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Apresentação
O Programa de Acompanhamento dos Egressos da Faculdade Educamais visa obter e atualizar
informações pessoais, acadêmicas e profissionais dos seus egressos, assim como estabelecer
relacionamentos com os mesmos por meio da participação deles em semanas de cursos,
palestras, oficinas, relatos de experiência, entre outros, no âmbito acadêmico e nos eventos
realizados anualmente.
A Faculdade Educamais, por meio do Programa de Acompanhamento de Egressos, busca 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. Com um relacionamento
direto e proporcionando a participação dos egressos em eventos e/ou pesquisa, é 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, revisando e organizando as propostas de formação, no intuito de
formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições.
Este ano, 2021, a instituição vem desenvolvendo ações com o intuito de manter as
informações dos egressos atualizadas, usando de contato para pesquisa simples e identificação
de melhorias através de formulário simples de pesquisa qualitativa.
Neste sentido, o Programa de Acompanhamento de Egressos constitui-se em uma ação que
busca conhecer a opinião dos egressos acerca da formação acadêmica, agregando sugestões,
monitorando a efetiva inserção no mercado de trabalho, buscando reorientar e/ou aprimorar
as diferentes ações institucionais, tanto no que condiz ao ensino e a estrutura curricular, como
às práticas na área da extensão, pós-graduação, e demais atividades da instituição.
E, no intuito de permanecer em contato com os egressos e fomentar a continuidade da
qualificação dos mesmos, a Faculdade Educamais oferta desconto para cursos de pósgraduação EAD. São bolsas de estudo na área de formação ou qualquer outra que seja
mencionada como interesse.

Objetivos
Acompanhar os egressos dos cursos de graduação da Faculdade Educamais e obter, a partir da
opinião dos egressos, um feedback da qualidade da formação oferecida, das políticas de
ensino praticadas, adequando-as, se necessário, às exigências do mercado de trabalho e da
comunidade.












Estreitar os vínculos institucionais que possibilitem manter uma comunicação
permanente com os egressos da Faculdade Educamais;
Identificar os elementos limitadores do acesso dos egressos ao mercado de trabalho;
Estimular e criar condições para a educação continuada de egressos;
Construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às necessidades do
desenvolvimento de competências e habilidades, em consonância com as diretrizes
nacionais para os cursos superiores;
Identificar o grau de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, a
compatibilidade entre a formação obtida e as demandas presentes no mundo do
trabalho bem como as expectativas dos egressos quanto à formação profissional
continuada;
Obter informações que orientem a oferta de novos cursos de graduação;
Estimular a participação dos profissionais formados pela Faculdade Educamais nos
eventos institucionais e eventos específicos dos cursos de graduação;
Ofertar bolsas de estudo para pós-graduação, visando manter contato com o egresso e
a continuidade de sua qualificação.

Dados 2021

Resultados
De 60 alunos abordados, nenhum havia ingressado em pós-graduação depois de
concluir a graduação. 30 aceitaram bolsa de estudo.
A próxima etapa do Programa de Acompanhamento de Egressos é aplicar novas pesquisas
qualitativas para dar continuidade ao acompanhamento da vida profissional dos bolsistas.
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