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RESUMO
Partindo da premissa de que o cumprimento do papel da Universidade
compreende ensino, pesquisa e extensão, bem como a determinação do
Ministério da Educação, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior, (lei 10.861/2004) com a finalidade de avaliar o
desempenho das Instituições de Ensino Superior; o acompanhamento dos
egressos se torna um fator importante no processo de avaliação. Este
trabalho objetiva analisar sistemas de acompanhamento de egressos de
curso de graduação de instituições de ensino superior, por meio de atores
desta rede. Para isso, foram analisadas várias universidades no Brasil,
com intuito de conhecer quais formas de acompanhamento vem sendo
praticadas, algumas delas, nesta dissertação, denominadas Universidades
“modelo”. Foram analisados os relatórios de avaliação institucional das
10 Universidades mais bem colocadas, conforme ranking da última
avaliação dos índices gerais dos cursos de graduação. Utilizou-se o estudo
de caso do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, da
Universidade Federal de Santa Catarina, no qual, por meio da Teoria
Ator-Rede foram identificados os actantes, que impactam no
acompanhamento do egresso, nesta instituição. Aplicou-se questionário
junto aos actantes, para conhecer os fatores relevantes quanto ao processo
de acompanhamento de egressos, o qual passou por etapas para sua
construção, como grupo foco e conversa com especialistas. Em paralelo,
são apresentadas as ferramentas de compartilhamento do conhecimento,
advindas da gestão do conhecimento, e a sua aplicabilidade nessas
universidades. Dentre os resultados, percebe-se que os actantes
respondentes têm ciência da importância do egresso, mas apontaram
grande dificuldade em se estabelecer o vínculo, após a conclusão do
curso. Constatou-se a eficiência de algumas ferramentas no
acompanhamento dos egressos, como é o caso das redes sociais,
promoção de eventos para relacionamento, convites para palestras e
eventos, relacionados à área de formação do egresso. São apresentadas
ações de melhoria, que contemplem o estimulo à atualização do lattes, e
o uso dos portais de estágios e, de egressos (ferramentas já
institucionalizadas na Universidade Federal de Santa Catarina),
atualização dos dados cadastrais nos sistemas da instituição formadora,
criação de perfil em redes sociais para contato com os ex-colegas,
professores.
Palavras-chave:
Egressos.
Universidade.
Ferramentas
Compartilhamento do Conhecimento. Teoria Ator-Rede.

de

ABSTRACT
Assuming that the fulfilment of the University's role includes education,
research and extension, as well as the determination of the Ministry of
Education that instituted the National System of Evaluation of Higher
Education (Law 10.861 / 2004) in order to evaluate the performance of
Higher Education Institutions; the follow-up of graduates becomes an
important factor in the evaluation process. This work aims to analyse
systems of follow-up of undergraduate graduates of higher education
institutions, through actors of this network. For that, several universities
in Brazil were analysed, in order to know which forms of monitoring have
been practiced, some that stand out are denominated "model"
Universities. The institutional evaluation reports of the 10 best
universities were analysed, according to the ranking of the last evaluation
of the general indexes of the courses. It was conducted, the case study of
the Information and Communication Technologies Course at Santa
Catarina Federal University, in which, through the Actor-Network
Theory, actants were identified, which impact on the follow-up of the
alumni in this institution; a questionnaire was applied to know the
relevant factors regarding the process of follow-up of graduates, which
went through stages for its construction, as a focus group and
conversation with specialists. In parallel, the tools of knowledge sharing,
arising from knowledge management, and their applicability in these
universities are presented. Among the results, it can be seen that the
involved actors are aware of the importance of the alumni, and pointed
out great difficulty in establishing the bond after the conclusion of the
course, it was verified the efficiency of some tools in the follow-up of
graduates, as is the case of social networks, promotion of events for
relationship, invitations to lectures, training events related to the area of
the alumni. Improvement actions are presented, which include
stimulating the updating of the lattes, and use of the portal of internships
and Alumni Portal (Tools already institutionalised at the Santa Catarina
Federal University), updating the registered data in the systems of the
students that graduated from institution, profile creation in social
networks to contact former colleagues, teachers.
Keywords: Alumni. University. Knowledge Sharing Tools. ActorNetwork Theory.
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1

INTRODUÇÃO

Segundo Wanderley (2003) existem apontamentos históricos do
século V a.C. com o modelo de educação grega, e o século I a.C., com o
modelo de educação romana, que indicam as influências primordiais do
atual sistema universitário. Thomas e Woods Jr. (2008) afirmam que,
apesar desses registros, foi somente na segunda metade do século XII, na
idade média, que o sistema universitário tomou forma, de certa maneira
a Igreja Católica recebe créditos nesse processo. Neste período, a
concessão de diplomas carecia do consentimento do rei, do imperador ou
do papa.
Os mestres eram formados, exclusivamente, pela igreja.
Entretanto, por vezes, os mestres se dispunham a ensinar àqueles
dispostos a pagar, originando o que se pode chamar de escolas
particulares. Assim, surgiram licentia docendi, sendo obrigatório que os
mestres obtivessem a autorização da Igreja para ensinarem (CHARLE;
VERGER, 1996).
As primeiras universidades surgiram na Europa: a Universidade
de Bolonha (1108), Oxford (1249), Universidade de Paris (1170), de
Cambridge (1284). Deixam como legado muitas características do
sistema universitário atual, como currículos, exames, títulos cursos, e,
inclusive, as divisões entre faculdades (WANDERLEY, 2003;
THOMAS; WOODS JR., 2008; BENINCÁ, 2011).
No decorrer dos anos, universidades foram implantadas nas
colônias americanas, de São Domingos (1538), de Lima (1551) e do
México (1551). Na América do Norte, visavam a formação de pastores e
administradores para as colônias inglesas, como a universidades de
Harvard (1636), e Yale (1701) (CHARLE; VERGER, 1996).
No Brasil, as iniciativas aconteceram com a chegada dos primeiros
padres jesuítas em 1549, motivados a cumprir ordens da realeza para à
conversão dos índios e apoio aos colonos na gestão dos negócios. Os
jesuítas separaram os estudos em: studia inferiora, studia superiora,
passíveis de comparação com o atual ensino médio e ensino superior,
embora tenha havido a tentativa frustrada de instituir uma universidade,
logo após o descobrimento do Brasil (CUNHA, 1980). Foi somente em
1808, que foi fundada a instituição de ensino superior Escola de Cirurgia
da Bahia, seguida pelas Faculdades de Direito de São Paulo e de OlindaPernambuco, em 1827 (PRADO, 1974).
Após a proclamação da República, surgiram inúmeras iniciativas
para construção de universidades no Brasil, ocasionando a criação das
universidades de Manaus (1909), de São Paulo (1911) e do Paraná
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(1912), que não foram reconhecidas e decaíram rapidamente (CUNHA,
1980). Em 1920, a universidade do Rio de Janeiro foi a primeira a
oferecer diversos cursos (PRADO, 1974).
O Ministério da Educação e Saúde foi criado em 1931 com o
Decreto 19.851, surgiram as primeiras diretrizes relativas ao ensino
universitário no Brasil (MORHY, 2004). O Art.1º desse decreto versa:
O ensino universitario tem como finalidade: elevar
o nivel da cultura geral, estimular a investigação
scientifica em quaesquer dominios dos
conhecimentos humanos; habilitar ao exercicio de
actividades que requerem preparo technico e
scientifico superior; concorrer, emfim, pela
educação do individuo e da collectividade, pela
harmonia de objectivos entre professores e
estudantes e pelo aproveitamento de todas as
actividades universitarias, para a grandeza na
Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade
[sic] (BRASIL, 1931).

Em 1961, trinta anos após o surgimento das primeiras diretrizes,
foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(MORHY, 2004), revogada no ano de 1996 pela Lei nº 9.394. Baseada
no tripé: ensino, pesquisa e extensão, a LDB, define as universidades
como: “[...] instituições pluridisciplinares de formação dos quadros
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e
cultivo do saber humano [...]” (BRASIL, 1996).
A educação é assegurada pela Constituição Federativa Brasileira,
Artigos 205 e 206, como um direito básico ao cidadão (BRASIL, 1988):
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios: I - igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber; III pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino; IV - gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais [...].

Estímulos governamentais, necessidade de maior nível de
formação para ingresso no mercado de trabalho e o crescimento da oferta
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de cursos, tem possibilitado a expansão da graduação no país. Fatores
que também justificam o crescimento exponencial das universidades
privadas (CIRANI; CAMPANARIO; SILVA, 2015).
Portanto, o número de egressos destas instituições de ensino, tem
crescido
gradativamente,
evidenciando
a
importância
do
acompanhamento de sua vida profissional, como insumo para a melhoria
contínua dos conteúdos e objetivos dos programas pedagógicos dos
cursos dos quais são egressos e sistemas informatizados, via
portais/plataformas on-line, podem auxiliar na atualização e
gerenciamento dessas informações.
Neste contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação –
TICs na educação, excedem os limites da sala de aula, devem ser
estudadas como importantes ferramentas na gestão de todo o ambiente,
considerando o sistema educacional, o qual abarca desde a Instituição de
Ensino – IES, instituições responsáveis pela regulação, envolvendo a
avaliação do desempenho das IES, que abordam indicadores pedagógicos
(contexto
sócio
demográfico,
metodologias
empregadas,
acompanhamento do egresso); do corpo docente (titulação, produção
científica) bem como das instalações físicas (questões de acessibilidade,
quantidade de exemplares da bibliografia básica e complementar pelo
número de alunos do curso), dentre tantos outros indicadores que
compõem o conceito de um curso, de uma instituição.
Nesta dissertação, o foco são os egressos, via a identificação de
sistemas de acompanhamento existentes, bem como o estudo de caso de
uma universidade e curso específico.
Como motivação para a realização do presente estudo, a autora
desta dissertação foi aluna do curso de graduação em Tecnologias da
Informação e Comunicação da UFSC Araranguá, tendo apresentado TCC
com a temática relativa aos egressos deste curso, com o seguinte objetivo:
“Conhecer a atuação profissional dos alunos egressos do curso de
graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, campus de Araranguá.”
A partir daí, surgiu a proposta de estudo dos sistemas de
acompanhamento de alunos egressos, que é o objetivo desta dissertação.
Diante do exposto, parte-se para a apresentação do problema de
pesquisa.
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1.1PROBLEMA DE PESQUISA
Assiste-se ao desenvolvimento de tecnologias e sistemas,
concebidos para adequada gestão e controle de informações, presentes
nos vários setores da atividade econômica, seja nas indústrias, comércio
ou mesmo, serviços, buscando aprimorar as relações comerciais e
aumentar a competitividade. Afinal, não basta ter capital, instalações e
equipamentos, o acesso à informação tem se tornado o maior ativo de
qualquer organização.
Na educação, não é diferente, os sistemas informatizados têm dado
suporte aos processos, dos mais rotineiros aos estratégicos, sendo
ferramenta essencial para a tomada de decisão e alcance dos objetivos da
organização. Porém, dificuldades são encontradas nos novos métodos de
trabalho, suportados por ambientes informatizados, pois as TICs por si
só, não resolvem ou eliminam processos errôneos, que
independentemente da informatização, já haviam sido concebidos
equivocadamente, quando executados de forma manual.
Diante disso, surge o seguinte problema de pesquisa: O verdadeiro
acompanhamento (vínculo) é uma preocupação institucional, para que se
alcance um relacionamento contínuo, entre a instituição de ensino e seus
egressos?
A tarefa cresce em complexidade, ao se considerar que após
titulados, exige-se manter o acompanhamento dos egressos, portanto, o
vínculo com os ex-alunos é essencial para se obter informações
atualizadas.
1.2

OBJETIVOS

Para nortear o desenvolvimento desta dissertação, nesta seção,
apresentar-se-ão os objetivos, geral e específicos.
1.2.1

Objetivo geral

Esta dissertação tem por objetivo geral: Analisar sistemas de
acompanhamento de egressos de curso de graduação de instituições
federais de ensino superior, por meio de atores desta rede.
Para tanto, será feito um levantamento para identificação de
sistemas de egressos existentes, bem como o estudo de caso de uma
universidade e curso específico, via aplicação de questionário junto aos
atores(actantes), definidos como elementos-chave para o entendimento
desta arena institucional.
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1.2.2

Objetivos específicos

Para se alcançar o objetivo geral desta dissertação foram
elaborados os seguintes objetivos específicos:
 Identificar o tratamento dos alunos egressos em consonância
com as recomendações do MEC – Ministério da Educação;
 Analisar sistemas de egressos de universidades brasileiras com
base no levantamento documental e nas percepções dos atores
deste cenário institucional;
 Verificar ferramentas de compartilhamento do conhecimento
nos sistemas de acompanhamento de egressos em estudo;
 Analisar as ações capazes de melhorar o relacionamento com os
egressos.
1.3

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

A importância desta pesquisa é atribuída a inúmeros fatores, dentre
eles, o tema acompanhamento de egressos é bastante discutido e de
importância elevada; afinal, o egresso é uma parte fundamental da
instituição formadora, pois a partir do conhecimento de sua atuação pós
graduado, é possível que sejam elaboradas estratégias, capazes de
melhorar os cursos ofertados, além de elucidar fatores que dificultam ou
facilitam a entrada no mercado de trabalho. O egresso é visto como um
ativo precioso e conforme Coelho e Oliveira (2012, p. 9).
A relação entre Universidade e sociedade poderá
se concretizar por intermédio dos egressos, uma
vez que estes, a partir do título recebido, estarão
representando profissionalmente a instituição
formadora em qualquer lugar do mundo em que
exerçam a profissão, por intermédio de um
documento legal denominado diploma.

Os ex-alunos de uma Instituição são seu principal ativo, eles
possibilitam à IES o feedback acerca de sua contribuição efetiva para com
a sociedade. Os autores reiteram a importância em manter o
relacionamento com os ex-alunos por meio da tecnologia quando alegam
que: de forma que, é preciso que as universidades mantenham o
relacionamento com os egressos. E ainda, podem utilizar recursos
tecnológicos, que auxiliem esse processo, dentre eles, os portais on-line
(CABRAL; PACHECO, 2016).
Ciente da importância de acompanhar o egresso, é preciso
considerar que, implantar um sistema pode não ser suficiente para alçar
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resultados efetivos, dado a tendência ao desinteresse dos egressos neste
tipo de avaliação, comprovando a ausência da cultura em manter dados
disponíveis e, principalmente, a inobservância de que, a partir da análise
dos efeitos práticos do curso, podem emergir ações para a melhoria do
mesmo. Para que funcione com eficácia, além das características
técnicas, um sistema precisa ser dinâmico e demandar o uso de
procedimentos que incentivem a participação do egresso, por reconhecer
a utilidade do processo (TEIXEIRA; MACCARI, 2014).
Por fim, a relação do mercado de trabalho com determinado curso
superior leva em consideração vários aspectos, do curso/instituição
formadora, entre eles, pressupõe a qualidade acadêmica dos egressos e
estes fatores são condicionantes de empregabilidade do ex-aluno, e diz
respeito à qualidade do curso, ofertado pela instituição formadora
(COELHO; OLIVEIRA, 2012).
1.4

ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –
PPGTIC E À LINHA DE PESQUISA

Este trabalho foi desenvolvido em consoante com os objetivos da
linha de pesquisa Tecnologia, Gestão e Inovação pertencente a este
Programa. O propósito desta linha de pesquisa “trabalhar as novas
tecnologias da informação e comunicação para o desenvolvimento de
novas metodologias, técnicas, processos para a gestão das organizações.”
Neste caso, o trabalho propõe analisar os sistemas de acompanhamento
de egressos de Ensino Superior, por meio de atores institucionais, o que
se adequa ao escopo idealizado pelo PPGTIC.
Em relação aos trabalhos já defendidos no PPGTIC, não há
dissertações com a mesma temática; ou seja, que aborde a gestão de
alunos egressos. Por isso, fez-se buscas no repositório institucional da
UFSC, como segue.
Inicialmente, fez-se a busca com as palavras-chave “gestão de
egressos”, com filtro em “título”, obtendo-se 09 resultados (Quadro 1).

25
Quadro 1 – Busca do termo Gestão de egressos
Título
Autor
ARNONI, Thais
Hoffman;
CABRAL, Thiago
Portais on-line de
egressos: o caso das IES
Luiz de Oliveira;
catarinenses
PACHECO,
Andressa Sasaki
Vasques
Gestão de Egressos:
Análise da Gestão de
FARIA, Rafaela
Egressos da Universidade
Flagler College, EUA
Gestão de egressos:
Proposta de diretrizes
para a Gestão de Egressos
PEREIRA, Jéssica
do curso de
Rocha de Souza
Administração da
Universidade Federal de
Santa Catarina
Proposta de diretrizes para
a gestão de egressos de
programas de graduação

Gestão de egressos em
instituições de ensino
superior: possibilidades e
pontencialidades

PEREIRA, Jéssica
Rocha de Souza

MICHELAN,
Luciano
Sergio; HARGER,
Carlos
Augusto; EHRHAR
DT,
Giovani; MORÉ,
Rafael Pereira
Ocampo

Ano

2017

2016

(Continua)
Nível
Artigo
aprovado no
XVII
Colóquio
Internacional
de Gestão
Universitária
– CIGU
TCC,
Administração
UFSC,
Florianópolis

2016

TCC,
Administração
UFSC
Florianópolis

2018

Programa de
PósGraduação em
Administração
UFSC
Florianópolis

2009

Artigo
aprovado no
IX Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária
na América do
Sul – CIGU
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(Conclusão)
Influências do sistema de
avaliação da CAPES na
gestão de egressos do
programa de pósgraduação em
administração da
Universidade Federal de
Santa Catarina, alicerçado
na teoria da visão baseada
em recursos.

CORRÊA, Cláudia
Prim

2017

A gestão de egressos
como fonte de
informações estratégicas
para a UFFS

SIMON, Lilian
Wrzesinski

2017

O programa de
acompanhamento dos
egressos da Universidade
Federal de Santa
Catarina: a definição
perfil dos estudantes no
período 1970-2011

SILVA, José
Marcos da;
NUNES, Rogério
da Silva;
JACOBSEN,
Alessandra de
Linhares

2011

D'ÁVILA, Jones
Costa

2013

Estudos dos egressos dos
cursos técnicos do IFSC
Campus Araranguá:
desenvolvimento e
aplicação de novas
tecnologias e
empregabilidade
Fonte: RI UFSC (2019).

Programa de
PósGraduação em
Administração
UFSC,
Florianópolis

Programa de
PósGraduação em
Administração
Universitária,
UFSC,
Florianópolis
Artigo
aprovado no
XI Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária
na América do
Sul – CIGU
TCC,
Tecnologias
da Informação
e
Comunicação,
UFSC
Araranguá

De forma complementar, realizou-se uma busca com as
palavras “egressos” e “sistema”, tendo como resultado 71 registros,
após a leitura dos títulos, restaram 12 trabalhos (Quadro 2) correlatos
a esta dissertação. Muitas vezes, o termo “egresso” é associado ao
egresso do sistema prisional, não sendo assim, objetivo deste estudo.
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Quadro 2 – Busca dos termos “egressos” e “sistema”
Título
Informações
estratégicas
necessárias em um
sistema de
acompanhamento de
egressos
Indicadores para
avaliação do sistema
de educação superior
do exército
brasileiro:
percepções dos
egressos da linha de
ensino
complementar.
Análise do sistema
de avaliação da
educação superior
brasileira
Influências do
sistema de avaliação
da CAPES na gestão
de egressos do
programa de pósgraduação em
administração da
universidade federal
de Santa Catarina,
alicerçado na teoria
da visão baseada em
recursos
Sistema de gestão da
qualidade voltada
para instituição de
ensino superior,
baseado na NBR ISO
9001:2000: um
estudo de caso

Autor
SIMON, Lilian
Wrzesinski;
PACHECO, Andressa
Sasaki Vasques

SANTOS, Marcos
Antônio Rodrigues
dos; PAIXÃO, Roberto
BRAZILEIRO;
THOMAZ Júnior,
NAURO

VASCONCELOS,
Natália Veloso Caldas
de

CORRÊA, Cláudia
Prim

GONÇALVES,
Eugênio Luiz

Ano

(Continua)
Nível

2017

AVALIES 2017
- 3º Simpósio
Avaliação da
Educação
Superior

2017

AVALIES 2017
- 3º Simpósio
Avaliação da
Educação
Superior

2010

X Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária na
América do Sul

2017

Dissertação,
Programa de
Pós-Graduação
em
Administração,
UFSC,
Florianópolis

2004

Dissertação
Programa de
Pós-Graduação
em Engenharia
de Produção,
UFSC,
Florianópolis
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(Continuação)
Proposta de
indicadores para um
sistema de
inteligência
competitiva em
instituição de ensino
superior

GONÇALVES, Caio
Márcio; COLAUTO,
Romualdo
Douglas; BEUREN,
Ilse Maria

2004

Sistema de gestão
educacional por meio
de indicadores

PRESSER, Nadi
Helena; SILVA, Eli
Lopes da; BRASIL,
Carla Sofia Dias

2011

Competências para
dimensões do
sistema nacional de
avaliação da
educação superior SINAES

THIVES Júnior, Juarez
Jonas

2007

Banco mundial e
sistema de ensino
superior:
desenvolvimento ou
controle externo

LIMA, Juliana Schmitz
Paes de

2004

Estudo de viabilidade
de implantação de
um sistema de gestão
da qualidade
conforme requisitos
da ISO 9001:2008 no
centro de ciências
agrárias da UFSC.
Desenvolvimento de
um sistema
computacional como
ferramenta de apoio
na gestão da
avaliação
institucional

MARTENS, Ana
Elizabeth

TREBIEN, Edna
Satiko Eiri; SANTOS,
Alexandre Manoel dos;
NIELSEN, Marcos
Jesus de Oliveira

IV Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária na
América do Sul
IX Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária na
América do Sul
Tese, Programa
de PósGraduação em
Engenharia de
Produção,
UFSC,
Florianópolis
Dissertação,
Centro de
Ciências
Jurídicas.
Programa de
Pós-Graduação
em Direito,
UFSC,
Florianópolis

2011

XI Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária na
América do Sul

2006

VI Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária na
América do Sul

29

(Conclusão)
Sistema de fatores
que influenciam o
aluno a evadir-se dos
cursos de graduação
Biazus, Cleber Augusto
na UFSM e na
UFSC: um estudo
nos cursos de
Ciências Contábeis
Fonte: RI UFSC (2019).

2004

Tese,
Programa de
Pós-Graduação
em Engenharia
de Produção,
UFSC,
Florianópolis

Ao fazer uma busca por “egresso” AND “perfil”, com filtro em
título, obteve-se 18 resultados (Quadro 3):
Quadro 3 - Busca pelos termos "egressos" e "sistema"
Título
Autor
Ano
Perfil profissional dos
egressos de Ciências
Contábeis da
Universidade Federal
de Santa Catarina

Análise do perfil
profissional dos
egressos do Curso de
Administração da
Universidade Federal
de Santa Maria
Avaliação de egressos:
perfil, perspectivas e
interesses dos alunos
diplomados em duas
instituições de ensino
superior catarinenses.
Perfil e interesses dos
egressos na criação de
um portal de egressos
em uma faculdade de
tecnologia

VENTURA, Cristiny

MARZALL, Luciana
Fighera;
SCHLEDER, Marcus
Vinicius Nascimento;
SANTOS, Lucas
Almeida Dos;
COSTA, Vânia
Medianeira Flores
SIMON, Lilian
Wrzesinski;
ARNONI, Thais
Hoffman;
PACHECO, Andressa
Sasaki Vasques
ARNONI, Thais
Hoffman;
PACHECO, Andressa
Sasaki Vasques

2009

(Continua)
Nível
TCC,
Centro
Socioeconômic
o. Curso de
Ciências
Contábeis,
UFSC,
Florianópolis

2017

XVII Colóquio
Internacional de
Gestão
Universitária

2017

XVII Colóquio
Internacional de
Gestão
Universitária

2017

AVALIES
2017 - 3º
Simpósio
Avaliação da
Educação
Superior

30

(Continuação)
Novas exigências no
ensino universitário:
um confrontamento
entre o perfil do egresso
dos cursos de
graduação em
administração e as
competências/habilidad
es requeridas pela
sociedade do
conhecimento

TODESCAT,
Marilda; LESSEI,
Janaina; SABINO,
Mileide Marlete
Ferreira Leal;
STELZER, Joana;
ORITZ, Gilberto de
Oliveira;
GONÇALVES,
Everton das Neves

Perfil dos egressos do
Curso De Graduação
Em Ciências Contábeis
EaD/UFSC/UAB

NUNES, Paula
Martins;
NAPOLEÃO FILHO,
Jair; ALVES,
Roberto Carlos;
PACHECO, Andressa
Sasaki Vasques;
SANTOS, Ângelo
Marcelo Silveira dos

O programa de
acompanhamento dos
egressos da
universidade federal de
Santa Catarina: a
definição perfil dos
estudantes no período
1970-2011

SILVA, José Marcos;
NUNES, Rogério da
Silva; JACOBSEN,
Alessandra de
Linhares

O perfil de atuação do
aluno egresso do curso
de Tecnologias da
Informação e
Comunicação

LEOPOLDO,
Fenali

Perfil e perspectivas
dos egressos do Curso
de Administração da
UFFS: um estudo
realizado no campus
Chapecó/SC

GIACOMIN, Camila;
SIMON, Lilian
Wrzesinski; TOSTA,
Kelly Cristina Benetti
Tonani; PACHECO,
Andressa Sasaki
Vasques

Joana

2014

XIV Colóquio
Internacional de
Gestão
Universitária

2015

XV Colóquio
Internacional de
Gestão
Universitária

2011

XI Colóquio
Internacional
sobre Gestão
Universitária na
América do Sul

2016

TCC, Curso de
Tecnologias da
Informação e
Comunicação,
UFSC,
Araranguá

2017

AVALIES 2017
- 3º Simpósio
Avaliação
da
Educação
Superior

31

(Continuação)
Perfil e trajetória
profissional dos
egressos do curso de
mestrado em
administração de uma
instituição de ensino
superior
Perfil de distribuição
dos egressos do Curso
de Graduação em
Ciências Econômicas
EAD/UFSC/UAB

O Perfil do Egresso do
Curso de
Administração (20092014) da Unijuí –
Câmpus Três Passos
O perfil dos egressos do
Programa de PósGraduação em Ciência
da Informação da
Universidade Federal
de Santa Catarina:
2003-2010
O Perfil Profissional dos
Egressos do Curso de
Ciências Contábeis no
Período de 2007 a 2009:
um comparativo entre
com os egressos da
Universidade Federal de
Santa Catarina e da
Universidade do Sul de
Santa Catarina

O perfil do profissional
da administração
egresso da UEMA

POZZA, Diovani
Luzia; FERREIRA,
Rodrigo
Campos; DOMING
UES, Maria Jose
Carvalho De Souza
NUNES, Paula
Martins;
VECCHIETTI,
Rafael Feijó Vieira;
ALVES, Roberto
Carlos;
PIZZINATTO,
Luiz Eduardo
GRIEBELER,
Marcos Paulo
Dhein; BONES,
Tami;
PIZZOLOTTO,
Maira Fátima

SILVA, Lidiana
Sagaz

FREITAS, Fábio
Schwinden

ASSIS, Diana Rosa
Melo de

2017

AVALIES
2017
Simpósio
Avaliação
Educação
Superior

2016

XVI Colóquio
Internacional de
Gestão
Universitária

2015

XV Colóquio
Internacional de
Gestão
Universitária

2014

Dissertação
Programa
de
Pós-Graduação
em Ciência da
Informação,
UFSC,
Florianópolis

2010

TCC Curso de
Ciências
Contábeis,
UFSC,
Florianópolis

2002

Dissertação
Programa de PósGraduação
em
Administração,
UFSC,
Florianópolis

3º
da
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(Conclusão)
O perfil dos futuros
egressos do curso de
graduação em
Odontologia da
Universidade Federal
de Santa Catarina e
suas perspectivas para o
futuro profissional.
Perfil do bibliotecário
da Região Norte:
estudo dos egressos da
Universidade Federal
do Amazonas e
Universidade Federal
do Pará referente ao
período de 2005 a 2010
Curso de pós-graduação
em gestão da
assistência farmacêutica
(2010-2015): descrição
e análise do perfil dos
egressos e de elementos
do plano operativo
Fonte: RI UFSC (2019).

1.5

SILVA, Carolina
Vieira

CUNHA,
Alves da

Gardene

TRINDADE, Mônica
Cristina Nunes da

2015

TCC,
Odontologia,
UFSC,
Florianópolis

2012

Dissertação
Programa
de
Pós-Graduação
em Ciência da
Informação,
UFSC,
Florianópolis

2017

Dissertação
Programa
de
Pós-Graduação
em Assistência
Farmacêutica,
UFSC,
Florianópolis

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 146) “Delimitar a pesquisa
é estabelecer limites para a investigação. “Desta forma, essa pesquisa se
limita a estudar os dados e informações contidos em relatórios de
autoavaliações institucionais, sites eletrônicos, portais e plataformas online de acompanhamento dos egressos de IES brasileiras e as informações
obtidas a partir dos atores institucionais definidos, para que se obtenha
informações acerca da gestão do relacionamento com os egressos.
Sendo assim, sob à luz da Teoria Ator-Rede de Latour (1994)
foram selecionados os atores que impactam, diretamente, no
acompanhamento do egresso. Tendo sido elaborado um instrumento de
pesquisa para que fosse possível o reconhecimento de alguns aspectos,
que refletiriam nessa pesquisa. E ainda, esta pesquisa, limita-se ao estudo
dos egressos dos cursos de graduação.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a construção desta dissertação, buscou-se materiais que
norteassem a pesquisa, primeiramente, os conceitos de egresso, bem
como as leis que amparam o acompanhamento do egresso, algumas
dificuldades encontradas nesse processo são relatadas, e reitera-se a
importância do feedback à instituição formadora.
Paralelo a isso, apresenta-se o resultado das últimas avaliações
institucionais, disponibilizadas nos sites das 10 melhores Universidades,
de acordo com a avaliação do MEC; também aborda 07 universidades
modelo, que usam inúmeras ferramentas para o relacionamento com os
egressos.
Apresenta-se ainda, o histórico do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação da UFSC, que será explanado para que, ao
final do trabalho, haja apresentação de uma análise de ações para
melhoria no acompanhamento dos egressos deste bacharelado.
Expõe-se as ferramentas de compartilhamento do conhecimento,
advindas da Gestão do Conhecimento; algumas delas, presentes nas
instituições de ensino superior analisadas e, dessa forma, servirão como
modelo de ações, na melhoria desse processo.
2.1

A UNIVERSIDADE E SEUS EGRESSOS

A universidade é vista como instrumento de transformação social
e desenvolvimento sustentável, foram mobilizados movimentos de
expansão da educação superior pública e gratuita em todo o mundo
(UNESCO, 2009).
No Brasil, ações foram tomadas para assegurar esse direito aos
cidadãos. Atualmente, existem alguns meios de ingressar no ensino
superior, como por exemplo, o Programa Universidade para Todos,
institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005: “tem
como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em
cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em
instituições de ensino superior privadas.” (MEC, 2019a), em benefício às
instituições que aderem ao Programa, é concedida isenção de tributos.
O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil é destinado ao
financiamento de cursos de graduação de estudantes matriculados em
instituições não gratuitas, assegurados pela Lei 10.260/2001. (MEC,
2019b).
O Programa Bolsa Permanência – garante a concessão de auxílio
financeiro para estudantes matriculados regularmente, em Instituições
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Federais, em situação de vulnerabilidade socioeconômica bem como para
estudantes indígenas e quilombolas. O aluno recebe o recurso por meio
de um cartão de benefício (MEC, 2019c).
O Programa Nacional de Assistência Estudantil, que incentiva a
permanência de alunos de baixa renda, matriculados regularmente em
cursos de graduação presencial das Instituições Federais de ensino
superior. Visa a igualdade de oportunidades e contribuir para a melhoria
do desempenho acadêmico, buscando combater a repetência e a evasão
(MEC, 2019d).
Há ainda, a Lei de Cotas, definida como ação afirmativa: “é uma
forma de reservar vagas para determinados grupos. O sistema de cotas foi
criado para dar acesso a negros, índios, deficientes, estudantes de escola
pública e de baixa renda em universidades, concursos públicos e mercado
de trabalho.” (SISTEMA DE COTAS, 2019).
A UAB – Universidade Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto
5.800, de 8 de junho de 2006, para expansão da modalidade de educação
a distância, pretende ampliar e interiorizar as ofertas de cursos e
programas de educação superior no País. Apoia pesquisas em
metodologias inovadoras de ensino superior amparadas nas tecnologias
de informação e comunicação (CAPES, 2016).
Após este breve contexto da universidade, sua definição e
importância para o desenvolvimento brasileiro, aborda-se o tema egresso.
Segundo o Dicionário Michaelis (2015) quanto ao significado de
“egresso”, trata-se daquele “que saiu, que se afastou; que não pertence
mais a um grupo, a uma comunidade. Ação ou efeito de sair; afastamento,
retirada, saída.”
Segundo Simon e Pacheco (2017), o egresso, no âmbito
educacional, é o indivíduo que cumpriu a grade curricular de um curso
de graduação ou pós-graduação e obteve titulação em determinada área
do conhecimento.
As opiniões acerca da definição do termo egresso são divergentes.
Enquanto alguns autores usam o termo para se referirem aos alunos
formados, exclusivamente; outros, referem-se a todos os que se
desligaram por diferentes motivos: por conclusão do curso, desistência,
abandono, por transferência; outros, inclusive, jubilados (PENA, 2000).
Diante dessa divergência para definir o termo egresso, neste
trabalho se assumirá o conceito de egresso, conforme o Instrumento de
Avaliação Institucional Externa Presencial e a Distância do SINAES,
publicado em 2017, que determina: “Egresso é todo discente que tenha
frequentado um curso em instituição de ensino superior, tendo ou não
concluído seus estudos” (SINAES, 2017, p. 36).
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Este capítulo abordará a legislação, que ampara a seguridade do
acompanhamento do egresso e determina a importância desta tarefa.
Além de trazer o método adotado pelas 10 universidades mais bem
ranqueadas, conforme o MEC e as 07 Universidades modelo.
2.1.1

Legislação Acerca do Egresso

No Brasil para que se possa compreender o cenário da educação
superior é fundamental, que algumas leis sejam evidenciadas. Como a
instituição da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB, que define
a educação superior em seus artigos:
Art. 43º. A educação superior tem por finalidade:
II - formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua (BRASIL,
1996).

É notório o que determina o texto da lei, no que diz respeito à inserção
profissional, por conseguinte, dentre muitas outras atribuições da
universidade, o ensino nas IES precisa atentar-se ao mercado de trabalho.
Conforme Michelan et al (2009) diverge de qualquer ideia que se tenha a
respeito de uma formação exclusivamente generalista.
No artigo 9º, inciso VIII, da Lei nº 9.394, fica determinado que
haja um processo de avaliação das IES, para que seja comprovado se isto
ocorre nas instituições, em lei fica expresso que é incumbência da União:
“assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação
superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade
sobre este nível de ensino” (MICHELAN et al, 2009).
Isto posto, para que o sistema de avaliação nacional obedeça à
seguinte regra:
A avaliação, responsabilidade do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, passa a ser realizada segundo
diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior, assegurando assim uma
melhor integração da avaliação com as políticas de
Estado, criando condições mais adequadas para o
uso dos resultados nos processos regulatórios e
construindo bases sólidas para que a educação
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superior brasileira, em seu conjunto, atinja
patamares cada vez mais altos, de qualidade
(MEC, 2006, p. 5).

Foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES pela Lei nº 10.861, de 14 de abril, de 2004, que visa
“assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação
superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes, nos termos do Art. 9º, incisos VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996” (SINAES, 2009).
VI - assegurar processo nacional de avaliação do
rendimento escolar no ensino fundamental,
médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a definição
de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino;
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, com a
cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino;
IX - autorizar,
reconhecer,
credenciar,
supervisionar e avaliar, respectivamente, os
cursos das instituições de educação superior
e os estabelecimentos do seu sistema de
ensino (BRASIL, 1996).

Cabe ao INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, a responsabilidade desta avaliação, que é
idealizada em consoante com as diretrizes da CONAES –Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior, assegurando uma melhor
integração da avaliação com as políticas de Estado, proporcionando
condições adequadas para o uso dos resultados nos processos
regulatórios, e consequentemente, construindo bases sólidas para que a
educação superior atinja patamares superiores de qualidade (MEC,
2006).
O SINAES promoveu, de forma integrada, a avaliação das
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes; além disso,
determina que a avaliação das instituições se passa em dois momentos: a
auto avaliação, a ser coordenada por Comissões Próprias de Avaliação
(CPA), e a avaliação externa, a ser realizada por comissões de docentes
da educação superior, devidamente cadastrados e capacitados para essa
atividade (MEC, 2006).
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Além desses dois processos de avaliação, que serão considerados
nesse estudo, o INEP promove o Censo da Educação Superior, que trata
de um instrumento independente, de grande potencial informativo, que
pode retratar elementos passíveis reflexão, tanto para a comunidade
acadêmica quanto para o Estado e também, para a população. Dessa
forma, espera-se que os processos de avaliação institucional tenham
instrumentos de coleta de informações censitárias, fundamentais para a
compreensão da instituição e do sistema. Os dados do censo fazem parte
do conjunto de análises, contribuem para a elaboração dos dossiês
institucionais e de cursos a serem publicados no Cadastro das Instituições
de Educação Superior (BRASIL, 2015).
Além do censo, outra forma de avaliação é o Cadastro de Cursos
e Instituições, que atende as orientações do INEP e da CONAES. São
levantadas e disponibilizadas, para acesso público, as informações do
Cadastro das IES e dos seus respectivos cursos. Essas informações,
porventura, servirão para análise das comissões de avaliação nos
processos internos e externos, bem como, formarão a base para a orientar
pais, alunos e a sociedade em geral, sobre o desempenho dos cursos e das
instituições (BRASIL, 2015).
A partir da Portaria n° 92, de 31 de janeiro de 2014, o SINAES
aprovou novos indicadores e estabeleceu cinco eixos avaliativos, no
Quadro 4 estão distribuídos os eixos, de acordo com as 10 dimensões e
os pesos de avaliação.
Quadro 4 – Eixos, Dimensões e Pesos da Avaliação Institucional (Continua)
Eixos
Dimensões
Pesos
Planejamento e Avaliação Institucional: considera a
Dimensão:
8(Planejamento e Avaliação) do SINAES. Inclui também
um Relato Institucional que descreve e evidencia os
Eixo 1
10
principais elementos do seu processo avaliativo (interno
e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios
elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)
do período que constituiu o objeto de avaliação.
Desenvolvimento Institucional: contempla as
dimensões:
Eixo 2
30
1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional)
3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES
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(Conclusão)
Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões:
2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão),
Eixo 3
10
4 (Comunicação com a Sociedade)
9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.
Políticas de Gestão: compreende as dimensões:
5 (Políticas de Pessoal),
Eixo 4
20
6 (Organização e Gestão da Instituição)
10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.
Infraestrutura Física: corresponde à dimensão:
Eixo 5
30
7 (Infraestrutura Física) do SINAES.
Fonte SINAES (2017)

Com essa alteração, aumenta a importância dos egressos no
processo de avaliação do curso, tendo sido inseridos no eixo 3 - Políticas
Acadêmicas, que contempla um dos pesos consideráveis na avaliação
institucional, especialmente, para fins de recredenciamento junto ao
MEC.
Segundo a diretriz norteadora de avaliação, essa dimensão possui
peso 10 de forma que “A definição dos pesos, deve contemplar a
participação diferenciada de cada uma das dimensões no processo de
construção da qualidade da IES, deve considerar também o número de
indicadores presentes nas mesmas” (MEC, 2006, p. 23).
Entretanto, no indicador que trata o mecanismo de
acompanhamento do aluno egresso, não é detalhado, nem exigido, um
modelo padrão. De maneira que, não está exposto, tanto para o avaliador
como para a instituição, qual modelo deve ser adotado. Os critérios de
análise destes indicadores, conforme a pontuação estabelecida pelo
SINAES (Quadro 5) são:
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Quadro 5 – Critérios - Indicadores Política de Acompanhamento do Egresso.
Indicadores a
Critérios e pontuação atribuída
serem avaliados
1 Não há política institucional de acompanhamento
dos egressos.
2 A política institucional não garante mecanismo de
acompanhamento de egressos.
3 A política institucional garante mecanismo de
acompanhamento de egressos e a atualização
sistemática de informações a respeito da continuidade
na vida acadêmica ou da inserção profissional.
4A política institucional garante mecanismo de
acompanhamento de egressos, a atualização
sistemática de informações a respeito da continuidade
Política e ações de
na vida acadêmica ou da inserção profissional e estudo
acompanhamento
comparativo entre a atuação do egresso e a formação
dos egressos.
recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas
às demandas da sociedade e do mundo do trabalho.
5 A política institucional garante mecanismo de
acompanhamento de egressos, a atualização
sistemática de informações a respeito da continuidade
na vida acadêmica ou da inserção profissional, estudo
comparativo entre a atuação do egresso e a formação
recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas
às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e
promove outras ações reconhecidamente exitosas ou
inovadoras.
Fonte: SINAES (2017, p. 18).

2.1.2

A importância do Acompanhamento dos Egressos

O egresso representa uma contribuição efetiva das Instituições de
Ensino Superior para com a sociedade, uma vez que representam a
instituição formadora no contexto social (COELHO; OLIVEIRA, 2012).
De forma que, por meio do relacionamento com o egresso, a instituição
formadora pode assegurar a qualidade do ensino e promover ações de
melhoria continua.
Desde a década de 70, o interesse pelo futuro profissional dos
egressos e a avaliação dos cursos de graduação é recorrente em vários
países. Essa iniciativa se destaca nos Estados Unidos, França, GrãBretanha, Alemanha e Itália, dentre outros, que já contam com
experiências na realização de acompanhamento de egressos. Ainda
assim, alguns dos sistemas apresentados estão em aperfeiçoamento para
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supressão das fragilidades, encontradas no processo de desenvolvimento
(DIAS; NUNES, 2017).
No Brasil, desde 1990 pesquisas como as de Paul et. al. (1990) já
destacavam a importância da avaliação institucional, que mesmo diante
de inúmeras dificuldades, é necessário encorajar as instituições de ensino
superior a construírem indicadores, que permitam obter uma visão global
do seu desempenho e promover uma avaliação interna aprofundada.
Apenas tomando ciência da realidade, as IES poderão aprimorar a
qualidade dos cursos oferecidos.
Atualmente, há grande preocupação por parte das instituições, em
manter o relacionamento com os egressos, em todo o mundo. Todavia,
essa não é uma tarefa simples, já que, para isso é necessário fortalecer e
estimular os elos existentes entre as universidades e seus ex-alunos, que
muitas vezes se torna uma tarefa dispendiosa, pois nem sempre existem
ferramentas para tal acompanhamento (TEIXEIRA, MACCARI, 2014;
QUEIROZ, 2014).
Quando esse elo não é mantido, há um distanciamento entre a
instituição formadora e o aluno egresso. Para evitar isso, a instituição
precisa formar uma base de dados sólida, e que seja capaz de fornecer
subsídios para o desenvolvimento de ações futuras, voltadas ao
crescimento do curso e beneficiar os próximos alunos. Como afirmam
Teixeira e Maccari (2014), o egresso pode contribuir com ricas
informações, que permitam potencializar a qualidade dos cursos e a
formação dos estudantes atuais.
Para que o acompanhamento de egressos seja eficiente, é
necessário planejar as ações estratégicas de integração, com vistas a
engajar alunos, egressos, IES e mercado de trabalho, em uma rede de
relacionamento efetiva, e que por consequência, gere um banco de dados
consistente, que permita às instituições a melhoria contínua de todo o
planejamento e operação, particularmente, do processo de ensinoaprendizagem, para a credibilidade do programa (DIAS; NUNES, 2017
e LOUSADA; MARTINS 2005).
Para que o acompanhamento do egresso seja efetivo é necessário
que se construa no aluno, uma cultura de relacionamento, que não deve
ser extinta após a conclusão do curso. Neste aspecto, Queiroz (2016)
destaca que manter o vínculo e o relacionamento do egresso com a IES é
um processo que deve ser desenvolvido desde o período de ingresso do
aluno na instituição. É fundamental, que sejam implantadas estratégias
com ações fundamentadas e projetos bem estruturados, valendo-se de
uma argumentação consistente, para que se conscientize os alunos da
necessidade de tal apoio.
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Ações como incentivo à atualização do currículo lattes, por
exemplo, uma vez que, contempla informações sobre os vínculos
trabalhistas, e continuidade dos estudos. Em particular, quando se fala em
Programas de Pós-Graduação, o lattes atualizado permite o
acompanhamento das publicações dos egressos, que no período de 05
anos, impactam na avaliação do conceito do Programa de Pós-Graduação.
Teixeira e Maccari (2014) ressaltam que os egressos não
compartilham da cultura de manter dados disponíveis e atualizados, além
disso, não apresentam interesse nos processos avaliativos da Instituição
de Ensino Superior, muitas vezes, por não compreenderem que o
feedback de suas experiências pode impactar na qualidade e melhoria dos
cursos da instituição.
Quando aliada à tecnologia no processo de acompanhamento do
egresso, surgem os sistemas informatizados. Pode-se verificar a
existência do portal do egresso em muitas instituições, e em outras há o
objetivo estabelecido nos relatórios de avaliação institucional, para
implantação de um sistema desse porte. A intenção é válida, mas na
maioria das vezes, esses portais, ainda são plataformas que contenham
campos de cadastramento, não oferecem a possibilidade para avaliação
dos dados e outros recursos, para atrair o ex-aluno. Servem apenas como
instrumento administrativo para cumprimento das exigências de
autoavaliação (DIAS; NUNES, 2017).
Os ganhos resultantes da implantação de um eficiente portal do
egresso são inúmeros, em consoante com Teixeira e Maccari (2014),
torna-se um excelente canal para realização das pesquisas, uma vez que
constitui uma fonte de baixo custo e de rápido retorno das respostas, dada
a dificuldade em reunir, presencialmente, muitos dos egressos e a
dificuldade de contato, de forma que, consolida-se como uma poderosa
ferramenta de interação, pois permite a comunicação, independentemente
da localização geográfica ou de tempo, de cada um.
Sabe-se que, a implantação de sistemas de acompanhamento de
egressos demanda investimentos, recursos humanos e tempo, diante
disso, algumas instituições usam recursos como questionários on-line
para obter dados do aluno, após a conclusão do curso. Esta ferramenta
aplicada, constitui-se de uma metodologia usual e, utilizando
instrumentos necessários, que permitam uma comparação dos dados
gerados, possibilita armazenar informações e como resultado, possibilita
indicar quais os aspectos positivos e os pontos de melhoria, além de gerar
indicadores de impacto, em determinado curso. (DIAS; NUNES, 2017).
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2.1.3

O acompanhamento dos egressos nas 10 melhores
Universidades do Brasil -ranqueadas pelo MEC

Antes de sugerir um modelo que atenda às necessidades das
Instituições de Ensino Superior–IES, buscaram-se sistemas de
acompanhamento de egressos em todo o Brasil. Diante da importância do
acompanhamento do egresso, as instituições caminham para a construção
de sistemas e modelos eficientes, mas ainda encontram inúmeras
dificuldades.
Para conhecer a realidade brasileira, buscou-se os Relatórios de
Avaliação Institucional das dez universidades melhores, conforme o
ranking do INEP/MEC. O resultado mais recente foi divulgado em
dezembro de 2018. Este ranking é estabelecido, através do cálculo do
IGC –Índice Geral de Curso, é um indicador de qualidade, que avalia as
Instituições de Educação Superior. Este cálculo é realizado anualmente
e, considera fatores como:
Média dos CPCs do último triênio, relativos aos
cursos avaliados da instituição, ponderada pelo
número de matrículas em cada um dos cursos
computados;
Média dos conceitos de avaliação dos programas
de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela
CAPES na última avaliação trienal disponível,
convertida para escala compatível e ponderada
pelo número de matrículas em cada um dos
programas de pós-graduação correspondentes;
Distribuição dos estudantes entre os diferentes
níveis de ensino, graduação ou pós-graduação
stricto sensu, excluindo as informações do item II
para as instituições que não oferecerem pósgraduação stricto sensu (INSTITUTO..., 2015a).

Após analisar os resultados disponibilizados pelo INEP, foram
identificadas, nas avaliações institucionais, todas as ações, diagnósticos
e propostas concernentes ao tema “egresso”. A seguir, estão listadas por
ordem crescente, as melhores universidades e quais as políticas adotadas
referente aos egressos.
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2.1.3.1

1º Lugar – UNICAMP

A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP é destaque no
Brasil no que diz respeito ao acompanhamento dos egressos, por meio da
implantação da Rede Alumni, que será explanada adiante, no subitem
Universidades Modelo. Contudo, a última avaliação institucional
publicada, refere-se ao período de 2009/2013, publicada em 2016,
destaca ações que envolvem o acompanhamento e o desenvolvimento
profissional dos ex-alunos, através de um sistema de contato, que visa a
criação de uma rede profissional, e permite não somente avaliar o destino
dos ex-alunos, mas dar-lhes espaço para que alimentem as unidades de
origem, com suas sugestões e avaliações.
Além disso, essa rede é útil no fomento da empregabilidade dos
formandos e da oferta de estágios e empregos, compatíveis com o
potencial do corpo discente. É uma estratégia do sistema, uma forma de
estabelecer mecanismos de aproveitamento desses profissionais (exalunos) nas disciplinas de graduação por quaisquer meios de colaboração
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2016).
2.1.3.2

2º Lugar - UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul –UFRGS aponta
em sua última avaliação institucional, grande dificuldade para conhecer
dados sobre atuação e empregabilidade dos egressos. A Gestão Reitoral
com a participação da SAI, criou um grupo de trabalho institucional com
a finalidade de estabelecer uma política de acompanhamento e contato
permanente com o egresso. Por meio deste, estabeleceram-se alguns
instrumentos de avaliação planejados, como o questionário do egresso,
mas que ainda não foram implementados; para isso, os indicadores para
composição do Relatório de Avaliação Institucional – RAAI precisam ser
revistos, atualizados e automatizados (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL, 2018).
Entretanto, no documento disponibilizado pela universidade, é
salientado que, tratando-se da pós-graduação, ainda não há um programa
institucional de acompanhamento de egressos, que permita obter, a
inserção dos e-pós-graduandos na sociedade, no ambiente de trabalho, e
nas atividades de magistério superior. O acompanhamento dos egressos
é parte fundamental da avaliação dos Programas e assim, é possível aferir
sua inserção na vida acadêmica e/ou profissional. Ocorre que, não se
tratam de informações, prontamente acessíveis, de forma sistematizada,
e a instituição pretende desenvolver um programa institucional de
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acompanhamento dos egressos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL, 2018).
2.1.3.3

3º Lugar – UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais –UFMG, disponibilizou
os relatórios referentes ao ano de 2018; todavia, no documento, há poucas
inferências sobre o acompanhamento dos egressos, essa Universidade
possui um sistema de acompanhamento ativo que, posteriormente será
explicitado neste trabalho, o projeto se chama “Sempre UFMG”.
No documento, estão listadas proposições de ações como:
Workshop sobre avaliação de egressos; Política e ações de
acompanhamento dos egressos; Desenvolvimento da avaliação de
egressos em parceria com o programa Sempre UFMG/COPI
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2018).
2.1.3.4

4º Lugar – UNIFESP

A Universidade Federal de São Paulo –UNIFESP, em 2018,
divulgou o último relatório de avaliação, referente ao período de 2015 a
2017. Até o momento, a UNIFESP não possui um sistema de
acompanhamento de egressos; entretanto, no documento, explicita ações
previstas para o planejamento anual, dentre elas: Pensar e criar
instrumentos avaliativos para o egresso. Obtendo o feedback do egresso
pode-se ver os pontos em que é possível evoluir os cursos, docentes,
laboratórios, bibliotecas, etc. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO, 2018).
2.1.3.5

5º Lugar – UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC em 2018,
divulgou o resultado dos relatórios referentes ao ano de 2017, em que
destaca, como um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento
Institucional, a promoção de ações de interação com os egressos. Enfatiza
como uma das suas fragilidades, a dificuldade no acompanhamento dos
egressos da UFSC, pelo Portal Egressos UFSC. Sugere como proposição,
a institucionalização de ações de interação com os egressos. E como
potencialidade, aponta a existência do portal de egressos. Mas, reitera a
fragilidade da manutenção do portal. Ainda propõe a criação mecanismos
de atratividade para manter vínculos com os egressos (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA, p.76, 2018). Contudo, o portal do
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egresso apenas disponibiliza o acesso a relação de alunos formados, ano
de ingresso, conclusão e e-mail de contato.
O DIP realiza o acompanhamento dos egressos, por meio do portal
disponível em: http://egressos.ufsc.br/, para identificar as demandas de
educação continuada e a possibilidade de os ex-alunos fornecerem
informações essenciais sobre a adequação da formação gerada no âmbito
da Universidade. Incorporado à PROGRAD, o Departamento de
Integração Acadêmica e Profissional (DIP), conduz as atividades
relativas aos estágios da UFSC, divulgando vagas e disponibilizando
informações acerca da legislação de estágios e convênios
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2018).
2.1.3.6

6º Lugar – UFRJ

A Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ não possui um
sistema de acompanhamento de egressos. O último relatório de
autoavaliação, refere-se ao ano base 2017, publicado em 2018. No que
diz respeito ao tema egressos, afirma que tem buscado um modelo que
concilie o processo ensino-aprendizagem integrado, multidisciplinar e
que atenda às demandas sociais, sem menosprezar o mercado de trabalho,
com vistas à inserção dos egressos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO, 2018).
2.1.3.7

7º Lugar – UFV

A Universidade Federal de Viçosa –UFV não possui um sistema
de acompanhamento de egressos instituído; contudo, os cursos de
Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica instauraram um site para
os alunos egressos, as funcionalidades estão disponíveis apenas aos
egressos por meio de login e senha; porém, na aba é possível visualizar
um espaço para a listagem dos alunos, de acordo com ano de ingresso e
conclusão, mas não está funcionando. Há também, um espaço para
depoimentos dos ex-alunos e empresas, mas ambos estão vazios. Após a
avaliação do portal, acredita-se que a iniciativa tenha sido descontinuada.
Em seu relatório de avaliação institucional, a UFV cita, em um dos
seus objetivos, o desenvolvimento de um sistema de acompanhamento
dos egressos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 2018).
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2.1.3.8

8º Lugar – UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos –UFSCar não possui um
sistema de acompanhamento de egressos; entretanto, o curso de
engenharia civil implantou um sistema denominado “DECiv o ALUMNI”
(Sistema de Gestão de Egressos) neste sistema, é possível pesquisar os
alunos egressos e obter telefone de contato, e-mail e página pessoal. O
egresso é responsável pela atualização do cadastro no site.
No relatório da avaliação institucional há indicativos de que, em
2009, o processo de autoavaliação direcionou a perspectiva da atenção
aos egressos dos cursos de graduação. No ano de 2010, o diálogo seguiu
concernente à avaliação na perspectiva dos egressos. Já, em 2011,
previram o aprofundamento da análise de dados sobre os egressos,
colhidos em janeiro e fevereiro de 2011. Já, em relação aos egressos da
pós-graduação, a UFSCar não possui política estruturada e sistematizada
para acompanhamento, mas alguns Programas mais consolidados, já
realizam atividades neste sentido (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO CARLOS, 2018).
2.1.3.9

9º Lugar – UNESP

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho–
UNESP dispõe de um sistema de acompanhamento de egressos chamado
“Portal Alumni UNESP”, é um site que permite que os egressos se
cadastrem para que tenham acesso a uma rede de contatos com outros
egressos, oportunidades de emprego, acesso a documentos da
Universidade e materiais da biblioteca. Por ser uma plataforma fechada é
preciso que o ex-aluno se cadastre para ter acesso a todos esses serviços.
Na autoavaliação institucional, anos base 2010-2014, há uma
pequena inferência sobre o tema “egresso”: A avaliação sobre o destino
dos egressos é considerada pela UNESP como um fator importante para
que se possa propor ações de melhoria e aperfeiçoamento das atividades.
Por isso, as Pró-reitorias de Graduação, Pós-graduação e Extensão,
compuseram um grupo de trabalho a fim de avaliar as estratégias para
obter e melhorar a qualidade dessas informações (UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, [2015?]).
2.1.3.10 10º Lugar – UFLA
A Universidade Federal de Lavras – UFLA possui uma aba no site
da instituição, destinada aos ex-alunos. Nesta aba, há um espaço para
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atualização do endereço do egresso, ao clicar o egresso é redirecionado
para uma janela do “google forms”, que solicita informações como nome
completo, ano de formatura, endereço completo e contatos de e-mail e
telefone. Há um ícone chamado “encontro anual de ex-alunos”, onde são
divulgados eventos promovidos para os egressos, nesse espaço existe um
cronograma das atividades promovidas pela universidade. Além disso, há
um ícone chamado “Portal de Estágios”, em que o usuário é
redirecionado para o portal de estágios da universidade, neste ambiente,
empresas com demandas abertas podem cadastrar vagas de estágio ou
trabalho.
Com relação a última autoavaliação, o relatório compreende o
período de 2015 a 2017 e aponta a criação do programa para
acompanhamento de egressos, por meio do Portal dos Egressos. O
objetivo é acompanhar sua trajetória na interação profissional com a
sociedade e com o mercado de trabalho. A instituição afirma que, ainda
não possui um programa de acompanhamento de egressos para a pósgraduação, mas conforme já apresentado, a UFLA está finalizando o
desenvolvimento do Portal dos Egressos.
De acordo com a autoavaliação, os dados são obtidos através de
relatórios anuais dos Programas encaminhados à CAPES, na Plataforma
Sucupira. Contudo, não há nenhum sistema interno, que sistematize esses
dados. De forma que, essas informações são fundamentais para o
planejamento de ações e para o crescimento da pós-graduação, a
implantação de um sistema de informação integrado, que possibilite esse
acompanhamento.
A instituição reitera a importância do contato com o egresso e
planeja ações que possibilitem a criação de canais de diálogo com os
egressos, bem como de coleta de dados (com autorização dos egressos),
a fim de organizar informações, que subsidiem decisões dos colegiados
sobre o currículo dos cursos. A UFLA busca relatórios com boas práticas
e melhores soluções a respeito do tema, para isso, foram realizadas
pesquisas em outras IES, para conhecimento e aprofundamento de como
tratar, de forma mais efetiva, esta questão. Segundo o relatório de
autoavaliação, essas pesquisas balizariam as ações de 2018
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, 2018).
2.1.4

Universidades Modelo

Além do trabalho de análise dos relatórios das avaliações
institucionais, neste trabalho, listam-se sete universidades que se
destacam, no que diz respeito ao sistema de acompanhamento de
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egressos, algumas delas, estão há mais tempo que as anteriormente
citadas, empenhando-se em a construir um sistema de acompanhamento
eficiente.
Alguns aspectos podem ser observados, como o uso das redes
sociais para manter o vínculo com o aluno egresso, após sua formação.
A maioria delas, também tem um espaço para alunos destaque, no qual
egressos, com excelente desempenho profissional, são destacados e em
alguns casos, homenageados em cerimônias destinadas a esse fim.
Uma característica comum, é o espaço para depoimentos dos exalunos, nesse ambiente, eles podem retratar como foi sua experiência,
aspectos positivos e negativos, dificuldades encontradas. Desta forma, os
alunos ingressantes podem conhecer melhor a instituição, o mercado de
trabalho e esses fatores, certamente impactarão na escolha do curso.
A seguir, estão listadas as universidades e algumas práticas, que
adotam para o relacionamento com os seus ex-alunos.
2.1.4.1

Sempre UFMG

O Programa “Sempre UFMG” foi instituído no ano 2000, pela
COPI (Diretoria de Cooperação Institucional), tem por objetivo manter o
relacionamento entre os egressos e a instituição de ensino, e cultivar a
cultura do retorno à Universidade. Ao concluírem a formação, os alunos
passam a integrar essa rede, automaticamente. Os ex-alunos podem
participar dos cursos de atualização, palestras, eventos culturais
oferecidos e frequentar suas dependências, inclusive, bibliotecas e
espaços de lazer (Figura 1).
Alguns projetos importantes desse Programa são:
 Medalha de honra UFMG: tem por objetivo, reconhecer exalunos que se destacam em atividades extramuros da
universidade, essa medalha é atribuída por indicação das
Unidades Acadêmicas e do Reitor da UFMG e, ainda, promover
homenagens póstumas.
 Perfil – Rede de Oportunidades: visa oferecer aos egressos da
UFMG, oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Ou
seja, disponibiliza ao mercado, profissionais bem formados por
uma Universidade de reconhecida excelência e renome
internacional. Isso ocorre na prática, através de uma ferramenta
bastante útil, de fácil preenchimento e autoexplicativa,
disponível no link (https://sistemas.ufmg.br/perfil/home.faces),
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que proporciona aos ex-alunos, contato direto com organizações,
que estão disponibilizando ofertas de trabalho.
UFMG Portas Abertas: esse projeto consiste no envio de
mensagens eletrônicas de e-mail, convida os ex-alunos a
participar de atividades acadêmicas, sociais e culturais, em geral
e abertas ao público. Também envia informações relativas à
formação acadêmica específica, a cada um deles, informa sobre
palestras, encontros, cursos de curta duração e outros, oferecidos
pela UFMG.

Figura 1 - Programa sempre UFMG ex-alunos

Fonte: UFMG (2018)

2.1.4.2

Egressos Unisinos

Com o Slogan “Você vai em frente, a gente te acompanha”, o
Programa busca ser a ponte para o crescimento pessoal e profissional e
instiga os ex-alunos a compartilharem os bons momentos e construir
grandes ideias com a Universidade. Nesse espaço, o aluno pode se
informar das novidades e tendências na sua área profissional de
formação, também pode reencontrar os professores, amigos e colegas.
Para isso, é necessário que atualize suas informações pessoais e
profissionais, são requeridos nome completo, endereço de e-mail,
telefone celular e o CPF é opcional, também é possível ter acesso, através
das redes sociais: Facebook e Linkedin (Figura 2).
Os benefícios desse Programa são:
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Apoio à Continuidade dos Estudos e Qualificação Profissional:
concessão da Bolsa Egresso com descontos diferenciados e o
acesso aos serviços exclusivos do Unisinos Carreiras. A Bolsa
Egressos é válida para atuais e novos alunos da Graduação
Unisinos e ingressantes a partir de 2017, ou seja, não se aplica
aos egressos formados antes do ano de 2017. Os descontos são
concedidos nos Programas de Mestrado Acadêmico, Mestrado
Profissional, MBA e Especialização. Os descontos variam entre
10% nos cursos de extensão especialização, MBA, mestrados
acadêmicos e profissionais. Para cursos de línguas os descontos
são de 15%, e 70% de desconto para as Licenciaturas, cursos de
Serviço Social e Filosofia Bacharelado.
Unisinos Carreiras: É composto por cinco encontros, em que são
utilizadas técnicas de coaching de carreira. O serviço
proporciona um espaço de reflexão e capacitação profissional.
Além disso, tem um banco de oportunidades, onde as vagas de
trabalho são disponibilizadas, de acordo com a área de formação
do aluno.

Figura 2- Página inicial Unisinos

Fonte: Unisinos(2018)

2.1.4.3

Centro de ex-Alunos PUC– SP

Já, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP opta
por usar as redes sociais para manter contato com os ex-alunos. A
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universidade possuí um blog e ainda, uma conta nas redes sociais
Facebook e Linkedin, sob o usuário Centro de Ex-Alunos da PUC-SP.
Através das redes sociais, os alunos fazem depoimentos sobre a sua
formação, dificuldades encontradas e retratam a realidade enfrentada,
enquanto a universidade disponibiliza materiais e convites para eventos,
palestras, congressos, cursos de formação continuada, oportunidades de
bolsas em todas as áreas de formação, conforme a disponibilidade. Nas
Figuras 3 e 4 estão ilustradas as páginas nas redes sociais mencionadas.
Figura 3 – Perfil Facebook Ex-Alunos PUC-SP

Fonte: Ex-Alunos PUC-SP (2018a)
Figura 4 –Perfil Linkedin Ex-Alunos PUC-SP

Fonte: Ex-alunos PUC-SP (2018b)

.
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2.1.4.4

Rede Alumni UNICAMP

A Rede Alumni UNICAMP é um canal de relacionamento fechado
(de acesso exclusivo para os alunos e egressos) da Universidade, possuí
um ambiente interativo. A plataforma tem características de redes abertas
e privativas e possui muitas funcionalidades como: incluir novas
aplicações desenvolvidas de maneira colaborativa, buscar professores,
colegas, encontrar oportunidades de emprego e eventos, expor
competências no mercado, com privacidade de dados pessoais, anunciar
e descrever serviços, usar tags para encontrar alguém e ser encontrado,
além da possibilidade de importar o perfil do Linkedin.
A iniciativa da rede Alumni, apesar de ser considerada bastante
completa, é recente. Os alunos e ex-alunos precisam entrar na plataforma
e se cadastrarem para ter acesso às informações. Em suma, deve
funcionar como um ambiente contínuo de aperfeiçoamento e
colaboração, entre os egressos, os atuais alunos, professores e, inclusive,
organizações, como empresas e institutos de pesquisa. Por ser uma
plataforma fechada, conforme a Figura 5, tem-se a página inicial do perfil
no Facebook.
Figura 5 – Perfil do Facebook Alumni UNICAMP

Fonte: Alumni UNICAMP (2018)
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2.1.4.5

Para Sempre Mackenzista

A Universidade Mackenzie possui em sua página, uma aba
chamada “Para Sempre Mackenzista”, com depoimentos de ex-alunos e
destaque de personalidades formadas na instituição. Além disso, usa as
redes sociais para relacionar os alunos e egressos. As redes sociais
também têm o intuito de convidar os membros a participarem de eventos
que a universidade promove, como cursos, palestras, divulgação de
processos seletivos para a formação continuada (Figura 6).
Além de dar dicas para os alunos, como construir um bom
currículo, por exemplo, e planejamento financeiro. A Mackenzie possui
uma iniciativa, desde 2013, para arrecadação de fundos com seus exalunos, por meio do relacionamento, visando aumentar o senso de
pertencimento dos alunos, que se formaram lá.
Figura 6– Página Inicial Para Sempre Mackenzista

Fonte: Makenzie (2018)

2.1.4.6

Prata da Casa

A Universidade Federal Fluminense(UFF)premia estudantes e exalunos da graduação, busca valorizar e divulgar as atividades, que
contribuem efetivamente para o avanço da instituição e da sociedade em
geral. Também possui uma conta no Facebook, em que divulga as fotos
dos premiados e das cerimônias de premiação. Contudo, ambas páginas
estão bastante desatualizadas, contudo, há registros de que a última
cerimônia de premiação aconteceu em fevereiro de 2017, no site da
instituição, apenas cita a cerimônia do ano anterior (Figura 7).
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Figura 7 – Página Inicial Prata da Casa

Fonte: UFF (2018)

2.1.4.7

Programa Volver

O Volver é o programa institucional da Universidade Federal de
Santa Maria, criado em 2002, que tem por objetivo preservar o
relacionamento entre a instituição e seus egressos, assim como, resgatar
laços de fraternidade, responsabilidade e cidadania. Pôr em movimento,
tornar, retribuir e reviver são alguns significados e princípios do Volver,
que direcionam a sua atuação.
Podem participar do Programa Volver todos aqueles que
concluíram algum curso na UFSM, seja em nível de graduação, pósgraduação, médio ou técnico. Também promove um concurso de
crônicas, entre as categorias de participantes Egressos e Formandos. O
programa possui um canal no Youtube, em que divulga vídeos que
contam a trajetória da Universidade, os vídeos do concurso de crônicas.
Na Figura 8 está ilustrada a página inicial do programa.
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Figura 8 – Página Inicial Volver

Fonte: UFSM (2018)

Explicitadas as universidades mais evoluídas ao se considerar as
práticas de acompanhamento dos egressos, será discorrido o breve
histórico do curso, objeto de estudo.
2.1.5

O Curso de Tecnologia da Informação UFSC Araranguá

No ano de 2009, por meio do REUNI – Programa Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais, que possibilitou a interiorização
das universidades, foi criado o campus da UFSC no munícipio de
Araranguá-SC. Uma das finalidades do programa é aumentar o número
de vagas de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos
presenciais de graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2016).
O campus de Araranguá tem por objetivo, atender o extremo sul
do estado de Santa Catarina. Situado na Mesorregião Sul Catarinense,
campus de Araranguá atende as Microrregiões de Araranguá, Criciúma e
Tubarão, abriga em torno de 902.478 habitantes, distribuídos em 44
municípios. A Mesorregião Sul Catarinense apresenta estrutura produtiva
diversificada e tem base econômica na agricultura, indústrias
metalúrgicas, moveleira, cerâmica, confecção e construção civil, além de
fatores econômicos como s serviços e o turismo (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2016).
Além de permitir a expansão democrática ao ensino superior,
aumenta de maneira expressiva o número de estudantes na universidade
pública, e possibilita a expansão e interiorização das instituições federais
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de educação superior. É uma das ações integrantes do Plano de
Desenvolvimento da Escola -PDE em reconhecimento ao papel
estratégico das universidades federais para o desenvolvimento
econômico e social (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2015).
Por meio do REUNI, a UFSC implantou um plano de expansão em
todo o Estado, criando 04 (quatro) novos campi, destinados à formação
interdisciplinar de profissionais de nível superior, sendo que, Araranguá,
Curitibanos, Joinville e Blumenau foram as cidades contempladas com o
resultado desta expansão (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2015).
Além da localização estratégica, entre as capitais Porto Alegre e
Florianópolis, é destacada e importância no fomento industrial do Estado
e a proximidade com o a microrregião Criciúma. Nesta região podem ser
identificadas diversos agrupamentos de indústrias, dentre os quais se
destacam: química, metal mecânica e cerâmica de revestimento,
metalurgia e de plásticos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2015).
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia da
Informação e Comunicação
A instalação da UFSC na região aportará
benefícios de curto-prazo, como os estímulos para
os setores da alimentação e comércio, e pretende
aportar outros em médio e longo prazos, tais como
aumentar o volume e a qualificação da mão-deobra local e disseminar a cultura do
empreendedorismo e da inovação, estimulando a
comunidade acadêmica e a comunidade em geral
em contribuir para a geração de emprego, renda e
cidadania (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA, 2016, p. 6).

De forma que, a implantação da Universidade trouxe para a região,
ampla mudança cultural e vem consolidando o polo estudantil, através de
parcerias e pesquisas, promovendo a formação de profissionais
qualificados e gerando lucratividade.
O curso de Tecnologia da Informação e Comunicação teve seu
início no campus de Araranguá em 03 de agosto de 2009. A primeira
turma a colar grau aconteceu no primeiro semestre de 2012. É um curso
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diferenciado, por possuir em sua Matriz Curricular, disciplinas que
compreendem três áreas temáticas: Tecnologias Digitais, Negócios
Digitais e Educação e Cultura Digital (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA, 2016).
O Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) é visto como um curso de formação rápida; pois, “prevê 2952
horas-aula mínimas, de acordo com a legislação vigente, resolução N. 2
do CNES de 18/07/2007 para um bacharelado de 3 anos”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2016, p.
14). Estão contemplados, nesse período, disciplinas presenciais
obrigatórias, disciplinas presenciais optativas, com carga horária mínima
de 2.916 horas-aula, atividades complementares bem como estágios
obrigatórios. São oferecidas todos os anos 60 vagas, 30 vagas por
semestre, no período noturno1 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA, 2016).
Tem por diferencial, a abrangência em três áreas de atuação
bastante distintas e, de certa forma, interligadas. É reconhecido por ter
conceito 4, na avaliação do MEC, em uma escala de 1 a 5. Essa avaliação
demonstra a importância da interdisciplinaridade, de uma maneira
organizada e eficiente (CURSO DE GRADUAÇÃO EM
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 2017).
No seu Projeto Pedagógico destaca, por objetivo geral, a
importância da imersão nessas três áreas: “[...] promover a formação de
recursos humanos com competências para utilizar e modelar soluções
com TIC nos ambientes econômico, social, educacional e cultural”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2016, p. 14).
Outro aspecto destacado, nos objetivos, que o curso se propõe, é a
capacitação do profissional de “utilizar, modelar e desenvolver projetos
e soluções para o tratamento da informação, identificando as
necessidades do usuário e oferecendo soluções adequadas a seus
problemas;” e “planejar, avaliar, implantar e gerenciar infraestrutura de
TICs em organizações” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2015, p. 10).
O potencial inovador pode ser reafirmado em todos os objetivos
específicos do curso, quando menciona: “identificar e interagir com
1No

último ano, no semestre de 2018/2, foram oferecidas vagas
remanescentes para o curso de graduação em Tecnologia da Informação e
Comunicação, devido lançamento do edital do vestibular para o novo curso de
medicina, lançado na UFSC Araranguá; sendo assim, os demais cursos de
graduação, também colocaram vagas remanescentes no mesmo edital.
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fontes de desenvolvimento científico e tecnológico na área de
Tecnologias da Informação e Comunicação” e “fomentar a integração da
Universidade com a Sociedade atendendo as suas necessidades
socioeconômicas, educacionais e culturais relativas à área de Tecnologias
da Informação e Comunicação - TIC;” e “estimular postura crítica, ética
e social no tratamento das Tecnologias da Informação e Comunicação”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2016, p. 7).
Ao cumprir os objetivos estabelecidos, o curso se torna inovador
no âmbito da formação de um profissional apto as atuais necessidades das
organizações. “Partindo destas premissas propõe-se uma estrutura
educacional integrada e com flexibilidade para atender a perfis e
orientações diferentes, de acordo com objetivos individuais e acadêmicos
e em função do exercício profissional e da empregabilidade”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2015, p. 12).
Reconhecida a demanda de mercado e crescimento exponencial da
área de TI, em todos os contingentes no país, é urgente a formação de um
profissional que atenda a essa necessidade e para isso, um dos diferencias
do curso é a formação em nível de Bacharelado, em apenas 3 anos, que é
um curto prazo se comparado a outros cursos de bacharelado, ao concluir
a graduação, o egresso poderá desenvolver atividades profissionais com
os seguintes perfis:
- Gestor de tecnologia de informação em
organizações, públicas, privadas, de ensino,
entre outras;
- Administrador de redes de computadores
empresariais;
- Gestor de profissionais desenvolvedores de
software;
- Gerente de projetos de sistemas de informação;
- Consultor em qualidade e segurança da
informação;
- Gestor e consultor de projetos e sistemas
educacionais.
- Consultor em qualidade e segurança da
informação;
- Consultor em tecnologias digitais;
- Desenvolvedor de software, protocolos e
configurações para redes e sistemas distribuídos;
- Desenvolvedor de sistemas embarcados.
- Consultor em negócios eletrônicos;
- Consultor em inteligência de negócios;
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- Consultor em gestão estratégica de TIC;
- Desenvolvedor de modelos de implantação e
gestão de negócios digitais.
- Consultor em modelos educacionais;
- Consultor em softwares educacionais;
- Consultor de softwares e sistemas multimídia;
- Desenvolvedor de modelos para implantação e
gestão de processos educacionais e de
capacitação baseados em tecnologias digitais em
escolas e organizações (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2015, p.
13).

Listadas inúmeras possibilidades de carreira, é construído o perfil
esperado ao término da graduação: “Na perspectiva regional do mercado
de trabalho para os profissionais estão: integração de sistemas legados;
implantação e manutenção de sistemas, gerenciamento e aplicação de
técnicas de TIC” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2015, p. 15).
A formação, visada pelo curso de Tecnologia da Informação e
Comunicação é voltada ao mercado de trabalho, como afirmado no
Projeto Pedagógico do Curso. Os conteúdos ministrados, são imersos na
realidade para que se formem profissionais competentes e que aumentem
a competitividade dos egressos. Para isso, busca-se que a formação seja
desenvolvida dentro dos padrões curriculares, recomendados pelo MEC
e Sociedade Brasileira de Computação – SBC (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2016, p. 13).
Este curso não possui forma de acompanhamento de egresso, além
das que são disponibilizadas pela UFSC; ou seja, utiliza apenas o Portal
do Egresso. Na próxima seção, serão apresentadas as ferramentas de
compartilhamento do conhecimento, que podem ser aplicadas na gestão
do relacionamento com o egresso.
2.2

FERRAMENTAS DE COMPARTILHAMENTO DO
CONHECIMENTO

A Gestão do Conhecimento tem se expandido nos meios
organizacionais, pois busca a compreensão sobre o retorno dos
investimentos em determinada área. Por meio dos avanços nas
tecnologias de informática e de telecomunicações, e das conclusões das
teorias sobre criatividade e aprendizado individual e organizacional.
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Além de difundir e armazenar conhecimento de valor para as
organizações (TERRA, 2000).
Inicialmente, a GC nas organizações precisa compreender as
características e as demandas do ambiente, bem como assimilar as
necessidades individuais e coletivas, envolvidas nos processos de criação
e aprendizado (TERRA, 2000). Atentos à dinamicidade do contexto
educacional e do impacto da aplicabilidade das ferramentas da Gestão do
conhecimento, neste capítulo, serão explicitados os princípios básicos da
gestão do conhecimento, a contextualização da universidade como uma
Organizações Intensivas do Conhecimento - OIC e as ferramentas para o
compartilhamento do conhecimento.
2.2.1 Gestão do conhecimento
Para compreender as definições da gestão é preciso descrever, de
maneira técnica, o conhecimento, para não confundi-lo com informação:
“O conhecimento é uma função de uma determinada instância,
perspectiva ou intenção. Em segundo lugar, o conhecimento, ao contrário
da informação, é sobre ação.” O conhecimento estará atrelado a alguma
ação, que certamente, trará resultados. A informação proporciona um
novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos, que
tornam visíveis os significados previamente invisíveis ou ilumina
conexões inesperadas (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 56).
Definir conhecimento e gestão do conhecimento é uma tarefa
bastante complexa. O conhecimento é advindo da informação e parte de
um dado puro, mas o processo de transformação do dado em
conhecimento pode ocorrer de inúmeras formas (GRAEFF et. al., 2015).
Para o melhor entendimento, parte-se para definições que
fundamentam a gestão do conhecimento: dado, informação e
conhecimento.
Dado: como afirmam Rosini e Palmisano (2003), é o elemento que
representa eventos ocorridos na empresa ou circunstâncias físicas, antes
que tenham sido organizados ou arranjados, de maneira que as pessoas
possam entender e usar. Nessa linha de pensamento, Freire (2013a, p. 68)
coloca: “e mesmo não tendo, a princípio, valor agregado os dados
formam a base para a informação.”
Já, a informação é dado configurado, de forma adequada ao
entendimento e à utilização pelo ser humano. Enquanto que, o
conhecimento é um assunto abordado desde a antiguidade, mas nesse
contexto adotar-se-á o que foi definido por Davenport e Prusak (1998): o
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conjunto de informações combinado com experiências, vivências e
intuição, que possibilitam ao indivíduo interpretar, avaliar e decidir.
Para melhor compreender as definições de dado, informação e
conhecimento, no Quadro 6 estão as características de diferenciação entre
dado, informação e conhecimento, conforme Davenport (1998):
Quadro 6 – Dado, Informação e Conhecimento
Dado
Informação
Simples Observações
sobre o estado do
Dados dotados de
mundo
relevância e propósito
Facilmente estruturado; -Requer unidade de
-Facilmente obtido por
análise;
máquinas;
-Exige consenso em
-Frequentemente
relação ao significado;
quantificado;
-Exige necessariamente
-Facilmente
mediação humana
transferível.

Conhecimento
Informação valiosa da
mente humana. Inclui
reflexão, síntese,
contexto
-De difícil
estruturação;
-De difícil captura em
máquinas;
-Frequentemente tácito;
-De difícil
transferência.

Fonte: Davenport (1998, p. 18)

O acesso à informação mudou, o avanço da tecnologia melhorou
significativamente a vida das pessoas, isso se reflete em todos os setores.
É fato que, as empresas sofreram mudanças, as quais, certamente,
melhoram a integração e facilitam os processos de trabalho nas
organizações.
Para o sucesso das empresas, é indispensável o conhecimento dos
colaboradores, envolvidos nos processos. Ocasiões como aposentadorias,
acidentes fatais, férias, em muitos casos, implicam em perda de produção
por não haverá documentação, inerente aos processos internos. Esse é o
conhecimento tácito, ou seja, o conhecimento intrínseco do colaborador,
fruto das suas experiências e anos de trabalho. Já, o conhecimento
explícito, de certa forma, resolve essa problemática. Através da
transformação desse conhecimento tácito em explicito é o processo do
conhecimento conhecido como Externalização, no modelo SECI,
proposto por Nonaka e Takeuchi (2008). Por conhecimento explícito,
compreende-se o texto representado pelos livros e documentações
escritas, ou por taxonomias e regras (SOUZA et. al., 2012).
Para Biasutti e El-Deghaidy (2012, apud BASSI, 1999) o
conhecimento é definido como um processo de criação, captura e
compartilhamento de conhecimento para melhor desenvolvimento de
empresas. Ou seja, esse processo da GC, conhecido como conversão do
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conhecimento, visa a melhoria contínua das organizações e seus
processos.
2.2.2 Organizações Intensivas em Conhecimento (UFSC).
As Organizações Intensivas em Conhecimento – OIC, são àquelas
que usufruem, vigorosamente, dos ativos intangíveis; ou seja, do
conhecimento tácito. São instituições que dependem mais do capital
intelectual dos colaboradores, que de recursos financeiros, nesse modelo
a empresa depende muito mais do domínio da gestão do conhecimento
do que, em qualquer outro modelo organizacional (LAVECHIA, 2018).
Por Organizações Intensivas do Conhecimento se entende, as
organizações que dependem do capital intelectual para a permanência no
mercado. Atualmente, está em desenvolvimento, a chamada “sociedade
do conhecimento”, nesse modelo, o conhecimento é a matéria-prima
crucial, o grande diferencial:
[...] encontra-se na capacidade desses sistemas de
preservar, aproveitar e fazer uso de recursos cada
vez mais valiosos: o talento e a experiência dos
membros da organização no processo de tomada de
decisão, pois na sua construção, o conhecimento
dos membros da organização necessita ser
capturado, organizado e disponibilizado na Base
de Conhecimento. Uma vez construída a base, esse
conhecimento
torna-se
permanentemente
acessível, facilmente recuperável e pode ser
amplamente utilizado por todos, independente de
capacitação (FREIRE 2012 apud REZENDE,
2002, p. 14).

De forma que, a vantagem competitiva das OIC está atrelada, tão
somente, a gestão do capital intelectual da organização. Isso propõe um
modelo de negócio que se recria dinamicamente, em uma velocidade
considerável. Esse modelo necessita da gestão os ativos intangíveis, da
cultura local, bem como da gestão de pessoas.
Neste trabalho, adotar-se-ão os conceitos de Alvesson (2004), que
classifica as OICs de duas formas:
 Organizações de serviço profissional relacionadas à
consultoria em gestão, engenharia, entre outras;
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Organizações de pesquisa e desenvolvimento que
incluem as organizações industriais, farmacêuticas e de
alta tecnologia.
Segundo Consoni (2016) e Silva (2016), as instituições de ensino
superior podem ser consideradas como organizações intensivas em
conhecimento, por se tratarem de fontes de criação e disseminação do
conhecimento. Não somente pela produção de artigos e pesquisas
científicas, mas no que diz respeito ao compartilhamento do
conhecimento tácito por momentos de formação cultural, como
ponderado por Machado (2001) “Cultura é o natural sítio do tácito, onde
a arte e os valores são incorporados, cultivados e partilhados. [...],
existem momentos de explicitação, como são as festas, as exposições, as
comemorações de diferentes naturezas, visando a explicitar valores
partilhados.”.
2.2.3

Ferramentas de compartilhamento do conhecimento

Ao comparar as características de uma OIC, pode-se afirmar que,
as organizações de ensino, em consoante com Rosa (2011), também
compreendem esses atributos, pois precisam inovar constantemente para
adequar-se à dinâmica de mercado.
Devido aos diferentes níveis de evolução da sociedade do
conhecimento, as Organizações Intensivas em Conhecimento,
apresentam estágios distintos de trabalho, associando à informação ao
conhecimento (SCHLESINGER, et.al., 2008). Na conjuntura desta
pesquisa, a universidade assume o papel de uma OIC. E para isso, serão
apresentadas algumas ferramentas advindas da tecnologia, que
possibilitam o compartilhamento do conhecimento. Com a utilização das
TICs, é possível melhorar a eficiência do compartilhamento do
conhecimento, por meio do fornecimento e acesso eficiente às
plataformas, que permitem atividades de captura e de armazenagem do
conhecimento (CHOO; ALVARENGA NETO, 2010).
Carvalho (2014, p. 95) conceitua o compartilhamento do
conhecimento como: “compartilhar conhecimento significa trocar,
transmitir e transferir conhecimento entre indivíduos”.
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Quadro 7– Ferramentas de compartilhamento do Conhecimento
Método

Blogs

Mentoring
(Mentoria)

Portais do
Conhecimento

Descrição
Os Blog são sites bastante simples, que
contém uma lista de entradas em ordem
cronológica geralmente no sentido inverso,
ou seja, a atividade mais recente aparece no
topo da página. Normalmente compostas de
artigos curtos ou histórias, geralmente
relacionadas a eventos cotidianos, dicas,
entre outros. Todavia as entradas não são
necessariamente texto simples, também
podem ser fotografias,vídeos, gravações de
áudio ou uma mistura de todos os tipos de
mídias.
O processo de mentoria é conhecido como
uma relação de trabalho entre um membro da
organização mais experiente e outro sem
experiência. Com intuito de transferir
experiência e aprendizado. O mentor tem
experiência e bagagem por tempo de serviço
na organização, e aconselha pessoalmente,
treina e promove odesenvolvimento de
carreira do mentoreado. A Mentoria
mostrou-se bastante eficaz e se tornou
popular nos últimos anos, pois possibilita a
construção de uma cultura solidária e
confiante, baseada na experiência.
É um portal de informações descrito como
uma porta de entrada para informações que
capturam e difundem conhecimento e
experiência entre
colaboradores/departamentos. São dispostos
documentos e bases de dados, para permitir
que o usuário encontre maneira de mais ágil
em busca da informação desejada. De
maneira simplificada pode ser visto como um
espaço web de comunicação e integração dos
sistemas corporativos. De forma que, pode
ser visto como um ambiente de trabalho e
repositório de conhecimento proporcionando
acesso a todas as informações e aplicações
relevantes.

(Continua)
Autor

Young
(2010)

Young
(2010)

Young
(2010)
Alves
(2016)
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(Conclusão)
Uma rede social é um espaço onde um grupo
de pessoas que compartilham uma área
comum de interesse. Esses espaços têm
funcionalidades como encontrar pessoas que
tenham interesses ou necessidades
Young
semelhantes. Agregam as pessoas em grupos,
Redes Sociais
(2010)
ou subgrupos, permitindo a comunicação
com esses grupos. Além de possibilitar o
compartilhamento de conteúdo, como links
de documentos para websites relevantes ou
até mesmo fazer streaming vídeo.
Espaços que permitem a discussão, a partilha
de informações, experiências e ideias que
Fóruns,
contribuirão para o desenvolvimento de
Encontros,
Alves
competências e para o aperfeiçoamento de
Workshops,
(2016)
processos e atividades da instituição.
Treinamentos
Encontros que visam promover a
e Seminários
aprendizagem organizacional.
O correio eletrônico, ou e-mail, é uma das
ferramentas de comunicação mais usadas no
mundo moderno.
No ambiente dos negócios, facilita e melhora Ramalin
Diretrizes de
a velocidade de compartilhamento das
gam
E-mail
informações. Essa ferramenta permite o
(2006)
controle do volume de e-mails e forma de
tirar o máximo proveito dele como
ferramenta de comunicação.
É um repositório de informações sobre as
capacidades técnicas, científicas, artísticas e
culturais das pessoas da instituição.
Simplificando é uma lista on-line com um
Competências
perfil de experiência e das áreas de
individuais,
especialidade de cada um. Podem ser
Alves
banco de
consideradas informações sobre o ensino
(2016)
talentos,
formal, treinamento e aperfeiçoamento e
páginas
cursos de capacitação, ou inclusive mapear,
amarelas.
as competências, incluindo informações
sobre o conhecimento tácito, as experiências
reconhecidas e habilidades negociais e
processuais.
Fonte: Alves (2016), Young (2010), Ramalingam (2006)
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O acompanhamento do egresso é uma necessidade real nas IES e
algumas ferramentas, têm contribuído nesse processo. Para tanto,
conhecer a realidade de outras instituições é fundamental, ainda em fase
inicial, na maioria das Universidades do Brasil.
Desta forma, esta pesquisa se propõe a atender o objetivo geral
estabelecido: Analisar sistemas de acompanhamento de egressos de curso
de graduação de instituições de ensino superior, por meio de atores desta
rede, conforme o delineamento na pesquisa, que segue neste capítulo.
3.1

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Para melhor ilustrar a classificação da pesquisa, tem-se o esquema
apresentado naFigura9:
Figura 9 – Classificação da Pesquisa

Fonte: Adaptado de Gil (2002), Matias-Pereira (2012), Freire(2013b), Marconi e
Lakatos (2010).
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Esse esquema (Figura 9) é geral e, adiante, apresentar-se-á as
classificações utilizadas que configuram esta dissertação, chegando-se ao
delineamento da pesquisa, ilustrada na Figura 10.
A pesquisa é definida por Gil (2002, p. 45) como um
“procedimento racional e sistemático que tem como objetivo
proporcionar respostas aos problemas propostos”. No intuito de
solucionar a problemática apontada no início deste trabalho a pesquisa
valer-se-á da seguinte classificação:
Quanto à natureza da pesquisa, classifica-se como aplicada, que
segundo Matias-Pereira (2012, p. 87): “tem como objetivo gerar
conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas
específicos.” Nesse caso, analisar sistemas de acompanhamento de
egressos de curso de graduação de instituições de ensino superior.
Portanto, trata-se de um estudo de caso, pois tem como foco um curso
específico, Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação,
buscando, via análise de literatura e casos de sucesso de universidades
denominas “modelo” para embasamento da pesquisa.
O estudo de caso segundo Gil (2002) pode ser definido como uma
modalidade de pesquisa que envolve o estudo profundo e exaustivo de
poucos objetos ou até mesmo um só. Normalmente os resultados geram
situações de hipóteses e não conclusões.
Quanto à abordagem, a pesquisa, no primeiro momento, é
qualitativa, em que Matias-Pereira (2012, p. 87) descrevem como “a
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, não requer
uso de métodos e técnicas estatísticas.” Quando serão analisadas
características intrínsecas das Instituições de Ensino Superior, que são
modelo de acompanhamento de egressos, no Brasil.
Quanto aos objetivos, a pesquisa descreveu aspectos importantes
do acompanhamento dos egressos, e ainda, construiu um questionário
para verificar a importância do acompanhamento dos egressos entre os
atores definidos à luza da teoria ator-rede. Gil (2002) esclarece que, as
pesquisas descritivas têm como objetivo, a descrição das características
de determinada população e estabelece relações entre as variáveis. Utiliza
de técnicas padronizadas para a coleta de dados, como questionários e a
observação sistemática.
Esta dissertação também teve sua fase de pesquisa exploratória,
Gil (2002) relata que essas pesquisas buscam proporcionar maior
familiaridade com o tema, aprimoramento ideias ou a descoberta de
intuições. Na maioria dos casos, envolve levantamento bibliográfico e
entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o problema
realizado. Nesta pesquisa, foram buscados trabalhos relacionados aos
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termos relativos a essa pesquisa, em artigos em sites, no Google
acadêmico, em repositórios, nos sites do MEC para construir a
fundamentação teórica desta dissertação.
Foram analisados os relatórios de avaliação institucional das dez
melhores universidades, segundo o MEC, o que confere caráter de
pesquisa documental, que segundo Marconi e Lakatos (2010): na
pesquisa documental a fonte da coleta de dados está restrita a
documentos. Contudo, de forma complementar, foi feito levantamento de
literatura e aplicação de questionários com os atores deste cenário
institucional; ou seja, a análise dos resultados nesta dissertação, não ficou
restrita apenas, à pesquisa documental. Afinal Gil (2002), aponta que
pesquisa documental se assemelha à pesquisa bibliográfica, a diferença
reside na fonte de dados, a pesquisa documental se vale de materiais, que
ainda não receberam um tratamento analítico.
Dessa forma, foram feitas tanto coleta de dados primários quanto
secundários; pois, ao se buscar fontes como artigos, dissertações, teses,
livros (levantamento de literatura) bem como relatórios, documentos
(pesquisa documental) está se usando de dados secundários – já
levantados por outrem –, como pano de fundo para embasamento da
dissertação. Já, o levantamento de dados primários acontece quando se
vai a campo, aqui configurado como as etapas de grupo foco, conversa
com especialistas e levantamento de informações junto aos actantes, via
questionário; ou seja, os dados primários, são dados de “primeira mão”,
levantados pelo pesquisador, em campo.
Os dados primários são aqueles que ainda não haviam sido
coletados, têm o objetivo de atender às necessidades específicas da
pesquisa em andamento. Os dados secundários já foram coletados,
tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados por outrem, retomados
com o objetivo de atender às necessidades da pesquisa em andamento
(MATTAR, 2005).
Para a construção do referencial teórico, buscou-se na literatura,
autores que contribuíssem com a apresentação do histórico e
desenvolvimento das universidades, no Brasil e no mundo, buscando a
compreensão de sua importância, as definições de egressos, da gestão do
conhecimento; enfim, procedimento característico da pesquisa
bibliográfica, que conforme Gil (2002, p. 45) afirma: “a principal
vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos, muito mais ampla
do que aquela que poderia investigar diretamente.”
Desta forma, chega-se ao delineamento proposto para esta
dissertação:
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Figura 10 - Delineamento da pesquisa desta dissertação

Fonte: A autora

A seguir será apresentada a teoria Ator-Rede que possibilitou a
identificação dos actantes deste trabalho.
3.2

TEORIA ATOR-REDE

A Teoria Ator-Rede é uma corrente de pesquisa em teoria social
que se originou na década de 1980, na área de estudos de ciência,
tecnologia e sociedade. A partir dos estudos de Bruno Latour, Michel
Callon, Madelaine Akrich, dentre outros (GOMES, 2018).
Nas perspectivas da TAR, tudo aquilo que gera ação, que gera
movimento, seja ele humano (diretores, professores, coordenadores,
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exemplo) ou não humano (leis, dispositivos tecnológicos e até mesmo
instituições abstratas como o acompanhamento do egresso, por exemplo)
são considerados actantes. A TAR tem como um dos fundamentos,
analisar a associação que movimenta esses actantes na rede, que pode ser
entendida, não como aquilo por onde os actantes passam, mas sim, pela
relação de interação e mediação, em que se desenvolve (GOMES, 2018).
Um aspecto relevante da Teoria Ator-Rede é a compreensão da
coautoria de humanos e não humanos nas ações, configurando-se como
uma rede, que só acontece porque envolve as características da rede.
Somente é possível, nessa rede de articulações, situações em que nem o
sujeito é transformado em objeto, nem o objeto em humano, e sim, na
união de um, com o outro (FERREIRA, 2014).
Segundo Oliveira (2015, p. 49), “o actante torna-se actante porque
ele adquire forma, significado e deixa rastros dentro de uma determinada
rede.” Assim, é importante discutir o conceito de rede, fundamental para
a compreensão da TAR, que remete ao fluxo das associações; ou seja, ao
espaço-tempo, em que às ações se estabelecem.
O conceito de rede, adotado pela TAR, não é restrito apenas às
redes tecnológicas, tampouco às redes de sociabilidade ou pela
sociologia. A intenção é reunir estas entidades sócio técnicas em uma
continuidade de associações, capazes de explicar os complexos
agenciamentos, que se busca compreender. De forma que, a sociedade se
mantem unida, por meio dessas redes (LATOUR, 2012).
Em relação aos personagens da rede, o actante é aquele que gera
uma ação, provoca movimento, produz diferença, podendo ser humano
ou não-humano. Um actante é mediador, articulador, aquele que gera a
diferença, modifica uma situação. Nesse movimento de mediação, um
actante pode ser humano ou não-humano (GOMES, 2018).
Latour (2012) afirma que, o intermediário é aquele que transporta
sem transformar, não faz a mediação; ou seja, não produz diferença, nesse
sentido, Lemos (2013, p. 6) afirma sobre o intermediário: “ele circula sem
mexer no espaço, nem no tempo. Ele não é actante, mas pode vir a ser.”
Para a construção desta dissertação foram elencados os atores que
impactam, diretamente, no que diz respeito à responsabilidade pelo
acompanhamento do aluno egresso. Para tanto, foram utilizados
conceitos intrínsecos da (TAR), via Teoria Ator-Rede, na conjuntura
desta pesquisa. O primeiro conceito fundamental é o reconhecimento dos
atores como actantes, de forma que, foi preciso mapear a rede que
conecta esses actantes, analisar o acompanhamento do egresso, como
tem sido feito e como os mediadores estão conectados nessa associação.
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No contexto do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, foram identificados seis atores (actantes), com respaldo
na fundamentação, que impactam - diretamente - no acompanhamento
do aluno egresso, são eles: a Pró-Reitoria de Graduação, Membros da
CPA (responsáveis pela avaliação Institucional), Diretor de Centro de
Araranguá, Coordenador do Curso de TIC, Coordenador de Ensino, e
Professores Avaliadores do MEC. Enquanto os egressos serão os
intermediários, ou seja, não geram ação no sistema de acompanhamento
do egresso, e sim, são o objeto.
Quanto à actante, PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) da
UFSC, tem por missão: Promover a educação básica e de graduação,
assegurando aos alunos condições amplas para o exercício da cidadania
e das atividades profissionais, em conformidade com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação e o Projeto Pedagógico Institucional
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2019). Este
departamento foi identificado por apresentar, dentre suas competências,
a atribuição de “Gerenciar o Portal dos Egressos e o Programa de
Educação Tutorial do MEC”.
A actante Comissão Própria de Avaliação – CPA, que segundo
Instrumento de Avaliação Institucional Externa Presencial e a Distância:
É responsável pela condução dos processos de
avaliação internos da instituição, de sistematização
e de prestação das informações solicitadas pelo
Inep, cuja composição assegura a participação de
todos os segmentos da comunidade universitária e
da sociedade civil organizada, com atuação
autônoma em relação a conselhos e demais órgãos
colegiados existentes na IES SINAES (2017, p.
35).

Na UFSC, a CPA foi instituída por meio da Portaria n.º
453/GR/2004, de 02, de julho de 2004. Em 2005, por meio da Resolução
nº 013/CUn, de 07 de junho de 2005, a comissão inaugurou suas
atividades com a elaboração do Programa de Autoavaliação Institucional
- PAAI, obedecendo às orientações e aos princípios do SINAES
(COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO, 2018).
No segundo semestre de 2014, um novo Regimento foi aprovado
pela Resolução Normativa nº 45/CUn/2014. A CPA, então ligada à PróReitoria de Planejamento e Orçamento, passou a ser vinculada
diretamente à Reitoria. Já, em 2015, foram criados os Núcleos de Apoio
às Avaliações – NAAs, em cada campus universitário, com o objetivo de
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auxiliar a CPA, no desenvolvimento de suas atividades e no
acompanhamento das avaliações interna e externa (COMISSÃO
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO, 2018).
De acordo com a Resolução Normativa Nº 45/Cun/2014, de 20 de
novembro de 2014, Art. 2º: A Comissão Própria de Avaliação tem as
atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da
Universidade, sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP.
A constituição dos membros da CPA-UFSC se dá, conforme determinado
no Art 4º, por um período de 2 anos, como versa em seu Art 5º, em
consoante com o que é transcorrido a seguir:
Art. 4º À Comissão Própria de Avaliação é vedada
uma composição que privilegie a maioria absoluta
de um dos segmentos da comunidade universitária,
cabendo-lhe contemplar os três segmentos da
comunidade acadêmica e a sociedade civil
organizada, com a seguinte composição:
I – dois representantes docentes, com experiência
em avaliação e/ou gestão acadêmica;
II – dois representantes dos servidores técnicoadministrativos, com funções e/ou experiência
vinculados à área de avaliação institucional, do
campus sede;
III – um representante discente de graduação,
indicado pelo Diretório Central de Estudantes;
IV – um representante discente de pós-graduação,
indicado pela Associação de Pós-Graduandos;
V – um representante da sociedade civil
organizada;
VI – um representante de cada campus, exceto o
campus sede, com experiência em avaliação e/ou
gestão acadêmica;
VII – um representante dos egressos
Art. 5º Os integrantes da Comissão Própria de
Ava1iação serão designados pela Reitoria para um
mandato de dois anos, permitida uma recondução
(COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2014).

O actante Diretor de Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do
campus de Araranguá, da Universidade Federal de Santa Catarina, tem
suas atribuições definidas conforme Resolução Normativa Nº
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99/CUn/2017, de 30 de maio de 2017, estão, dentre elas estabelecidas:
fiscalizar a execução do regime didático, zelando, junto aos chefes de
departamentos, pela observância rigorosa dos horários, programas e
atividades dos professores e alunos; cumprir e fazer cumprir as decisões
dos órgãos superiores da Universidade e do Conselho da
Unidade(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA,
2017a).
Em relação ao actante, Coordenador de Ensino, do Centro de
Ciências Tecnologias e Saúde, da Universidade Federal de Santa
Catarina, uma de suas atribuições definidas, por meio da Resolução
Normativa Nº 05/CTS/ARA-2018, de 26 de abril de 2018, Art. 18º, é:
“Presidir a comissão para avaliação semestral dos programas de ensino,
e acompanhar seu fiel cumprimento no decorrer do semestre.”
Característica que se torna relevante, no que diz respeito ao
acompanhamento do egresso.
Quanto ao actante, Coordenador de Curso em detrimento do Art.
8º do Regimento dentre outras atividades cabe: Coordenar os processos
de reestruturação e avaliação do currículo do curso; coordenar o
levantamento bienal da inserção dos egressos do curso no mercado de
trabalho. Atribuições estritamente voltadas ao que diz respeito sobre o
processo de acompanhamento do egresso.
Por fim, o actante, professores avaliadores do MEC, são docentes
da Educação Superior, capacitados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para realizar avaliações
externas das IES e dos cursos de graduação. Para isso, é preciso que sejam
docentes da educação superior, com vínculo ativo junto à IES; possuam
titulação stricto sensu; tenham reputação ilibada; estejam livres de
pendências junto às autoridades tributárias e previdenciárias
(INSTITUTO..., 2015b).
Para melhor explicar o modelo desta pesquisa, Lemos (2013)
sugere a construção de um “diagrama ator-rede”, facilitando a
visualização dos actantes (atores) e do intermediário, que serão
observados, oferecendo um desenho ilustrado das suas relações e sua
importância, conforme Figura 11.
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Figura 11 – Diagrama Ator-Rede

Fonte: A autora(2019)

Para melhor compreender a Figura 11: as caixas, ilustradas nas
cores preta e vermelha formam a base na qual se delineou os actantes
nesta pesquisa: nas caixas pretas, as Leis 9.394 e 10.861, que determinam
a instituição do ensino superior no Brasil e a criação do SINAES, a
primeira Lei, diretamente atrelada ao MEC (caixa vermelha), órgão
responsável pelo ensino superior no país. Ainda, considerando as caixas
vermelhas, na denominada MEC, foi aqui delineada, por seu papel como
instituição responsável pelo ensino superior no Brasil, caixa SINAES,
justifica estar nesta rede pelo fato de ser responsável pelo processo de
avaliação dos Cursos de Graduação e, portanto, institui avaliadores do
MEC, os quais estão representados em uma das caixas, em azul; já, a
caixa UFSC é considerada na rede por ser a instituição cujo o curso
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objeto do grupo foco foi idealizado, bem como, o Curso de Tecnologias
da Informação e Comunicação, por ter sido definido como objeto do
estudo de caso, considerando o egresso e seu acompanhamento.
A UFSC e o curso de TIC, estão representados pois são objetos de
estudo desta pesquisa (constituem o estudo de caso). Ao curso de TIC
estão ligados os actantes: Diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e
Saúde do campus de Araranguá da UFSC; o Diretor de Ensino; o
Coordenador do Curso de Graduação em Tecnologias da Informação e
Comunicação. (Os atores representados na cor azul são os atores
entrevistados pelos questionários, desenvolvidos para esta dissertação).
O egresso está representado na cor verde, por se tratar de um
intermediário, nesse caso, sob o olhar da avaliação institucional, está
ligado, diretamente, ao SINAES, que é o órgão responsável por essa
avaliação.
Na Tabela 1, estão dispostas a quantidade de atores entrevistados,
de acordo com a atribuição.
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Tabela 1– Atores identificados e respondentes
Nível Atores

Pró-reitoria
Membros da
CPA

Cargo/Atribuição

Presidente e Representante
docente (Campus Blumenau)
Representante docente
(Campus Joinville)
Representante técnicoadministrativo
(Campus Curitibanos)
Representante docente
(Campus Araranguá)
Representante da sociedade civil
organizada
Representante docente
Representante discente de pósgraduação
Representante discente de
graduação
Representante técnicoadministrativa
Representante técnicoadministrativa
Representante dos egressos

Diretor de
Centro
Coordenador
de Curso
Coordenador
de Ensino
Avaliadores
do MEC
Total:
Fonte: A autora (2019)

Atores
Identifica
dos

Atores
Respondente
s

2
1

2
0

1

1

1

0

1

0

1
1

1
0

1
1

0
0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

9

7

26

15
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3.3

O QUESTIONÁRIO

Foi elaborado um instrumento de pesquisa (questionário) para
serem respondidos pelos actantes, inicialmente, foi elaborado esboço,
construído com base na literatura e no levantamento documental.
Esta versão preliminar do questionário passou por melhorias, via
realização de grupo foco e conversa com especialistas. Sendo assim, para
assegurar a clareza do que deveria ser questionado, foram feitas
entrevistas com 04 especialistas (todos professores doutores, 01
coordenador de curso de graduação, 02 avaliadores do MEC, e 01
professor de metodologia da pesquisa). Nesta etapa, o esboço do
questionário funcionou como um roteiro para o momento da conversa
pessoal, com o objetivo de verificar questões para mensurar a importância
da gestão dos egressos.
No período de 14/09/2018 a 18/09/2018 aconteceram essas
reuniões, face a face, com os 04 especialistas, os quais colocaram suas
observações quanto às questões, que deveriam ser abordadas no
instrumento definitivo, contribuindo para a melhoria do instrumento de
pesquisa.
Assim, são descritos os apontamentos feitos pelos especialistas
que avaliaram o questionário ainda em fase de pré-teste.
O primeiro especialista consultado sugeriu considerar um número
maior de perguntas abertas. Contudo, isso dificultaria a análise dos
resultados, não tendo sido implementado. E ainda, fez observações
quanto alguns termos utilizados e construção das frases, sugerindo
alterações para melhor entendimento do respondente; essas sugestões
foram acatadas e assim, o questionário ficou constituído de 18 questões
fechadas e 01, aberta.
O segundo especialista consultado, alegou que, mesmo sendo
Doutor e acreditando na importância do egresso para o universidade,
nunca tinha se questionado sobre o quanto este tema deveria ser melhor
trabalhado pelas Instituições de Ensino Superior, este especialista fez
algumas ponderações para ajustes, focado na questão semântica, termos
que precisavam ser mais claros para os respondentes.
O terceiro especialista considerou que o questionário estava
adequado e de fácil entendimento, ou seja, as perguntas estavam bastante
claras.
O quarto especialista, após a leitura do questionário, destacou a
facilidade para responder as perguntas e sugeriu o uso de uma ferramenta
que pudesse direcionar o respondente, de acordo com a alternativa
escolhida: por exemplo, caso respondesse “sim” fosse direcionado à
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questão pertinente e caso “não”, para outra relacionada a esta escolha.
Esta recomendação foi implementada no google forms, para a aplicação
definitiva.
Em um segundo momento, foi promovido um grupo foco, foram
convidados a participar, 06 alunos da pós-graduação. Todos
compareceram no dia (12/11/2018). Neste dia, foram reunidos 06 alunos
de mestrado, dentre eles, egressos do curso de Graduação em Tecnologias
da Informação e Comunicação (objeto deste estudo de caso), alguns
integrantes dos laboratórios LabeGis – Laboratório de Gestão, Inovação
e Sustentabilidade e Labmídia – Laboratório de Mídia e Conhecimento,
os participantes receberam a versão do questionário impressa, buscando
verificar a clareza do mesmo e o entendimento dos termos (semântica).
Após a análise, constatou-se que o questionário era bastante claro,
fácil de responder e não houve sugestão de alteração relevante. A
entrevista de grupo foco teve a duração de cerca de 25 minutos. Desta
forma, a partir das sugestões obtidas na conversa com especialistas e
grupo foco, chegou-se a versão final do questionário, conforme Apêndice
A.
Após a fase de grupo foco, o questionário foi novamente
submetido ao primeiro especialista, que sugeriu a criação de mais duas
questões, uma que contemplasse as barreiras em se manter um sistema de
acompanhamento dos egressos e uma questão, que abordasse as
dificuldades para manter esse sistema. Por fim, a construção do
questionário foi finalizada para ser enviada aos respondentes.
O link do questionário foi enviado para 26 (vinte e seis)
respondentes em 20/12/2018, por e-mail; contudo, como muitos
continuavam sem resposta, decidiu-se por entrar em contato via telefone
(ramal UFSC) bem como, foi solicitado o apoio do Presidente do NAA –
Núcleo de Apoio à Avaliação, do campus UFSC Araranguá, para contato
com membros da CPA. Porém, ao final de todo este processo, obteve-se
15 respostas, o que corresponde a 57% do público. Enfim, vários recursos
para estímulo à participação na pesquisa foram feitos: contato via
telefone, rede social, e envios subsequentes de convite por e-mail, na
tentativa de obter um maior número de respondentes. O questionário foi
implementado no google forms e disponibilizado para resposta no
período de 20/12/2018 a 20/01/2019, sendo que, a última resposta foi
registrada em 14/01/2019, tendo sido obtido 15 respostas.
No Quadro 8 é apresentado o questionário, em que as questões
estão relacionadas aos autores, que as fundamentaram.
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Quadro 8- Questionário e autores que fundamentaram as questões (Continua)
Categorias de
Num.
Questões
Fundamentação
resposta
“A relação entre
A relação entre
Universidade e sociedade
Universidade e
poderá se concretizar por
Sociedade
Escala Likert-05
intermédio dos egressos,
poderá se
pontos:
uma vez que estes, a partir
concretizar por
Concordo
do título recebido, estarão
meio dos
Totalmente;
representando
egressos.
Concordo
profissionalmente a
Afinal, a partir
parcialmente;
instituição formadora em
1.
do título
Não concordo
qualquer lugar do mundo em
recebido, esses
nem discordo;
que exerçam a
ex-alunos
Discordo
profissão[...].” a importância
representarão,
parcialmente;
do egresso é enaltecida e
em qualquer
Discordo
essa questão visa medir o
lugar do
totalmente
quanto o respondente
mundo, suas
concorda com essa
Instituições de
afirmação (COELHO e
Ensino.
OLIVEIRA, 2012, p. 9).
Você tem
conhecimento
Busca conhecer, se o
se sua
respondente conhece
universidade
mecanismos atrativos, que
promove
2.
Sim, Não
possibilitam a preservação
eventos com o
do vínculo com os egressos.
objetivo de
Caso sim, será direcionado
estabelecer
para a questão 2.1,
vínculos com
seus e alunos?
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(Continuação)

2.1

3.

3.1

Quais são os
eventos que
acontecem na
sua Instituição
de Ensino
Superior (IES)?

Você conhece
canais
disponíveis
para a
comunicação
do egresso com
a Instituição de
Ensino
Superior?
Quais os canais
disponíveis
para a
comunicação
do egresso com
a Instituição de
Ensino
Superior?

Defesas - abertas
ao público - de
TCC;
Eventos
relacionados às
áreas de
formação dos
egressos de
cursos de
graduação de sua
IES;
Cursos de
formação
continuada, que
possuem vagas
para egressos;
Oportunidades
de Estágio e
Emprego,
divulgadas para
egressos
também. Outro

Sugere eventos que
promovem interação IES e
egressos.
As interações socioprofissionais dos egressos
estão ligadas a participação
em atividades sociais e
profissionais promovidas
pela instituição formadora,
por exemplo, eventos,
educação continuada,
mentoria (BERNAL e
MILLE, 2013).

Sim, Não

Questiona os canais de
comunicação e se a resposta
for “sim”, remete a 3.1

E-mail; Sistema
de
Acompanhament
o de Egressos;
Comunicação
Presencial;
Redes Sociais;
Outros

Canais de comunicação
encontrados nas
universidade modelo
pesquisadas (UFMG,
UNICAMP, PUC-SP).
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4.

Na avaliação
institucional
ano base de
2016, é
apontada como
uma
potencialidade,
a existência do
portal de
egressos. Você
conhece esse
portal?

Sim, Não

4.1

Você faz uso
desse portal?

Sim, Não

4.2

De que forma
você usa o
sistema de
acompanhamen
to dos egressos
da UFSC?

Exclusivamente
para consulta de
e-mail;
Listar
egressos;
Ler
depoimentos dos
ex-alunos;
Outros

5.

Você conhece
algum canal de
comunicação
disponível para
a troca de
conhecimentos,
experiências e
dicas entre os
egressos e
alunos
regulares?

Sim, Não

(Continuação)
Se “sim” o respondente vai
para a questão 4.1
Questão formulada por ser
fundamental ao estudo de
caso (curso de TIC da UFSC
e seu portal).
O relatório da avaliação
institucional da UFSC ano
base 2016 publicado em
2017, na dimensão 9 que
trata a Política de
Atendimento aos Discentes é
apontada como uma
potencialidade no item 4 a
existência do portal de
egressos (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2017b, p. 83).
Se “sim” o respondente vai
para a questão 4.2
Questão formulada por ser
fundamental ao estudo de
caso (curso de TIC da UFSC
e seu portal).
Busca conhecer qual o
percentual de respondentes
que conhece, faz uso do
portal e com que finalidade.
Para isso lista algumas das
opções que o portal do
egresso dispõe
A partir dos modelos das
Universidades do Brasil,
algumas ferramentas
apareceram com maior
frequência e impacto no
relacionamento do egresso;
por isso esta questão foi
formulada como acontece
nas Universidades
(UNICAMP, PUC-SP,
UFMG).
Se “sim” o respondente vai
para a questão 5.1.
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5.1

Se você
respondeu SIM
à questão 5,
indique quais
são eles?

Facebook;
Instagram;
Grupos
de
WhatsApp;
Blogs; Outros:

6.

Você sabe se
existem
atividades
desenvolvidas
pela sua
instituição de
ensino, como
por exemplo,
educação
continuada,
mentoria e
eventos?

Sim, Não

6.1

Se existem, os
egressos são
convidados a
participar das
atividades de
educação
continuada,
mentoria e
eventos?

Sim, Não

Para quais
tipos de
eventos os
egressos são
convidados a
participar?

Assistir defesas de
TCC; Ministrar
palestras, relatos e
experiências;
Participar de
eventos
relacionados a sua
área de formação;
Gincanas; Cursos
de formação
continuada;
Outros.

6.2

(Continuação)
A partir dos modelos das
Universidades do Brasil,
algumas ferramentas
apareceram com maior
frequência (PUC-SP,
UFMG, UNICAMP,
MAKENZIE).
Considerou-se algumas
iniciativas relevantes no
processo de
acompanhamento do
egresso, conforme Cabral
(2017, p. 107) “destacam-se,
a criação de contas de e-mail
institucional específicas para
egressos e o
desenvolvimento de um
banco de dados para a
divulgação de oportunidades
de emprego e convites para
eventos.”
Se “sim” o respondente vai
para a questão 6.1____.

Se “sim” o respondente vai
para a questão 6.2
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(Continuação)

7.

Na sua opinião
como o
processo de
acompanhamen
to do egresso
deve ser feito?

Convite para
defesas de TCC;
Convite para
eventos da
Universidade;
Cursos de
formação
continuada;
Incentivo a
atualização do
Currículo lattes;
Oportunizar
vagas de estágio
e emprego;
Convite para
efetuar palestras
referentes ao
tema da sua
pesquisa; Outros

8.

Você conhece
uma boa
prática, uma
universidade
que sirva de
modelo de
acompanhamen
to de egresso?

Sim, Não

8.1

Qual
universidade
que apresenta
essa boa
prática de
acompanhamen
to de egresso?
Por favor,
explique como
acontece esta
boa prática...

Pergunta Aberta

Cabral (2017) reitera a
importância de iniciativas
como convites para cursos,
aplicação de questionários
além de convites para
encontros, são atos
fundamentais para a
manutenção do
relacionamento com os
egressos.

Se “sim” o respondente vai
para a questão 8.1____.

Investiga se os respondentes
conhecem alguma
universidade que seja modelo
no acompanhamento dos
egressos.
O público respondente deste
instrumento, está inserido no
contexto da avaliação
proposta pelo SINAES e por
isso, pode conhecer algum
modelo que contribuirá na
construção dos resultados
desta pesquisa.
A questão 8.1 é a única aberta,
possibilitando citar a
universidade e destacar
alguma iniciativa, que sirva de
modelo.
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(Continuação)

9.

Na sua opinião,
quais são as
frases abaixo,
que melhor
descrevem a
importância
dos egressos?

Os egressos são o
ativo mais valioso
para uma
instituição de
ensino, pois
propagarão o
nome da
instituição a partir
da qualidade da
formação
recebida;
Representam
grande potencial
de colaboração no
aumento da
credibilidade de
uma instituição;
Os egressos se
constituem como
a oportunidade de
a universidade
promover
transformações
sociais;
São fundamentais
para que as
instituições de
ensino superior
obtenham o
feedback relativo
ao que foi
proposto no
projeto
pedagógico;
O
acompanhamento
dos egressos é
importante no
processo de
avaliação para
elevação do
conceito do curso;
Outros

Os egressos, a partir do título
recebido, representam
profissionalmente a instituição
formadora em qualquer lugar
do mundo em que exerçam a
profissão (COELHO e
OLIVEIRA, 2012).
É essencial para as IES
realizar a gestão do
relacionamento com os
egressos, colaborando com o
aumento da credibilidade de
uma instituição (BARNARD,
2007).
Os egressos proporcionam
uma oportunidade de a
universidade promover
transformações sociais. De
forma que a principal
contribuição social de uma
universidade deve ser com os
seus egressos pois se constitui
um vínculo vitalício entre o
egresso e a instituição
(MARCOVITCH, 1998).
“O egresso é fundamental
para que as instituições
educacionais obtenham o
feedback relativo à preparação
dos estudantes ao atingimento
dos objetivos sociais dos
programas de pós-graduação e
das universidades”.
(CABRAL, 2016).
Quanto ao processo de
avaliação do conceito do
curso, conforme determinação
do SINAES o
acompanhamento dos
egressos está previsto no eixo
III, e corresponde a 10 do
peso total da nota. (SINAES,
2017).
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(Continuação)

10.

Na sua opinião,
quais seriam as
MOTIVAÇÕE
S de se manter
um sistema
informatizado
para gestão dos
egressos dos
cursos de
graduação de
uma
universidade?

Identificar as
competências
exigidas pelo
mercado de
trabalho;
Compreender os
fatores
necessários para
o ingresso no
mercado de
trabalho;
Adequar os
currículos dos
cursos e
programas
políticopedagógico da
IES às
necessidades e
demandas dos
alunos, do
mercado de
trabalho e da
sociedade;
Levantar o perfil
social e a
trajetória
profissional dos
egressos;
Reforçar o
compromisso de
excelências para
uma formação de
nível superior e
de qualidade;
Outros

Adaptou-se de algumas
preocupações de Michelan
et. al. (2009, p. 2):
a) obter uma nova face de
avaliação da IES, sobre o
enfoque de quem já se
formou e está no mercado de
trabalho;
b) levantar o perfil social e a
trajetória profissional dos
egressos;
c) elucidar fatores que
facilitam e dificultam o
ingresso no mercado de
trabalho;
d) identificar as
competências exigidas pelo
mercado de trabalho;
e) adequar os currículos dos
cursos e programas políticopedagógico da IES às
necessidades e demandas
dos alunos, do mercado de
trabalho e da sociedade; e
f) reforçar o compromisso de
excelências em uma
formação de nível superior e
de qualidade.
A intenção é saber quais são
as motivações reconhecidas
para o acompanhamento dos
egressos.
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11.

Na sua opinião,
quais seriam
BARREIRAS
de se manter
um sistema
informatizado
para gestão dos
egressos dos
cursos de
graduação de
uma
universidade?

Dificuldade na
coleta de dados
para alimentar as
informações do
sistema;
Preenchimento
incorreto dos
contatos dos
alunos;
Falta de interesse
dos egressos em
manterem os
dados
atualizados; Falta
de colaboradores
para trabalharem
na atualização
dos dados do
sistema; Falta de
contato com os
alunos, que
tendem a se
desligar da
Universidade
após a conclusão
do curso;
Falta de interesse
dos egressos para
atualização do
currículo lattes;
Outros:____.

(Conclusão)
Valeu-se de informações que
apontam algumas situações
que implicam na dificuldade
em manter um sistema de
acompanhamento de
egressos, como Maccari et al
(2008) alegam que “os exalunos não reconhecem a
importância de atualizar as
suas informações na
Plataforma Lattes e a
relevância que esta ação
tem.”
Queiroz e de Paula (2016),
enaltecem a importância de
a IES manter os dados
pessoais, contatos e
inclusive as redes sociais
dos egressos, pois se tratam
de informações
fundamentais aos gestores.
Também reforçam a
importância de se manter os
dados acadêmicos e relativos
ao percurso histórico e
profissional atualizados, que
porventura forneceriam
indicações de pessoas
competentes para auxiliar as
universidades em situações
contingenciais.

Fonte: Da autora

No próximo capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa
conduzida nesta dissertação.
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A apresentação dos resultados desta dissertação aconteceu em dois
momentos: no primeiro, são analisadas as respostas dos actantes, obtidas
via aplicação de questionários; no segundo momento, são analisadas a
presença das ferramentas do compartilhamento do conhecimento em
universidades, utilizadas como modelo e, as melhores colocadas pelo
MEC/INEP, conforme o Índice Geral de Cursos, publicado relatório do
ano de 2018 (INEP, 2018).
4.1

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS
INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Para analisar as respostas, obtidas pelas aplicação do questionário,
será considerada a classificação dos atores, que são os actantes, definidos
com base na Teoria Ator-Rede, tendo sido analisadas as inter-relações
entre os actantes que compõem a rede, responsáveis pelo
acompanhamento do egresso. A interação entre esses actantes é de suma
importância na implementação de um modelo eficiente de gestão de
relacionamento com os egressos.
O link do questionário foi enviado para 26 (vinte e seis)
respondentes, por e-mail; contudo, como muitos continuavam sem
resposta, decidiu-se por entrar em contato via telefone (ramal UFSC) bem
como, foi solicitado o apoio do Presidente do NAA – Núcleo de Apoio à
Avaliação, do campus UFSC Araranguá, para contato com membros da
CPA. Porém, ao final de todo este processo, obteve-se 15 respostas, o que
corresponde a 57% do público. Enfim, vários recursos para estímulo à
participação na pesquisa foram feitos: contato via telefone, rede social, e
envios subsequentes de convite por e-mail, na tentativa de obter um maior
número de respondentes.
Como se trata de uma pesquisa qualitativa, optou-se por colocar
cada questão, seguida de uma tabela com a frequência de resposta dos
actantes, por questão.
Questão 1. A relação entre Universidade e Sociedade poderá se
concretizar por meio dos egressos. Afinal, a partir do título recebido,
esses ex-alunos representarão, em qualquer lugar do mundo, suas
Instituições de Ensino.
Baseada na escala likert, esta questão ficou dividida entre as duas
alternativas, conforme disposto na Tabela 2. Entre os respondentes, 8
concordam parcialmente e 7, concordam totalmente. Ou seja, todos
demonstram que consideram importante esta relação.
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Tabela 2 – Relação universidade e sociedade
Atores

4 - Concordo Parcialmente

Pró-reitoria
Membros da CPA

1
2

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
1
0
3

5 – Concordo
Totalmente
1
1
0
1
4

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 2. Você tem conhecimento se sua universidade promove
eventos com o objetivo de estabelecer vínculos com seus ex-alunos?
Conforme a Tabela 3, percebe-se que dos 15 respondentes, 9
afirmaram saber de eventos e 6 desconhecem a existência desses eventos.
Tabela 3– Eventos para estabelecer vínculos com os egressos
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
1
2

Não
1
1

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
0
1
4

0
1
0
3

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 2.1 Quais são os eventos que acontecem na sua
Instituição de Ensino Superior - IES?
As alternativas disponíveis para resposta foram: Defesas - abertas
ao público - de trabalhos de Conclusão de Curso; Eventos relacionados
às áreas de formação dos egressos de cursos de graduação de sua IES;
Cursos de formação continuada, que possuem vagas para egressos;
Oportunidades de Estágio e Emprego, divulgadas para egressos também.
A Tabela 4, disposta na mesma ordem, apresenta as indicações de
acordo com cada ator. Além disso, esta questão tinha a opção para
entradas livres, onde o ator podia indicar em “outros”, mais algum evento
que considerasse relevante; e assim, o coordenador de ensino sugeriu o
acontecimento de semanas acadêmicas e recepção dos calouros com
participação de egressos. Um dos avaliadores do MEC, apontou a
participação dos egressos da Engenharia de Computação, em mesa
redonda da semana acadêmica e participação em canal da Engenharia de
Computação da UFSC.
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Tabela 4–Tipos de eventos para estabelecer vínculos com os egressos
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Defesas
1
1

Eventos
1
1

Cursos
0
0

Estágio
1
0

Outros
0
0

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

0
0
1
3

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
0
1

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 3. Você conhece canais disponíveis para a comunicação
do egresso com a Instituição de Ensino Superior?
Conforme a Tabela 5, percebe-se que dos 15 respondentes, 8 deles
afirmam conhecer os canais de comunicação do egresso com a IES, e 7
deles desconhecem.
Tabela 5–Existência de canais de comunicação com o egresso
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
1
1

Não
1
2

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
1
1
3

0
0
0
4

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 3.1 Quais os canais disponíveis para a comunicação do
egresso com a Instituição de Ensino Superior?
Nesta questão, as alternativas foram: e-mail; Sistema de
Acompanhamento de egressos; Comunicação presencial; Redes sociais,
e a opção “outros”, para sugerir algum outro canal disponível. E estão
dispostas na Tabela 6
Conforme a Tabela 6, 1 dos membros da Pró-Reitoria afirmam
conhecer e-mail e sistema de acompanhamento de egressos. Dentre os
membros da CPA, apenas além de conhecer e-mail e sistema de
acompanhamento de egressos, também citou as redes sociais. Em linhas
gerais, as ferramentas mais apontadas pelos avaliadores do MEC foram
o uso de e-mail e redes sociais. Enquanto o Diretor de Centro,
Coordenador de Ensino e Coordenador de Curso indicaram o uso de email, comunicação presencial e redes sociais, para estabelecer esse tipo
de relacionamento.
Tabela 6–Tipos de canais de comunicação com o egresso
Atores

E-mail

Sistema

Pró-reitoria

1

2

Comunica
ção
0

Redes
Sociais
0

Outro
0
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Membros da CPA

1

1

0

1

0

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
1
1
2

1
0
0
1

0
1
0
0

1
1
1
3

0
0
0
0

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 4. Na avaliação institucional, ano base de 2016, é
apontada como uma potencialidade, a existência do portal de egressos.
Você conhece esse portal?
Conforme a Tabela 7, percebe-se que, dentre os 15 atores
respondentes, apenas 5 afirmaram conhecer a existência do portal do
egresso, dentre os atores atingidos, apenas a Pró-Reitoria, em sua
representação total, conhece o portal.
Tabela 7–Existência do portal de acompanhamento do egresso
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
2
1

Não
0
2

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
0
0
1

0
1
1
6

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 4.1 Você faz uso desse portal?
Caso o ator tenha afirmado conhecer o portal, era questionado se
fazia o uso do mesmo. Nesse caso, a maioria dos que conhecia afirmou
não fazer uso (3 actantes); no total, apenas 2 respondentes usam o portal
de acompanhamento do egresso (Tabela 8).
Tabela 8–Uso do portal de acompanhamento do egresso
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
1
0

Não
1
2

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
0
0
0

0
0
0
1

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 4.2 De que forma você usa o sistema de
acompanhamento dos egressos da UFSC?
Como é possível identificar na Tabela 9, o membro da Pró-Reitoria
é o único que utiliza o portal para ler depoimentos de ex-alunos, o Diretor
de Centro, mesmo afirmando, na questão anterior, fazer uso do portal,
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nessa questão, utilizou a opção “outro”, para afirmar que não utiliza o
sistema de acompanhamento do egresso.
Tabela 9–Maneira que utiliza o sistema de acompanhamento do egresso
Atores

Consulta
de E-mail

Listar
egressos

Outro

0
0

Ler
depoiment
os dos exalunos
1
0

Pró-reitoria
Membros da CPA

0
0

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 5. Você conhece algum canal de comunicação disponível
para a troca de conhecimentos, experiências e dicas entre os egressos e
alunos regulares?
Nesta questão, conforme a Tabela 10, apenas 06 respondentes
afirmaram conhecer os canais de comunicação que permitam a troca de
conhecimento entre egressos e regulares, destaca-se que, esses canais de
comunicação não estão atrelados ao portal do egresso, que ainda não dispõe
de ferramenta que possibilite essa troca; podem ser iniciativas isoladas dos
departamentos e coordenações (graduação) e da coordenação dos programas
(pós-graduação), mesmo dentro da mesma universidade.
Tabela 10–Existência de canais de comunicação entre regulares e egressos
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
0
2

Não
2
1

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1

0
1
0
5

1
2

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 5.1 Se você respondeu SIM à questão 5, indique quais
são eles?
Nessa questão, como apontado pelos respondentes, na Tabela 11,
as ferramentas com maior uso são o Facebook, os grupos de WhatsApp e
o Instagram, um avaliador do MEC indicou a existência de um Canal
YouTube da Engenharia de Computação da UFSC, que conta com a
participação de egressos deste curso.
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Tabela 11–Maneira que utiliza o sistema de acompanhamento do egresso
Atores

Facebook

Instagram

Blogs

Outro

0
2

Grupos de
WhatsAp
p
0
1

Pró-reitoria
Membros da CPA

0
2

0
0

0
0

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

1
0
1
2

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
1

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 6. Você sabe se existem atividades desenvolvidas pela
sua instituição de ensino, como por exemplo, educação continuada,
mentoria e eventos?
Como indicado na Tabela 12, apenas 3 atores: 1 membro da CPA,
o diretor de centro e 1 dos avaliadores do MEC, afirmaram desconhecer
a existência de atividades promovidas pela IES de educação continuada,
mentoria e eventos.
Tabela 12–Existência de atividades na IES
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
2
2

Não
0
1

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

0
1
1
6

1
0
0
1

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 6.1 Se existem, os egressos são convidados a participar
das atividades de educação continuada, mentoria e eventos?
Ao questionar sobre o convite aos egressos para participar destes
eventos, conforme a Tabela 13, dentre os atores, 7 afirmam que os
egressos são convidados.
Tabela 13–Existência de atividades na IES
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
1
1

Não
1
1

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

0
0
1
4

0
1
0
2

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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Questão 6.2 Para quais tipos de eventos os egressos são
convidados a participar?
As alternativas estão distribuídas na tabela 14: Assistir defesas de
TCC; Ministrar palestras, relatos e experiências Participar de eventos
relacionados a sua área de formação; Gincanas; Cursos de formação
continuada; e Outros. Obteve-se que, 1 dos integrantes da Pró-Reitoria
indicou a Semana Acadêmica como uma forma desse tipo de
relacionamento.
Dentre as respostas, convites para eventos e palestras foram as
mais citadas.
Tabela 14–Tipos de eventos que o egresso é convidado a participar
Atores

Assistir
defesas.
..

Particip
ar de
eventos.
..
1
1

Gincan
as

Cursos

Outro

0
1

Ministr
ar
palestra
s...
1
1

Pró-reitoria
Membros da CPA

0
0

1
0

1
0

Diretor de Centro
Coordenador de
Curso
Coordenador de
Ensino
Avaliadores do
MEC

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1

1

0

1

0

2

2

3

0

3

0

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 7. Na sua opinião como o processo de acompanhamento
do egresso deve ser feito?
Esta questão, conforme a Tabela 15, sugere as seguintes formas de
acompanhamento: Convite para defesas de TCC; Convite para eventos
da Universidade; Cursos de formação continuada; Incentivo à atualização
do Currículo Lattes; Oportunizar vagas de estágio e emprego; Convite
para efetuar palestras referentes ao tema da sua pesquisa e a opção para
eventos que não estivessem contemplados. Neste caso, o Coordenador de
Ensino sugeriu: “Divulgação dos perfis dos egressos pelas redes sociais
e eventos na universidade”, e 1 avaliador do MEC indicou a possibilidade
de “Convites para visitas a turmas, principalmente de ingressantes
(calouros), de cursos de graduação.”
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Tabela 15–Formas de acompanhamento do egresso
Atores

Convite
defesas.
..

Curs
os

Atualiz
ação
Lattes...

0
2

Convite
para
eventos.
..
2
3

Pró-reitoria
Membros da CPA
Diretor de Centro
Coordenador de
Curso
Coordenador de
Ensino
Avaliadores do
MEC

Efetuar
palestras

Outr
o

2
0

Vagas
de
Estágio.
..
0
2

1
2

1
2

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

0
0

1

1

1

1

1

1

1

3

6

6

4

6

7

1

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 8. Você conhece uma boa prática, uma universidade que
sirva de modelo de acompanhamento de egresso?
Conforme a Tabela 16, percebe-se que, dos 15 respondentes, 5
afirmaram saber de alguma universidade que sirva de modelo no que diz
respeito ao acompanhamento do egresso.
Tabela 16 – Existência de universidade modelo
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

Sim
1
2

Não
1
1

Diretor de Centro
Coordenador de Curso
Coordenador de Ensino
Avaliadores do MEC

0
0
0
2

1
1
1
5

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 8.1 Qual universidade que apresenta essa boa prática de
acompanhamento de egresso? Por favor, explique como acontece esta
boa prática.
Nesta questão,02 avaliadores do MEC sugeriram a University of
Calgary - Associação de Egressos (UCalgary Alumni Association) e a
Pitágoras Canal Conecta. E ainda, 02 Membros da CPA deixaram como
sugestão “Convite a egressos a ministrar palestras sobre o mercado de
trabalho, empresas onde atuam...” e a Universidade de Karlsruhe na
Alemanha, como modelo de sistema de acompanhamento de egresso. Na
seção 4.1.1, essas instituições serão explicitadas para que seja possível
compreender como se dá o acompanhamento do egresso.
Enquanto que, 01membro da Pró-Reitoria indicou a UFSC:
“Alguns cursos de graduação convidam ex-alunos para relatar sua
experiência profissional e o papel da Universidade em sua formação.”
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Contudo, cabe aqui resgatar o relato na fase de grupo foco, feito
por uma das avaliadoras do MEC, que é professora da UFSC e
coordenadora de um Programa de Pós-Graduação, a preocupação é que,
iniciativas isoladas acabam desestimulando a integração ao portal do
egresso da UFSC, já existente. Assim, as ações deveriam ser direcionadas
para sua melhoria, com a adesão, cada vez maior, dos cursos de
graduação e programas de pós-graduação e não, ao desenvolvimento de
soluções isoladas. Nesse sentido, relatou que, nas reuniões com as
instâncias superiores, consideradas estratégicas na universidade, como a
PROPG, seus gestores tem mencionado a importância de se fazer o
acompanhamento dos egressos da Pós-Graduação, pois este indicador
cresceu em importância (maior peso), na avaliação da CAPES e que,
portanto, deve-se usar a solução existente, o Portal do Egresso, pois é
importante o uso de uma solução integrada, não isolada. Porém, muitos
Programas/Departamentos partem para um voo solo, pois é demorado e
complexo, conseguir o comprometimento de todos.
Um exemplo, é o que acontece com o Repositório Institucional da
UFSC, em que os trabalhos defendidos, especialmente, as teses e
dissertações, muitas vezes, levam mais de 01 ano para estarem
disponibilizadas (https://repositorio.ufsc.br/), o que leva os Programas a
criarem seu próprio repositório.
Questão 9. Na sua opinião, quais são as frases abaixo, que melhor
descrevem a importância dos egressos?
A Tabela 17 está organizada conforme a numeração a seguir, para
que facilite a visualização das respostas:1 - Os egressos são o ativo mais
valioso para uma instituição de ensino, pois propagarão o nome da
instituição a partir da qualidade da formação recebida; 2 - Representam
grande potencial de colaboração no aumento da credibilidade de uma
instituição; 3 - Os egressos se constituem como a oportunidade da
universidade promover transformações sociais; 4 - São fundamentais
para que as instituições de ensino superior obtenham o feedback relativo
ao que foi proposto no Projeto Pedagógico; 5 - O acompanhamento dos
egressos é importante no processo de avaliação para elevação do conceito
do curso; Outro.
Nesta questão, não houve sugestões de novas frases. A frequência
de escolhas das frases estão apresentadas na Tabela 17, a mais escolhida
foi a frase de número 4, 09 vezes, que versa sobre a importância do
egresso para que as instituições de ensino superior obtenham o feedback
relativo ao que foi proposto no Projeto Pedagógico.
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Tabela 17–Importância do egresso
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

1
1
2

2
0
1

3
1
0

4
1
3

5
0
1

Outro
0
0

Diretor de Centro
Coordenador de
Curso
Coordenador de
Ensino
Avaliadores do
MEC

0
1

0
1

1
0

1
1

1
1

0
0

1

1

1

0

0

0

3

4

2

4

5

0

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 10. Na sua opinião, quais seriam as MOTIVAÇÕES de
se manter um sistema informatizado para gestão dos egressos dos cursos
de graduação de uma universidade?
A Tabela 18está organizada conforme a numeração a seguir, para
que facilite a visualização das respostas: 1 – Identificar as competências
exigidas pelo mercado de trabalho. 2 - Compreender os fatores
necessários para o ingresso no mercado de trabalho. 3 - Adequar os
currículos dos cursos e programas político-pedagógico da IES às
necessidades e demandas dos alunos, do mercado de trabalho e da
sociedade. 4 - Levantar o perfil social e a trajetória profissional dos
egressos. 5 - Reforçar o compromisso de excelências para uma formação
de nível superior e de qualidade. Outro:
Na Tabela 18 é possível visualizar as respostas de forma mais
clara, relacionando qual ator indicou determinada motivação, nesta
questão, a afirmativa mais indicada pelos atores foi a de número 4, com
11 escolhas: Levantar o perfil social e a trajetória profissional dos
egressos.
Tabela 18–Motivações para o acompanhamento do egresso
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

1
2
2

2
2
2

3
1
2

4
1
1

5
1
2

Outro
0
0

Diretor de Centro
Coordenador de
Curso
Coordenador de
Ensino
Avaliadores do
MEC

1
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0

0

0

1

1

0

5

5

6

6

5

0

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 11. Na sua opinião, quais seriam BARREIRAS de se
manter um sistema informatizado para gestão dos egressos dos cursos de
graduação de uma universidade?
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A Tabela 19está organizada conforme a numeração a seguir, para
que seja facilitada a visualização das respostas: 1 - Dificuldade na coleta
de dados para alimentar as informações do sistema; 2 - Preenchimento
incorreto dos contatos dos alunos; 3 - Falta de interesse dos egressos em
manterem os dados atualizados; 4 - Falta de colaboradores para
trabalharem na atualização dos dados do sistema; 5 - Falta de contato com
os alunos, que tendem a se desligar da Universidade após a conclusão do
curso; 6 -Falta de interesse dos egressos para atualização do currículo
lattes; outros.
Nesta questão,03 avaliadores do MEC usaram a opção “outros”
para apontar barreiras no processo de acompanhamento do egresso:
“Demanda infraestrutura física, equipamentos, desenvolvimento de
sistemas, pessoal treinado para acompanhamento”; “Falta de
colaboradores que utilizem seus conhecimentos em Tecnologias da
Informação e Comunicação para o projeto, desenvolvimento e avaliação
de uma aplicação web ou aplicativo móvel para gerenciamento de
egressos.”; “A dificuldade maior é na coleta e manutenção de dados,
atualizados de maneira contínua; O vínculo é perdido e já não há mais
interesse dos egressos (após algum tempo) em manter esse vínculo.”
Como apresentado na Tabela 19, os atores atribuíram a maioria
das proposições, quando apontadas como barreiras, às frases 3 e 4,
respectivamente: Falta de interesse dos egressos em manterem os dados
atualizados e, Falta de colaboradores para trabalharem na atualização dos
dados do sistema, com 09 escolhas cada uma.
Tabela 19–Importância do egresso
Atores
Pró-reitoria
Membros da CPA

1
2
2

2
1
1

3
1
3

4
1
2

5
2
1

6
1
1

Outro
0
0

Diretor de Centro
Coordenador de
Curso
Coordenador de
Ensino
Avaliadores do
MEC

0
0

1
1

1
1

0
1

1
0

0
0

0
0

1

0

0

1

0

0

0

2

1

3

4

5

3

3

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

4.1.1

Análise dos resultados de forma global

Neste subitem, os resultados serão apresentados de maneira
global, em termos de percentuais, para que se obtenha um panorama geral
das respostas, diferentemente do primeiro momento, conforme já
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apresentado, em que se levou em consideração as respostas por ator
(actante).
Questão 1. A relação entre Universidade e Sociedade poderá se
concretizar por meio dos egressos. Afinal, a partir do título recebido,
esses ex-alunos representarão, em qualquer lugar do mundo, suas
Instituições de Ensino.
Essa questão tem categorias de resposta em escala likert de 05
pontos, de Discordo totalmente a Concordo totalmente. Dentre as
respostas obtidas, conforme a Figura 12: 53,3% afirmaram concordar
parcialmente com a afirmativa; 46,7% Concordam totalmente; ou seja, a
maioria tem afirmação positiva quanto à importância do egresso como
representante da universidade.
Figura 12 - Relação universidade e sociedade

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 2. Você tem conhecimento se sua universidade promove
eventos com o objetivo de estabelecer vínculos com seus ex-alunos?
Conforme a Figura 13 ilustra, pouco mais da metade dos
respondentes, 53,3% reconhecem a existência de eventos desta natureza,
enquanto 46,7% afirmam não saber destes eventos.
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Figura 13 - Eventos para estabelecer vínculos com ex-alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 2.1 Quais são os eventos que acontecem na sua Instituição de
Ensino Superior (IES)?
Ao responder afirmativamente à questão 2, o respondente era
direcionado à questão 2.1 que busca quais os tipos de eventos ocorrem na
instituição, visando o relacionamento com o egresso. Caso o respondente
assinalasse “não” à questão 2, não respondia a questão 2.1.
O respondente podia escolher mais de uma alternativa, assim:08
respondentes selecionaram convites para Defesas - abertas ao público de trabalhos de Conclusão de Curso; 05 escolhas para eventos
relacionados às áreas de formação dos egressos de cursos de graduação
de sua IES e 03 escolhas para - Os Cursos de formação continuada, que
possuam vagas para egressos. A última alternativa é oportunidades de
Estágio e Emprego, divulgadas para egressos, que recebeu 04 votos.
Questão 3. Você conhece canais disponíveis para a comunicação do
egresso com a Instituição de Ensino Superior?
De acordo com a Figura 14, 60% dos respondentes afirmam
conhecer estes canais, entre a Universidade e os ex-alunos, e 40% não
conhecem.
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Figura 14- existência de canais de comunicação com o egresso

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 3.1 Quais os canais disponíveis para a comunicação do egresso
com a Instituição de Ensino Superior?
A questão 3.1 apresenta alguns canais de comunicação entre as
IES e os egressos, dentre as alternativas mais frequentes apontadas, o
maior número de escolhas foi para o e-mail (07 escolhas) e as redes
sociais (07 escolhas). O sistema de acompanhamento de egressos
obteve05 escolhas, e apenas 01 respondente indicou a Comunicação
Presencial, que foi o Coordenador do Curso; talvez pelo fato deste
actante ter uma relação mais próxima com os alunos durante todo o
período do curso, considere que o contato pessoal não deve ser
interrompido, mesmo quando egresso.
Nesta questão, era possível selecionar mais de uma alternativa e
ainda havia a possibilidade de inserir algum outro canal que não tivesse
sido contemplado, dentre as alternativas; contudo, não houve sugestão.
Para melhor visualizar as respostas a Figura 15 ilustra a frequência das
respostas, em relação ao canal de comunicação e o egresso.
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Figura 15 - canais de comunicação entre as IES e o egresso

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 4. Na avaliação institucional ano base de 2016, é apontada como
uma potencialidade, a existência do portal de egressos. Você conhece
esse portal?
Esta questão busca verificar se os respondentes conhecem o portal
do egresso da Universidade Federal de Santa Catarina. Dentre os
respondentes, 60% afirmaram desconhecer a existência do portal e 40%,
ou seja, 06 atores conhecem (Figura 16).
Figura 16 - existência do portal de egressos

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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Questão 4.1 Você faz uso desse portal?
Caso o actante tenha respondido que conhece o portal do egresso,
foi direcionado para a questão 4.1, que indaga se o respondente usa o
portal de acompanhamento do egresso. Sendo assim, dos 06 respondentes
que afirmaram conhecer o portal de acompanhamento do egresso 04 deles
66,7% afirmaram não fazer uso do mesmo, e apenas 2 atores, 33,3%
utilizam (Figura 17).
Figura 17 - Uso do portal de acompanhamento do egresso

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 4.2 De que forma você usa o sistema de acompanhamento dos
egressos da UFSC?
Ao afirmar que utiliza o sistema de acompanhamento do egresso
da UFSC, buscou-se investigar qual uso se fazia, conforme as
alternativas: Exclusivamente para consulta de e-mail; Listar egressos; Ler
depoimentos dos ex-alunos; e um campo “Outro” para entradas que não
estivessem contempladas entre as alternativas.
Apenas 02 respondentes afirmaram utilizar o portal de
acompanhamento de egressos da UFSC, um deles utiliza para ler
depoimentos de ex-alunos (actante Pró-reitoria), e o outro afirmou que,
“Não usa o programa de acompanhamento de egressos”. Neste caso, este
ator, provavelmente, utilizou a opção incorreta na questão 4.1 e por isso,
entrou em contradição.
Questão 5. Você conhece algum canal de comunicação disponível para
a troca de conhecimentos, experiências e dicas entre os egressos e alunos
regulares?
A questão 5 busca conhecer se o respondente conhece algum canal
de comunicação entre o egresso e os alunos regulares: 60% dos
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respondentes afirmaram não conhecer canal de comunicação, e 40 (6
atores) afirmaram conhecer (Figura 18).
Figura 18 - canais de comunicação entre egressos e alunos regulares

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 5.1 Se você respondeu SIM à questão 5, indique quais são eles?
Caso o ator tenha respondido afirmativamente à questão 5, foi
direcionado à 5.1, que buscou investigar quais eram esses canais. Apenas
06 respondentes afirmaram conhecer tais canais, dentre as alternativas, a
todos os atores, que responderam essa questão selecionaram o Facebook,
sendo a mais citada; Os Grupos de WhatsApp foram citados por 03 atores
(actantes), os Blogs não foram citados. (Figura 19)
Essa questão tinha a opção para entrada “outro”, um dos
respondentes indicou um canal do Youtube, que um dos cursos da UFSC
(Araranguá) usa para que os alunos relatem um pouco da sua experiência
de como foi o período em que esteve na graduação, expectativas e
dificuldades encontradas, por meio desse canal alunos regulares podem
ter acesso a questões pertinentes do curso escolhido na IES.
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Figura 19 - canais de comunicação entre egressos e regulares

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 6. Você sabe se existem atividades desenvolvidas pela sua
instituição de ensino, como por exemplo, educação continuada, mentoria
e eventos?
Essa questão investigou se os atores conhecem a existência de
atividades desenvolvidas pela instituição, como educação continuada,
mentoria e eventos: 80% afirmaram conhecer esse tipo de atividade
(Figura 20).
Figura 20 - Existência de eventos, educação continuada e mentoria

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 6.1 Se existem, os egressos são convidados a participar das
atividades de educação continuada, mentoria e eventos?
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Caso o respondente tenha afirmado “sim” na questão 6, foi
direcionado para a 6.1.
Essa questão teve 12 respostas, dentre elas 07atores (58,3%)
afirmaram saber que os egressos são convidados para esses eventos
(Figura 21).
Figura 21 - os egressos são convidados a participarem dos eventos

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 6.2 Para quais tipos de eventos os egressos são convidados a
participar?
Dentre os atores, 07 responderam saber que os egressos são
convidados a participar de atividades, a estes foi questionado quais os
tipos de eventos são convidados. Vale lembrar que, nesta questão é
possível marcar mais de uma alternativa: convites para eventos e
palestras foi a opção mais citada com 06 escolhas; Ministrar palestras
com 05 escolhas, cursos de formação continuada também obtiveram 5
escolhas. A opção de realização de Gincanas não foi escolhida por
nenhum ator.
Essa questão permitia a entrada de alguma atividade, que não
estivesse listada nas alternativas, um dos respondentes citou a Semana
acadêmica.
Na Figura 22 estão ilustrados para melhor visualização.
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Figura 22 - Tipos de eventos que os egressos são convidados

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 7. Na sua opinião como o processo de acompanhamento do
egresso deve ser feito?
Essa questão buscou conhecer, a partir da concepção do actante,
de que forma o acompanhamento do egresso deve ser feito. Dentre os
resultados estão: A mais citada, Convite para eventos da Universidade
(14 escolhas); Convite para efetuar palestras referentes ao tema da sua
pesquisa (13 escolhas); Cursos de formação continuada (12 escolhas); e
Oportunizar vagas de estágio (10 escolhas); incentivo à atualização do
currículo lattes (9 escolhas); Convites para defesas de TCC (6 escolhas).
Na opção aberta, que permitia sugestões, foram relatados:
“Convites para visitas a turmas, principalmente ingressantes, de cursos
de graduação” e “Divulgação dos perfis dos egressos pelas redes sociais
e eventos na universidade.” Na figura 23 é possível visualizar, de maneira
geral, os percentuais resultantes da questão.
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Figura 23 - Formas de acompanhamento dos egressos

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Questão 8. Você conhece uma boa prática, uma universidade que sirva
de modelo de acompanhamento de egresso?
A maioria dos respondentes (66,7%) afirmou não conhecer alguma
universidade que servisse de modelo de acompanhamento do egresso, e
33,3% afirmou conhecer, conforme ilustrado na Figura 24.
Figura 24 - Universidades que sirvam de modelo de acompanhamento dos
egressos

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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Questão 8.1 Qual universidade que apresenta essa boa prática de
acompanhamento de egresso? Por favor, explique como acontece esta
boa prática.
Nesta questão, algumas sugestões foram dadas dentre elas
University of Calgary - Associação de Egressos (UCalgary Alumni
Association); Pitágoras. Canal conecta; Universidade de Karlsruhe –
Alemanha. Dois respondentes sugeriram “Convite a egressos a ministrar
palestras sobre o mercado de trabalho, empresas onde atuam...” e “UFSC.
Alguns cursos de graduação convidam ex-alunos para relatar sua
experiência profissional e o papel da Universidade em sua formação. ”.
Nesse sentido buscou-se conhecer como ocorrem as práticas de
tratamento com os egressos nessas instituições:
A Universidade de Calgary oferece inúmeros benefícios para os
egressos, voltados ao entretenimento e lazer, como ingressos para shows
da Broadway, direito a 50% de desconto em ingressos em todas as
produções de música, dança e teatro da School of Creative and
Performing Arts, possuem taxas preferenciais de seguro e cartões de
crédito. Além disso possuem 50% desconto para a sua primeira afiliação
ao acesso Active Living, (espaço para exercícios físicos) e depois 20% de
desconto na tarifa pública normal para renovações de afiliação
subsequentes. Também dispõe de um local para estadia Hotel Alma,
Todas as reservas incluem café da manhã e acesso a comodidades da
universidade.
Os egressos têm acesso on-line ao banco de dados da biblioteca
universitária, tem a possibilidade de fazer acesso remoto, uma outra
vantagem é que período de empréstimo é o mesmo dos alunos regulares
além de ter o privilégio para a retirada de até 50 livros de uma só vez.
Os ex-alunos possuem acesso a espaços colaborativos para
reuniões e conferências no UCalgary's Downtown Campus. É uma
instalação moderna, bem localizada e com amplo estacionamento. O
prédio possui iluminação natural com mais de 22.700 m², inclui um
centro de eventos e espaço para eventos multiuso, laboratório de
treinamento em informática para 29 pessoas, salas de reuniões, salas de
reunião e salas de aula. Os egressos podem fazer uso desses espaços para
reuniões e conferências, eventos corporativos, funções privadas,
comunitárias e sem fins lucrativos.
A Universidade possui uma linha de equipamentos, roupas e
acessórios com o brasão da universidade, com o intuito de mostrar que já
fez parte da instituição se orgulha o slogan da marca é: “Não importa
onde a vida leve você, mostre o seu orgulho UCalgary”.
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A universidade oferece inúmeros benefícios aos egressos, pois
possui uma forte campanha de arrecadação de fundos entre os ex-alunos.
A seguir, estão listadas às formas de arrecadação instituídas pela
Universidade.
 Legados: (transferência de dinheiro, valores mobiliários ou
outros bens através de um testamento ou de um fundo vivo). Ao
nomear a Universidade de Calgary em testamento, o espólio
gerará créditos tributários que podem compensar em quaisquer
impostos a pagar.
 Presentes de seguro de vida: A universidade torna-se
beneficiária do seguro de vida.
 Presentes de ativos registrados: Os planos de aposentadoria
registrados e os planos de pensão podem ser os maiores ativos
além das suas residências. As retiradas desses fundos serão
tributadas. Ao nomear a Universidade de Calgary como
beneficiária de seus fundos, a propriedade receberá um recibo de
dedução de imposto do valor total do presente cedido a
universidade.
 Presentes em espécie: Ao longo dos anos, a Universidade de
Calgary recebeu inúmeras doações generosas de livros, arte,
equipamentos, software e outras propriedades, incluindo
imóveis. De acordo com a política abrangente da Universidade
sobre presentes em espécie, essas doações geram recibo de
imposto de renda do valor do presente.
 Bolsas de estudo: Também é possível financiar bolsas de estudo,
essas são concedidas a estudantes novos ou regulamente
matriculados com base no desempenho acadêmico no nível de
graduação e pós-graduação com base na necessidade financeira.
 Presentes honorários e memoráveis: Os fundos honorários e
memoriais, permitem que amigos e familiares doem um presente
para áreas que determinadas ou passado para uma pessoa, ou
grupo especial.
 Dotações: Fornecem oportunidade para dar perpetuidade ao
estabelecer um fundo que provê renda para sustentar uma área
indefinidamente. A UCalgary exige que os doadores em
potencial que desejam estabelecer uma doação façam um
compromisso mínimo de US $ 20.000(Vinte Mil dólares) que
pode ser amortizado em 5 anos.
 Prêmios Anualmente Financiados: Esses prêmios permitem que
os doadores tenham um impacto significativo em um período
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mais curto, sem exigir que eles façam um compromisso
financeiro mais substantivo. Para financiar anualmente um novo
prêmio, é necessário um compromisso mínimo de três anos a US
$2.000 (Dois Mil dólares) ao ano.
 Presentes Reunião: Para os egressos as datas do aniversário de
formatura (por exemplo, 10 anos, 25 anos, 40 anos, 50 anos) são
uma oportunidade de contato com amigos e ex-colegas. Além de
dar aulas, uma oportunidade para deixar um legado, é uma bolsa
de estudos nomeada, bolsa ou espaço físico no campus para
comemorar um marco significativo desde a graduação.
 Presentes dos Estados Unidos: Alunos da Universidade de
Calgary e pais de estudantes atuais que moram nos Estados
Unidos podem fazer doações dedutíveis de impostos diretamente
para a Universidade de Calgary. É possível que qualquer
Americano, mesmo que não tenha sido aluno dê um presente
através dos Amigos Americanos da Universidade de Calgary
Inc.
 Propriedade pessoal: Um uma doação não monetária e inclui
itens como objetos pessoais, obras de arte e imóveis. Uma vez
determinado que a UCalgary pode aceitar o presente, a
universidade emitirá um recibo de imposto de renda do valor de
mercado do presente.
 Valores Mobiliários: Presentes de valores mobiliários de capital
aberto podem incluir ações, títulos, notas e fundos mútuos. Não
há imposto sobre ganhos de capital sobre títulos dados a
instituições de caridade.
 Doação-Matching: Muitas empresas doam fundos equivalentes
à sua contribuição para o mesmo fundo para incentivar os
funcionários a fazer contribuições de caridade.
O Canal Conecta é uma iniciativa da Faculdade Pitágoras,
pensando na aproximação dos nossos alunos ao mercado de trabalho e na
qualificação do Modelo Acadêmico, É um portal de empregabilidade
para os alunos das marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, UNIC,
UNIDERP, UNIME e UNOPAR. Em parceria com algumas empresas
consolidadas no Brasil esse portal oferece vagas de emprego aos alunos
e egressos dessas instituições. Por ser uma plataforma restrita aos alunos
vinculados a essas instituições não é possível visualizar demais
funcionalidades, apenas o espaço para cadastro de currículo e para que as
empresas cadastrem as vagas.
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O Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT)possui mais de
22.000 (vinte e dois mil) egressos registrados em todos os setores da
economia, política e sociedade.
Os alunos são convidados a deixar o contato de e-mail e são
convidados a participarem de eventos, como parceiros ou parceiros da
prática e da ciência, com seu envolvimento com os clubes Alumni e mesas
redondas regionais, como um embaixador da marca para o KIT ou como
um mentor para os alunos.
São 18 clubes de ex-alunos internacionais e olheiros de ex-alunos
em outros países, a rede de ex-alunos do KIT agora abrange o mundo
todo.
Todas as informações importantes sobre ex-alunos do KIT podem
ser encontradas na página de notícias da instituição, que é publicada cerca
de cinco vezes por ano.
Ao cadastrar o e-mail o egresso receberá a revista lookKIT,
destinada a um público amplo graduados, pessoas na ciência, negócios,
cultura, política e mídia. Bem como a revista "Pesquisa Empresarial Notícias sobre Transferência de Tecnologia e Inovação" informa três
vezes por ano sobre os tópicos atuais relacionados à transferência de
tecnologia no KIT.
Os ex-alunos tem o apoio da Instituição para organizar uma
reunião com os ex-colegas de turma, bem como, visitar o antigo instituto
ou outra instalação do KIT. A instituição oferece visitas guiadas. Há
especialistas em parques de campismo que convidam numa viagem pela
história do KIT. Neste passeio inclui a visita a edifícios importantes,
invenções inovadoras e pesquisadores famosos. Os egressos tem direito
a um endereço de e-mail vitalício KIT com o qual estará sempre visível
como
um
egresso
do
KIT.
O
endereço
é:
nome.sobrenome@alumni.kit.edu.
A educação continuada é uma prioridade no Instituto de
Tecnologia de Karlsruhe. Para isso dispõe de ampla gama de
oportunidades de educação continuada e treinamento, as partes
interessadas podem escolher um programa individual de acordo com sua
situação profissional: de programas extra ocupacionais a cursos on-line
para eventos de seminários individuais.
Atividades que envolvem treinamentos incluem os temas do
trabalho, proteção ambiental e de saúde, gestão, informação e tecnologia
de comunicação, novas tecnologias e transferência internacional knowhow, bem como gerenciamento de projetos, facilitação, resolução de
conflitos e gestão de tempo, e línguas estrangeiras.
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Os ex-alunos tem acesso aos MOOCs (cursos on-line abertos
massivos) são cursos totalmente on-line. O conteúdo de aprendizagem,
entre outras coisas, com base em vídeos, elementos e tarefas lúdicas.
Fóruns para intercâmbio com alunos e professores estão disponíveis. Não
há número máximo de participantes e nenhuma restrição de admissão.
São disponibilizados cursos de inglês com os tópicos "Métodos de
geração de ideias" ou "Power Up: inglês para a transição de energia",
bem como cursos de alemão.
A instituição possui um Serviço de carreira e ex-alunos, é dedicada
ao ciclo de vida dos alunos desde o bem-vindo ao KIT, aconselhamento
de carreira como graduados em seu caminho para suas vidas
profissionais, até o apoio na rede de ex-alunos do KIT. São ofertados
bolsas de estudo, eventos que combinam com empresas a reuniões de exalunos, criam a base para uma conexão ao longo da vida e apoio
individual do KIT. Essa instituição também tem uma marca de roupas,
acessórios e objetos disponível em: (http://www.kit-shop.de/).
Outros dois respondentes sugeriram como modelos: “UFSC.
Alguns cursos de graduação convidam ex-alunos para relatar sua
experiência profissional e o papel da Universidade em sua formação.” e
“Convite a egressos a ministrar palestras sobre o mercado de trabalho,
empresas onde atuam.”
Questão 9. Na sua opinião, quais são as frases abaixo, que melhor
descrevem a importância dos egressos?
De acordo com os respondentes, a mais indicada foi a frase de
número 04, com 09 escolhas, que versa sobre a importância do egresso
para que as instituições de ensino superior obtenham o feedback relativo
ao que foi proposto no Projeto Pedagógico.
Por fim, o actante, avaliadores do MEC escolheram todas as
frases; o Coordenador de Ensino escolheu apenas 03 frases (1, 2 e 3):1 Os egressos são o ativo mais valioso para uma instituição de ensino, pois
propagarão o nome da instituição a partir da qualidade da formação
recebida; 2 - Representam grande potencial de colaboração no aumento
da credibilidade de uma instituição; 3 - Os egressos se constituem como
a oportunidade da universidade promover transformações sociais.
Questão 10. Na sua opinião, quais seriam as MOTIVAÇÕES de se
manter um sistema informatizado para gestão dos egressos dos cursos de
graduação de uma universidade?
A questão 10 busca conhecer quais alternativas mais se adéquam
às motivações para manter um sistema para a gestão dos egressos. As
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alternativas mais indicadas foram: levantar o perfil social e a trajetória
profissional dos egressos” (com 11 escolhas). “Adequar os currículos dos
cursos e programas político-pedagógico da IES às necessidades e
demandas dos alunos, do mercado de trabalho e da sociedade.” (escolhida
10 vezes); “Identificar as competências exigidas pelo mercado de
trabalho.” (escolhida 10 vezes); “Reforçar o compromisso de excelências
para uma formação de nível superior e de qualidade.” (escolhida 10
vezes). Destaca-se que, como esta questão permite que o mesmo
respondente escolha mais de uma alternativa (frase), ultrapassando o total
de 100%, não faz sentido apurar os resultados em termos percentuais.
Questão 11. Na sua opinião, quais seriam BARREIRAS de se manter um
sistema informatizado para gestão dos egressos dos cursos de graduação
de uma universidade?
Esta questão analisou quais barreiras são apontadas pelos actantes,
para manter um sistema de acompanhamento do egresso. Dessa forma,
destacam-se, cada uma com 09 escolhas, as frases: “Falta de contato com
os alunos, que tendem a se desligar da Universidade após a conclusão do
curso.”; e a “Falta de colaboradores para trabalharem na atualização dos
dados do sistema.” e “Falta de interesse dos egressos em manterem os
dados atualizados.”
Houve 03 respondentes, que deram sugestões de barreiras, que
encontraram na sua vivência institucional e acadêmica: “Demanda de
infraestrutura física, equipamentos, desenvolvimento de sistemas,
pessoal treinado para acompanhamento.” Também foi indicado, “Falta de
colaboradores, que utilizem seus conhecimentos em tecnologias da
informação e comunicação para o projeto, desenvolvimento e avaliação
de uma aplicação web ou aplicativo móvel para gerenciamento de
egressos.” E ainda, “A dificuldade maior é na coleta e manutenção de
dados atualizados de maneira contínua. O vínculo é perdido e já não há
mais interesse dos egressos (após algum tempo) em manter esse vínculo.”
4.2

MATRIZ FERRAMENTAS DO CONHECIMENTO x
UNIVERSIDADES

Ao considerar os modelos utilizados pelas universidades
estudadas, tanto as IES mais bem avaliadas pelo MEC quanto as
universidades modelo, verificou-se que as ferramentas de
compartilhamento do conhecimento são bastante semelhantes. Para
melhor entendimento, ilustra-se na Figura 25, as ferramentas utilizadas
pelas instituições.
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Figura 25 – Incidência das ferramentas de compartilhamento do conhecimento

Fonte: A autora (2019)
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Ao todo, foram analisadas 15 Universidades, e 08 ferramentas de
compartilhamento do conhecimento: Blogs; Mentoria; Portais do
conhecimento; Redes Sociais; Fóruns, encontros, Workshops,
Treinamentos e Seminários; Diretrizes de e-mail; Competências de
indivíduos; Bancos de talentos e Páginas Amarelas. Nesta fase da
pesquisa, serão apresentas a ocorrência dessas ferramentas, em cada
Universidade.
Ao final da análise, algumas situações merecem destaque, como
por exemplo, o fato da UFRGS, atualmente, a segunda melhor
universidade, de acordo com a avaliação do MEC, não apresentar a
utilização de sistema ou ferramenta de acompanhamento do egresso.
Enquanto, a UNICAMP, a melhor universidade, faz uso de 07, das 08
ferramentas do conhecimento, apresentadas neste trabalho.
Algumas dessas ferramentas, aparecem com mais frequência,
como é o caso das competências de indivíduos e bancos de talentos e,
páginas amarelas. Das 15 universidades analisadas, 9 fazem uso de dessas
duas ferramentas, seja por banco de currículos, sites para estágios, vagas
de emprego. Isso reitera o que foi apontado no referencial teórico, que diz
respeito à preparação para o mercado do trabalho. As universidades visam
a preparação dos seus egressos na sociedade, de forma a estarem aptos a
atuarem, produtivamente, no mercado de trabalho (LOUSADA;
MARTINS, 2005).
Em contrapartida, o Blog foi a ferramenta em uso, em apenas uma
instituição, PUC-SP. Outras redes sociais têm mais espaço no cenário
atual, isso se reflete no fato que 06 universidades fazem uso desse meio
para o acompanhamento dos egressos. O uso das redes sociais se dá, de
inúmeras formas, não somente para a troca de informações entre egressos
e regulares, mas também, para a comunicação de eventos, oferta de cursos
lançados, vídeos com depoimentos de ex-alunos. Além disso, o Linkedin
tem sido usado pelas instituições como ferramenta para contato com o
aluno e para a possibilidade de acompanhamento da carreira.
Um dos métodos, frequentemente citados, foram os Fóruns,
encontros, Workshops, Treinamentos e Seminários, que aparecem em 07,
das 15 universidades analisadas; ou seja, 50% das instituições promovem
esse tipo de evento para o relacionamento com o egresso. Em algumas,
existem cerimônias de premiação para egressos de destaque. Certamente,
esse tipo de evento promove a troca de conhecimento e relacionamento,
de maneira otimizada.
Semelhante a essa ferramenta, a Mentoria já acontece em 02
Universidades, a UNICAMP e a UFF, em ambos os casos, os alunos
egressos voltam à instituição formadora e interagem com os alunos
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regulares para a troca de informações, experiências e expectativas da
carreira.
Apenas a UFMG apontou, em seus documentos institucionais,
fazer disparos de e-mails (diretrizes de e-mail) para os alunos egressos,
como forma de relacionamento com os ex-alunos, apesar de ser uma
forma bastante proveitosa de convidá-los para eventos, cursos de
formação continuada e manter um contato mais frequente com o egresso.
A maioria das universidades não apontou o uso, nas plataformas e nos
relatórios de avaliação institucional.
Quanto aos portais do conhecimento, seriam portais integrados
com a disposição maior de informações, como trabalhos publicados,
espaço para preenchimento do perfil do aluno, assuntos de interesse,
possibilidade de receber ofertas de estágios relacionadas à área de
formação; ou seja, um portal de acompanhamento mais completo. Das
universidades analisadas,03se destacam nessas funcionalidades, com
base nos documentos e na análise feita pela autora (UNICAMP, UFMG,
UNESP). Os portais de acompanhamento dos egressos são iniciativas em
processo de desenvolvimento e isso, justifica o fato de que ainda há um
número limitado de universidades, com um sistema completo em
aplicação.
A própria UNICAMP, em um contato feito pela autora, afirmou
que a iniciativa estava em fase de maturação e ainda existiam
funcionalidades, que precisavam ser implementadas.
Outro aspecto relevante, encontrado nas páginas de redes sociais,
é a falta de atualização constante, em alguns casos, as páginas estavam
desatualizadas, o que caracteriza a dificuldade em dispor as informações
e publicar nas redes.
4.3

AÇÕES CAPAZES DE MELHORAR O RELACIONAMENTO
COM O EGRESSO

Ao considerar o cenário atual, apresentado na fundamentação
teórica à cerca do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação,
das formas de acompanhamento do egresso instituídas, atualmente, na
UFSC. Considerando a importância do egresso e possibilidade de
melhorias, que trará ao bacharelado em estudo, algumas ações são
apresentadas, para que o acompanhamento seja praticado, de forma mais
eficiente.
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Informar os alunos, a fim de conscientizá-los a respeito da
importância da atualização do currículo lattes. Esta prática não
demanda recursos, e pode ser feita por meio do envio de e-mails
via secretaria acadêmica. Os professores podem adotar como
prática, uma conversa em sala de aula, que elucide ao aluno, a
importância dessa tarefa, para que quando formado, tenha
internalizado essa prática.
Nesse processo de conscientização, alertá-los sobre a atualização
dos contatos pessoais, como e-mail, telefone, para que quando
necessário, seja passível estabelecer contato.
Criar um perfil, em uma rede social, com alunos egressos e
regulares, em que seja possível a troca de experiências, publicar
vídeos esclarecedores sobre as fases da graduação, sobre o
mercado de trabalho, depoimentos, notícias, vagas de emprego e
estágios, eventos relacionados, cursos promovidos pela UFSC e,
inclusive, de outras Universidades, mas relacionados ao curso.
O curso de Tecnologias da Informação e Comunicação,
atualmente, promove a semana acadêmica, como recomendado
pelos atores, os egressos poderiam ser convidados a participar,
trazendo um pouco da sua experiência, vivência profissional,
retrato de mercado, tirar dúvidas dos alunos, dentre outras ações.
Egressos poderiam ser convidados a ministrar aulas isoladas,
sobre temas relacionados a sua pesquisa, em disciplinas
ministradas pelos seus orientadores. Alguns egressos têm
histórico profissional vasto, em certas áreas, e certamente, seria
enriquecedor para os alunos regulares, o contato com um
profissional, que já foi aluno do mesmo curso e que tem
experiência prática, com o tema a ser exposto.
Poderia ser adotado como prática comum, o envio de e-mails a
todos os egressos, com assuntos relacionados à área de formação,
convite para eventos, para cursos, palestras, workshops
promovidos pela instituição. Os egressos poderiam receber os
cronogramas de defesas para assistirem, conforme seu interesse.
Atualmente, a universidade tem um canal para ofertas de vagas e
estágios e empregos, para melhor uso, essa ferramenta (estágios
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UFSC) poderia ser amplamente divulgada entre os egressos, que
por vezes, desconhecem essa ferramenta.
O portal do egresso, hoje existente, pode ser mais bem divulgado,
para que os alunos façam uso dessa ferramenta, o ideal seria o
seu melhoramento. Contudo, ciente das dificuldades atuais, para
este trabalho, limita-se a propor apenas a divulgação da
ferramenta existente, no meio institucional.

Existem outras práticas, que poderiam ser adotadas para o melhor
acompanhamento do egresso, como já identificadas em universidades
apontadas nesse estudo, como é o caso de eventos para premiações e
reconhecimento de alunos bem-sucedidos nas suas carreiras, extramuros
da instituição.
Por se tratar de uma universidade pública, para a UFSC não se
aplica a sugestão de implementar descontos praticados em cursos de
formação continuada e pós-graduação.
Não é possível que haja a prática de acompanhamento de carreira,
por não haver profissionais disponíveis para essa tarefa.
Para tanto, foram aqui sugeridas, apenas algumas alternativas, que
têm demonstrado resultados eficazes, quando aplicadas em outras
instituições; sendo que, muitas delas não demandam grande investimento.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia, plataformas e aplicativos em si não são soluções
isoladas para estabelecer o verdadeiro vínculo com os egressos de uma
Instituição de Ensino. Faz-se necessário buscar o fortalecimento dessa
cultura, quando esses sujeitos ainda são alunos regulares da instituição;
pois esta prática envolve o comprometimento de vários atores, neste
cenário institucional. Pode-se considerar que, se a relação já não era
próxima quando alunos, dificilmente se consolidará, depois de sua
formatura.
Com os resultados obtidos, considera-se que o objetivo geral
desta dissertação foi atendido, qual seja: Analisar sistemas de
acompanhamento de egressos de curso de graduação de Instituições de
Ensino Superior, por meio de atores desta rede.
O objetivo geral foi alcançado, ao analisar as avaliações
institucionais das dez universidades brasileiras, mais bem classificadas,
conforme o ranking estabelecido pelo MEC, e ainda, ao analisar os portais
de acompanhamento de egressos de sete universidades, que se destacam
por demonstrar maior preocupação com o egresso. Além de verificar
outros métodos, que as instituições de ensino superior utilizam para
acompanhar o egresso, como redes sociais, promoção de eventos, convite
para ministrar palestras, dentre outros.
Ao aplicar o questionário aos atores (actantes), que respondem
pelo acompanhamento do egresso na UFSC, alguns elementos tiveram
maior destaque, como o fato de todos enaltecerem em suas respostas, ter
ciência da importância do acompanhamento do egresso, e o quanto a
instituição formadora pode se beneficiar, ao acompanhar a trajetória de
seus ex-alunos. Cada vez mais, as instituições, assim como apontado na
literatura, estão atentas às demandas de mercado e isso se reflete na
proposição, bastante citada nas respostas que definem como um fator
relevante, identificar as competências e compreender as exigências para
o ingresso no mercado de trabalho, no que diz respeito à adequação aos
currículos dos cursos e Programas Político-Pedagógicos da IES, às
necessidades e demandas dos alunos, do mercado de trabalho e da
sociedade.
A importância do egresso foi reconhecida, conforme proposições
apontadas pelos atores, como por exemplo: levantar o perfil social e a
trajetória profissional dos egressos, para que a instituição obtenha um
feedback com relação à formação e assim, possa reforçar o compromisso
de excelência para uma formação de nível superior de qualidade.
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Também foram identificadas as dificuldades, sob a ótica dos
atores, dentre elas: problemas quanto à manutenção e atualização de
dados, como a existência de contatos incorretos nos sistemas de
acompanhamento, além da falta de interesse dos egressos necessária para
atualização dos dados; isto é um problema recorrente, conforme
destacado por Maccari et. al. (2008).
Outro ponto destacado foi a falta de recursos humanos, que é um
problema, no que diz respeito ao acompanhamento do egresso, por se
tratar de uma tarefa bastante complexa. Um dos atores mencionou a falta
de colaboradores que utilizem seus conhecimentos em Tecnologias da
Informação e Comunicação para o projeto, desenvolvimento e avaliação
de uma aplicação web ou aplicativo para gerenciamento de egressos. No
caso da UFSC, já existe um sistema de acompanhamento do egresso, mas
como apontado pelo resultado da pesquisa, a maioria dos atores
envolvidos no acompanhamento dos egressos, desconhece a ferramenta
ou não faz uso, provavelmente, isso acontece devido às funcionalidades
limitadas, no sistema atual. Ou seja, muitos usuários, insatisfeitos com o
mesmo, tendem a não recomendar o seu uso ou mesmo, não se tem uma
divulgação institucional sobre o sistema, capacitações ou campanhas de
conscientização.
Nesse sentido, é preciso que o sistema seja revisto e amplamente
divulgado, para que mais pessoas tenham acesso e possam se beneficiar
das ferramentas, que já estão disponíveis e outras, que porventura sejam
implementadas. Ainda que, de acordo com a última avaliação
institucional, a UFSC não mencione nenhuma ação para melhoramento
do portal do egresso, reitera a fragilidade da manutenção do mesmo.
Também propõe a criação mecanismos de atratividade, para manter
vínculos com os egressos.
Outro fator de impacto, a necessidade de infraestrutura física,
equipamentos, desenvolvimento de sistemas, pessoal treinado para
manutenção e atualização. Essa fragilidade foi apontada por um ator bem
como, um problema evidente nas instituições públicas, uma vez que os
recursos são escassos e cada vez mais, há necessidade de profissionais
qualificados para trabalharem nas áreas de TICs, aspecto que pode ser
reiterado, quando apontada a dificuldade na coleta de dados para
alimentar as informações do sistema. Todos esses fatores impactam no
processo de acompanhamento do egresso.
Ao analisar os meios utilizados pelas universidades, alguns
recursos foram identificados, com destaque para as ferramentas da gestão
do conhecimento, que disponibilizam as ferramentas de
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compartilhamento do conhecimento e uso de redes sociais para contato
com egressos.
Além disso a promoção de fóruns, eventos e workshops têm se
mostrado, meios de socialização muito utilizados e com bons resultados.
A troca de conhecimento e experiências é bastante enriquecedora para
todos, alunos regulares, professores e egressos, que ao retornarem à
instituição formadora, colaboram com sua vivência profissional e, ao
mesmo tempo, podem ter contato com novas metodologias e recursos,
utilizados na academia, sendo uma aprendizagem contínua.
Outra ferramenta de compartilhamento de conhecimento são as
formas de banco de currículos, encaminhamento de estágios, os quais se
valem das competências de indivíduos e de bancos de talentos, para
direcionamento profissional, de acordo com a área de formação e
necessidade do empregador.
Um aspecto importante, que os resultados da pesquisa
proporcionaram, é a importância da universidade manter o contato
frequente com os egressos, e assim, convidá-los para eventos; além disso,
podem ser estimulados a continuarem seus estudos, por meio da oferta de
cursos de pós-graduação ou qualificações de menor duração, relacionados
a sua área de formação.
Os atores citaram algumas instituições que, do ponto de vista dos
mesmos, servem como modelo, no que diz respeito ao acompanhamento
do egresso. As universidades de Karlsruhe e Calgary, ambas com
experiência no que diz respeito ao acompanhamento do egresso, com
práticas eficientes, promoção de eventos, cursos e formas capazes de
estabelecer o vínculo permanente. A universidade de Karlsruhe possui um
sistema de arrecadação de recursos bem estruturado, esse modelo de
universidade vem sendo lentamente implantado no Brasil, tendo sido
identificado na Universidade Mackenzie.
Quanto ao cumprimento dos objetos específicos: Analisar
a
política de controle de egressos em universidades brasileiras.
Foram analisadas as 10 melhores universidades pelo ranking do
MEC, de acordo com o IGC do ano de 2018, bem como foram analisadas
07 universidades modelo, com portais de acompanhamento do egresso, já
implantados.
Outro objetivo: Identificar o tratamento dos alunos egressos em
consonância com as recomendações do MEC.
Ao analisar a documentação proposta pelo MEC, foi reconhecida
a importância do egresso para as IES, bem como a necessidade do seu
acompanhamento. Contudo, não é estabelecida uma diretriz sobre de que
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forma deve ser esse acompanhamento, o que dá a liberdade das
Universidades adotarem métodos distintos.
Em relação ao objetivo específico: Analisar sistemas de egressos
de universidades brasileiras, com base no levantamento documental e nas
percepções dos atores deste cenário institucional.
Ao analisar as universidades do Brasil, por meio dos Relatórios de
Avaliação Institucional, alguns aspectos podem ser considerados, todas
destacam a importância e necessidade de acompanhamento do egresso e
reconhecem que estão desenvolvendo alguma ferramenta para isso. Como
é o caso da UNICAMP, da UFMG, da PUC-SP e da Unisinos, com portais
de acompanhamento de egressos mais completos, uso de redes sociais,
promoção de eventos para relacionamento entre egressos, instituição
formadora e alunos regulares, banco de currículos para concessão de
estágios, dentre outros.
Enquanto a UFF aposta na premiação de alunos, bem-sucedidos
fora do âmbito escolar, a Mackenzie expõe, em um mural, os alunos
destaque da instituição; nesse caso, alunos conhecidos em nível nacional,
como esportistas, políticos, atores, dentre outros.
A UFMG, por meio do programa portas abertas, vale-se do disparo
de e-mail para os alunos, para estabelecer um vínculo direto e efetivo com
o egresso, com convites, informações e notícias. Já, os blogs são
ferramentas descontinuadas e aparecem em uso em apenas duas
Universidades, UNICAMP e PUC-SP.
Outro objetivo: Verificar ferramentas de compartilhamento do
conhecimento nos sistemas de acompanhamento de egressos em estudo.
Foram apontadas algumas ferramentas de compartilhamento do
conhecimento, dentre elas: Blogs, Mentoring (Mentoria), Portais do
Conhecimento, Redes Sociais, Fóruns, Encontros, Workshops,
Treinamentos e Seminários, Diretrizes de E-mail, Competências
individuais, Banco de talentos, Páginas amarelas. Tais ferramentas estão
presentes no cotidiano e são aplicadas, de forma eficiente, no processo de
acompanhamento do egresso. A junção de mais de uma ferramenta, faz
que o processo seja mais bem conduzido e que, a abrangência seja mais
efetiva.
Quanto ao objetivo específico: Analisar ações capazes de
melhorar o relacionamento com os egressos.
Foram propostas algumas ações, que não demandam recursos
financeiros, tendo sido sugerida a melhoria do processo de
acompanhamento do egresso, o processo de conscientização de
atualização do currículo lattes, a atualização dos dados no sistema de
controle acadêmico de graduação para que a universidade tenha acesso ao
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aluno, quando for necessário. Ações voltadas ao relacionamento entre o
egresso, os alunos regulares e a instituição, como palestras na semana
acadêmica, ministrar aulas sobre o tema de pesquisa e casos, em que haja
vasta experiência sobre o tema.
A criação de perfil em uma rede social, poderia ser uma ferramenta
bastante produtiva, se devidamente alimentada, além de não demandar
recursos financeiros, poderia ser gerenciada pelos alunos do colegiado,
bolsistas, ou quaisquer outros, que se dispusessem a mediar e alimentar o
perfil.
O tema acompanhamento do egresso é bastante atual e precisa ser
trabalhado para que as instituições, o mercado e os alunos, ganhem com
esse processo, no que diz respeito à melhoria da qualidade de ensino.
Sendo assim, ao final desta pesquisa, recomenda-se em trabalhos futuros,
pesquisas acerca da retenção de talentos; ou seja, processos de ensino
aprendizagem, nos quais os professores, desenvolvem pesquisas junto aos
alunos e os mantém ligados à instituição, após a conclusão da graduação.
Como proposta para trabalhos futuros, ao se considerar as
universidades privadas, pode-se investigar formas de arrecadação
financeira para o investimento na Instituição formadora, que é prática
comum em países como Estados Unidos e Canadá e, no Brasil,
identificou-se a iniciativa da Mackenzie. Também, pesquisas sobre a
gestão do conhecimento, para valorização do capital intelectual desses exalunos, a gestão de talentos; ou seja, produção cientifica, continuidade dos
estudos, desenvolvimento da carreira. Ainda são sugeridos trabalhos
relacionados adesão dessa preocupação da Universidade aos modelos de
cidades inteligentes.
Outra proposta seria aplicar essas ferramentas para
acompanhamento dos egressos da pós-graduação stricto sensu, que
necessita acompanhar seus egressos por 05 anos, após sua formação.
Sendo assim, faz-se necessário dispor de recursos tecnológicos para essa
tarefa, considerando interação com a Plataforma Sucupira, auxiliando o
envio de informações, que acontece com prazos exíguos, pela
coordenação do Programa, à CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior e são fundamentais para o processo de
avaliação do curso.
Enfim, a pesquisa conduzida nesta dissertação, demonstrou que
a temática “egressos”, necessita de estudos constantes para sua expansão,
bem como o envolvimento da instituição e dos actantes desta rede. As
plataformas em si e as facilidades tecnológicas, não são soluções para o
estabelecimento do vínculo com os ex-alunos, são facilidades, que podem
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ser plenamente utilizadas pelos envolvidos ou serem apenas mais um
sistema que cairá em desuso.
A criação de uma cultura, que valorize os alunos regulares, a
preservação do conhecimento, do capital intelectual e dos talentos dos
egressos, forma uma “espiral virtuosa”, em que os alunos regulares,
imersos neste ambiente, serão influenciados a manterem vínculo com a
IES formadora, por perceberem sua valorização, bem como dos
professores e da instituição como um todo.
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