
 

PLANO DE AÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

A Instituição de Educação Superior não finaliza seu compromisso e 

responsabilidade com o desfecho formal da formação de seus acadêmicos. 

Além da formação acadêmica, também integra às exigências da Instituição o 

acompanhamento do exercício profissional, seja na área para a qual o 

acadêmico foi formado ou outra opção do mundo do trabalho pela qual tenha 

optado.  

Tendo em vista o dinamismo inerente à realidade social e econômica 

em que a educação está inserida, surge a necessidade de se promover 

constantes transformações para superar os desafios advindos do processo 

educacional. Dessa forma, o acompanhamento aos acadêmicos egressos 

torna-se uma estratégia de avaliar continuamente a formação profissional 

ofertada e o perfil profissional dos egressos. 

Ainda, os egressos se mostram como peça-chave na articulação com 

a sociedade e possibilitam informar o modo como as instituições são 

percebidas e avaliadas do ponto de vista do processo educacional e do nível 

de interação que viabilizam. Assim sendo, é de fundamental importância o 

canal de comunicação com este segmento que a Faculdade La Salle 

estabelece. 

O acompanhamento dos egressos é desenvolvido conjuntamente por 

diversos setores da Instituição, objetivando ações como: 

 Aplicação de questionários estruturados para obtenção de 

informações sobre o curso realizado, atuação no mercado de 

trabalho, dificuldades encontradas na profissão, interesse em 

realizar outros cursos Técnicos, Tecnológicos, de Graduação ou 

Pós-Graduação, etc.  

 Incentivo à formação continuada através da política de desconto de 

12% aos egressos que venham cursar outra Graduação, Pós-

Graduação, Extensão, Cursos de Aperfeiçoamento e Eventos 

Científicos. 



 

 Divulgação de concursos e ofertas de emprego; 

 Acesso à biblioteca; 

 Participação de Seminários, Fóruns, Semanas de Iniciação 

Científica, Apresentação de TCCs, Eventos específicos dos cursos, 

palestras e Encontro de Negócios quando ocorrerem na Faculdade; 

 Convite para ministrar palestras, oficinas, mesas redondas, etc.; 

 Participação de encontros ou atividades desportivas (Lassalíada e 

torneios); 

 Oferta de vagas na Sala de Musculação da instituição para a prática 

de exercício físico com objetivo de prevenir doenças relacionadas à 

obesidade, cardiopatias, hipertensão, etc.; 

 Oferecimento de informação profissional sobre o mercado de 

trabalho e empregabilidade; 

Além da obtenção de informações necessárias para o aperfeiçoamento 

da própria instituição, as ações tornam possíveis a aproximação entre ex-

colegas de turma, participação em eventos culturais, científicos e outras 

atividades. Assim, a Faculdade La Salle está permanentemente de portas 

abertas para o egresso.  


