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Introdução 
 

A Faculdade Integrada de Pernambuco, foi credenciada pela Portaria 

827, em 27 de Abril de 1996. Portanto, há 16 anos tem formado profissionais 

críticos e comprometidos com a sociedade. No contexto desta formação a 

Instituição assume o compromisso em acompanhar as trajetórias destes 

profissionais, bem como se compromete a ofertar a educação continuada para 

estes egressos.  

 

Neste sentido, de fundamental importância que a IES mantenha uma 

Programa específico voltado a estes profissionais de forma a permitir o seu 

vínculo com a FACIPE. Por outro lado, o acompanhamento de egressos 

propicia avaliar a qualidade da formação oferecida, assim como refletir acerca 

do Projeto Pedagógico de Curso, tendo em vista a sua contínua adequação. As 

trajetórias profissionais vislubram, assim, a atualização curricular, em seu 

alinhamento com as demandas do mercado de trabalho, bem como seu 

alinhamento com as expectativas do egresso.  

 

 A percepção da formação recebida pelo egresso e as suas demandas 

por educação continuada permitem à Faculdade Integrada de Pernambuco 

traçar estratégias que melhor atendam às necessidades dos egressos e, 

também, buscar a contínua melhoria da oferta educacional, além de aproximar 

a IES das empresas/órgãos de empregabilidade dos profissionais egressos da 

Instituição.  

Objetivos do Programa 

 

O Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade 

Integrada de Pernambuco, de forma sistêmica, pretende manter vínculo com o 

egresso, após a conclusão do seu curso, de forma a acompanhar a sua 

trajetória profissional. 
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Objetivo Geral 

 

Sistematizar o processo de relacionamento e acompanhamento do 

egresso, por meio de mecanismos de apoio   a carreira profissional, assim 

como por meio da oferta de educação continuada, integrando-o em atividades 

de extensão, programas de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Senso, 

participação em eventos, dentre outras atividades 

Objetivos Específicos 

 

- Avaliar o desempenho dos Cursos com relação ao mercado de trabalho, 

pelo acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

- Implantar programa regular de avaliação sob a ótica do egresso, que 

retroalimente a academia, abrangendo aspectos institucionais e do curso; 

- Manter o cadastro atualizado dos alunos egressos; 

- Orientar o egresso quanto ao planejamento de Carreira e apoia-lo na 

busca de colocação profissional;  

- Promover encontros, cursos de extensão, capacitações, palestras, 

dentre outros, direcionados a profissionais egressos. 

Sistematização do Programa 

 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos se encontra a cargo 

de um setor específico da Instituição, denominado Facipe Carreiras. Trata-se 

de um espaço com foco na capacitação profissional, no gerenciamento e 

divulgação de oportunidades emprego e de estágios. Também é 

disponibilizada orientação individual ao plano de carreira e na interação social, 

por meio das redes sociais. O Serviço é destinado aos alunos e egressos da 

IES, de forma gratuita. Sempre atuando de forma estratégica, a Facipe 

Carreiras disponibiliza vagas de empregos e estágios, por meio de parcerias, 

com renomadas empresas, além de oferecer diversos serviços, visando à 

capacitação profissional.  
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As ações desenvolvidas a partir do programa visam, dentre várias 

possibilidades, contribuir com a qualidade da oferta educacional da Facipe. 

Pressupõe identificar as dificuldades dos egressos e colher informações de 

mercado, tendo em vista formar profissionais cada vez mais qualificados para o 

exercício de suas atribuições. Também é fundamental destacar as ações 

voltadas à atualização de vínculo com o egresso, assim como a autoavaliação, 

que se efetua em parceria com a CPA – Comissão Própria de Avaliação.  

Neste sentido, aplica-se instrumento destinado aos egressos, com indicadores 

que permitem acompanhar a trajetória profissional, bem como colher as 

impressões do egresso acerca do curso realizado. 

  

Sendo assim este programa prioriza a construção de banco de dados 

dos egressos da Instituição com fins de: 

 

- Dispor de dados relativos à inserção dos egressos no mercado de 

trabalho, de forma a subsidiar o redimensionamento de ações 

acadêmicas e institucionais em cada curso e na própria Instituição; 

- Possibilitar a análise/avaliação do perfil profissional proposto por cada 

curso da Instituição e o seu redimensionamento, em conformidade com as 

demandas identificadas no campo da atuação profissional; 

- Estabelecer um relacionamento que possibilite a criação de cursos de 

extensão e pós-graduação, visando atender a este público, bem como 

permitir que tenham acesso aos eventos institucionais, visando, assim, 

sua atualização contínua; 

- Promover encontro de egressos para intercâmbio de informações. 

 

Para esse a construção do banco de Dados dos Egressos seja algo 

efetivo, o Programa de Acompanhamento de Egressos pretende manter dados 

sobre a inserção destes profissionais no mercado de trabalho e, ainda, obter 

informações do próprio mercado, visando a contínua qualificação dos cursos 

oferecidos pela Instituição. Por este mecanismo é possível acompanhar, 

qualificar e mensurar:  
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I.  Atuação dos egressos no ambiente profissional e socioeconômico; 

II.  Opinião dos empregadores sobre os egressos da Instituição; 

III.  Percepção em relação ao percurso acadêmico do egresso na IES e na 

vida profissional; 

IV.  Interesse em educação continuada. 

 

A análise das informações contidas no Banco de Dados de Egressos e 

o cruzamento com as avaliações de cursos deverão contribuir, 

significativamente, para o aprimoramento de programas existentes, bem como 

para o planejamento de cursos de pós-graduação. 

 

Também o Programa de Acompanhamento de Egressos viabiliza a 

manutenção de um processo sistematizado de comunicação dinâmico  entre a 

Instituição e seus ex-alunos, por meio da  Assessoria de Comunicação, que 

divulga as atividades da IES voltadas aos egressos, assim como divulga  

trajetórias profissionais. Além do portal da instituição, a FACIPE utiliza as 

mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) para manter 

seus egressos informados sobre o que ocorre na instituição.  

 

Dentre as ações previstas pelo Programa de Acompanhamento de 

Egressos destacam-se:  

 

- Disponibilizar ao egresso dados sobre o seu percurso acadêmico na 

Faculdade; 

- Integrar o egresso à comunidade acadêmica através de convites para 

participação em eventos acadêmicos, artísticos, culturais e esportivos 

promovidos Faculdade; 

- Promover a atualização acadêmica para os ex-alunos através da oferta 

de cursos, seminários e palestras direcionadas à complementação 

profissional do egresso; 

- Divulgar conquistas, premiações e produção acadêmica, artística e 

literária de egressos; 
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- Possibilitar a captação de informações, por meio de ferramenta própria, 

para divulgação de indicadores, que irão subsidiar o Programa de 

Acompanhamento do Egresso; 

- Divulgar notícias dos egressos no site; 

- Disponibilizar link’s de interesse: CNPq, MEC, Conselhos profissionais e 

outros. 

 

O acompanhamento do egresso se constitui, portanto, como um dos 

recursos fundamentais na construção de indicadores que possam contribuir 

para a discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e da sua 

repercussão no mercado e na sociedade. Também propicia promover o 

aperfeiçoamento dos cursos, contribuindo ao desenvolvimento qualitativo de 

oferta educacional da FACIPE, bem como propicia promover a oferta de 

educação continuada para estes profissionais egressos. 

 

O desenvolvimento do Programa de Acompanhamento de Egressos, 

sob responsabilidade da Facipe Carreiras, conta com a participação de outros 

setores da IES, tais como: Gestão Acadêmica, Comissão Própria de Avaliação, 

Assessoria de Comunicação, Coordenações de Cursos, Núcleo de Tecnologia 

e Informática. 

 

A avaliação do Programa ocorre a partir do indicador estratégico Índice 

de empregabilidade dos alunos / egressos, através dos resultados obtidos na 

pesquisa de egresso.  


