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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo
Realizar fase do acompanhamento do Egresso do Campus, por meio de aplicações de questionários eletrônicos aos pré-egressos, egressos e o mundo do trabalho.

Justificativa
A primeira motivação para realização do acompanhamento dos egressos do IFNMG, pela Extensão, é a responsabilidade institucional PROEX, em realizar a
mediação, recolher e disponibilizar informações para identificar as experiências profissionais que configuram as trajetórias deste público. Sobretudo, investigar
como eles estão inseridos no mundo do trabalho e quais as práticas educativas relevantes para a formação deles como profissionais. Também justifica a realização
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do projeto a necessidade de avaliar a situação dos egressos no mundo do trabalho, contribuindo para o planejamento, definição e retroalimentação das políticas
educacionais do IFNMG, em nível mais específico, podendo contribuir para uma redefinição didática, curricular e avaliativa do Plano de Curso.

Fundamentação Teórica
O Acompanhamento dos egressos é uma excelente oportunidade para a instituição de ensino promover e alavancar suas atividades de extensão, por exemplo. Uma
vez detectado que o egresso não apresenta o perfil desejado pelo mercado de trabalho, pode ser realizada oferta de curso específico de extensão para complementar
sua formação. Quando a instituição de ensino promove a formação complementar, permite que os participantes criem uma rede de contatos (networking), o que
facilita a troca de experiências, o que pode contribuir para a indicação de emprego (Santos e Souza, 2015). O egresso poderá trazer contribuições valiosas para a
instituição, possibilitando uma visão de aspectos relevantes de procedimentos de avaliação e de processos educativos, evidenciando as demandas da sociedade pela
sua percepção (Silva et al., 2011). Entretanto, segundo Pena (2014), discutir a questão dos egressos se torna uma tarefa trabalhosa e desafiadora, devido a poucos
estudos realizados na área. Além disso, em muitos casos, as instituições de ensino não tem programas eficientes para acompanhar seus discentes (pré-egressos e
egressos). Os egressos podem ser um indicador de qualidade do curso e, desta forma, contribuir para imagem da instituição junto à comunidade. Por isso, realizar o
acompanhamento dos egressos configura num ponto estratégico de gestão (Moura e Schmidt, 2016). Para Michelan et al. (2009), a adoção de uma gestão de
acompanhamento de egressos pode gerar benefícios às instituições e para a sociedade. Lousada e Martins (2005) afirmam que os profissionais formados pelas
instituições de ensino devem estar prontos para o exercício da função e, que por isso, a instituição deve ter retorno em relação a qualidade dos profissionais que
estão sendo inseridos no mercado de trabalho.

Objetivo Geral
Realizar fase do acompanhamento do Egresso do Campus, por meio de aplicações de questionários eletrônicos aos pré-egressos e egressos.

Metas
1-.

Metodologia da Execução do Projeto
1 - Capacitar os bolsistas para a realizar as aplicações dos questionários de pré-egressos, egressos e mundo do trabalho.
2 - Formar o questionário de Pré-Egressos
3 - Acompanhamento de Egressos
4 - Recolhimento de dados com empregadores.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados
O que se espera é produzir informações suficientes para verificar se os formandos estão atendendo o mundo do trabalho e satisfeitos com o seu perfil de formação.
O que se espera é que essa perspectiva de trabalho continue no sentido de criar uma série histórica de ações que mantenham o acompanhamento dos egressos dentro
das atividades institucionais no IFNMG.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade

1

1

Especificação

A primeira Etapa do projeto é a sensibilização e a formação de cadastro do préegresso. Os vínculos com os egressos devem ser conquistados e conservados de
forma estratégica pela PROEX.Por conta disso, o relacionamento com este público
deve ser estabelecido antes da efetiva saída dos mesmos do IFNMG. Assim, o
primeiro passo a ser realizado pelos responsáveis pelo acompanhamento de egressos
é compreender todo o fluxo de trabalho. Para tanto, torna-se necessária a capacitação
dos executores do projeto nas possíveis formas de aproximação, abordagem e a
consequente aplicação dos diversos instrumentos de recolha de dados.
Compreendendo a metodologia de recolha de informações, os Coordenadores do
projeto selecionam os bolsistas, tendo em mente o perfil desejado para seleção.
Dessa forma, o Coordenador replica a metodologia absorvida em sua capacitação
estendendo à sua equipe. com a equipe preparada e compreendendo plenamente a
meta, inicia-se a jornada de acompanhamento de egressos. Para efetividade dessa
atividade, é imperioso fazer a sensibilização dos pré-egressos no sentido de
demonstrar a importância e relevância desses responderem o questionário de
egressos, quando da saída da Instituição. De posse dos dados, é elaborado o cadastro
de vinculação de pré-egressos, por turma, e em um só momento, utilizando-se da
estrutura de laboratórios de informática. Esses cadastros subsidiarão a construção do
Banco de Dados – Pré-Egresso 2018. Os dados extraídos permitem a emissão do
relatório de pré-egressos. Os dados extraídos deverão ser publicados na página da
Extensão, especificamente no Portal do Egressos e emitido o comunicado à
comunidade acadêmica escolar de disponibilização dos dados.
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PLANO DE APLICAÇÃO
Classificação da Despesa
339018

Especificação

PROEX (R$)

Auxílio Financeiro a Estudantes

0

DIGAE (R$)

Campus Proponente (R$)

0

TOTAIS

Total (R$)

11520.00

0

11520.00

0
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11520.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Despesa
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Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
0

0

0

0

0

0

Anexo A
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Pagamento de discente

UNIDADE DE MEDIDA

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$

12

400.00

4800.00

TOTAL GERAL
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