Clube do Egresso
O acompanhamento de Egresso é realizado por meio do Clube do Egresso, um instrumento que possibilita a avaliação contínua da Faculdade Cesusc, por meio do desempenho
profissional dos ex-alunos. É um importante passo no sentido de incorporar ao processo
de ensino-aprendizagem elementos da realidade externa à Instituição que apenas o diplomado está em condições de oferecer, já que é ele quem experimenta pessoalmente as
consequências dos aspectos positivos e negativos vivenciados durante sua graduação.
O Clube do egresso, oportuniza a participação dos egressos em atividades promovidas
pela Instituição. Dentro de Estrutura Organizacional da Faculdade Cesusc, o Núcleo de
Assessoria de Carreiras e Estágios (Nasce), vinculado à Coordenação do Pró-Comunidade,
é responsável por coordenar o Clube de Egressos. Além disso, a Comissão Própria de
Avaliação (CPA) utiliza as informações disponibilizadas pelo Clube do Egresso para buscar
elementos de avaliação da Faculdade no Mercado de Trabalho, bem como da qualidade de
ensino ofertado.
São objetivos específicos do Clube:
a

avaliar o desempenho da Instituição, por meio do acompanhamento do
desenvolvimento profissional dos alunos egressos;

b

manter registros atualizados de alunos egressos;

c

promover intercâmbio entre alunos egressos;

d

promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a
profissionais formados pela Instituição;

e

acompanhar permanentemente a inserção dos egressos no mercado de trabalho.

A Faculdade Cesusc realiza suas pesquisas com egressos via formulário eletrônico
enviado para o e-mail pessoal, cadastrado no sistema acadêmico. A instituição adota, por
meio da CPA, um levantamento de indicadores para o acompanhamento dos egressos no
que tange: a qualidade da formação voltada para o mercado; as condições para
empreender recursos de inovação; as competências para o exercício de liderança; as
competências para resolução de problemas; as habilidades para a cooperação e solução de
conflitos; a atualidade da formação acadêmica; as melhorias do PPC dos cursos.
A partir desses indicadores, a Faculdade Cesusc adota formas de relacionamento
que visam manter os seus egressos vinculados à Instituição por meio de ofertas de
Formação Continuada, Cursos de Pós-Graduação, Cursos de Extensão, entre outros.

Os egressos da instituição estão amplamente inseridos no ambiente
socioeconômico da região. A IES fortalece esta inserção no mercado de trabalho e
promove a educação continuada, através de descontos concedidos aos egressos dos
cursos de Graduação nos cursos de Pós-Graduação ofertados na Faculdade Cesusc.
A comunicação com o egresso é mantida através dos contatos via e-mail e redes sociais.
O egresso recebe periodicamente um newsletter com informes para
aperfeiçoamento profissional, como os cursos de extensão e de especialização ofertados
pela instituição; assim como a divulgação de oportunidades pelo Núcleo de Assessoria de
Carreiras e Estágios (Nasce). Adicionalmente, a Biblioteca Cruz e Sousa da Faculdade
Cesusc possui um Programa denominado “Livros Livres – Egressos”, com objetivo de
disponibilizar os serviços da biblioteca a egressos da Faculdade. Adicionalmente, a
Faculdade Cesusc expande o Programa de apoio institucional, regulamentado
internamente, para participação em eventos técnicos-científicos à egressos dos cursos de
graduação presenciais e EAD.
Toda a política de egressos da Faculdade está calcada na possibilidade de
potencializar competências e habilidades, em prol do desenvolvimento educacional e
profissional do egresso.

