POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

I – INTRODUÇÃO
Uma das principais finalidades das Instituições de Educação Superior, descritas na LDB
9394/96 é “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua”. Uma das possibilidades de verificação do cumprimento
dos objetivos institucionais é acompanhar seus diplomados, ou egressos, como optamos por
denomina-los.
O Programa de Acompanhamento de Egressos criado pela Faculdade Anasps tem
como principal objetivo manter o vínculo construído com estes, ao longo do seu processo
formativo, podendo, desta forma, contar com a participação deles nas Autoavaliações
Institucionais, além de proporcionar eventos e benefícios exclusivos para este público tão
importante para a instituição.
Manter o egresso próximo da Instituição proporciona benefícios de “mão dupla”. Será
relevante para a comunidade acadêmica que o egresso faça essa ponte entre os campos
acadêmico e profissional, de forma que, os alunos em curso se beneficiem das proposições
sugeridas pelos egressos na melhoria do curso, ou compartilhando experiências da sua
atuação. Em contrapartida, o egresso se beneficia da proximidade com a academia, do saber
científico, do contato com os professores.
Dessa forma, pensando tornar público suas proposições junto aos egressos, por meio
do seu Programa de Acompanhamento do Egresso, a Faculdade Anasps criou seu Portal do
Egresso (www.faculdadeanasps.com.br/egressos ).

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos do Programa de Acompanhamento de Egresso da Faculdade
Anasps são:
● Acompanhar seus egressos e sua evolução profissional (na área de formação do seu
curso);
● Manter cadastro atualizados dos egressos;
● Promover a participação dos egressos nas autoavaliações institucionais, incluindo sua
representatividade na comissão;
● Promover encontros, seminários e palestras de cunho técnico-profissional com a
finalidade de complementar a formação prática;
● Desenvolver Portal de vagas de emprego;
● Manter o vínculo com o egresso, a partir do e-mail institucional, que permanecerá
com o aluno mesmo após concluir o curso de graduação;

● Desenvolver política de bolsas de estudos para os Cursos de Pós-Graduação e de
atualização profissional da Faculdade Anasps com a finalidade de promover a
educação continuada dos seus egressos.
III – RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
A responsabilidade pela operacionalização do Programa de Acompanhamento de
Egressos será do Núcleo de Comunicação e Marketing com a colaboração das coordenações
de Educação Presencial e EaD, e coordenadores dos cursos de graduação.

IV – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
Para atingir os objetivos propostos o responsável pelo programa deverá implantar e
operacionalizar os seguintes mecanismos:
1. Acompanhamento dos egressos e sua evolução profissional (na área de formação do
seu curso)
Serão utilizados como elementos de análise o questionário socioeconômico
preenchido no ingresso. No último semestre do curso, o aluno deverá preencher um
questionário a fim de que sejam coletadas as seguintes informações.
a) Dados de perfil (idade, sexo, curso);
b) Avaliação geral do curso (potencialidades e pontos a melhorar);
c) Dados profissionais (atuação no mercado de trabalho na área do curso, faixa
salarial);
d) Interesse em realizar cursos de pós-graduação ou de atualização profissional na
Faculdade.
Anualmente, no questionário da Autoavaliação Institucional, serão inseridas
perguntas que tragam alguns indicadores do perfil do egresso (curso, ano de conclusão,
atuação profissional e faixa salarial).
2. Cadastro atualizado dos egressos
Ao finalizar o curso o egresso será convidado a cadastrar-se no portal do Egresso da
Faculdade Anasps, a fim de garantir acesso aos benefícios que lhe são oferecidos. O cadastro
atualizado garante ao egresso o recebimento de notícias, informações importantes relativas
à sua área de formação, convite para participar de eventos e informações de cursos na sua
área.
Além disso, o responsável pelo Programa de Acompanhamento manterá os egressos
atualizados, sistematicamente, sobre as atividades ocorridas na Faculdade por meio de e-mail
institucional, atualização do site e envio de informativos da Faculdade.

3. Incentivo à participação dos egressos na autoavaliação institucional, incluindo sua
representação na comissão
Eleição entre pares para escolha de um representante na próxima Comissão e o envio
anual do convite para participar da pesquisa.
4. Promoção de encontros, seminários e palestras de cunho técnico-profissional com a
finalidade de complementar a formação prática
O setor responsável pelo acompanhamento de egressos poderá:
- promover pesquisa com os egressos dos cursos a fim de verificar os conteúdos
de maior interesse entre eles.
- promover, anualmente um encontro com egressos, observando o calendário
anual das profissões.
- divulgar aos egressos todos os eventos realizados pela Faculdade.
5. Portal de vagas de emprego
Disponibilizar no mural virtual vagas de emprego relacionadas às áreas de formação
da Faculdade Anasps, das empresas que solicitarem, visando a inserção profissional dos
alunos e egressos.
6. Política de bolsas de estudos para os Cursos de Pós-Graduação
Os egressos terão acesso à informação, principalmente sobre as novas turmas de PósGraduação e de Atualização Profissional da Faculdade Anasps e poderão ser beneficiados com
a Política de Bolsas aos egressos.
V – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
O Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade Anasps será avaliado
anualmente, através da autoavaliação institucional, bem como, pelos responsáveis, através
de indicadores de desempenho a serem criados.

