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POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DA FACULDADE
IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS

1 - APRESENTAÇÃO

A Faculdade IPEMED de Ciências Médicas por meio de sua missão
preocupa-se em “desenvolver ensino e pesquisa com ética e profissionalismo
em uma instituição sólida, saudável e sustentável, promovendo a formação e o
aprimoramento profissional na área da saúde, pautados na coragem de inovar e
no alívio do sofrimento humano”.
Neste contexto, a instituição, conta com a Política de Acompanhamento
de Egressos, que tem como princípios a contínua avaliação de seus cursos e da
própria IES, proporcionado a possibilidade de participação em atividades de
extensão

e

de

educação

continuada

que

viabilizam

a

capacitação,

aperfeiçoamento, especialização e atualização contínua aos seus ex–alunos.
A concepção que fundamenta os processos de ensino-aprendizagem da
Faculdade IPEMED tem como objetivo a formação de profissionais ativos, éticos,
capazes de interpretar a realidade e contribuir para as transformações políticas,
econômicas, culturais e sociais necessárias à construção de uma sociedade
mais justa. Para tanto, torna-se essencial a utilização e implantação de
estratégias que possibilitem o acompanhamento e a avaliação continuada da
formação, do perfil profissional do egresso, de sua inserção no mundo do
trabalho e possibilidades de atualização.
Desse modo, consideramos que a Política de Acompanhamento de
Egressos é indispensável para o planejamento, delimitação e reorganização das
ações e políticas educacionais da instituição, especialmente aquelas
relacionadas à extensão. Suas ações possibilitam o levantamento de
informações diversificadas sobre a formação proporcionada e sua aplicabilidade
no mundo do trabalho, além de geração de base de dados que irá fundamentar
o planejamento de ações específicas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão
e marketing institucional.

2- OBJETIVO GERAL

Proporcionar o planejamento, delimitação e reorganização das ações e
políticas educacionais da instituição, especialmente aquelas relacionadas à
extensão, além de possibilitar a contínua avalição da oferta dos cursos com o
intuito do aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, integrando os
egressos aos programas de extensão e pós-graduação.

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A política de Acompanhamento de Egressos da Faculdade IPEMED de
Ciências Médicas tem como objetivos específicos
a) Cadastrar os egressos e mantê-los informados sobre eventos, cursos,
atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição;
b) Subsidiar a avaliação contínua das metodologias e conteúdos incluídos no
processo de ensino- aprendizagem;
c) Conhecer a situação profissional, os índices de empregabilidade e a inserção
no mundo trabalho dos egressos associada à formação profissional;
d) Verificar a adequação entre a formação ofertada no curso e as necessidades
do mercado do trabalho;
f) Reunir informações para o atendimento das necessidades dos egressos em
relação à oferta de cursos de educação continuada;
g) Promover a integração entre os egressos nos níveis de graduação a pósgraduação.

4- PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E AÇÕES DESENVOLVIDAS
O processo de acompanhamento proposto nesta política será coordenado
pelo setor de marketing da instituição com o apoio dos coordenadores de curso
da graduação, pós-graduação e da diretoria acadêmica. O Programa de
Acompanhamento de Egressos será conduzido mediante a execução das
seguintes ações:


Criação e atualização constante do cadastro de participantes dentro de
um sistema de relacionamento, com interface a diferentes redes sociais a
partir do qual a instituição poderá enviar informações e/ou os
questionários de acompanhamento de egressos;



Rede de oportunidades integradas visando a oferta aos egressos da
IPEMED oportunidades de inserção no mercado de trabalho e, ao mesmo
tempo, disponibilizar profissionais bem formados por uma instituição de
excelência;



Oferta de bolsas de estudo aos egressos da graduação para a Pósgraduação em Proteção Radiológica e para o Observership;



IPEMED portas abertas que consiste no convite ao ex-Aluno a participar
de atividades acadêmicas, sociais e culturais em geral e abertas ao
público e posteriormente, voltado à formação acadêmica específica a
cada um deles, informa sobre palestras, encontros, cursos de curta
duração e outros oferecidos pela instituição.



Histórias de sucesso como espaço de depoimentos de ex-alunos que
ascenderam profissionalmente em suas carreiras após o curso na
IPEMED.



Divulgação de conquistas, premiações e produção acadêmica, artística e
literária de egressos;



Disponibilização de serviços para o ex-alunos: link’s de interesse (CNPQ,
MEC, Conselhos profissionais), biblioteca e outros;



Aplicação semestral de questionários com o objetivo de reunir
informações específicas sobre a inserção e o desempenho dos egressos
no mercado do trabalho, suas observações acerca do seu processo de
formação e da adequação da proposta do seu curso de formação;



Envio periódico de informativos referentes à oferta de eventos e cursos
de

extensão,

especialização

técnica,

aperfeiçoamento

e

de

especialização em nível de pós-graduação;


Divulgação de concursos e ofertas de trabalho e emprego.



Organizar encontros de egressos e apoiar a iniciativa de ex-alunos que
desejam promover confraternizações.

5 – UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS

A operacionalização das ações visando atender às finalidades e objetivos
da Política de Acompanhamento de Egressos são definidas em documentos
específicos como planos de ação que contemple todas as propostas conforme a
política, tais como: estrutura necessária, recursos, ferramentas, etc.
Os resultados das ações serão confrontadas com a avaliação de cada
curso e contribuirão, significativamente, para o aprimoramento dos programas já
existentes, bem como para o planejamento e criação de novos cursos de pósgraduaçãoque atendam, adicionalmente, as demandas apontadas pelo estudo.
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