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1 INTRODUÇÃO  

 

A concepção que fundamenta os processos educacionais da Faculdade 

IESM, tem como foco a formação de jovens e de trabalhadores, com a perspectiva 

de torna-los profissionais ativos, éticos, capazes de compreender a realidade e 

superá-la com o objetivo de contribuir para as transformações políticas, econômicas, 

culturais e sociais. 

O espaço em que estas instituições e seu corpo social estão inseridos é 

dinâmico e se constitui num local de constantes transformações, o que aponta 

diversos desafios e denota a necessidade de adoção e implementação de 

estratégias que possibilitem o acompanhamento e a avaliação contínua da formação 

ofertada, do perfil profissional do egresso, da sua inserção no mundo do trabalho e 

das necessidades de atualização. 

No desenvolvimento do processo de articulação entre a entidade 

educacional e a sociedade, o egresso é ator potencial e fonte de informações que 

possibilita retratar, inclusive, a forma como a sociedade percebe e avalia a 

instituição, tanto do ponto de vista da qualidade e adequação dos processos de 

formação de profissionais quanto do nível de interação social alcançado. 

O estabelecimento da Política de Acompanhamento de Egressos dos Cursos 

da Faculdade IESM é imprescindível para o planejamento, definição e 

retroalimentação das políticas educacionais da instituição. Ao ser estabelecido, o 

Programa de Acompanhamento de Egressos possibilitará o levantamento de 

informações diversificadas sobre a formação recebida e sua eficiência e eficácia no 

mundo do trabalho, além de geração de base de dados que subsidiará o 

planejamento de ações específicas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão e 

atendimento aos egressos. 

O Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade IESM  tem 

como objetivos: 

a) Conhecer a situação profissional, os índices de empregabilidade e a 

inserção no mundo trabalho dos egressos associada à formação 

profissional; 

b) Verificar a adequação entre a formação oferecida no curso e as exigências 

do mundo do trabalho; 



c) Identificar a continuidade dos estudos dos egressos após a conclusão dos 

cursos;  

d) Examinar aspectos qualitativos da Instituição, seus cursos superiores e o 

desempenho dos estudantes, nos termos dos incisos II,III, IV,IV e VI, do 

Artigo 43, da Lei 9.394/96 e, utilizá-los na elaboração de políticas de 

gestão acadêmica e administrativa. 

e) Examinar aspectos qualitativos da Instituição, seus cursos técnicos e o 

desempenho dos estudantes e, utilizá-los na elaboração de políticas de 

gestão acadêmica e administrativa. 

f) Reunir informações para o atendimento das necessidades dos egressos 

em relação à oferta de cursos de educação continuada. 

 

I - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE 

EGRESSOS 

 

O processo de acompanhamento proposto nesse Programa de 

Acompanhamento e Atendimento de Egressos da Faculdade IESM será coordenado 

pelo NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE, do curso de Bacharelado em 

Enfermagem.  As Coordenadorias do NDE serão responsáveis pela coleta de dados 

e farão o repasse das informações à Direção Acadêmica de graduação, que 

processará, analisará e divulgará os resultados. 

O Programa de Acompanhamento e Atendimento de Egressos será 

realizado em  etapas para cada turma de egressos estendendo-se, pelo menos, até 

o quinto ano após a conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem. 

A coleta de informações será feita por meio da aplicação de questionários 

estruturados, disponíveis no site da instituição, com base nos aspectos definidos 

como prioritários para a pesquisa pretendida, os quais visam à obtenção de 

subsídios referente ao curso de Bacharelado em  Enfermagem concluído (pontos 

positivos e negativos possíveis de serem destacados), a atuação do egresso no 

mercado de trabalho, as dificuldades encontradas na profissão, o perfil de 

profissional exigido pelas empresas, o interesse em realizar cursos de pós-

graduação, entre outros.  

 

 



II - ETAPAS DO ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

O acompanhamento será feito em etapas e periodicamente, conforme a 

descrição a seguir: 

1ª Etapa: preenchimento de cadastro - tem como objetivo coletar as 

informações necessárias para cadastrar os egressos através do site e constituir um 

banco de dados a partir do qual a Instituição poderá enviar informações e/ou os 

questionários de acompanhamento de egressos gerar um currículo resumido do 

desempenho após formação. 

a) A partir do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ocorrerá o 

preenchimento do cadastro nas coordenadorias do NDE, após o aluno concluir os 

componentes curriculares, durante o período de encaminhamento de documentos e 

efetivação de matrícula para o referido estágio. 

 

2ª Etapa: aplicação dos questionários de egressos – tem como objetivo 

obter informações específicas sobre a inserção e o desempenho dos egressos no 

mundo do trabalho, suas impressões acerca do seu processo de formação e da 

adequação da proposta do seu curso de formação, bem como, buscar informações 

sobre a oferta de cursos de educação continuada que atendam as necessidades dos 

egressos.   

a) Questionário de Acompanhamento I - Após um ano da certificação ou 

diplomação por meio de mensagem eletrônica; 

b) Questionário de Acompanhamento I - Após dois anos de certificação ou 

diplomação por meio de mensagem eletrônica; 

c) Questionário de Acompanhamento II (questionário I – simplificado) – após 

03 (três) anos da certificação ou diplomação por meio de mensagem eletrônica; 

d) Questionário de Acompanhamento II (questionário I – simplificado) – após 

04 (três) anos da certificação ou diplomação por meio de mensagem eletrônica. 

3ª Etapa: envio do questionário de acompanhamento III único – tem 

como objetivo manter o vínculo com o egresso e registrar seu desenvolvimento na 

linha do tempo. Será enviado após 05 (cinco) anos da certificação ou diplomação 

por meio de mensagem eletrônica e prosseguirá sendo enviado, anualmente, de 

acordo com a necessidade da gestão acadêmica e administrativa. 

 

 



 

III - AÇÕES DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

As informações obtidas por meio dos questionários eletrônicos serão 

organizadas e processadas e, em seguida darão origem aos indicadores para uso 

da Instituição na gestão administrativa e acadêmica. 

A partir destas informações serão organizadas dois tipos de ações: 

1 – Ações de relacionamento com egressos: 

As ações de relacionamento têm como objetivo manter vínculo com os 

egressos da Faculdade IESM. Para tanto será criado site próprio 

(http://www.institutoiesm.com.br/egressos/), blog e/ou fan page, para reunir e 

divulgar informações de interesse da Instituição e dos egressos, com previsão das 

seguintes ações iniciais: 

a) formação de base de dados on line - “Portal do Egresso” – que 

centralizará as informações sobre o acompanhamento de egressos; 

b) envio periódico de informativos referentes à oferta de cursos de 

aperfeiçoamento profissional, oferecidos pela Faculdade IESM. 

c) divulgação de concursos e ofertas de trabalho e emprego;  

d) organização de banco de currículos on line de egressos; 

e) organização de cadastro de instituições e empresas que atuam nas áreas 

afins à formação dos egressos da Faculdade IESM. 

2 – Ações de atendimento aos egressos: 

As ações de atendimento têm como objetivo oportunizar a formação 

continuada dos egressos. Tal formação será organizada a partir da criação de um 

programa de educação continuada, constituído a partir das demanda indicadas pelos 

egressos nas pesquisas realizadas ao longo dos anos. O programa se efetivará a 

partir da oferta regular de minicursos nos eventos da Instituição, cursos de extensão, 

cursos de aperfeiçoamento e de especialização em nível de pós-graduação. 

O objetivo do acompanhamento é analisar a formação superior dos alunos 

do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade IESM, em relação a 3 (três) 

aspectos: a empregabilidade dos egressos, a continuidade dos estudos após a 

conclusão do curso e a avaliação, pelos egressos, da formação superior recebida. 

A coordenação do NDE desenvolve diversas ações de acompanhamento e 

disponibiliza as informações em uma base de dados que é constantemente 

atualizada. Entre as ações e os resultados estão: 

http://www.institutoiesm.com.br/egressos/


  A aplicação de questionários estruturados para obtenção de 

informações sobre o curso realizado (pontos positivos e negativos), a 

atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na 

profissão, perfil de profissional exigido pelas empresas, interesse em 

realizar outros cursos de pós-graduação; 

  A divulgação de informes sobre aperfeiçoamento profissional, como 

cursos de extensão, de especialização e de mestrado  da Instituição 

de outras IES. 

 A divulgação de concursos e ofertas de emprego em sua área de 

atuação; 

  O cadastramento de vagas para empregos e estágios em empresas 

conveniadas; (http://www.institutoiesm.com.br/egressos/) a criação de 

um banco de currículos de egressos (A criação de um Portal do 

Egresso no site da Faculdade IESM que servirá como ferramenta 

para que o egresso mantenha contato com a Instituição e vice-versa) 

  Acesso à biblioteca, laboratórios e outros serviços prestados pela 

Instituição; 

  O subsídio à coordenação do curso com a análise de informações 

repassadas pelos egressos quanto à organização didático-

pedagógica, à infra-estrutura e ao corpo docente. 

 

Essa relação de mão-dupla com o egresso torna possível a aproximação 

entre ex-colegas de turma, a participação em eventos culturais, científicos e outras 

atividades (convite para proferir palestras, ministrar oficinas e participar em bancas 

de Trabalho de Conclusão de Curso). A Faculdade IESM está sempre de portas 

abertas para o egresso, memória viva do sucesso da Instituição.  

 

 

 

http://www.institutoiesm.com.br/egressos/


APÊNDICE 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O EGRESSO DE ENFERMAGEM 

 

PARTE I – EMPREGABILIDADE 

 

1. Atualmente o(a) sr(a) está: 

a(  ) Trabalhando (vá para 2) 

b(  ) Trabalhando e estudando (vá para 2) 

c(  ) Apenas estudando (vá para 14) 

d(  ) Não está trabalhando e nem estudando. (vá para 14) 

e(  ) Outros (não ler esta opção) 

 

2. O(a) sr(a) trabalha na área em que se formou? 

a(  ) Sim, totalmente. b(  ) Sim, parcialmente  c(  ) Não   d(  ) Não 

sabe 

 

3. Qual a sua satisfação em relação a sua ATIVIDADE PROFISSIONAL na 

atualidade? 

a(  ) Muito satisfeito  b(  ) Satisfeito   c(  ) Indiferente 

d( ) Insatisfeito   e(  ) Muito insatisfeito  f(  ) Não sabe/não opinou 

 

4. Na sua opinião, como está a sua REMUNERAÇÃO em relação a MÉDIA do 

mercado? 

a(  ) Acima da média do mercado    b(  ) Na média do mercado 

c(  ) Abaixo da média do mercado    d(  ) Não sabe/não opinou 

 

5. Qual é a sua CARGA HORÁRIA semanal de trabalho?  

a(  ) até 20h    b(  ) de 20 a 30h   c (  ) de 30 a 39h 

d(  ) de 40 a 44h   e(  ) acima de 44h. 

 



6. Qual é o seu VÍNCULO EMPREGATÍCIO?  

a(  ) Empregado com carteira assinada  b(  ) Empregado sem carteira assinada 

c(  ) Funcionário público concursado  d(  ) Autônomo/Prestador de serviços 

e(  ) Em contrato temporário   f(  ) Estagiário 

g(  ) Proprietário de empresa/negócio  h(  ) Outros  

 

7. Quantos funcionários contratados tem a empresa que o(a) sr(a) trabalha 

(aproximadamente)? (____) (Se a pessoa não souber nem aproximadamente, 

colocar 0) 

 

8. O(a) sr(a) já trabalhava antes de iniciar o seu curso superior? 

a(  ) Sim    b(  ) Não 

 

9. Há quanto tempo o(a) sr(a) trabalha na área em que se formou? 

a(  ) Há menos de um ano 

b(  ) de 1 a 2 anos 

c(  ) de 2 a 5 anos 

d(  ) Mais de 5 anos 

e(  ) Nunca trabalhou na área de formação. 

 

10. Qual o principal TIPO DE ATIVIDADE que o (a) sr(a) exerceu no seu trabalho 

atual? 

a(  ) Assistência hospitalar 

b(  )Atenção Básica 

c(  ) Gestão em Enfermagem 

d(  ) Representante Comercial na área de Enfermagem 

e(  ) Outra . Especificar __________________ 

 

11. Qual a relação entre o seu trabalho atual e a sua formação acadêmica? 

a(  ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso  

b(  ) Fracamente relacionada com o curso  

c(  ) Não tem nenhuma relação com o curso  

d(  ) Não sabe /Não Opinou 

 



12. Como você avalia a SUA QUALIFICAÇÃO de acordo com o exigido na 

atualidade? 

a(  ) Inferior a recebida no curso  

b(  ) Compatível com a recebida no curso  

c(  ) Superior a recebida no curso de Enfermagem 

 

13. Onde está LOCALIZADO o seu trabalho atual? 

a(  ) No próprio município onde realizou o curso  

b(  ) Com distância de até 50km de onde realizou o curso . 

c(  ) Em município com distância entre 50 e 100km de onde realizou o curso. 

d(  ) Em município com distância entre 100 e 400km 

e(  ) Em município com distância superior a 400km 

 

 

PERGUNTAS PARA QUEM TRABALHA E QUEM NÃO TRABALHA 

 

14. O seu DESEJO de trabalhar na área de formação superior era: 

a(  ) Muito alto   b(  ) Alto    c(  ) Médio  

d(  ) Baixo    e(  ) Muito baixo 

 

15. Comparado aos seus colegas de classe o seu NÍVEL DE INTERESSE estava: 

a(  ) Estava entre os 10% dos alunos com maior grau de interesse da turma 

b(  ) Estava entre os 20% 

c(  ) Estava entre os 50% 

d(  ) Estava no grupo de alunos de menor interesse da turma. 

e(  ) Não sabe/Não opinou 

 

16. Na sua opinião, como foi o seu APRENDIZADO durante o curso? 

a(  ) Muito alto   b(  ) Alto    c(  ) Médio  

d(  ) Baixo    e(  ) Muito baixo 

 

17. Qual o seu grau de satisfação com a ÁREA PROFISSIONAL em que o(a) sr(a) 

do seu curso ? 

a(  ) Muito satisfeito  b(  ) Satisfeito   c(  ) Indiferente 



d(  ) Insatisfeito   e(  ) Muito insatisfeito  f(  ) Não sabe/não opinou 

 

18. Na região em que o(a) sr(a) vive, como são as OFERTAS PROFISSIONAIS da 

sua área ?  

a(  ) Há muitas ofertas de emprego ou trabalho para profissionais da sua área  

b(  ) Há ofertas de emprego ou trabalho 

c(  ) Há poucas ofertas de emprego ou trabalho 

d(  ) Praticamente não há ofertas de emprego para profissionais da sua área. 

 

19. Na sua opinião, como o MERCADO REMUNERA os profissionais da sua área de 

formação? 

a(  ) Melhor que outras áreas b(  ) Equivalente a outras áreas técnicas 

c(  ) De forma pior que outras áreas  d(  ) Não sabe/Não opinou 

 

PARTE II – CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

 

20. Após a conclusão do seu curso, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando OUTRO 

CURSO ? 

a(  ) Sim    b(  ) Não (vá para 23) 

 

21. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional deste novo curso e o curso 

anterior? 

a(  ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso  

b(  ) Fracamente relacionada com o curso  

c(  ) Não tem nenhuma relação com o curso   

d(  ) Não sabe/Não Opinou 

 

22. Se Sim. Este outro curso que o(a) sr(a) realiza ou realizou, é na Faculdade 

IESM? 

a(  ) Sim    b(  ) Não 

 

23. Após a conclusão do seu curso, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando algum 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO? 

a(  ) Sim    b(  ) Não (vá para 27) 



 

24. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional do seu curso superior e o seu 

curso de Pós graduação? 

a(  ) Fortemente relacionada com a área do curso 

b(  ) Fracamente relacionada 

c(  ) Não tem nenhuma relação com área profissional do curso  

d(  ) Não sabe/Não Opinou 

 

25. Se Sim. Este curso de Pós Graduação que o(a) sr(a) realiza/realizou, é na 

Faculdade IESM? 

a(  ) Sim    b(  ) Não 

 

26. Se Sim. Qual o tipo de Pós graduação  oferecido pela Faculdade IESM você 

cursou ou está cursando?:  

a(  ) Sáude Pública 

b(  ) Urgência e  emergência 

c(  ) Enfermagem Obstétrica 

d(  ) Docência do Ensino Superior 

e(  )outros 

 

27. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino fundamental (1a. a 9a. Série)? 

a(  ) Somente em escola pública 

b(  ) Somente em escola particular 

c(  ) Maior parte em escola pública 

d(  ) Maior parte em escola particular 

 

28. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino Médio (2°. grau)? 

a(  ) Somente em escola pública 

b(  ) Somente em escola particular 

c(  ) Maior parte em escola pública 

d(  ) Maior parte em escola particular 

 

 

29. Qual o nível de escolaridade do seu Pai?  



a(  ) Analfabeto      b(  ) Primário incompleto (1a a 4a 

incompleto) 

c(  ) Primário completo (4a série comp.)   d(  ) Ginásio inc.(5a a 8a incompleto) 

e(  ) Ginásio comp.(8a série completa)   f(  ) Médio incompleto (2° grau 

incompleto) 

g(  ) Médio completo     h(  ) Superior incompleto 

i(  ) Superior completo     j(  ) Não sabe/Não opinou 

 

30. Qual o nível de escolaridade da sua Mãe?  

a(  ) Analfabeto                    b( ) Primário incompleto (1a a 4a 

Incompleto) 

c(  ) Primário completo (4a série completa)  d(  ) Ginásio incompleto (5a a 8a 

Incompleto) 

e(  ) Ginásio completo (8a série completa)  f(  ) Médio incompleto (2° grau 

incompleto) 

g(  ) Médio completo     h(  ) Superior incompleto 

i(  ) Superior completo     j(  ) Não sabe/Não opinou 

 

 

PARTE III – AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RECEBIDA 

 

31. Qual o turno do curso que o(a) sr(a) cursou? 

a(  ) DIURNO 

b(  ) VESPERTINO 

c(  ) NOTURNO 

d(  ) OUTROS 

 

32. Na sua opinião, como o(a) sr.(a) avalia a INSTITUIÇÃO de modo geral? 

a(  ) Ótima    b(  ) Boa    c(  ) Regular  

d(  ) Ruim    e(  ) Péssima   f(  ) Não opinou 

 

33. Como o(a) sr.(a) avalia a INFRA-ESTRUTURA geral da instituição? 

a(  ) Ótima    b(  ) Boa    c(  ) Regular  

d(  ) Ruim    e(  ) Péssima   f(  ) Não opinou 



 

34. Como o(a) sr.(a) avalia o CURSO DE BEL. EM ENFERMAGEM que o(a) sr(a) 

concluiu ? 

a(  ) Ótimo    b(  ) Bom    c(  ) Regular  

d(  ) Ruim    e(  ) Péssimo   f(  ) Não opinou 

 

35. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS da sua área de 

formação superior? 

a(  ) Ótima    b(  ) Bom    c(  ) Regular  

d(  ) Ruim    e(  ) Péssimo   f(  ) Não opinou 

 

36. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS PRÁTICOS da sua área de 

formação superior? 

a(  ) Ótimo    b(  ) Bom    c(  ) Regular  

d(  ) Ruim    e(  ) Péssimo   f(  ) Não opinou 

 

37. Como o(a) sr.(a) avalia a QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFESSORES ? 

a(  ) Ótimo    b(  ) Bom    c(  ) Regular  

d(  ) Ruim    e(  ) Péssimo   f(  ) Não opinou 

 

38. Como foi o seu curso superior em relação a sua EXPECTATIVA? 

a(  ) Superou as expectativas    b(  ) Atendeu as expectativas 

c(  ) Não atendeu as expectativas   d(  ) Não sabe/Não opinou 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

39. Qual o seu nível de escolaridade atual?  

a(  ) Superior Completo   b(  ) pós graduação strictu senso 

c(  ) pós graduação lato senso 

d(  ) Não sabe /Não opinou 

 

40. Considerando o salário mínimo federal de R$ 788,00, qual a sua renda mensal 

em salários mínimos? 

a(  ) Até 1 Salário Mínimo 



b(  ) Mais de 1 a 2 salários mínimos  

c(  ) Mais de 2 a 3 Salários mínimos  

d(  ) Mais de 3 a 4 salários mínimos  

e(  ) Mais de 4 a 5 salários mínimos  

f(  ) Mais de 5 salários mínimos  

g(  ) Sem rendimento 

h(  ) Não Opinou 

 

 


