PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

1. Considerações Iniciais

Em atendimento ao disposto no Projeto Político Pedagógico Institucional
–

PPI,

apresenta-se

nesse

documento

o

Programa

Institucional

de

Acompanhamento de Egressos da Faculdade Cenecista de Osório – FACOS.
As ações relacionadas aos egressos vinculam-se à ideia de se obter
uma avaliação continuada das condições de oferta dos cursos e da própria
instituição, visando à formação de profissionais capazes de se integrarem no
mercado de trabalho.
Por meio do acompanhamento dos egressos, do contato direto em
eventos, atividades diversas e demais canais de comunicação, é possível
reunir informações e dados a partir dos quais se estabelecem discussões em
termos da efetiva qualidade dos cursos e da repercussão dos mesmos no
mercado e na sociedade. Tais informações são importantes indicadores para o
aperfeiçoamento dos próprios cursos e o desenvolvimento qualitativo de oferta
educacional da instituição.
Também através do programa, a instituição acompanha 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.

2. Objetivos do Programa de Acompanhamento de Egressos

Constituem objetivos do Programa de Acompanhamento de Egressos:


Identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação de
seu desempenho nos diversos postos de trabalho;



Construir, a partir de diversos instrumentos e recursos, um conjunto
de informações que possibilitem manter com o egresso uma relação
de comunicação permanente e de estreito vínculo institucional;



Integrar os egressos à
aperfeiçoamento

das

comunidade

ações

acadêmica

institucionais

visando ao

concernentes

à

implementação de novos cursos e programas no âmbito da educação
superior;


Estimular e criar condições para a educação continuada de egressos,
identificando demandas para cursos de graduação, pós-graduação e
extensão;



Promover a realização de atividades extracurriculares de cunho
técnico-profissional, buscando a valorização do egresso;



Utilizar os meios tecnológicos atuais como recurso para a
manutenção do contato direto e imediato entre a instituição e seus
egressos;



Estimular o corpo docente a manter contato com o egresso e orientálo, sempre que necessário, em oportunidades profissionais e em
aspectos diversos de seu planejamento de carreira;

3. Ações e Mecanismos Prioritários
Para atingir as finalidades do Programa Institucional de Egressos, são
utilizados diversos mecanismos, entre os quais:


Portal do Egresso - Web Site Institucional

Disponibilização de um espaço denominado “Portal do Egresso”, espaço
este que se constitui em um importante canal de comunicação com os
egressos, com informações e serviços específicos.


Redes Sociais

Utilização constante das redes sociais para divulgação das ações
relativas ao Programa Institucional de Egressos, e através da formação de
grupos específicos, de acordo com as especificidades da rede, coleta de
informações relativas à atuação dos egressos no mercado de trabalho e das
impressões dos mesmos sobre a formação na instituição.


Oferta de Cursos de Pós-Graduação e de Atividades de Extensão

Oferta de cursos de Pós-Graduação e Atividades de Extensão (Eventos,
Palestras, Congressos, Cursos, Fóruns, Seminários,...) com o objetivo de
atender às demandas de formação continuada dos egressos.


Incentivo à Participação em Eventos Diversos

Divulgação dos eventos promovidos pelos cursos aos egressos, com a
finalidade de que participem não só como ouvintes, mas possibilitando
espaços/meios para que relatem suas experiências e vivências no mercado de
trabalho, ou apresentem trabalhos realizados em cursos de Pós-Graduação,
dentre outras. Esses eventos promovem a integração direta dos egressos com
os acadêmicos dos cursos.


Instrumentos para Coleta de Dados

Realização de pesquisas direcionadas para os egressos, através de
instrumentos específicos, com resultados divulgados junto à comunidade
acadêmica.


Política Editorial – Incentivo à Participação dos Egressos

Incentivo à participação dos egressos na submissão de produções
científicas, de acordo com as normas estabelecidas pelo corpo editorial de
cada periódico.

4. Política de Benefícios
4.1 Descontos para a segunda faculdade
Os Egressos da FACOS, que venham a fazer outra graduação na
instituição têm direito a desconto de 10% em todas as mensalidades, desconto
este não cumulativo com outros benefícios no mesmo nível de ensino.

4.2 Descontos para Pós-Graduação
Desconto de 10%, sobre o valor integral de cursos de Pós-Graduação
oferecidos pela IES.

4.3 Descontos em Cursos de Extensão
Desconto de no mínimo 10%, sobre o valor integral de cursos de
Extensão oferecidos pela IES.

4.4 Descontos para Inscrições em Eventos
Descontos promocionais de no mínimo 10% nos eventos realizados pela
IES.

Serão

descontos promocionais para

eventos como:

congressos, semanas acadêmicas, simpósios e outros.

seminários,

4.5 Acesso ao Acervo da Biblioteca
Acesso a periódicos especializados, livros, obras de referência, mapas e
a outros materiais disponíveis na Biblioteca, para consulta local.

4.6 Acesso à estrutura de serviços da Biblioteca
Acesso às salas para estudos individuais e em grupos, computadores
com Internet, Editores de Texto e demais recursos de suporte à pesquisa,
disponibilizados pela Biblioteca.

4.7 Academia
Para acesso aos serviços da Academia, os egressos dispõem dos
mesmos benefícios praticados para os acadêmicos com matrícula vigente, com
valores e condições especiais de acesso.

4.8 Utilização de Espaços Institucionais
Opção de locação de salão de festas e espaços como auditórios, salas e
ginásio de esportes, sendo observados valores da fixados em tabela de
locação vigente na data de contratação.

5. Considerações Finais
A operacionalização do Programa de Acompanhamento de Egressos
está vinculada à Coordenação Acadêmica, às Coordenações de Curso e
setores

diretamente

envolvidos

nos

encaminhamentos

pedagógicos

e

administrativos relacionados.
A partir de um processo de avaliação contínua, de forma articulada entre
os diversos cursos de graduação oferecidos pela IES, este programa é objeto
de constantes revisões, com encaminhamento das demandas a partir de
propostas elaboradas pelos órgãos colegiados e aprovação final pelo Conselho
Superior da IES.

