
 

 

 

 

 

 

   Política de Acompanhamento de Egressos da FANAP 
 

 

A Política de Acompanhamento de Egressos (PAE) da FANAP constitui instrumento que 
possibilita continuada avaliação da instituição, por meio do desempenho profissional e 
participativo dos ex-alunos (egressos). Trata-se de um importante passo no sentido de 
incorporar ao processo de ensino/aprendizagem elementos da realidade social e de mercado, 
que apenas o detentor de diploma de ensino superior está em condições de oferecer, já que é 
ele quem experimenta pessoalmente as consequências dos aspectos positivos e negativos 
vivenciados durante sua graduação.  

Dessa forma, entende-se que a Política de Acompanhamento dos Egressos é de suma 
importância para o ex-aluno e, também, para a Instituição, pois o primeiro possui a 
oportunidade de retornar e conviver com as atividades acadêmicas e de integração com a sua 
origem do ensino superior, e a Instituição por obter retornos a respeito dos resultados obtidos 
pelos seus egressos. Justificando, assim, a viabilidade da política em referência. 

A FANAP terá a implementação da PAE após a conclusão do curso pela primeira turma de 
formandos, no segundo semestre do ano de 2016. 

 

1 OBJETIVOS 

-Avaliar o desempenho da instituição, por meio do acompanhamento do     desenvolvimento 
profissional dos ex-alunos; 

-Manter registros atualizados de alunos egressos; 

- intercâmbio entre ex-alunos; 

- Promover a participação de egressos em atividades extracurriculares – participação em 
projetos de pesquisa ou extensão etc. - de cunho técnico-profissional, como complemento à 
sua formação prática; 

-Possibilitar as condições para que os egressos possam apresentar aos graduandos os 
trabalhos que desenvolvem nas suas instituições/organizações por meio de palestras ou nas 
Jornadas Acadêmicas do curso, palestras durante a Jornada Jurídica e o evento INTEGRAFANAP 
e outras formas de divulgação; 

- divulgar permanentemente, a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho; -  

-Incentivar a participação dos profissionais egressos da FANAP, nos projetos de 
responsabilidade socioambiental desenvolvidos pela Instituição; 

-Incentivar visitas/utilização da biblioteca da FANAP; 



 

 

 

-Incentivar a participação em Cursos de Pós - Graduação; 

-Incentivar a participação em Cursos de Extensão nas modalidades: presencial e a distância 

(EaD). 

2 ESTRATÉGIAS 

-Incluir no Calendário Acadêmico da FANAP a data do Encontro dos Egressos da FANAP 

-Criar um grupo no Facebook da FANAP 

-Implementar  mecanismos de Divulgação da PAE em sites e páginas como a da OAB-GO e 

outras categorias profissionais e proporcionar a participação em eventos da área, realizados 

pela FANAP  

- Criar arquivo dos Egressos/Consulta/Pesquisa - Formalidades legais realizadas pela Secretaria  

Acadêmica da FANAP, onde constam todas as informações sobre o ex-aluno. 

- Atualização do banco de dados dos Egressos, realizada pelo site da FANAP, na página 

principal, onde o egresso realizará seu cadastro, que contém diversas informações (vide 

Apêndice A). 

 

3 Ações 

-Oferta de Cursos de Pós-Graduação com incentivo para os egressos - desconto nas 

mensalidades; 

-Oferta Cursos de Extensão (presencial e à distância-EaD); 

- Oferta de Palestras; 

- Realização de debates temáticos; 

- Oferta de Seminários; 

- Realização de Projetos com a participação dos egressos (orientação jurídica à população; Dia 

da Responsabilidade Social, doações de sangue, doações para Instituições Filantrópicas, etc); 

- Elaboração de Projetos Ambientais (reciclagem, coleta seletiva, preservação ambiental, etc); 

-Recolhimento de depoimentos de egressos que possuem destaque no mercado de trabalho 

(site da FANAP); 

-Visitas à biblioteca da FANAP, para consultas e estudos. 



 

 

 

-Oferta de Atividades de Integração: INTEGRAFANAP (atividade de extensão que integra todos 

os cursos da Instituição em: espaço empreendedor, palestras, cursos, demonstrações, etc). 

-Criar acervo de registros e relatórios de atividades; 

- Realizar oficinas sobre: Planejamento de Carreira; Elaboração do Curriculum Vitae na 

plataforma Lattes; entrevista para Emprego, palestras sobre a importância da formação 

continuada no mundo do trabalho e outras;  

- Convidar os egressos à participação como pesquisadores no  Núcleo de Extensão, Pesquisa e 

Pós-Graduação -NEPP, bem como, disponibilizar professores pesquisadores que orientem 

quanto aos projetos  e fomento à pesquisa (participação nos  editais, indicação bibliográfica e 

caminhos a serem percorridos pelo novo pesquisador). 

   

 

 

 

APÊNDICE “A”  

                        (Cadastro de Atualização do Egresso) 

         Prezado ex-aluno, 
        

         

Temos grande satisfação em saber como se encontra a sua vida profissional, depois da conclusão do seu curso     na 
FANAP.   Nesse sentido, para que possamos manter um banco de dados atualizado e continuar nos comunicando e 
podendo lhe oferecer  formação continuada, é importante o preenchimento deste formulário. Após concluir, favor 
enviá-lo para o e-mail: faleconosco@fanap.br 

Contamos com a sua colaboração! 

         FORMULÁRIO  PARA  PREENCHIMENTO 

         Curso:   

Ano de Conclusão:   

Nome Completo:   

Rua:   

nº:   

Bairro:   



 

 

 

Cidade:   

Estado:   

CEP:   

Data de Nascimento:   

e-mail:   

Telefone (com DDD):   

FAX:   

Celular   

Estabelecimento onde trabalha:   

Situação Atual:             (           )Empregado   (           )Desempregado 
    Instituição ou Local 

(empregado):   

Departamento:   

Rua:   

nº:   

Bairro:   

Cidade:   

Estado:   

CEP:   

e-mail:   

Telefone (com DDD):   

FAX:   

Natureza da Instituição ou 
Local onde está exercendo 
suas atividades profissionais: 

          (           ) pública               (           ) privada  
        (           ) capital misto    (           ) ONG 
        (           ) sindicato          (           )  Cooperativa 
        (           ) fundação           (           ) outra -------- 
      

         Você já trabalhava neste estabelecimento antes de concluir o curso? 
     (           )  Sim   (           )  Não 

       

         Se você não trabalhava neste estabelecimento, o curso  que você concluiu contribuiu para que você conseguisse seu 
emprego atual? 

  (           )  Sim   (           )  Não 
       

         1) Se você já trabalhava nesta empresa, responda: 

a) Qual a função que exercia antes da conclusão de seu curso? 



 

 

 

  

         b) Você mudou de cargo ou setor depois de ter concluído o curso? 

  (           )  Sim, para o cargo ou setor de:   

  (           ) Não 
        

         c) Esta mudança de função ocorreu dentro do mesmo setor onde você já trabalhava? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não, fui para o setor   

         d) Esta mudança de função tratou-se de promoção em virtude da conclusão de seu curso? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não 
        

         e) Hoje, seu curso tem importância no seu sucesso profissional ? 

  (           )   Sim, porque   

  (           )   Não, porque   

  (           )   Parcialmente, porque   

  

         f) Você considera que exerce suas atividades como um profissional da área? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não 
        

         g) Atualmente você está satisfeito com seus rendimentos profissionais/salário: 

  (           )  plenamente satisfeito 
         (           )  mediamente satisfeito 
         (           )   pouco satisfeito 
         (           )   insatisfeito, com perspectivas de melhorar 

       (           )   insatisfeito, sem perspectivas de melhorar 
     

         h) Qual sua faixa salarial atualmente ? 

  (           )  trabalho voluntário 
         (           )  menos de 1 salário mínimo 

        (           )   de 1 a 2 salários mínimos 
        (           )   de 3 a 4 salários mínimos 
        (           )  de 5 a 9 salários mínimos 

       



 

 

 

  (           )  acima de 10 salários mínimos 
      

         i) O curso contribuiu para o seu crescimento pessoal? 

  (           )   Sim, porque   

  (           )   Não, porque   

  (           )  Parcialmente, porque   

  

         j) Você esta satisfeito com a sua escolha profissional? 

  (           )  Sim 
          (           )  Não, hoje eu optaria por   

         l) Você tem outras pretensões profissionais para o futuro? 

  (           )   Sim 
          (           )  Não 
        

         m) Depois de concluir o seu curso na FANAP, você passou a fazer algum tipo de trabalho comunitário, participar de 
Organizações Não Governamentais, sindicatos ou associações? 

  (           )   Sim 
          (           )  Não 
          (           )   Já participava antes de concluir o curso 

    

         
n) A FANAP estimulou sua participação, enquanto aluno, em projetos de Responsabilidade Social? 

  (           )   Sim 
          (           )  Não 
          (           )   Já participava antes de concluir minha o curso 

    

         2) Sobre Pós-Graduação 
       a) Você...    

          (           )  já fez 
          (           )  está fazendo 
          (           )  pretende fazer 

         (           )  não pretende fazer 
                b) Qual Curso?    

          (          )especialização 
          (           )  mestrado 
          (           )  doutorado 
          (           )  aperfeiçoamento 

       



 

 

 

  (           )  outros 
        Onde:   

Área:   

Qual Curso?   

Qual o curso que pretende fazer?   

         3) Você participou de Congressos, Palestras e/ou Seminários nos últimos anos... 
  a) na sua área?    

          (           )   Sim 
          (           )  Não 
        

         b) em outra área?    
          (           )   Sim 
          (           )   Não 
        

         c) O curso contribuiu para seu crescimento pessoal? 
       (           )  Sim, porque   

  (           )   Não, porque   

  (           )  parcialmente, porque   

  

 
 

        4) Sobre você como profissional: 
       a) Você está satisfeito com sua escolha profissional? 

       (           )  Sim, porque   

  (           )  Não, porque   

  (           )  Parcialmente, porque   

         b) Você considera que os conhecimentos adquiridos durante o curso, para sua atual vida profissional, podem ser 
classificados como: 

  (           )  De grande importância 
         (           )  Às vezes importante 
         (           )  Pouco importante 
         (           )  Sem importância 
       

          

 
         

         
         
        



 

 

 

         e) Se fizermos um convite para você vir ministrar uma palestra ligada à sua prática profissional, experiências,  para os 
acadêmicos de nossa Instituição, você aceitaria? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não 
        

         f) Você gostaria de participar de eventos e cursos promovidos pela FANAP? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não 
         

 
 
 
 
 
 
 

        g) Indique os assuntos que mais lhe interessariam para fins de cursos de atualização e/ou Pós-Graduação: 

  

         h) Gostaria de ser informado dos eventos promovidos pela FANAP? 

  (           )   Sim 
          (           )  Não 
        

         3) Sobre o curso que você concluiu: 
      a) Ofereceu a compatibilização entre as disciplinas de forma geral e as de formação profissional? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não 
        

         b) As disciplinas integrantes do currículo foram desenvolvidas com objetivos definidos e atualizados? 

  (           )  Sim 
          (           )   Não 
        

         
c) As condições e facilidades de infraestrutura do curso (instalações físicas, equipamentos, acervo da biblioteca, etc.) 
foram adequadas para as necessidades das disciplinas? 

  (           )  Sim 
          (           )   Não 
        



 

 

 

         d) A FANAP ofereceu as condições necessárias para seu desenvolvimento como profissional e pessoa humana 
enquanto estudante? 

  (           )   Sim 
          (           )   Não 
        

         e) Você recomendaria ou já recomendou os cursos da FANAP para outras pessoas? 
    (           )   Sim 

          (           )  Não 
        

         4) Qual(is) sugestão(ões) você daria para o curso que você fez na FANAP? 
    


