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1- INTRODUÇÃO  

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de 

Coromandel está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que 

são realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos 

tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de 

melhorar as competências e as habilidades dos discentes bem como a 

participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela 

instituição.  

Por meio da politica de acompanhamento a instituição acompanha o 

egresso sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das 

informações obtidas construir indicadores que permitem uma discussão e 

análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos 

mesmos no mercado de trabalho e na sociedade. Deve-se levar em 

consideração que tais informações são importantes indicadores para o 

aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo de 

oferta educacional da IES.  

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados 

sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que 

a IES acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do 

mercado possibilitando assim a revisão e organização das propostas de 

formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados 

para o mercado.  

A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua 

transição para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a 

continuidade da relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de 

graduação. Tem-se o entendimento que a política de acompanhamento ao 

egresso não começa logo após a colação de grau. Ela deve se iniciar enquanto 

o aluno está se preparando para sair âmbito acadêmico para atuar no mundo do 

trabalho. Neste momento ocorre a necessidade de orientações específicas para 

que o mesmo possa se sentir mais seguro e preparado para enfrentar o a 

competitividade do mercado atual.  

Sendo assim as politicas de acompanhamento do egresso juntamente 

com o Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas 



fundamentais e fonte de informações para a auto avaliação continuada da 

Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

2- OBJETIVOS  

 Conhecer o perfil profissional do egresso formado na FCC; 

 Atualização do banco de dados com informações referentes aos ex-

alunos da IES.  

 Estabelecer uma comunicação continua entre o egresso e a Instituição; 

 Estimular à participação do egresso em eventos promovidos pela 

instituição bem como nos cursos de extensão e pós-graduação que são 

oferecidos periodicamente nas diversas áreas do conhecimento;  

 Propor melhorias constantes na instituição através das sugestões dos 

egressos. 

 Identificar possíveis insatisfações dos egressos quanto a IES 

possibilitando sanar as mesmas futuramente;  

 Verificar as expectativas que os egressos possuíam sobre curso foi 

alcançada após a conclusão do mesmo e inserção no mercado de 

trabalho;  

 Fomentar o relacionamento entre a IES e seus egressos, visando 

aperfeiçoar as ações institucionais concernentes à implementação de 

novos cursos e programas no âmbito da educação superior; 

Alguns mecanismos são necessários atender as necessidades previstas na 

Política de Egressos, pelo Programa de Acompanhamento do Egresso.  

 

3- MECANISMOS DE CAPTAÇÃO E CONTATO COM EGRESSO– 

PRESENCIAL OU VIRTUAL  

 

3.1- A criação do portal de egressos 

 

A criação de um Portal do Egresso no site da IES é um canal de comunicação 

com egresso eficiente, o mesmo foi criado para ser uma forma de contato 

permanente dinâmica de comunicação.  

O Portal de Egresso terá por objetivos:  



 Comunicar ao egresso as atividades relevantes desenvolvidas pela 

instituição tais como cursos, palestras seminários. Semanas cientificas, 

ofertas de cursos de graduação em áreas distintas e cursos de pós 

graduação nas diversas áreas do conhecimento;  

 Promover a interação do egresso com a instituição e a comunidade 

acadêmicas através da participação em eventos como praticas 

esportivas, atividades culturais e artísticas promovidas pelos diversos 

cursos oferecidos pela instituição;   

 Proporcionar a participação de egressos em atividades científicos e de  

responsabilidade social e ambiental; 

  Apoiar os egressos nas questões voltadas ao mercado de trabalho e 

empregabilidade, divulgando as novidades do mercado e eventuais 

ofertas de vagas de emprego;  

 Coletar informações dos egressos através dos questionários eletrônicos 

disponibilizados no site.  

 

3.2- Cadastro através de um banco de dados:  

 

O cadastro no banco de dados e realizado através do preenchimento de um 

formulário que pode ser realizado via site, e-mail ou na própria instituição, com 

orientação e acompanhamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA e a 

divulgação pelo setor de Marketing, e também através das visitas pelo setor de 

Marketing da FCC em todos os segmentos que possuírem egressos da FCC. O 

questionário contempla todas as informações do egresso conforme o programa 

de acompanhamento feito pela IES.  

 

3.3- Promoção de eventos: 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel promoverá diversas atividades que 

atendem aos egressos tais como: como palestras, seminários, fóruns, 

workshops, entre outros, e para atender à política de egressos, Tais eventos 

podem ser divulgados aos egressos através dos e-mails cadastros e dos 

veículos de comunicação que a instituição possui maior amplitude para os ex-

alunos, através de seus e-mails cadastrados. 



A instituição ainda tem como prática convidar os egressos para relatar aos 

discentes suas experiência vivenciadas após sua formação como forma de 

integração entre alunos/ex-alunos/empresas/comunidade/Instituição, 

fortalecendo ainda mais o vinculo da IES com o mesmo.  

 

3.4- Descontos para inscrições em Eventos  

 

A faculdade Cidade de Coromandel com intuito de aproximar os egressos com 

a comunidade acadêmica e promover atualização de seus conhecimento oferece 

descontos promocionais para os eventos realizados pela IES tais como semanas 

acadêmicas, seminários, simpósios, palestras dentre outros.  

 

 

3.5- Incentivo a cultura e ciência- Acesso e associação na Biblioteca  

 

A faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza ao seu egresso acesso a 

periódicos, livros, obras de referência, mapas e a outros materiais disponíveis 

para consulta local permitindo que o mesmo fazer parte de uma ambiente voltado 

a difusão e a produção do conhecimento.  

 

 

3.6- Desconto nos cursos de pós-graduação 

 

A faculdade Cidade de Coromandel oferece aos seus egressos o desconto de 

20% em qualquer curso de pós-graduação da IES como forma de incentivo a 

formação continuada desses alunos. 

 

 


