


Acompanhamento de egressos

ETAPA 1 Identificar cursos que realizam acompanhamento de egressos Concluída

ETAPA 2 Elaboração da minuta a partir dos instrumentos já utilizados Concluída

ETAPA 3 Avaliação da minuta (Coordenadores, CPA e CSAs) Concluída

ETAPA 4 Análise das contribuições e aperfeiçoamento do instrumento Concluída

Divulgação do resultado da análise das contribuições Nesta
apresentação

ETAPA 5 Homologação do instrumento pela CPA Concluída

ETAPA 6 Aplicação do instrumento 20 de agosto a
31 de dezembro



Unidades que realizam 
acompanhamento de egresso

Administração (diurno e noturno);

Fisioterapia;

Nutrição; 

Teatro;

Zootecnia;

CAICE;

Instrumento elaborado por alunos do curso de Administração sob a 
orientação da professora Marta Olivia Rovedder de Oliveira.



Elaboração da minuta

Foram identificados três construtos comuns aos instrumentos 
disponibilizados: 

Perfil do egresso

Formação continuada 

Atuação profissional

Alguns instrumentos ainda abordaram questões 
sobre infraestrutura, atuação docente, currículo, 
dentre outras.

Percepção do egresso 
sobre determinado tema. 
Por que perguntar 5 anos 

seguidos?

Apenas 
DADOS

(mutáveis)



Avaliação da minuta

48

01

07
05
02

Coordenadores 
de curso
Coordenador 
substituto
Membros da CPA
Membros da CSA
Secretários de 
curso

TOTAL: 63



Público

A pesquisa de Acompanhamento de Egressos
será aplicada apenas aos egressos de cursos de
graduação. O acompanhamento de egressos de
cursos de pós-graduação necessita de
instrumento específico e poderá ser realizado no
futuro.

Egressos dos cursos de graduação 
presencial e a distância graduados 
nos cinco anos anteriores à 
aplicação da pesquisa.

* A CPA decidiu estender a 
pesquisa aos egressos de anos 
anteriores (ver questão 1.6) 58 concordam (92,1%)

05 não concordam



Meio de aplicação

Entende-se que o Sistema de Questionários da
UFSM não é ideal para a aplicação desta
pesquisa, porque exige que o egresso sem
vínculo ativo com a Instituição acesse o sistema
utilizando sua matrícula e senha da época da
realização do curso, o que poderia interferir nos
índices de participação.

Sugere-se que a pesquisa seja 
aplicada utilizando a 
funcionalidade Formulários do 
Google ou ferramenta similar 
online. 59 concordam (93,7%)

04 não concordam



Periodicidade

Os cursos que entenderem necessário deverão
conduzir aplicações adicionais (semestrais,
trimestrais, etc.) de maneira autônoma. A
pesquisa anual será conduzida pela CPA, com o
apoio operacional da COPLAI.

Sugere-se que a pesquisa seja 
aplicada anualmente, sem prejuízo 
daqueles cursos que desejem 
aplicá-la em intervalos menores.

* A CPA decidiu aplicar o 
instrumento a cada dois anos, 
intercalada com a pesquisa de 
Autoavaliação Institucional.

59 concordam (93,7%)
04 não concordam



Período de aplicação

Sugere-se que a pesquisa seja 
aplicada tão logo o questionário 
seja concluído e aprovado pela 
CPA. 

*A CPA decidiu aplicar a pesquisa a 
partir do início do 2º semestre 
letivo de 2017 até o fim do ano.

60 concordam (95,2%)
03 não concordam



Divulgação

O questionário será enviado, por e-
mail, para os alunos que concluíram
curso de graduação nos últimos cinco
anos, conforme lista a ser fornecida
pelo CPD. Além disso, a CPA enviará o
questionário às Comissões Setoriais
de Avaliação (CSAs) e aos
coordenadores de curso, para que
intensifiquem a divulgação junto aos
seus egressos. Pretende-se, ainda,
estabelecimento de parceria com o
Volver, programa institucional da
UFSM que tem como objetivo
preservar o relacionamento entre a
Instituição e seus egressos.

60 concordam (95,2%)
03 não concordam



Questionário do Estudante (ENADE)

Durante a formulação deste questionário, foram
divulgados pelo INEP os indicadores de qualidade da
educação superior referentes ao ano de 2015. Observou-
se que, na UFSM, houve uma queda generalizada no CPC
contínuo dos cursos avaliados. O cálculo do CPC
considera, dentre outros, a percepção dos estudantes
sobre a organização didático-pedagógica, infraestrutura e
as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e
profissional. Essa pontuação é obtida por meio do
Questionário do Estudante e pode ser assinalada como
uma das causas para a queda dos conceitos. Nesse
sentido, sugere-se que o Questionário do Estudante seja
replicado no instrumento de acompanhamento de
egressos para os alunos que concluíram curso de
graduação no ano anterior à aplicação. Com isso,
pretende-se que os coordenadores tenham
conhecimento sobre as percepções dos alunos antes da
aplicação do Enade, que acontece a cada três anos.

57 concordam (90,5%)
06 não concordam



Instrumento

Homologado pela CPA na reunião de 12 de julho de 2017.



1. Perfil do egresso



1.1 Nome completo: (texto de resposta curta)

1.2 Data de nascimento: (formato DD/MM/AAAA)

1.3 Gênero: (  ) Feminino (  ) Masculino (  ) Outro. Qual?

1.4 E-mail:

1.5 Curso de Graduação (caso tenha realizado mais de um curso de 
graduação na UFSM, você pode responder ao questionário mais de 
uma vez): (múltipla escolha, todos os cursos disponíveis na UFSM)



1.6 Semestre e ano de conclusão do curso: 

(  ) 2º semestre de 2017 *

(  ) 1º semestre de 2017 *

(  ) 2º semestre de 2016

(  ) 1º semestre de 2016

(  ) 2º semestre de 2015

(  ) 1º semestre de 2015

(  ) 2º semestre de 2014 

(  ) 1º semestre de 2014

(  ) 2º semestre de 2013 

(  ) 1º semestre de 2013

(  ) Anterior a 2013

*Caso o respondente tenha concluído o curso no ano anterior, será direcionado à seção 4, que reproduzirá as questões do
Questionário do Estudante do Enade.

1.7 Em que cidade você concluiu o ensino médio?

1.8 Endereço do currículo Lattes (se houver): (opcional)



2. Formação continuada



2.1 Após a conclusão do seu curso de graduação, você realizou ou está realizando cursos de qualificação (de curta duração e/ou aperfeiçoamento)? 

(  ) cursos de curta duração (carga horária inferior a 180h)

(  ) curso de aperfeiçoamento (carga horária igual ou superior a 180h)  

(  ) ambos

(  ) não

2.2 Após a conclusão do seu curso de graduação, você realizou ou está realizando curso de pós-graduação? (é possível marcar mais de uma alternativa)

[  ] residência 

[  ] residência em andamento 

[  ] especialização 

[  ] especialização em andamento 

[  ] MBA

[  ] MBA em andamento

[  ] mestrado 

[  ] mestrado em andamento 

[  ] doutorado 

[  ] doutorado em andamento 

[  ] estágio pós-doutoral 

[  ] estágio pós-doutoral em andamento

[  ] não 



2.3 Após a conclusão do seu curso de graduação, você realizou ou está realizando 
algum curso de pós-graduação lato sensu (especialização ou residência) na UFSM? 

(  ) sim. Qual? 

(  ) não

2.4 Após a conclusão do seu curso de graduação, você realizou ou está realizando 
algum curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) na UFSM? 

(  ) sim. Qual? 

(  ) não

2.4 Após a conclusão do seu curso de graduação, você realizou ou está realizando 
outro curso de graduação? 

(  ) sim, na UFSM

(  ) sim, em outra instituição de ensino superior

(  ) não



3. Atuação profissional



3.1 Você está trabalhando atualmente? 

(  ) Sim, na minha área de formação 

(  ) Sim, fora da minha área de formação 

(  ) Não (se responder não, o questionário encerra aqui)

3.2 Qual sua área específica de atuação? (Exemplo: Sou formado em 
Administração. Minha área específica de atuação é gestão de pessoas)

(  ) Outro. Qual? ________



3.3 Qual seu nível salarial atualmente, considerando seu salário bruto mensal ? 

(  ) até R$ 1.874 (até 2 salários mínimos nacionais)

(  ) de R$ 1.874,01 a R$ 3.748 (até 4 salários mínimos nacionais)

(  ) de R$ 3.748,01 a R$ 9.370 (até 10 salários mínimos nacionais)

(  ) de R$ 9.370,01 a R$ 18.740 (até 20 salários mínimos nacionais)

(  ) acima de R$ 18.740 (acima de 20 salários mínimos nacionais)

(  ) prefiro não responder

3.4 Qual a natureza do local onde você trabalha (da sua principal fonte de renda)? 

(  ) Pública  

(  ) Privada 

(  ) Mista  

(  ) ONG

(  ) Cooperativa

(  ) Sou profissional autônomo 



3.5 Qual o cargo que você exerce? 

(  ) Outro. Qual?_______ 

3.6 Em que localidade você exerce suas atividades profissionais?

(  ) Acre

(  ) Alagoas

(  ) Amapá

...

(  ) Rio Grande do Sul

...

(  ) Outro. Qual?

3.7 Em que cidade você exerce suas atividades profissionais?

(  ) Outro. Qual?_______ 


