Projeto de Acompanhamento de Egressos (PAE)
Aprovado pela Resolução nº 039/2015 de 15 de abril de 2015
A Faculdade La Salle – Estrela, coerente com sua Missão de “Promover o
desenvolvimento da pessoa, através do ensino, da pesquisa e da extensão,
comprometida com a transformação da sociedade nas dimensões humana e
cristã” e ciente do seu papel frente à necessidade de oferecer condições para a
inserção de seus egressos na sociedade e no mercado de trabalho, desenvolve
o Projeto de Acompanhamento de Egressos (PAE).

1 Objetivos:
1.1 Objetivo Geral:
O PAE visa promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos
egressos, colaborando com a sua inserção e permanência no mercado de
trabalho.

1.2 Objetivos Específicos:
a. Acompanhar o egresso visando à orientação de carreira.
b. Acompanhar o desempenho dos egressos nas organizações onde atuam.
c. Manter contato com os egressos e organizações da região.
d. Identificar as necessidades das organizações quanto à mão-de-obra
qualificada.

2

Ações Propostas:

2.1 Realizar entrevistas com os alunos egressos, a fim de:
a. detectar a satisfação e opinião em relação à Faculdade;
b. identificar o relacionamento com professores e colegas;
c. avaliar as normas e procedimentos institucionais;
d. verificar a imagem que tem da Faculdade;
e. buscar melhorias, quando for o caso.

2.2 Construir um cadastro dos egressos, com informações de endereços,
telefones, e-mail e redes sociais.
2.3 Contatar e informar constantemente acerca de ofertas de emprego e
eventos.
2.4 Convidar os egressos a participarem de eventos da Faculdade.
2.5 Convidar os egressos para a revisão de Projetos Pedagógicos dos Cursos,
buscando a adequação destes à realidade do mercado de trabalho.
2.6 Estimular o egresso a participar de atividades voluntárias.
2.7 Apoiar o desenvolvimento do egresso, garantindo a continuidade de seus
estudos com políticas de desconto para os cursos de Pós-Graduação da
Faculdade.
2.8 Contatar com empresários da região para certificar necessidades de mãode-obra, visando acompanhar o desempenho dos egressos no mercado de
trabalho.
2.9 Realizar eventos envolvendo os discentes, egressos e empresários da
região, visando a troca de experiências: Projeto de Olho na Carreira e
Fórum de Ensino Superior.
2.10 O PAE será avaliado semestralmente.

