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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO
A Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana - UNEF dispõe em sua estrutura
organizacional do Serviço de Acompanhamento de Egresso, através do qual são
desenvolvidas atividades diferenciadas para o atendimento das demandas
consideradas pertinentes para um acompanhamento dos egressos, buscando
identificar o grau de dificuldade em sua inserção no mercado de trabalho.

Acompanhamento de egresso e criação de oportunidades de formação
continuada
Buscando manter vivo o relacionamento com seus egressos, a UNEF desenvolve
ações que visam mostrar aos discentes as atividades que estão sendo desenvolvidas
pelos egressos, bem como, a partir de dados obtidos, identificar possíveis melhorias na
matriz curricular dos cursos ofertados e oportunidades para formatação de programas
de cursos de Pós‐Graduação, que possibilitem mais alternativas na consolidação de
sua vida profissional.
A UNEF, em relação aos egressos tem por projeto:


Manter atualizado o contato com empresas no intuito de apoiar e encaminhar, a

qualquer tempo, egressos à procura de oportunidades de trabalho;


Manter e atualizar o cadastro de alunos formados, seus dados para contato e local

de trabalho;


Criar evento anual para encontro e confraternização dos egressos;



Criar premiações para futuros profissionais egressos desta instituição;



Convidar e incentivar os egressos a participarem de eventos e cursos de extensão

promovidos pela instituição;
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Convidar os egressos para transmitirem suas experiências aos novos alunos,

participando como palestrantes em eventos.
Para o desenvolvimento do processo de acompanhamento dos egressos são
evidenciados os seguintes mecanismos:
I ‐ Cadastro através de banco de dados: Formulário feito via web, com questões
objetivas e interpretativas que serão respondidas pelo próprio egresso. As respostas
serão tabuladas e analisadas pela Comissão Própria de Avaliação, que encaminhará
o resultado final para as Coordenações de Curso de Graduação, para a Direção
Acadêmica e Presidência.
II – Endereço eletrônico: Aos egressos é assegurado um canal de comunicação
virtual, valendo‐se inclusive da Ouvidoria, para que possam ser sanadas dúvidas,
solicitar informações, fazer sugestões ou críticas.
III – Promoção de eventos: A UNEF tem diante de si uma diversidade de eventos, tais
como palestras, seminários, congressos, fóruns entre outros. Esses eventos atendem
à política de egressos assegurando‐lhes efetiva participação. As ações projetadas
são: A – Eventos de Integração. B – Ações Interativas
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