participou de Congressos, Palestras, Seminários na sua área de atuação
profissional?
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a. Sim
b. Não

16. Se fizermos um convite para vir ministrar uma palestra ligada à sua prática profissional,
experiências, ou mesmo apresentar a sua ‘Produção do Conhecimento’ para os acadêmicos de nossa
Instituição você aceitaria?
a. Sim
b. Não
17. Você gostaria de ser informado acerca de eventos e cursos promovidos pela Faculdade Santa Casa?
a. Sim
b. Não
18. Indique os assuntos que mais lhe interessariam para fins de cursos de Atualização, Aperfeiçoamento
e/ou Pós-Graduação: ____________________________

19. Indique os assuntos que mais lhe interessariam para fins de cursos de Atualização, Aperfeiçoamento
e/ou Pós-Graduação: _____________________________
20. Qual(is) sugestão(ões) de melhoria(s) você daria para o curso que você concluiu na Faculdade Santa
Casa? ______________________________________________________________
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