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Núcleo do Egresso e Programa de Acompanhamento do Egresso

O Núcleo do Egresso tem como foco acompanhar a vida profissional do
egresso que permita qualificar o que obteve de conhecimento enquanto discente da
nossa Instituição e que possa, dessa forma, servir como parâmetro para auxiliar nas
avaliações dos processos de ensino-aprendizagem nos cursos do Centro Universitário
de Votuporanga - UNIFEV.
Para isso, tem como base, desenvolver ações que possam estreitar laços entre
nossos ex-alunos e as atividades acadêmicas dos diversos cursos da Instituição de
Ensino. Para isso, o trabalho do Núcleo do Egresso tem sido trabalhar em parceria
com outros núcleos e órgãos da instituição como o NAI – Núcleo de Avaliação
Institucional, o setor de Comunicação e Marketing, ações da Reitoria e ações voltadas
ao ensino-aprendizagem com os coordenadores de cada curso. Dessa forma, permite
gerar uma rede de comunicação para as coletas de dados bem como de
agenciamento e continuidade das relações entre os egressos e a comunidade
acadêmica.
Percebeu-se no passar dos anos, a necessidade de ter uma política
institucional que ampliasse as possibilidades de relações e trocas de experiências
com os nossos egressos, compreendendo que esse egresso possa ter uma
continuidade nos processos de aprendizagem bem como o de compartilhamento
profissional, reforçando assim, a importância de ter sido aluno da IES.
Como forma de conduzir uma política institucional para o egresso, o Centro
Universitário de Votuporanga, em consonância com o PDI

– Plano de

Desenvolvimento Institucional e com o Regulamento do Egresso, ambos aprovados
pelos órgãos superiores da IES, vem promovendo uma diversidade de ações que
reforçam essa identificação com os nossos ex-alunos e que possam qualificar as
ações do Núcleo do Egresso como uma maneira de estreitamento das relações
profissionais e sociais.
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Portanto, o Núcleo de Egressos vem trabalhando em três focos de ações no
Programa de Acompanhamento ao Egresso:
1) a partir de Planos de Ação Institucional que gerem continuidade e
participação dos egressos na vida acadêmica, tais como participações de
Bancas de Avaliação dos cursos de Graduação; como palestrantes e ou
oficinantes em Semanas Acadêmicas dos cursos; participação com
depoimentos nos Dias dos Profissionais de cada curso e nos informativos
mensais. Processo de fidelização com descontos nas mensalidades de
cursos de Pós-Graduação.
2) Promovendo o Espaço on-line do Egresso: página dentro do site do
Centro Universitário de Votuporanga que contém informações sobre as
turmas formadas em cada ano bem como notícias de egressos e suas
conquistas profissionais e pessoais no mercado de trabalho.
3) Pesquisa Institucional do Egresso – via formulário eletrônico em que os
egressos respondem algumas perguntas sobre sua condição no mercado
de trabalho.
Acompanhamento e relatório via Linked.in, que permite gerar uma forte rede
de contato profissional com os egressos.

Desse modo compreende que os egressos possam participar ativamente da
vida acadêmica, conduzindo e apresentando suas experiências do mercado para
nossos alunos, sejam em palestras em Semanas Acadêmicas dos cursos da IES, em
depoimentos e entrevistas nos informativos desenvolvidos ou mesmo em
participações em Bancas de Avaliação, nos Trabalhos de Conclusão de cada curso.
Tais participações dos egressos nos processos de ensino-aprendizagem da IES
tornam-se um importante foco adotado pelos gestores de cada curso, uma vez que
permite e permeia os processos contínuos de aprendizagem para os ex-alunos bem
como uma integração também com os alunos e docentes da Instituição.
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O Programa de Acompanhamento ao Egresso visa fortalecer os laços com seus
ex-alunos reforçando também sua continuidade e parceria com a Instituição de ensino.
O Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV, tem uma política para a
continuidade dos estudos aos egressos, oferecendo Bolsas para ex-alunos que
queiram cursar um novo curso na graduação, ou que queira fazer uma Pós-Graduação
na Instituição.
Uma importante forma de mapeamento e obtenção de algumas diretrizes para
os cursos da IES é a realização de uma Pesquisa Institucional do Egresso, realizada
anualmente, e que possibilita um contato com os egressos e suas condições atuais
de trabalho, satisfação com o conhecimento obtido e integração com a sociedade.
Para o acompanhamento, o Núcleo do Egresso, em parceria com o setor de
Comunicação e Marketing da UNIFEV também gera um relatório anual da rede social
LINKED.IN, focada no mercado de trabalho, e que conta com mais de 4000 ex-alunos
cadastrados, tornando-se, portanto, uma importante fonte para contatos e
acompanhamento social e profissional.
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1 PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAL
1.1 O Egresso e o Dia dos Profissionais

Os cursos de graduação do Centro Universitário de Votuporanga promovem,
em cada dia da profissão de um curso, uma produção audiovisual com o intuito de
apresentar o curso em questão com entrevistas com alguns dos egressos do curso, o
que tem sido uma ação interessante que aproxima os novos alunos com os egressos,
apresentando os desafios encontrados no mercado e o quanto a instituição possibilita
para o sucesso no mercado de trabalho.
Em 2017, foram desenvolvidos 12 vídeos com participações dos egressos
como forma de apresentar a profissão e seus desafios no mercado de trabalho, bem
como uma forma de comunicação com os graduandos de cada curso.
Tais produções audiovisuais são divulgadas na TV Unifev, redes
sociais e ficam disponibilizados também no canal oficial da Instituição no Youtube.
(https://www.youtube.com/user/UnifevVotu)
Em 2017 foram realizados vídeos para os cursos de Farmácia,
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Biomedicina, Direito,
Educação Física, Engenharias, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Química.
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1.2 Participação de Egressos em Bancas de Avaliação nos Trabalhos de
Conclusão
A participação de egressos em bancas de avaliação final dos cursos de
graduação tem sido um importante mecanismo de troca de experiências entre o
egresso, discentes e docentes. Uma vez que o egresso pode dar um respaldo focado
nas relações profissionais encontradas no mercado e compartilhar tais experiências
de trabalho ao avaliar os trabalhos de graduação.
A UNIFEV junto aos coordenadores de cada curso, promovem essa
possibilidade de integração com o egresso nas avaliações finais, e compreende a
importância dessa ação não só para os discentes como para uma reaproximação dos
egressos com seus antigos docentes e colegas de profissão.
Em 2017, foram convidados a participar das bancas de conclusão de curso, 34
egressos, aumento de 80% em relação a 2016. Abaixo os respectivos cursos e
quantidade de egressos participantes.

ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BIOMEDICINA
CIENCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO
ENGENHARIA MECÂNICA
FABRICAÇÃO MECÂNICA
GASTRONOMIA
JORNALISMO
LETRAS
MATEMATICA
MULTIMÍDIA
NUTRIÇÃO
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PUBLICIDADE
SERVIÇO SOCIAL

2017
0
8
0
1
0
6
4
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
1
2
1
0
6
0

TOTAL

34
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1.3 Participação de Egressos como Palestrantes em Eventos e Semanas
Acadêmicas

Semestralmente, os cursos de graduação da UNIFEV, desenvolvem eventos
acadêmicos, como fóruns, debates, seminários e Semanas Acadêmicas. O Núcleo de
Egresso instiga os coordenadores de cada curso da IES a convidar os egressos para
tais eventos como forma de solidificar o processo de troca de conhecimento e dar
continuidade nas questões profissionais que envolvem cada profissão.
A participação de egressos como convidados tem sido de grande valia para que
possa haver uma troca importante de experiências bem como um instrumento de
capacitação para os discentes.
Em 2017, foram convidados a participar de eventos acadêmicos de curso, 56
egressos, aumento de 70% em relação a 2016. Abaixo os respectivos cursos e
quantidade de egressos participantes.

ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BIOMEDICINA
CIENCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
FABRICAÇÃO MECÂNICA
GASTRONOMIA
JORNALISMO
LETRAS
MATEMATICA
MULTIMIDIA
NUTRIÇÃO
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PUBLICIDADE
SERVIÇO SOCIAL

2017
3
8
0
4
2
8
3
2
0
2
2
0
0
0
2
3
3
0
3
3
0
2
5
4
10

TOTAL

59

1.4 Revista Fevilhando

A Revista Fevilhando tem periodicidade mensal, e tornou-se uma base de
comunicação interessante e focado nos discentes e egressos da instituição. Em 2017
foram desenvolvidos 12 exemplares, todos com participação de egressos que relatam
sobre algumas lembranças e atividades do curso e dos desafios encontrados no
mercado de trabalho.
Em 2017 foram convidados egressos dos cursos de Jornalismo, Enfermagem,
Serviço Social, Letras, Publicidade e Propaganda, Fisioterapia e Arquitetura.
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2 ESPAÇO ON-LINE DO EGRESSO

O espaço online da página do Egresso tem sido uma importante interface que
serve como ambiente de comunicação com o egresso, bem como ressalta suas
atuações no mercado de trabalho e casos de sucesso no meio profissional. O link da
página

do

Egresso

no

site

da

UNIFEV

está

no

endereço

eletrônico

UNIFEV.EDU.BR/SITE/EGRESSO.
A interface online possui um ambiente voltado para notícias, de conquistas e
projetos dos ex-alunos, e, também, uma área específica de registros fotográficos das
formaturas desde 2005.
Em 2017, houve 21 inserções de notícias no site da UNIFEV referente a
egressos no mercado de trabalho. Os destaques mostram a rica diversidade de
atuações em que os ex-alunos se encontram no mercado, apresentando muitas
possibilidades de inserção como na área acadêmica como Mestrado e Doutorado,
áreas de pesquisa em empresas e órgãos privados e públicos.
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Links:
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=24403
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=23937
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=23621

Links:
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=23597
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=23323
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22861
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22838
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https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22807

Links:
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22753
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22752
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22739

Links:
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22724
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https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22696
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22693
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22665
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22639

Links:
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22571
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22482
https://www.unifev.edu.br/site/noticias/noticia.php?n=22338
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3 PESQUISA INSTITUCIONAL DO EGRESSO

3.1 AUTOAVALIAÇÃO DOS EGRESSOS
Estudos do Comitê-Dimensão 9

Na dimensão 9 da autoavaliação, dois comitês distintos abordam a Política de
atendimento aos estudantes, sendo um deles Atendimento ao Discente e outro a
Política de atendimento aos egressos. O documento de orientações para a
operacionalização da autoavaliação publicada pelo INEP/CONAES, concernente a
essa dimensão, apresenta como núcleo básico e comum a inserção profissional dos
egressos e a participação deles na vida da Instituição. Esse documento orienta para
que a CPA desenvolva e integre instrumentos apropriados para levantar dados e
indicadores adequados para avaliar essa dimensão, como pesquisas ou estudos
sobre os egressos e/ou empregadores.
A UNIFEV, por meio do Programa de Acompanhamento ao Egresso,
desenvolvido pelo setor de Comunicação e Marketing da Instituição, possui como
objetivo principal fortalecer os laços com seus ex-alunos e propor ações que sejam
capazes de consolidar e intensificar o relacionamento já existente entre todos.
Além disso, todos os anos, a UNIFEV realiza uma Pesquisa Institucional do
Egresso, como forma de acompanhar os ex-alunos e realizar um levantamento sobre
as trajetórias profissionais e o nível de satisfação com a formação acadêmica
adquirida. A Instituição mantém, ainda, a divulgação continua de cursos de pósgraduação.

Na

participação

desses,

os

egressos

ganham

desconto

nas

mensalidades, dependendo do curso pretendido.
Nos próximos anos, o Centro Universitário de Votuporanga, pretende fortalecer
e ampliar os canais de comunicação, promover eventos em parcerias com as
graduações, possibilidade do uso da Biblioteca universitária pelos egressos, produzir
um núcleo online e aplicativo mobile para o egresso e, com isso, aumentar e criar
novos benefícios para os ex-alunos.
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3.2 Resultado das Pesquisas 2017 e inferências sobre a Dimensão 9 –
Atendimento aos egressos.

Em 2017 a pesquisa com os egressos foi revisada e alterada pelo Comitê de
Egressos e aplicada por meio do Site da UNIFEV. Em relação à quantidade de
respondentes, houve um aumento de 10% (549 egressos participantes), quando
comparado ao número de respondentes de 2016. Entretanto, este número ainda é
bastante pequeno quando comparado ao número de egressos formados pela
UNIFEV. Foi possível categorizar os entrevistados por curso e ano de conclusão,
idade, sexo, situação profissional e atuação na área de formação, curso de pósgraduação realizado, se o curso contribuiu para o desempenho profissional,
participação em entidades de classe, interesse em curso de graduação.

Eu Tenho:

14%

3%
43%

20 a 25 anos - 236 egressos
26 a 35 anos - 216 egressos

40%

36 a 50 anos - 79 egressos
mais de 50 anos - 16 egressos

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.
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Minha situação profissional atual é:

13%

13%

Autônomo - 69 egressos

5%

Empréstimo - 28 egressos

Funcionário de Empresa Privada 379 egressos

69%

Outros - 72 egressos

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.

Eu atuo na minha área de formação:

31%
SIM - 376 egressos

69%

NÃO - 176 egressos

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.
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Tenho rendimentos:

10%

Até R$ 2.000,00
255 egressos

18%
46%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00
141 egressos

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
97 egressos

26%

Acima de R$ 5.000,00
egressos

54

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.

Participo de entidade de classe relacionadas
à minha profissão:
Associações de Classe
31 egressos

8% 6%
24%
1%
61%

Conselhos Regionais
134 egressos
Cooperativas
4 egressos
Não participo de nenhuma
333 egressos
Sindicatos
45 egressos

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.
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Já cursou uma pós-graduação:

39%
SIM - 216 egressos

61%

NÃO - 332 egressos

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.

Realizo ou realizei algum trabalho voluntário
após a conclusão do meu curso:

36%
64%

SIM - 197 egressos

NÃO - 351 egressos

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.
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Meu curso de graduação contribuiu para
meu desempenho profissinal:
8% 4%
45%

Concordo totalmente
Concordo

43%

Discordo
Discordo totalmente

Fonte: Pesquisa com Egressos 2017. Portal Unifev 2017.

3.2.1 Análise e Estudo Comparativo
Na pesquisa podemos perceber que grande parte dos nossos egressos estão
no mercado de trabalho na área de atuação (69%), o que corrobora com os dados de
2016, que foi de 68%.
Na pesquisa percebe-se que 88% dos nossos egressos concordam que os
cursos de graduação que fizeram estão contribuindo para o desenvolvimento
profissional. Destes, aproximadamente 45% tem alta satisfação na relação entre a
formação recebida e sua atuação no mercado de trabalho. Tais dados torna-se
bastante significativo para um feedback qualitativo de tais dados e os gestores de
cada curso da IES.
Grande parte, 70% trabalham em empresas de caráter privado e 13%
desenvolvem suas profissões como autônomos.
Fica evidente que grande parte dos egressos não desenvolveram um pósgraduação, 69%, não dando continuidade nos estudos. Tais dados são relevantes
para uma base política na área da pós-graduação da Instituição, uma vez que oferece
anualmente diversos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu.
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3.3 Banco de Dados do Egresso

A partir de 2015, foi solicitado ao setor de Tecnologias da Informação uma
compilação de dados para o Núcleo do Egresso, que permitisse acesso a um banco
de dados de egressos. Foi providenciado os dados dos últimos 10 anos, totalizando
8873 ex-alunos, com informações de nome completo, curso realizado na graduação,
ano de término do curso, endereço, telefone e email de contato. Tais informações
estão disponíveis no Portal da Coordenação e em planilhas via Excell, com
informações de cada um dos cursos, o que facilitou bastante a busca dos dados e
gerenciamentos dos contatos.

3.4 Política de Benefício para Pós-Graduação e Egressos

O Centro Universitário de Votuporanga conta com dois programas com
benefícios em forma de desconto nas mensalidades. O Desconto Curso Concluído
aplica-se para egressos que já estejam fazendo um outro curso de graduação, com
desconto de 20% nas mensalidades, independente de quantos cursos tenha
concluído. (RESOLUÇÃO FEV N° 23, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017)
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O Programa de Pós-Graduação, Lato Senso, na UNIFEV permite que os
egressos possam dar continuidade aos estudos em diversas áreas. O egresso da
UNIFEV tem desconto de 20% nas mensalidades, tornando-se importante foco da
política institucional.
Em 2017, 88 (oitenta e oito) egressos fizeram algum curso de Pós-Graduação
na nossa Instituição, o que representa um aumento de 50% no número de matrículas
anuais em comparação com o ano de 2016. (dados: Coordenadoria de Extensão,
Centro Universitário de Votuporanga, 2017)

3.5 Propostas de Ação no VIII Fórum de Autoavaliação

Em 2017, foi realizado o VIII Fórum de Autoavaliação e foram apresentadas as
ações desenvolvidas até então bem como as seguintes propostas de ação do Núcleo
do Egresso e pela equipe:

- Continuidade nas ações do marketing, como dia das profissões, entrevistas
de egressos na revista Fevilhando.
- Ampliar os benefícios para os egressos com o uso da Biblioteca Universitária;
- Criação do Portal do Egresso e Aplicativo Egresso;
- Instituir o Dia do Egresso a partir de 2018;
- Reforçar a política de participação dos egressos em eventos acadêmicos;
- Criação de um grupo focal de egressos;
- Criação de um setor de Ouvidoria do Egresso, para críticas e sugestões.
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3.6 LINKED.IN EGRESSO

A UNIFEV acompanha seus egressos também pela rede social LINKE.In,
focada no mercado de trabalho e interface de troca de informações dos profissionais
das mais diversas áreas. Atualmente conta com aproximadamente 3941 seguidores,
sendo 3.457 egressos da nossa IES.
Torna-se, portanto, uma interface social de fácil acesso e comunicação com os
egressos, bem como um modo de mapear e acompanhar sua evolução no mercado
profissional e áreas de atuação.
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SEGUIDORES
1º trimestre 2018

3.980

2017

3.727

2016

2.642

2015

1.295
0

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Legenda: Desde 2015, o perfil UNIVERSIDADE da UNIFEV
no Linkedin cresceu cerca de 208%.

TAXA DE CRESCIMENTO
120%
98%
100%
80%
60%
40%
40%
20%

6%

0%
2015-2016

2016-2017

2017- 1º trimestre de
2018

Legenda: Crescimento ao longo dos últimos anos.

Percebe-se o crescimento de 2015 até 2017, o que reforça essa rede social
como uma interface voltada e utilizada pelos profissionais em geral. Grande parte
dos nossos egressos estão na nossa região, o que significa em torno de 80% dos
usuários da rede.
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Regiões

19%

25%

6%
14%
36%

Região de Fernandópolis

Região de São Paulo

Região de Rio Preto

Região de Campinas

Outros - Iturama; José Bonifácio; Jales.

Legenda: Localização do público do perfil.

Legenda:
Área de
atuação dos egressos.

27

Legenda: Nível de experiência dos egressos.

Nos dados fica evidente que os egressos em sua maioria tem nível de
experiência como Iniciante, sendo 73%. Aproximadamente 8% tem cargos elevados
de Diretores e ou Vice-Presidente em alguma empresa ou instituição.
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