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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade Sinergia apresenta o PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 

DOS EGRESSOS - PAE -, visando criar um mecanismo de apoio e de 

educação continuada aos formados de nossa Instituição.  

Geralmente, os acadêmicos egressos perdem vínculo com a instituição 

formadora, permanecendo sem acesso ao intercâmbio com seus antigos 

professores, colegas e especialistas em suas áreas de trabalho. 

A Faculdade Sinergia em apoio a seus egressos procura mantê-los 

atualizados, checando suas inserções no mercado de trabalho e suas vivências 

e dificuldades profissionais. 

Usando modernas tecnologias de informação e comunicação, através do site 

institucional (http://sinergia.edu.br), visa também auxiliar na resolução de 

problemas profissionais cotidianos, através de consulta ao corpo docente dos 

Cursos e de outras áreas da Faculdade. 

A nossa intenção é que todos os acadêmicos egressos da Faculdade Sinergia 

participem dessa interação, construindo um espaço de desenvolvimento 

profissional e atualização científica, que poderá ser ampliado em encontros 

presenciais em nossa Instituição. 

A pretensão é de saber lidar com as dificuldades dos egressos e colher 

informações do mercado, visando formar profissionais cada vez mais 

qualificados para o exercício de suas atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sinergia.edu.br/
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JUSTIFICATIVA 

 

O acompanhamento dos egressos pode permitir à Instituição constatar os 

aspectos que deverão ser aprimorados nos processos de acesso, a adequação 

das matrizes curriculares, a incorporação de demandas sociais por meio de 

instrumentos previstos nas próprias matrizes (estágios, pesquisas, extensão) e 

assim por diante. 

 

Com o acompanhamento dos egressos, a Instituição pode avaliar o seu campo 

de atuação profissional no mercado de trabalho, a avaliação de que ele faz da 

Instituição e do seu curso, agora como egresso, e as suas expectativas quanto 

à formação continuada. 

 

 A falta de políticas para o acompanhamento do egresso da Faculdade 

Sinergia e o acompanhamento aos egressos como critério da Avaliação 

Externa (MEC)1 são outros fatores que enfraquecem a Avaliação Externa da 

instituição justificando, assim, este Programa. 

Portanto, o PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS - PAE -

,da Faculdade Sinergia visa se constituir em uma ferramenta e fonte de dados 

e de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Sinergia. 

Nesse contexto, é que se apresenta o respectivo Programa, demonstrando 

uma preocupação da IES com o desempenho de seus concluintes de curso em 

sua vida profissional, preocupação esta que deve redundar em ações 

concretas que contribuam para que os profissionais formados pela Faculdade 

Sinergia tenham sucesso em suas carreiras. 

 

                                                           
1
 DIMENSÃO 9: Políticas de atendimento aos discentes.  

9.4. Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação continuada. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando existem mecanismos adequados para conhecer a 
opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de 
ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida; além 
disso, a opinião dos empregadores dos egressos é utilizada para revisar o plano e os programas e 
existem atividades de atualização e formação continuada para os egressos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Desenvolver uma política de acompanhamento dos egressos, levando-se em 

consideração as oportunidades de formação continuada, a inserção profissional 

e a participação na vida institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Manter os registros atualizados de alunos egressos; 

- Avaliar o desempenho da instituição, por meio da pesquisa de satisfação do 

formando e do acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-

alunos;  

- Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos;  

- Analisar trajetórias profissionais;  

- Avaliar situações profissionais;  

- Promover o intercâmbio entre os egressos, formandos e calouros e entre eles 

e a Faculdade Sinergia; 

- Promover encontros, cursos de extensão e outros eventos direcionados aos 

profissionais formados pela Instituição; 

- Assegurar um canal de comunicação para a satisfação de interesses comuns. 

- Caracterizar o perfil do egresso, para subsidiar o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento curricular;  

- Viabilizar a criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos 

egressos;  

- Acompanhar a carreira dos egressos, discutindo-as periodicamente;  

- Fidelizar o relacionamento entre o egresso e a Faculdade Sinergia. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

- Incentivo ao egresso à docência na Faculdade Sinergia, sobretudo daqueles 

que se destacaram com suas participações em Programas e Projetos 

Institucionais, desde que habilitados em Programas de Pós-graduação lato 

sensu e/ou stricto sensu; 

  

- incentivo e apoio à criação da Associação de Egressos da Faculdade 

Sinergia -AEFS-, mantendo, desta forma, o vínculo que possibilitará o 

acompanhamento em sua vida profissional, uma vez que a sede da associação 

será nas dependências da Faculdade Sinergia; 

 

- promoção de eventos que possibilite a realização de palestras e depoimentos 

dos egressos aos alunos da Faculdade Sinergia; 

 

- interação permanente por meio da criação da mala direta para os egressos, 

possibilitando assim um total intercâmbio e mantendo-os informados das 

diversas atividades da Instituição. 

 

- condecoração dos egressos que se destacam em atividades profissionais; 

 

- divulgação permanente da inserção dos alunos formados, no mercado de 

trabalho; 

 

- coleta de informações do mercado de trabalho visando formar profissionais 

cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições; e 

 

- manutenção do vínculo entre a Faculdade Sinergia e os alunos egressos. 
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SISTEMATIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Com a finalidade de atingir os propósitos elencados nos objetivos geral e 

específicos do PAE – Programa de Acompanhamento de Egressos – as 

seguintes atividades devem ser desenvolvidas: 

 

 

a) Cadastramento do Egresso 

O egresso possui seu cadastro junto à Secretaria Acadêmica da IES. Esse 

cadastro deverá ser incluído no banco de dados do Portal do Egresso quando 

da conclusão do curso pela Secretaria Acadêmica. O cadastro do egresso 

conterá informações sobre telefone, e-mail, endereço e informações 

profissionais. 

A manutenção deste cadastro atualizado, no Portal do Egresso, poderá ser 

realizada pelo próprio Egresso permitindo assim a troca de informações com o 

mesmo. Este cadastro estará disponível no site da instituição 

http://sinergia.edu.br , pelo link Portal do Egresso. 

 

b) Intercâmbio de Informações 

A manutenção do contato com os egressos dar-se-á de maneira preferencial 

pelo Portal do Egresso e por listas de e-mail. Necessário afirmar a importância 

da manutenção do cadastro atualizado. 

 

c) Realização de pesquisas 

De maneira sistemática pesquisas deverão ser realizadas junto ao mercado 

para identificar oportunidades de trabalho nas áreas relacionadas aos cursos 

oferecidos pela Faculdade Sinergia. As informações obtidas nessas pesquisas 

http://sinergia.edu.br/
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deverão ser disponibilizadas no Portal do Egresso para conhecimento dos 

mesmos. 

 

d) Encontro de Egressos 

Estimular a realização de encontro de egressos deve ser uma prática adotada. 

Esses encontros deverão receber o estímulo para que os egressos participem 

e para que possam acontecer de maneira periódica, contribuindo para o 

fortalecimento das relações de amizade e troca de informações. 

 

e) Promoção de cursos 

A partir das pesquisas de mercado e de interesse com os próprios egressos, a 

Instituição a realizará cursos de extensão além de identificar novas 

possibilidades de cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento. 

 

f) Inserção profissional 

Manter relacionamento institucional com empresas potenciais contratantes de 

mão de obra com a intenção de disponibilizar informação sobre disponibilidade 

de vagas de trabalho. 

 

g) Participação do egresso na vida da IES 

Identificar oportunidades para trazer os egressos à participação da vida 

institucional seja para realização de palestras, participação em eventos 

promovidos pela IES, participação em Comissões e Conselhos, participação 

em bancas de Trabalhos de Final de Curso e outras atividades nas quais isso 

seja possível. 

 

h) Avaliação Institucional 

Buscar junto à Comissão Própria de Avaliação - CPA, facilitar a participação 

dos Egressos no processo de autoavaliação sugerindo meios e fornecendo 

subsídios à CPA para a busca da melhoria da qualidade na IES. 
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i) Aprimoramento dos cursos 

Estabelecer contato com os egressos a fim de buscar  informações sobre o 

curso realizado, a atuação no mercado de trabalho, as dificuldades 

encontradas na profissão, o perfil de profissional exigido pelas empresas. Os 

subsídios dos contatos com os egressos serão fornecidos às coordenações de 

cursos com a análise de informações repassadas pelos egressos quanto à 

organização didático-pedagógica, à infraestrutura e ao corpo docente. 

 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Ficará ao encargo da Assessoria de Comunicação da Faculdade Sinergia a 

ampla divulgação do Programa junto às comunidades interna e externa com 

especial ênfase aos Egressos da Instituição. 

 

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 

 

A implantação e coordenação do Programa de Acompanhamento de Egressos 

terá a responsabilidade de um Coordenador indicado pela Direção Geral, 

cabendo-lhe promover o desenvolvimento das parcerias internas para a 

viabilização do programa e, ao mesmo tempo, definir os possíveis agentes 

necessários a implementação do programa. 

 

 

PARCERIAS INTERNAS 

 

Para o desenvolvimento do programa deverão participar pelo menos os 

seguintes órgãos da Instituição: 

- Coordenações de Cursos; 
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- Secretaria Acadêmica; 

-Coordenação de Ensino; 

- Coordenação Pedagógica; 

- Setor de Tecnologia de Informação; 

- Assessoria de Comunicação; 

- Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

 

 

IMPLANTAÇÃO 

 

O Programa de Acompanhamento de Egressos foi implementado em .16/06/ 

2015 com a Resolução DG 012 que o instituiu.  

 

 

METODOLOGIA  

 

As atividades relativas ao Programa de Acompanhamento de Egressos são 

desenvolvidas a partir do levantamento de informações que o próprio site da 

Faculdade disponibiliza e por meio de uma primeira comunicação, seja por 

carta, telefone, e-mail, facebook e outras ferramentas eletrônicas, com cada 

egresso para que ele faça parte dessa comunidade que a Faculdade 

reconhece de fundamental importância.  

Assim, se realiza uma coleta de dados através de instrumento específico 

composto por questões abertas e fechadas buscando captar, entre outros 

aspectos, a qualidade da formação recebida, índice de ocupação, sugestões 

para alterações no Projeto Pedagógico dos Cursos, atividades de educação 

continuada, cursos e eventos. 

Com este Programa fica instituído o “Dia do Egresso” no dia de aniversário da 

Instituição (23-11). 
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

O Programa deverá ser avaliado a partir de indicadores quantitativos e 

qualitativos: 

a) Número de acessos ao site do “Portal do Egresso”; 

b) Presença de Egressos a eventos promovidos pela Faculdade; 

c) Pesquisa de opinião realizada entre os egressos. 

 

 

 

Navegantes, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

  

Prof. João Batista Matos 
Presidente da Faculdade Sinergia 

  


