POLÍTICAS DE
EGRESSO
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As políticas e as ações de acompanhamento do egresso da FPSL vinculam-se à ideia da formação de "profissionais
competentes, em sintonia com as necessidades da sociedade e pela produção de conhecimento, sobretudo
"comprometidos com valores éticos e com a construção de uma sociedade justa e democrática".
Nesta intenção, a FPSL vem desenvolvendo um amplo processo de Avaliação Institucional, com o objetivo de
fomentar a autocrítica institucional, garantir a qualidade das ações no âmbito da instituição e informar à sociedade
da consonância dessas ações com as demandas científicas e sociais.
A autocrítica institucional pressupõe a análise retroativa daqueles que aqui trilharam sua formação acadêmica e
que hoje, possivelmente, encontram-se atuando no mercado de trabalho. Para tanto, estabelecer a Política de
Acompanhamento do Egresso é condição indispensável.
O acompanhamento do egresso compõe, junto a outros parâmetros, uma das ferramentas fundamentais na
construção de indicadores, contribuindo para a discussão das ações implementadas, considerando sua eficácia e
repercussão.
Pretende-se que o acompanhamento dos concluintes possa destacar aspectos referentes aos cursos oferecidos
pela FPSL, a partir das expectativas sociais e mercadológicas, contribuindo para o aperfeiçoamento dos projetos
pedagógicos.
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CONSTITUEM OBJETIVOS DA POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO:
I. Identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação de seu desempenho nos postos de trabalho
quer no setor público, no privado ou no terceiro setor;
II. Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter com o egresso comunicação
permanente e estreito vínculo institucional;
III. Fomentar o relacionamento entre a FPSL e seus egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais
concernentes à implementação de cursos e programas no âmbito da educação superior;
IV. Obter informações dos empregadores que, associadas às do egresso, direcionem a tomada de decisões
institucionais ou do curso;
V. Estimular e criar condições para a educação continuada;
VI. Construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às necessidades do desenvolvimento de
competências e habilidades em consonância com as diretrizes nacionais para os cursos superiores.
A viabilidade para atender as necessidades previstas na Política de Acompanhamento do Egresso se concretiza
através do PROGRAMA SEMPRE PROMOVE, desenvolvido para possibilitar um vínculo contínuo com o egresso, bem
como buscar estender e estreitar a relação de confiança já estabelecida.
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O PROGRAMA “SEMPRE PROMOVE”, OBJETIVA:
●

Promover atualização acadêmica oferecendo cursos, seminários e palestras direcionadas à complementação
profissional do egresso;

●

Integrar o egresso à comunidade acadêmica através da participação em eventos artísticos, culturais e
esportivos promovidos pelo Instituto;

●

Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas (como proponente de cursos de
extensão, palestrante/conferencista em eventos acadêmicos e científicos, e como colaborador em atividades de
responsabilidade social);

●

Confecção da carteirinha de egresso, que mantém o acesso à biblioteca e laboratórios da faculdade;

●

Apoiar os egressos em questões de mercado de trabalho e empregabilidade, através do direcionamento de
vagas de emprego captadas pelo CEP – Centro de Encaminhamento Profissional;

●

Proporcionar ao egresso espaço para socialização e divulgação de contribuições à sociedade (conquistas,
premiações e produção artística e literária);

●

Possibilitar e promover o relacionamento entre antigos colegas de curso, assim como eventuais encontros
entre as turmas.

●

Captar informações, através de ferramenta própria, para construção de indicadores que irão subsidiar a política
institucional de acompanhamento do egresso.
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