PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

Unaí – 2013

APRESENTAÇÃO

A Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí – FACISA, propõe uma relação de proximidade
e acompanhamento do egresso de seus cursos, na perspectiva de educação continuada, com
oferta de oficinas, mini cursos, cursos de pequena duração e cursos de especialização, com o
intuito, tanto de manter estreita relação com os mesmos e outros profissionais afins, bem
como de capacitar para o melhor desempenho no mercado de trabalho de nossa cidade e
região.
A FACISA, segundo preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, busca
romper as tendências naturais de quebra de vínculos por parte do egresso, que continua
sendo importante para a IES, que investirá na manutenção da relação através da oferta de
informações e questionamentos que mantenham espevitada sua chama e aguçada sede no
sentido de querer

avançar na construção de conhecimentos, de maneira a contribuir

significativamente para seu aperfeiçoamento profissional, interessada no estabelecimento e
manutenção de vínculos de trabalho, vivências e possíveis dificuldades com as quais se
depare; que as queira superar e, jamais ouse optar pelo recuo ou pela estagnação.

A FACISA vai ao encontro do que propõe as diretrizes do Plano de Desenvolvimento
Institucional, ao manter contato com os egressos. Para que essa política se consolide, a
instituição desenvolve diversas ações com o intuito de mantê-los atualizados, ao acompanhar
suas posições no mercado de trabalho e suas vivências e dificuldades profissionais. Com o
uso de tecnologias modernas de informação e comunicação, o programa de
acompanhamento de egressos se caracteriza como um programa de atualização à distância,
que visa também contribuir com questões profissionais cotidianas, através de consulta ao
corpo docente dos cursos e de outras áreas da FACISA.

OBJETIVO GERAL
 Reforçar a manutenção de vínculos de seus egressos e profissionais afins com a IES,
através da oferta de atividades e cursos de aperfeiçoamento que os subsidiem
formação permanente e no seu crescimento intelectual, profissional e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Manter atualizados os registros e informações de seus ex-alunos, através de banco de
dados e de seu portal;
 Promover a construção do fluxo histórico da situação profissional dos ex-alunos;
 Disponibilizar cursos que despertem e desencadeiem a pesquisa;
 Enfatizar e parabenizar destaques profissionais e produções científicas;
 Buscar identificar a evolução e o rumo das exigências do mercado de trabalho;
 Ofertar cursos de capacitação que contemplem as demandas de mercado;

INSTRUMENTOS

Com vistas ao alcance de tais propósitos na relação com seu egresso, a FACISA
empreenderá as seguintes ações:

1) Atualização de informações acadêmicas dos egressos em banco de dados; além de sua
trajetória profissional;
A Coordenação de Curso, enviará questionários estruturados para obter informações sobre o
curso realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho,
dificuldades encontradas na profissão, perfil de profissional exigido pelas empresas, com
vistas à oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Após a aplicação de questionários,
tabuladas e analisadas as respostas, encaminhadas às coordenações de curso, à Comissão
Própria de Avaliação e à Diretoria Geral da FACISA. Esse trabalho será desempenhado com
o auxílio da Secretaria Acadêmica, que dispõe de telefones e endereços de acadêmicos e
egressos.

2) Vínculo virtual via portal eletrônico e caixa de endereços eletrônicos (e-mail’s), como
via de vínculo e comunicação virtual IES/egresso, onde será oportunizado aos ex-alunos:
Sanar dúvidas, solicitar informações, pontuar sugestões ou críticas.
O endereço na página do facebook será administrado por um profissional da área de
comunicação da IES, que, além de geri-lo, desempenhará o papel de interlocutor, cabendolhe proceder encaminhamentos às respectivas áreas ou departamentos, e prover devolutiva.

3) Site Institucional
A FACISA disponibilizará uma página em seu site direcionada aos ex-alunos da IES. Todo
o conteúdo da página é desenvolvido a partir da proposta de educação continuada. Desse
modo, a página traz matérias jornalísticas, artigos, enquetes, dicas, divulgação de concursos
e ofertas de emprego, informes para aperfeiçoamento profissional, como os Cursos de
Extensão, de Especialização, entre outras abordagens, todas voltadas para o interesse e
formação dos ex-alunos.

4 Promoção de eventos, como: Palestras, seminários, congressos, fóruns, workshops, entre
outros, propostos pela IES, e para atender à política de egressos, serão divulgados em maior
amplitude para os ex-alunos. Eventos abertos a todos os públicos também são promovidos
pela instituição. Neste caso, a FACISA se preocupa em convidar os ex-acadêmicos,
alertando-os para a importância da atualização do conhecimento e da interação com futuros
colegas de profissão.

Metodologia
Na execução do Programa de Acompanhamento de Egressos, a FACISA realizará as
seguintes atividades:
1. Manutenção atualizada do Banco de Dados dos Egressos;
2. Questionário a ser preenchido pelo ex-aluno na página virtual da IES;
3. Cartas circulares por meios tradicionais;
4. Programa de descontos em cursos de pós-graduação e extensão;
5. Incentivo financeiro para uma segunda graduação;

6. Estabelecimento de endereço no Facebook como canal de comunicação, com a extensão
de convite aos egressos para que se adicionem, como fonte de interlocução egresso/IES;
8. Promoção e realização de eventos, tais como: palestras, seminários, congressos, etc.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A FACISA, na expressão contínua de seu compromisso constante e crescente, com o
desafiar e subsidiar a construção de conhecimentos, ao se colocar lado a lado com seu
egresso como pessoa que age e interage tanto com o meio natural, quanto em cidadania, na
construção da sua história, da qual nos orgulhamos de prosseguir fazendo parte, visualiza e
vivencia parte de sua responsabilidade frente às demandas profissionais e sociais da região
na qual está inserida, visando uma sociedade mais bem informada, mais saudável e melhor,
digna de ser eleita, dentre muitas, como um excelente lugar para bem viver.

Fale conosco

Se você tiver sugestões de outros serviços que poderiam ser ofertados pela FACISA, que
estejam de acordo com nossa proposta, seremos imensamente gratos por entrar em contato
conosco para fazer sua sugestão.
Ou ainda, caso tenha uma crítica a fazer, de semelhante forma, seremos agradecidos por
estabelecer contato conosco.

E-mail: egresso@facisaunai.com.br

