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APRESENTAÇÃO
O Programa de Acompanhamento do Egresso foi criado para acompanhar as condições de
inserção do egresso dos cursos de graduação e pós-graduação do Unibave no mercado de trabalho
e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da sua região de inserção. Vinculado
à Diretriz 5 ‘Criatividade e inovação no ensino’, definida nas políticas de ensino do Unibave, o
programa se apoia nas perspectivas de uma educação a partir de práticas pedagógicas criativas e
inovadoras para possibilitar uma formação que atenda a missão institucional que é ‘promover uma
educação que possibilite atender as necessidades humanas de forma sistêmica, criativa e
sustentável’. O programa integra o plano de trabalho da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação,
desenvolvido por meio de parceria intersetoriais.
Em sua dinamização, o programa contribui com a Instituição no que se refere à compatibilidade
entre o perfil do egresso definido no Projeto Pedagógico de cada curso, articulado ao perfil do
egresso, previsto no PDI, considerando a inserção profissional, adequação da formação e a busca
por uma formação continuada por parte do egresso.
Para atender essa perspectiva, o Programa de Acompanhamento do Egresso é permeado por
estratégias que facilitam a relação com o egresso, a partir de ações desenvolvidas interna e
externamente pela instituição.

OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Acompanhar as condições de inserção do egresso dos cursos de graduação do Unibave no
mercado de trabalho e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da sua região de
inserção.
Objetivos Específicos
Art. 3º. São objetivos específicos do Programa:
I.

Verificar a atuação do egresso no ambiente profissional e socioeconômico;

II.

Avaliar o desempenho dos Cursos de graduação e pós-graduação, pelo acompanhamento
do desenvolvimento profissional dos egressos;

III.

Manter informações atualizadas dos egressos;

IV.

Incentivar a formação continuada dos egressos, por meio de cursos de pós-graduação e
extensão, bem como palestras, seminários, workshops e demais ações desenvolvidas pelo
Unibave;

V.

Possibilitar a participação dos egressos em ações específicas de cada curso;

VI.

Disponibilizar ambiente institucional para interação com o egresso;

VII.

Aprimorar relação com as entidades de classe e empresas do setor.

COORDENAÇÃO
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD
APOIO











Pró-Reitoria de Administração - PROADM
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – PROPPEX
Coordenações de Curso de Graduação
Setor de Apoio à Aprendizagem - SEAP
Coordenação de Comunicação e Marketing
Secretaria Acadêmica
Coordenação de Estágio
Diretoria de Avaliação Institucional
Diretoria de Tecnologia de Informação
Comissão Própria de Avaliação - CPA
PÚBLICO ALVO



Egressos dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pelo Unibave.
METODOLOGIA

As Políticas de acompanhamento do egresso possibilitam o acompanhamento e aproximação do
egresso, como forma de conhecer e apoiar a sua inserção profissional. Da mesma forma, essa
interação proporcionará a Instituição subsídios para contribuir com a sua avaliação interna no que
se refere às práticas pedagógicas adotadas para atendimento do perfil de egresso que se pretende,
a nível de curso e de instituição. Nesse sentido, a instituição poderá acompanhar também as
tendências e exigências externas, do mercado formal e informal, no que se refere às necessidades
de formação adequadas para atendimento das demandas advindas desses locais.
O Programa funcionará no âmbito do curso de graduação e pós-graduação, com contribuições dos
diversos setores do Unibave, especialmente à Coordenação de Comunicação e Marketing, à
Diretoria de Tecnologia de Informação e a Diretoria de Avaliação Institucional.
Serão realizadas pesquisas com o intuito de coletar informações acerca da inserção profissional
do egresso. Essas pesquisas serão realizadas por meio digital.
A possibilidade de participação do egresso e instituições empregadoras podem resultar em
importantes indicadores para avaliação institucional.
Os resultados obtidos poderão contribuir significativamente com os cursos e programas
institucionais, pois estes poderão ser aprimorados ou criados a partir de demandas apontadas pelas
pesquisas, como por exemplo a criação de cursos de pós-graduação e extensão.

Dessa forma, o Unibave reconhece a importância do acompanhamento do egresso, pois esta
estratégia possibilitará discussões efetivas no âmbito dos cursos e demais programas, quanto a
qualidade do trabalho desenvolvido pela instituição na sua região de abrangência.
AÇÕES

I.

Mobilização dos egressos para participação em eventos acadêmicos, artísticos e culturais
promovidos pelo Unibave, especialmente no âmbito do curso;

II.

Criação de ambiente para interação com o egresso: Portal do Egresso, para disponibilizar
links de interesse dos egressos (benefícios, vagas de emprego, contato com as entidades
de Classe, dentre outros).

III.

Elaborar formulário para aplicação de pesquisas junto aos egressos e instituições
empregadoras;

IV.

Realização de pesquisas junto aos egressos e instituições empregadoras;

V.

Envolvimento do Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada curso na discussão dos
resultados obtidos pelas pesquisas;

VI.

Utilização dos resultados das pesquisas para o Relatório de Autoavaliação Institucional.

VII.

Atualização dos registros dos egressos (endereço, telefone, e-mail, local de trabalho, dentre
outros)

VIII.

Divulgação das possibilidades de formação continuada ofertadas pela Instituição (cursos de
especialização, extensão, dentre outros).

