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1 INTRODUÇÃO 

A política de acompanhamento do egresso está em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Unochapecó (2019/2023) e o Planejamento Estratégico do 

PPGE - Mestrado em Educação (2021-2025) e objetiva estabelecer relacionamento com os 

egressos. 

A Resolução Nº 20/CONSUN/2018, aprovada em 27 de setembro de 2018, estabelece 

a Política de acompanhamento de egressos da Unochapecó e o marco referencial para o 

acompanhamento, visando conhecer o perfil dos egressos, as suas necessidades e expectativas. 

A Política se materializa no Programa de Acompanhamento de Egressos. Esse programa 

desenvolve ações para aproximar os egressos da instituição, bem como divulga e incentiva a 

participação em eventos, cursos, palestras e capacitação. Os documentos e ações 

desenvolvidas podem ser acompanhadas por meio do endereço eletrônico https:// 

www.unochapeco.edu.br/egresso. 

O objetivo geral da Política é acompanhar os egressos dos cursos de graduação, pós-

graduação lato e stricto sensu, após a sua formação e, especialmente: a) Orientar ações de 

extensão voltadas para o acompanhamento de egressos; b) Acompanhar o egresso na sua 

inserção no mercado de trabalho, na perspectiva de identificar cenários que possibilitam o 

processo de ensino, pesquisa e extensão; c) Contribuir para a integração e a articulação no 

planejamento e na execução das ações de extensão voltadas para o egresso, no âmbito 

administrativo, acadêmico e pedagógico que compõem a estrutura organizacional da 

Unochapecó. 

Para dar conta de tais objetivos, foi criado o projeto Clube do Egresso. Esse projeto 

além de fortalecer o elo entre o egresso e a instituição, a comunidade acadêmica e docente, 

também oferece alguns benefícios, a exemplo de descontos para participação em cursos, 

programas e eventos promovidos pela Unochapecó e instituições parceiras. Assim, busca-se 

manter os laços que foram criados durante a trajetória acadêmica com os egressos, 

profissionais que contribuem com o desenvolvimento da comunidade, justificando sua 

formação cidadã obtida em uma universidade comunitária. 

 

2 OBJETIVO 

Acompanhar o egresso e a sua inserção social, educativa, cultural, econômica e 

ambiental construída a partir da formação do curso stricto sensu em Educação em sua vida 

pessoal e profissional. 

http://www.unochapeco.edu.br/egresso


 

3 PRINCÍPIO  

Manter permanente conexão com o egresso, acompanhando sua atuação profissional 

para subsidiar a autoavaliação do PPGE, no que se refere à qualidade da formação 

proporcionada e inserção comunitária nos processos de desenvolvimento e melhorias para a 

qualidade de vida. 

 

4 DIRETRIZES/AÇÕES 

Inserido nessa Política, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

busca desenvolver as seguintes diretrizes/ações: 

a) Ampliar e consolidar redes de pesquisadores vinculados aos grupos de 

pesquisa do PPGE, com a participação de egressos;  

b) Realizar eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, com intercâmbios, 

bolsa institucional e com parcerias celebradas em convênios com diversas Universidades da 

América Latina, Caribenha e Europeias; 

c) Direcionar eventos atrelados à pesquisas e a grupos credenciados, propiciando aos 

pesquisadores egressos a continuidade, vinculados aos seus campos profissionais; 

d) Socializar e possibilitar grupos de pesquisa nucleados com instituições pertencentes 

aos egressos do PPGE da Unochapecó; 

e) Concretizar as parcerias com a SED/SC e com a Associação dos Municípios da 

Região de Chapecó, Procuradoria da República, para formações interculturais;  

f) Ofertar, anualmente, o Colóquio das Linhas de Pesquisa do PPGE, organizado em 

parceria entre discente, docente e egressos; 

g) Participar com estudantes e egressos do Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SIEPE) da Unochapecó, que agrega a publicação e apresentação de produções e 

propostas inovadoras, realizado no segundo semestre de cada ano; 

h) Integrar ao PPGE e melhorar a comunicação com os egressos, professores que 

atuam em programas de pós-graduação na área de educação ou afins; 

i) Propiciar a participação de egressos em aulas de diferentes componentes 

curriculares, para apresentar os resultados de suas pesquisas aos estudantes de graduação e 

pós-graduação; 

j) Intensificar a participação de egressos em cursos de extensão para formação de 

professores, na região; 



k) Incentivar a criação de uma comissão constituída por um estudante de turmas 

egressas para organização do I Encontro de Egressos do PPGE. 

  

5 OBJETIVOS DOS DIÁLOGOS/VÍNCULOS COM EGRESSOS DO PPGE 

a) Aperfeiçoar os espaços midiáticos para comunicação e acompanhamento em rede 

de pesquisas com os egressos; 

b) Vincular os egressos como pesquisadores ou estudantes egressos nos grupos de 

pesquisa, consolidando, até 2025, redes de pesquisadores formados pelo PPGE da 

Unochapecó; 

c) Criar condições para que os egressos possam participar nos editais para o 

desenvolvimento de pesquisas em grupo; 

d) Fortalecer pesquisas desenvolvidas em outras universidades, a partir da participação 

dos pesquisadores egressos do PPGE da Unochapecó nos grupos de pesquisa credenciados e 

já consolidados no CNPq; 

e) Incentivar os egressos pesquisadores para parcerias e nucleações de grupos com 

outras instituições de ensino; 

f) Fortalecer e motivar a interação e a circulação dos pesquisadores, socializações de 

conhecimentos produzidos nos grupos de pesquisa, por meio encontros remotos, seminários, 

grupos de estudos e eventos diversos promovidos pelos egressos. 

g) Publicar, nas revistas vinculadas, as pesquisas e experiências no mundo do trabalho 

dos egressos; 

h) Manter os egressos informados, através de colóquios e socializações de pesquisas, 

em eventos do PPGE; 

i) Acompanhar os egressos na continuidade de estudos e pesquisas nos cursos de pós-

graduações stricto sensu e pós-doutoramento nacional e internacional; 

j) Realizar pesquisa anual com os egressos, diagnosticando potencialidades, 

fragilidades  e planejar ações para resoluções; 

k) Realizar formação continuada para egressos que os auxiliem na atuação social e 

profissional, de forma ética e comprometida com as pessoas; 

l) Publicar artigos relativos às pesquisas dos egressos, em revistas vinculadas ao PPGE; 

 

6 INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO AOS EGRESSOS 

a) Questionários, Google Forms, WhatsApp; 

b) Currículo Lattes; 



c) Grupos de pesquisa interinstitucionais;  

d) Campos profissionais de atuação; 

e) Projetos de pesquisa; 

f) Telefone;  

g) E-mail; 

h) Eventos acadêmicos; 

i) Avaliação Institucional para Egressos do PPGE. 

 

 

Política Aprovada no Colegiado do PPGE em 16 de dezembro de 2020 
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