
POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

O acompanhamento

fundamental para que alunos e instituição perm

com a conclusão do curso.

A partir da premissa 

término do curso, é que a

seus egressos. Esse 

encaminhamentos em diferentes aspectos, como infra

pedagógico, assim como as diretrizes curriculares.

As Faculdades Espítita

se encerra no momento em que acaba o curso de graduação

preocupada com o constante aprimoramento pessoal e profissional 

A política de acompanhamento dos egressos da

pautada com base nos pressupostos 

um relacionamento continuado é a

Faculdade institui alguns 

diálogo com os egressos d

→ ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

Disponibilizamos no

com isso, os dados cadastrais

com os egressos. 

→ FORMAS DE COMUNICAÇÃO E CONTATO 

● Site da instituição

encontram-se disponíveis informações

para auxiliá-los, além do 

● Redes sociais: 

contato com egressos. 

Espírita, ocorre à divulgação de cursos, eventos e palestras 
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acompanhamento e o relacionamento com os egressos é um suporte 

que alunos e instituição permaneçam com o vínculo, mesmo 

com a conclusão do curso. 

da premissa de que o vínculo aluno-instituição não 

é que as Faculdades Espírita procuram manter o contato com 

 contato permite que a Instituição aprimore 

encaminhamentos em diferentes aspectos, como infra-estrutura, administrativo, 

pedagógico, assim como as diretrizes curriculares. 

As Faculdades Espítita, entende que a formação de um profissional não 

se encerra no momento em que acaba o curso de graduação

preocupada com o constante aprimoramento pessoal e profissional 

A política de acompanhamento dos egressos das Faculdades

os pressupostos destacados acima. A preocupação com 

um relacionamento continuado é a base de nossos princípios. 

alguns mecanismos que buscam manter o contat

diálogo com os egressos da Instituição: 

ÃO DE DADOS CADASTRAIS  

Disponibilizamos no site um sistema de cadastramento de egressos

os dados cadastrais são atualizados, tornando-se mais fácil

FORMAS DE COMUNICAÇÃO E CONTATO DIRETO COM EGRESSOS

instituição: possui uma aba exclusiva para os Egressos, onde 

se disponíveis informações referentes à sua profissão, links úteis 

além do cadastramento. 

sociais: são uma importante ferramenta utilizada para o 

contato com egressos. No Facebook e na página oficial da

ivulgação de cursos, eventos e palestras que 
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acionamento com os egressos é um suporte 

neçam com o vínculo, mesmo 

não encerra ao 

manter o contato com 

contato permite que a Instituição aprimore os 

estrutura, administrativo, 

ntende que a formação de um profissional não 

se encerra no momento em que acaba o curso de graduação, ela continua 

preocupada com o constante aprimoramento pessoal e profissional do egresso. 

s Faculdades Espírita é 

acima. A preocupação com 

base de nossos princípios. Para tanto, a 

mecanismos que buscam manter o contato e o 

site um sistema de cadastramento de egressos e 

se mais fácil o contato 

COM EGRESSOS 

possui uma aba exclusiva para os Egressos, onde 

s à sua profissão, links úteis 

ão uma importante ferramenta utilizada para o 

na página oficial das Faculdades 

que são realizadas 



constantemente, tudo com o intuito de divulgar também entre nossos egressos 

os eventos acadêmicos que a instituição organiza.  

● E-mail: via e-mail nós também divulgamos com periodicidade eventos 

e cursos, notícias interessantes e que possam interessar aos egressos, editais 

de concursos públicos na área em que são formados, entre outros assuntos. 

  

Aplicação do questionário de acompanhamento aos egressos  

 

As Faculdades Espírita, realiza anualmente o acompanhamento dos 

egressos, utilizando pesquisa com o uso de um questionário. O objetivo é 

coletar as opiniões dos egressos sobre o curso de graduação que fizeram 

(avaliando o corpo docente, a estrutura da faculdade, grade curricular etc.), 

além de possibilitar à Instituição obter informações sobre a atuação do 

profissional no mercado de trabalho. 

A metodologia utilizada foi a partir do envio de questionário, por e-mail, 

com 10 (dez) questões a serem respondidas por 27 egressos dos cursos de 

Yogaterapia, Ciências Biológicas, Nutrição, Naturoterapia e História. As 

perguntas estavam relacionadas a questões profissionais de atuação de 

trabalho, formação continuada e vínculo com a Instituição. Foi deixado para a 

conclusão do questionário, que o egresso indicassem melhorias na formação 

acadêmica do curso realizado. 

Portanto, a partir do retorno dos egressos ao responderem o 

questionário, afirmam que curso foi muito importante para sua formação 

acadêmica, pessoal e profissional.  

A partir dos questionários, elaboram-se perfis com base no depoimento 

do egresso, de acordo com as opiniões fornecidas. Esses perfis servem para a 

criação de um banco de dados, bem como auxilia na reformulação de políticas 

de ensino, pesquisa e extensão.  

 

 POLÍTICAS DE APOIO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE EGRESSOS 

 

 A graduação é apenas o primeiro passo na formação de qualquer 

profissional e tendo em vista a preocupação. A Espírita privilegia a formação 

continuada e oferece descontos de 20% em cursos de pós-graduação, 



extensão e outros eventos, fator que é amplamente divulgado entre nossos 

egressos. Essa medida mostrou-se muito efetiva, uma vez que boa parte dos 

alunos matriculados nos nossos cursos de pós-graduação é egressa.  

 

 CONSIDERAÇÕES FIINAIS 

 

Dessa forma, a relação entre as Faculdades Espírita e os egressos se 

constitui num caminho para a auto-avaliação da instituição.  

A metodologia aqui apresentada, permitiu obter informações que se 

caracterizam em dados qualitativos, subsidiando no aprimoramento das 

políticas de incentivo à formação continuada nos cursos de pós-graduação e 

extensão aos egressos. Cada etapa realizada se revela num continuo caminhar 

que estabele vínculos importantes, fundamentados em valores humanos, 

principios que norteiam os trabalhos desenvolvidos nas Facultades Espírita. 
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