
POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

O acompanhamento e o relacionamento com os egressos é um pilar 

muito importante para a consolidação de uma instituição de ensino, partindo do 

princípio de que o vínculo estabelecido entre aluno e instituição não se encerra. 

Naquilo que se propor a fazer após a graduação, o egresso terá em sua 

trajetória profissional o nome e a reputação de uma instituição. Do outro lado, a 

faculdade também terá marcado em sua história o nome daquele discente 

como um dos vários que ajudaram, ao longo do tempo, a construir o seu 

legado.  

A partir desta concepção de que o vínculo aluno-instituição não encerra 

é que a Faculdade Espírita procura manter o contato com seus egressos. 

Primeiro por acreditar que a opinião dos egressos sobre sua formação é de 

suma importância para o aprimoramento da instituição em todos os seus 

aspectos (infra-estrutura, questões administrativas, assuntos referentes ao 

ensino e às diretrizes curriculares, etc.). Segundo por entender que a formação 

de um profissional não se encerra no momento em que acaba o curso de 

graduação. Nesse sentido, é preciso que a instituição de ensino continue 

preocupada com o constante aprimoramento pessoal e profissional de um 

egresso.  

A política de acompanhamento dos egressos da Espírita é feita partindo 

dos pressupostos brevemente enunciados acima. A preocupação com um 

relacionamento continuado é a base de nossos princípios. Nesse sentido, 

temos alguns mecanismos que buscam manter o contato e o diálogo com os 

egressos da instituição: 

→ ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  

Disponibilizamos no site um sistema de cadastramento de egressos. 

Com os dados cadastrais atualizados, torna-se mais fácil o contato com os 

egressos. 

→ FORMAS DE COMUNICAÇÃO E CONTATO DIRETO COM EGRESSOS 

● Site da instituição: possui uma aba exclusiva para os Egressos, onde 

encontram-se disponíveis informações referentes à sua profissão, links úteis 

para auxiliá-los, além do cadastramento. 

● Redes sociais: são uma importante ferramenta utilizada para o 

contato com egressos. No Facebook, ocorre a divulgação de cursos, eventos e 



palestras são feitas constantemente em grupos de antigos alunos, na página 

oficial da Faculdade Espírita, 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 DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

De natureza qualitativa, essas questões têm como objetivo ouvir 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 ter uma noção de como anda a vida profissional do 

egresso agora que está habilitado ao mercado de trabalho.  

Os discentes afirmam que curso foi muito importante para sua formação 

acadêmica, pessoal e profissional. A partir dos questionários, elabora-se perfis 

com base no depoimento do egresso, de acordo com as opiniões fornecidas. 

Esses perfis servem para a elaboração de um banco de dados e servem como 

fator na reformulação de políticas de ensino, pesquisa e extensão. Alguns 

exemplos de depoimentos com os egressos do curso de Nutrição: 

“Cleide Fernanda Gomes, 43, é egressa do curso de Nutrição. Formada, 

Cleide buscou aperfeiçoamento profissional fazendo um mestrado e continua 

agora no doutorado. Ela atua como nutricionista em uma grande empresa e 

obteve melhoras significativas financeira e profissionais. mantém vínculo 

constante com a instituição, onde cursa a pós-graduação em Fitoterapia. Na 

sua avaliação do curso da Faculdade Espírita, ela disse: “O curso e a 

instituição mudaram a minha história. Tive uma graduação de excelência, fui 

capaz de me realizar pessoal e profissionalmente, o que é algo indescritível e 

de valor imensurável.” 

“Edna Aparecida Casado, 58 anos, é egressa do ano de 2010 do curso 

de Nutrição. Edna atua na área como profissional liberal e obteve aumento 

financeiro, além de mais oportunidades de trabalho após a conclusão. A 

qualidade do curso de graduação para Edna foi, no geral, muito bom. Edna 

cursa pós-graduação em Fitoterapia na Faculdade Espírita. Sobre o curso, diz: 



“Foi um curso muito completo, mudou completamente minha vida pessoal e 

profissional.” 

“André Luiz Freire Nassif, 35 anos, é egresso do ano de 2015 do curso 

de Nutrição. Formado, André está trabalhando na área e já concluiu uma pós-

graduação. Trabalhando como profissional liberal, obteve uma melhora 

considerável nos ganhos financeiros, além de conseguir oportunidades 

profissionais após a graduação. Sobre o curso: “A graduação na Faculdade 

Espírita mudou a minha vida.” 

“Jocelei Luiza Bacichett, 50 anos, é egressa do curso de Nutrição da 

Faculdade Espírita, no ano de 2013. Atualmente, ela trabalha na área em um 

empreendimento próprio, fazendo atendimento à domicílio. Ainda não iniciou 

sua formação continuada, mas disse que pretende fazer uma pós-graduação 

em breve para seguir se aperfeiçoando na profissão. Sobre o curso, ela afirma 

que teve ótimos professores e que o curso lhe proporcionou muito aprendizado 

e conhecimento, além de possuir boas lembranças da relação com os colegas 

de classe e dos vínculos criados durante a graduação.” 

“Anahy Zibetti Silva, 30 anos, é egressa do curso de Nutrição no ano de 

2014. Já formada, tem um empreendimento próprio e que apesar de não 

envolver nutrição, ela afirma que obteve mais oportunidades de trabalho pelos 

conhecimentos adquiridos. Anahy não fez pós-graduação, mas tem interesse 

em cursar. Sobre o curso de Nutrição, ela diz: “Foi ótimo, pelo conhecimento 

que pude adquirir, e mesmo não atuando na área o curso mudou minha vida e 

a forma como cuido da minha saúde e daqueles ao meu redor.” 

“Amarilda Carraro, 48 anos, é egressa do ano de 2012 no curso de 

Nutrição. Ela trabalha na área como profissional liberal e obteve melhores 

oportunidades e ganhos financeiros após o término da graduação. Amarilda 

continua se atualizando e aperfeiçoando, principalmente com participação em 

palestras e eventos científicos. Ela cursa pós-graduação em Fitoterapia na 

Faculdade Espírita. Avalia o curso, de maneira geral, como muito bom. Sobre 

sua graduação, afirma: “Foi maravilhoso, professores muito bons e com muito 

conhecimento.” 

“Talita da Costa Guergoleto Silva, 30 anos, é egressa do curso de 

Nutrição no ano de 2013. Já formada, Talita atualmente não está trabalhando, 

mas está a procura de oportunidades na área, com grandes chances de 



conseguir algo no curto prazo. No que diz respeito à formação continuada, 

afirmou que pretende seguir se aperfeiçoando com pós-graduações e cursos 

na área. Sobre o curso e a profissão escolhidas, Talita admite a dificuldade do 

mercado de trabalho dada a grande concorrência, mas afirma que o curso foi 

muito bom e proveitoso do ponto de vista acadêmico, pessoal e profissional.” 

“Ada Rosa Bonet Dattola, 58, é egressa do ano de 2013 do curso de 

Nutrição. Formada, Ada não atua na área, trabalhando no setor público, mas 

contou que se atualiza constantemente e pretende fazer uma pós-graduação 

em Nutrição Clínica aqui na Faculdade Espírita para atuar na área quando se 

aposentar, dentro de dois anos. De acordo com Ada: “O curso foi muito 

importante em minha vida, pois obtive muitos conhecimentos, mudei 

concepções e pude ajudar minha família.” 

→ 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 como, haja vista que, 

atualmente, boa parte dos alunos matriculados nos nossos cursos de pós-

graduação é egressa. Algumas turmas são formadas quase majoritariamente 

por egressos, como é o caso dos cursos de História Cultural (11 de 15 alunos) 

e Geografia (10 de 12). Dados que ajudam a corroborar que a importância de 

política de educação continuada e um contato constante com egressos. 

→ CONCLUSÃO 

Nesse sentido, a relação com os egressos é um eixo muito importante 

para a auto-avaliação da instituição.  

A atualização de dados cadastrais, aplicação dos questionários de 

acompanhamento, os perfis de egressos, constantes divulgações de eventos, 

cursos e palestras, a política de incentivo à formação continuada com os 

descontos consideráveis nos cursos de pós-graduação e extensão. Cada uma 

desses momentos são etapas que, realizadas com seriedade e pautadas nos 

valores humanos que norteiam a instituição, permitem construir um vínculo 

primordial com nossos egressos. 

  



  

    

 

 


