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POLITICA DE ACOMANHAMENTO DO EGRESSO DA FACULDADE ITOP 

 
 

A Faculdade ITOP valoriza a experiência dos profissionais que estão passando 

pelo ambiente acadêmico e que, após sua formação, possam contribuir com a visão 

das condições de mercado de trabalho, das exigências em relação aos 

conhecimentos, às competências e às habilidades profissionais. Assim, o 

acompanhamento de egressos representa renovação institucional que, a partir do 

contato com ex-alunos, suas realidades pessoais, acadêmicas e profissionais, 

apreendem dados significativos do contexto profissional de cada curso, para a 

atualização e o enriquecimento do ensino de Graduação e Pós-Graduação, da 

pesquisa e da extensão. 

O Programa de Acompanhamento tem como objetivo estreitar o 

relacionamento entre a Instituição e seus ex-discentes, desencadeando ações de 

aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, são adotadas algumas ações, tais 

como: 

• Criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos 

egressos; 

• Criação de espaço no site para que os egressos possam se cadastrar, a 

fim de manter um diálogo constante com a instituição, oferecendo um espaço de 

debates sobre sua vida profissional e atuação social; 

• Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos, 

atividades e oportunidades oferecidas pela Faculdade ITOP, a fim de promover um 

relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar 

uma linha permanente de estudos e análises sobre discentes egressos, a partir das 
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informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da 

formação do profissional para o mercado de trabalho. 

A Faculdade ITOP busca desde logo atender as diretrizes da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se refere às 

políticas de avaliação dos estudantes, incluindo os ex-alunos. Para tanto, dispõe de 

um setor que é responsável por orientar, desenvolver e encaminhar ex-alunos para o 

mundo do trabalho. 

Assim, busca-se assegurar a valorização, por parte da Faculdade, de seu 

maior patrimônio, que são os alunos por ela formados, propondo estratégias para que 

a interação seja sistematicamente praticada. Por meio das estratégias propostas, 

espera-se, como resultado, propiciar um atendimento eficaz das demandas e 

expectativas dos ex-alunos, fomentando o exercício da cidadania, na medida em que 

seja criada a visibilidade necessária para as contribuições à sociedade que os alunos 

egressos da Faculdade ITOP têm condições de oferecer. 

Em síntese os objetivos desta Política  são os seguintes: 

 

 Possibilitar vínculo permanente e acesso às dependências da IES; 

 Manter atualizadas as informações sobre o status pessoal e 

profissional dos ex-alunos, por meio da aplicação de pesquisas, 

utilizando-as para a implantação de ações de relacionamento coesas 

e coerentes; 

 Investir no tripé educação/relacionamento/valorização profissional 

para promover a elevação da empregabilidade dos alunos egressos 

da IES e a integração destes com o meio empresarial; 

 Estimular os ex-alunos a retornarem ao ambiente acadêmico, 

investindo em sua qualificação e preparo para o mercado de 

trabalho. 
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PROPOSTAS DA POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 
Montagem e manutenção de um banco de informações sobre os ex-alunos: 

 
- Atualização de dados dos formandos, como endereço, e-mail e telefones, através de coleta de 

informações no último semestre de cada curso. 

 
Aplicação de pesquisa com os egressos recém-formados para verificação do grau de satisfação 

destes com o curso realizado e com a IES, como um todo: 

 
- Na cerimônia oficial de colação de grau, os formandos serão convidados a responder um 

questionário, que norteará a IES para melhorias acadêmicas e na infraestrutura. 

 
Aplicação de pesquisa para acompanhamento do desempenho e atualização profissional dos 

egressos: 

 
- A cada dois anos, após a conclusão do curso, a IES aplicará pesquisa aos egressos, via e-mail ou 

site institucional. 
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Fornecimento de carteiras de identificação como membros efetivos da comunidade ITOP, que 

dará ao ex-aluno os seguintes benefícios: 

 
- Autorização de acesso à Biblioteca/Centro de Informações da Faculdade, podendo realizar 

empréstimos de livros e materiais, seguindo as mesmas normas para os alunos, conforme 

Regulamento interno das Bibliotecas, disponível no site da instituição (www.faculdadeitop.edu.br) e 

impresso nos espaços institucionais; 

- Autorização de acesso aos laboratórios dos Cursos, em horários destinados à livre utilização pelos 
alunos; 

- Acesso a eventos realizados pela IES; 

- Utilização da rede de parcerias firmadas pela Faculdade ITOP com estabelecimentos da cidade; 

- Obtenção de descontos em matrícula e/ou mensalidades de Cursos oferecidos pela Faculdade ITOP. 

http://faculdadepromove.br/setelagoas/bibliotecas)
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Participação de processos seletivos profissionais direcionados: 

 
 
- Através do banco de dados atualizado, os egressos recebem, via e-mail, as oportunidades de 

emprego destinadas ao público com graduação completa, possibilitando a estes, colocação ou 

recolocação no mercado profissional; 

- Oportunidade para ex-alunos empresários divulgarem vagas de estágio e emprego na instituição. 

 
Participação dos egressos em projetos acadêmicos: 

 

 
- Os egressos podem ser os facilitadores para visitas técnicas nas empresas onde atuam; 

- Realização de palestras de egresso, na sua área de formação e atuação profissional, para os 
acadêmicos; 

- Publicação de artigos de egressos na Revista Multidebates 

- Participação dos egressos nas publicações do informativo on line. 

 
Desenvolvimento de eventos específicos para os ex-alunos: 

 
 
- Evento “Liderança Inteligente Ex-alunos” – palestras direcionadas aos ex-alunos e vinculadas às 

suas áreas de interesse, ministradas por professores ou profissionais de mercado parceiros das 

Faculdades. 
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ANEXO I - Formulário de Cadastro de Ex-alunos da Faculdade ITOP  
 

 
Dados 

Pessoais 

 
1 – Nome completo: 

 
2 – CPF: 

 
3 – Data de nascimento:  _/_  /_   

 
4 – Estado civil: 

 
5 – Sexo: 

 
6 – E-mail de contato: 

 
7 – Site pessoal/blog: 

 
8 – Celular(es): 

 
9 – Endereço residencial: 

 
Rua/Av.: 

 
Complemento: 

 
Bairro: 

 
CEP: 

 
Cidade: 

 
Telefone residencial: 
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ANEXO II – Questionário do Egresso 
 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
Prezado(a) Ex-Aluno(a) 

 
A Faculdade ITOP tem como um de seus objetivos reorientar suas atividades acadêmicas e, 

ao mesmo tempo, assegurar um canal de comunicação junto aos seus ex-alunos, tendo em 

vista satisfazer interesses comuns. Para isso, precisamos de sua participação. 

Respondendo este questionário, você estará colaborando com a avaliação dos cursos, bem 

como estará informando sobre as reformulações que se fazem necessárias. Ressaltamos 

que as informações são confidenciais e não serão divulgadas individualmente, serão 

utilizadas apenas para avaliação e estudos institucionais. Contamos com sua participação 

neste processo, com vistas a desenvolvermos um contato cada vez mais próximo. 

 
QUESTIONÁRIO DO EGRESSO 

 
01. Em qual curso você se formou na Faculdade ITOP? 
(  ) Administração (   ) Engenharia Civil 
(   ) Ciências Contábeis (   ) Tecnológico em Gestão de RH  
(   ) Letras (   ) Tecnológico em Logística 
(  ) Pedagogia (   ) Tecnológico em Segurança no Trabalho 
(   ) Serviço Social (   ) Tecnológico em Gestão Pública                   
(   ) Enfermagem                                  (   ) Tecnológico em Marketing 

 
02. Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

(   ) Sim, na minha área de formação acadêmica 
(   ) Sim, fora da minha área de formação acadêmica          
(   ) Não 

 
03. Caso não exerça atividade profissional na sua área de formação, o principal 

motivo é: 

(   ) Mercado de trabalho saturado (   ) Melhor oportunidade em outra área 
(   ) Ausência de demanda na minha localidade     (   ) Outro    

 

04. Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

(   ) Menos de 01 ano (   ) De 02 a 03 anos (   ) Mais de 03 anos (   ) Já trabalhava 

 
05. Qual é o seu VÍNCULO EMPREGATÍCIO? 
(   ) Empregado com carteira assinada   (   ) Empregado sem carteira assinada 
(   ) Em contrato temporário (   ) Autônomo/Prestador de serviços 
(   ) Funcionário público concursado (   ) Outro                                                                       



 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA – FACULDADE ITOP 

 ACSU SE 40, CONJUNTO 02, LOTE 16, NS 02 – PLANO DIRETOR SUL – PALMAS/TO 
www.faculdadeitop.edu.br CONTATO: 3214-7345/7377  -  98459-0895 /0894 

Mantenha o seu e-mail sempre atualizado, para participar das ações e eventos institucionais: 

cpa@faculdadeitop.edu.br / diretoriaacademica@faculdadeitop.edu.br 

 

(   ) Proprietário de empresa/negócio 

 
06. Qual é sua faixa salarial? 
(   ) Até 4 salários mínimos  (   ) De 5 a 10 salários mínimos  (   ) De 11 a 20 salários 
mínimos (   ) Mais de 20 salários mínimos 

 

07. Qual é, em sua visão, a perspectiva profissional na sua área? 

(   ) Ótima (  ) Boa (  ) Razoável (   ) Desanimadora 
 

10. Após a conclusão do seu curso, você concluiu ou está cursando outro curso? 
( ) Sim (  ) Não Qual? _____________________________________ 

 
11. Como você se atualiza para o seu exercício profissional? (Marque apenas uma 
opção). 

(   ) Livros/Revistas especializadas(   ) Cursos (   ) Encontros/Congressos 
(   ) Cursos de curta duração (   ) Outro. Qual?     

 

12. Você escolheria novamente a Faculdade ITOP para realizar outro curso? 

(   ) Sim (   ) Se não tivesse outra opção (   ) Não 

 
13. Qual curso (de graduação ou pós-graduação) você sugere que as Faculdade ITOP 
ofereçam? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
14. Como egresso da Faculdade ITOP, que disciplina(s) e/ou conteúdo(s) você 
acredita que faltou/faltaram para uma melhor formação? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos a sua colaboração! Comissão Própria de Avaliação –CPA 

 

 

 

mailto:cpa@faculdadeitop.edu.br
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ANEXO III 

 

 


