
 
 

Política Institucional de Acompanhamento de Egressos – PIAE da Universidade de Gurupi – 

UNIRG 

 

Dispõe sobre a instituição e a normatização da Política 

Institucional de Acompanhamento de Egressos - PIAE dos Cursos 

Regulares da UNIRG 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Política Institucional de Acompanhamento de Egressos - PIAE da Universidade de Gurupi 

tem por finalidade estabelecer diretrizes para o acompanhamento de ex-alunos formados. Essa 

política é regida pela necessidade da Instituição em promover um conjunto de ações que visam 

acompanhar o itinerário profissional do egresso. 

Esse acompanhamento do egresso está vinculado à Pró-reitoria de Extensão, Cultura e 

Assistência Estudantil (PROECAE) e terá estrutura de funcionamento regular, por meio dos 

Núcleos de Acompanhamento de Egressos, sob responsabilidade de cada coordenação de curso.  

Focando na melhor qualidade de ensino, esse regulamento busca o aprimoramento das 

matrizes curriculares. O mercado de trabalho apresenta uma grande variedade de campos e 

propostas de serviços a serem oferecidos, desta forma, a universidade teria informações e 

conhecimento sobre a realidade e exigências do mercado de trabalho atual, bem como do 

posicionamento e avanços dos egressos da UnirG. Assim, a Unirg. Faria um diagnóstico para 

estudar meios de oferecer um ensino de qualidade e que atenda as exigências do mercado de 

trabalho atual. 

Outro ponto a ser destacado, seria conhecer a inserção dos ex-alunos às atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão dos cursos Universidade de Gurupi/UNIRG, possibilitando estudar as 

pós-graduações mais indicadas ao público egresso. Permitindo assim, mesmo depois de formados 

possam encontrar na IES um apoio ao desenvolvimento de pesquisa e aprimoramento da carreira. 

Utilizando os recursos, bem como a estrutura para o desenvolvimento de novas pesquisas, ou até 

mesmo continuação de pesquisas anteriores.   

Diante de tais propostas verifica-se também a necessidade de manter um banco de dados 

atualizado e coeso a respeito do perfil profissional desses egressos, fazendo com que se tenham uma 

visão acerca desse egresso no mercado de trabalho e quais as demandas necessárias precisam ser 



 
 

ampliadas, melhoradas e criadas, tudo isso com o foco de atender as demandas do mercado de 

trabalho.   

 

2. PÚBLICO-ALVO  

 

A PIAE será proposta pela PROECAE, juntamente com as coordenações de cursos e ao 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), onde cada curso de graduação da UNIRG terá o seu próprio 

Núcleo de Acompanhamento de Egressos, constituído por docentes de tempo parcial ou integral, 

discentes e, se necessário, por funcionários do corpo técnico-administrativo. Essa política se destina 

também a professores, e demais agentes que atuem ou ofereçam suporte no ensino, pesquisa e 

extensão.  

Por fim, o plano contempla todo aquele aluno que tenha certificado de conclusão de curso, 

ou diplomado no curso superior, que não esteja com a matrícula ativa e saiu do curso por formatura. 

Para fins deste documento será considerado como egresso aquele estudante que concluiu 

todas as disciplinas de um curso e colaram grau, sendo então portadores de diploma desta IES. 

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo geral é proporcionar uma avaliação contínua da eficácia do processo de ensino 

aprendizagem, das condições de oferta dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Objetivos específicos: 

- Integrar os ex-alunos às atividades de extensão e aos programas de pós-graduação 

(educação continuada) dos cursos ofertados pela universidade; 

- Diagnosticar novas atividades no mercado, para auxiliar na melhoria do ensino. 

 

4. ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS  

 

As políticas com relação aos egressos vinculam-se à ideia de uma avaliação continuada das 

condições de oferta dos cursos, visando à formação de profissionais capazes de se integrarem no 

mercado de trabalho. 

 Para isto, a Política Institucional de Egressos pretende colher dados sobre a inserção de seus 

egressos no mercado de trabalho e, ainda, obter informações do próprio mercado visando a formar 



 
 

profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições através de uma análise 

do perfil do egresso.  

Esta Análise visa à criação de uma base de dados com informações sobre o perfil 

profissional do egresso. Informações como índice de empregabilidade, trajetória profissional, além 

de dados como oferta de mercado e áreas de atuação profissional.  

Esse perfil também servirá de subsídio para aprimoramento dos processos pedagógicos 

institucionais, demandas por cursos de qualificação profissional, entre outras que possibilitem 

estudos e ações institucionais de retroalimentação do ensino, da pesquisa e inovação, da extensão, 

da administração e do desenvolvimento institucional da UNIRG. 

Para isto, o programa de acompanhamento do egresso pretende colher dados sobre a 

inserção de seus egressos no mercado de trabalho através de uma análise do perfil e, ainda, obter 

informações do próprio mercado visando a formar profissionais cada vez mais qualificados para o 

exercício de suas atribuições. A coleta dos dados avaliativos será feita através de formulários. 

 

4.1 Análise do Perfil do Egresso  

 

A Análise do Perfil do Egresso será realizada por meio de formulários disponibilizados na 

Página do Egresso que será inserida no site da UNIRG. 

I- Os formulários serão pré-requisitos vinculados para obtenção de diploma;  

II- Os formulários serão estruturados e disponibilizados na página do egresso com perguntas 

fechadas                                                  

III- Os formulários serão aplicados a todos os egressos dos cursos da UNIRG.  

IV- A divulgação quanto a necessidade de preenchimento do formulário será realizada por meio dos 

endereços eletrônicos cadastrados no Sistema Acadêmico, bem como pelas coordenações de cursos; 

V- Na hipótese do não preenchimento do formulário, o acadêmico não terá acesso ao certificado de 

conclusão de curso, assim como o diploma.  

VI- As informações coletadas são avaliadas conjuntamente pelas Pró-Reitorias (Prograd, Proecae e 

Propesq), a fim de obter um diagnóstico dos resultados, bem como estudar e reavaliar as estratégias 

de atuação da UNIRG para o alcance de seus objetivos institucionais, bem como serão 

disponibilizados à Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

VII- Os formulários serão elaborados com base em aspectos definidos como prioritários para a 

análise pretendida, os quais visam à obtenção de subsídios que, entre outros, são referentes à: 

a) cursos realizados; 



 
 

b) atuação do egresso no mercado de trabalho; 

c)  dificuldades encontradas na profissão; 

d) perfil de profissional exigido pelas empresas;  

e)  interesse em realizar outros cursos na UNIRG e/ou participar de atividades/projetos e eventos 

institucionais; 

f) facilidades e dificuldades no acesso e permanência a níveis superiores de ensino; 

g)  média salarial; 

h) fragilidades da formação acadêmica vivenciadas no mercado de trabalho;  

 

VII- O conjunto de resultados dos formulários serão sistematizado pela Pró- Reitoria de Extensão, 

Cultura e Assistência Estudantil (PROECAE), representado por meio de tabelas e gráficos e 

disponibilizado para as áreas de ensino, pesquisa, administração e desenvolvimento institucional da 

UNIRG. 

VIII- A Página do Egresso será desenvolvida pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assistência 

Estudantil (PROECAE), em parceria com o Núcleo de Tecnologia e Informática (NTI) e a 

Assessoria de Comunicação Social (Ascom), e vinculada no site da UNIRG, com o objetivo de 

manter um canal permanente de comunicação com os egressos da instituição, acompanhando a sua 

inserção e a atuação no mundo do trabalho, no meio acadêmico e na sociedade como um todo. 

 

4.2 Ações de Relacionamento com os Egressos 

 

As ações de relacionamento têm como objetivo manter o vínculo da instituição com os 

egressos, além de reunir e divulgar informações de interesse aos ex-alunos, com previsão das 

seguintes ações iniciais: 

É importante destacar, que esse programa tem a intenção de averiguar a eficiência da grade 

curricular frente ao mercado de trabalho, compreendendo atividades que permitam: 

 I – Reintegrar os egressos à comunidade acadêmica da UNIRG;  

II – Consolidar o vínculo com o egresso, por meio da criação e implementação de ações, 

tendo em vista o compromisso e a responsabilidade com a comunidade; 

 III – Promover a realização de atividades ensino, pesquisa e extensão, buscando atualização 

e valorização do egresso;  

IV – Implementar e atualizar sistema de acompanhamento de egressos, a partir de dados e 

registros atualizados;  



 
 

V – Construir indicadores e verificar se os objetivos do curso estão de acordo com as 

necessidades de atuação profissional do egresso e identificar demandas de formação nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão.   

VI – Divulgar oportunidades de trabalho aos egressos, colaborando para sua inserção no 

mercado de trabalho através de convênios e parcerias com entidades locais de cunho público e 

privado (Sebrae, Sesi, Sine, Senac, Fecomércio, FIETO, CDL, ACIG etc); 

VII – Integrar e oportunizar aos egressos, através de convites, a realização e/ou participação 

em eventos de caráter recreativo eventos acadêmicos, artísticos, culturais e esportivos e técnico-

científico promovidos pela UNIRG; 

VIII – Possibilitar, conforme normas internas participação de egressos em atividades e/ou 

projetos de ensino, pesquisa e inovação e/ou extensão e monitorias, com a concessão de 

bolsas/auxílios, mediante celebração de acordo de cooperação técnica, conforme legislação vigente, 

e utilização das dependências da UNIRG, como laboratórios e biblioteca, desde que respeitadas as 

regras e disponibilidade do setor; 

IX – Estimular o corpo docente a orientar o estudante a manter um vínculo institucional;  

X – Tornar o egresso uma referência para divulgação e valorização da Instituição. 

XI – Estimular o egresso a atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas 

pela UNIRG, como voluntário, sem qualquer vínculo trabalhista ou previdenciário, conforme o 

interesse da instituição. 

XII – Desenvolver ações efetivas que acolham o egresso para que apresente sua atuação no 

ambiente profissional e socioeconômico para os demais integrantes da academia; 

 XIII- Formação continuada aos egressos, com base nas demandas indicadas na análise do 

perfil do profissional do egresso; 

XIV- Disponibilização de informações sobre a oferta de cursos de aperfeiçoamento 

profissional, graduação e pós-graduação, de eventos, de concursos públicos e de ofertas de emprego 

de empresas parceiras; 

XV- Divulgar notícias dos egressos no site; disponibilizando link’s de interesse: Cnpq, Mec, 

Conselhos profissionais e outros; 

XVI - Disponibilização de espaço na página dos egressos, para divulgação de trabalhos 

(científicos, depoimento de egressos da UNIRG, em texto ou vídeo, de forma a publicitar relatos 

pessoais e casos de sucesso. 

XVII – Implementar programas para avaliação dos cursos sob a ótica do egresso, 

abrangendo os respectivos aspectos institucionais e sua relação com o mercado de trabalho; 



 
 

XVIII - Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais; 

XIX- Fomentar a participação dos egressos em publicações das revistas cientificas da 

universidade; 

XX- Convidar egressos para participar como avaliador de bancas de conclusão de cursos; 

XXI - Inserir os egressos em eventos institucionais, como aula inaugural, comemorações 

sobre o dia das profissões, proporcionando um ambiente acadêmico onde tanto o egresso como os 

discentes possam ter contato direto com o mercado de trabalho e suas possibilidades de atuação. 

XXII- Promover a atualização acadêmica para os ex-alunos através da oferta de cursos, 

seminários e palestras direcionadas à complementação profissional do egresso. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

É, também, função de uma IES formar profissionais qualificados para atender às diferentes 

demandas do mercado de trabalho. O sucesso de um acompanhamento de egressos se constrói em 

um constante esforço de organização e reflexão sobre os assuntos relativos aos ex-alunos e o 

desenvolvimento da Política Institucional de Acompanhamento do Egresso, a qual conduzirá à 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e da construção das competências e 

habilidades necessárias ao exercício profissional de nossos egressos, além de estabelecer apoio e 

contato permanentes com os ex-alunos.  

 

 

Gurupi, 21 de outubro de 2021 

 


