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1.

POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
Em sua concepção, a Faculdade Cesusc, por meio da missão, busca em seus

processos de ensino e aprendizagem “promover a formação de profissionais capacitados
para interagir de forma ética e produtiva com a comunidade visando ao desenvolvimento
social”. Entre os objetivos institucionais o Clube do Egresso reflete prioritariamente: suscitar
o desejo de constante aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando os conhecimentos
construídos ao longo dos Cursos por meio de uma visão crítica, consciente e humanizada.
Desta forma, o acompanhamento dos egressos torna-se um dos mecanismos que
permite garantir a efetividade da missão institucional e a contínua melhoria do planejamento
e operação dos processos de ensino e aprendizagem.
O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, colou
grau pela Faculdade Cesusc e está apto para exercer suas atividades profissionais. Além
disso, o egresso poderá contribuir com informações sobre a qualidade da formação
acadêmica e profissional empreendida pela Instituição.
O acompanhamento dos egressos se dá por meio do Clube de Egressos articulado
a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, fomentando a formação continuada
do profissional. Além do mais, a Faculdade Cesusc mantém um relacionamento com os
egressos por meio de contato direto via canais de comunicação (redes sociais e site
institucional), a ouvidoria e os e-mails institucionais e coordenações e núcleos dos cursos.
Para tanto, torna-se essencial a utilização e implantação de estratégias que
possibilitem o acompanhamento e a avaliação continuada da formação, do perfil
profissional do egresso, de sua inserção no mundo do trabalho e possibilidades de
atualização.
Desse modo, consideramos que a implementação da Política de Acompanhamento
de Egressos é indispensável para o planejamento, delimitação e reorganização das ações
e políticas de ensino, pesquisa e extensão.
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2.

PERFIL DO EGRESSO
A Faculdade Cesusc expressa o compromisso com a formação de profissionais

qualificados, movidos por princípios éticos e de cidadania. Tal compromisso alinha-se à
preocupação pelo desenvolvimento humano em uma perspectiva de construção de uma
sociedade socialmente justa.
A opção filosófico-educacional de formação do cidadão-profissional adotada pela
Instituição advém do entendimento de que a vida humana em sociedade tem sua dinâmica
marcada por transformações mediadas pelo trabalho e pela cultura. Assim, o egresso é
agente atuante nessa realidade. O processo educativo engendrado pela Faculdade Cesusc
é movido pelo diálogo entre a realidade do aluno e o conhecimento historicamente
acumulado – sistematizado pela Instituição e seus docentes – em uma perspectiva
transformadora. A opção filosófico-educacional de formação do cidadão- profissional dentro
da perspectiva da Faculdade Cesusc é, portanto, de uma educação transformadora,
comprometida com a superação da realidade, com o desenvolvimento humano, com a ética
e a cidadania, bem como a busca em construir uma sociedade socialmente justa.
Esta opção filosófico-educacional foi desenhada ao longo da história da Instituição e
constitui-se um compromisso na formação de seus egressos. A educação encaminhada
nesse processo privilegia o trabalho de leitura, pesquisa, reflexão crítica e de produção e
difusão do conhecimento. Nesse entendimento a ação pedagógica é viva, pois os
conteúdos e modos de estudar e pesquisar realizam-se de modo cotidiano e dialógico. Os
egressos constroem em si, modos de operar próprios do sujeito comprometido com a
perspectiva de transformação da realidade.
A contribuição do egresso para o aprimoramento da sociedade na qual está inserido
será o de agir positivamente, dentro de uma perspectiva participativa, ativa e reflexiva. O
egresso será capaz de desenvolver os conhecimentos aprendidos no seu período formativo
pelo bem da sociedade e, também, refletir sua prática cotidiana, pesquisar e agir de forma
crítica e produtiva. Assim, os egressos formados sob essas bases se tornarão agentes de
mudança, promotores e difusores de boas práticas e não meros repetidores de conteúdo,
porém seres propositivos e construtivos. Serão pessoas capazes de construir e realizar
projetos de vida que vão além do sucesso individual, articulando-se com propostas de
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desenvolvimento sustentável, não pautadas apenas em aspectos econômicos, mas
principalmente humanos, respeitando os ambientes naturais e o patrimônio cultural da
sociedade.

3.

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS
O Clube do Egresso, oportuniza a participação dos egressos em atividades

promovidas pela Instituição, como o acesso ao Núcleo de Assessoria de Carreiras e
Estágios (Nasce), as ações e projetos de extensão acadêmica, a pós-graduação, sendo de
responsabilidade do Núcleo de Assessoria de Carreiras e Estágios (Nasce) sob a
Coordenação do Pró-Comunidade a operacionalização do Clube de Egressos.
A utilização dos dados e o uso planejado do acompanhamento do egresso é
realizado pelas partes interessadas como a Coordenação de Curso, Comissão Própria de
Avaliação (CPA), Núcleo de Pesquisa e Extensão, Pós-Graduação, Gerência Comercial e
Marketing e pelas Direções Institucionais.
São diretrizes institucionais macro para o acompanhamento do egresso:
a) Atualizar o banco de dados de egressos, de forma a subsidiar as ações acadêmicas
e institucionais;
b) Analisar as pesquisas dos perfis profissionais dos egressos;
c) Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento profissional e
a formação continuada dos egressos;
d) Fortalecer a imagem institucional.

4.

PROGRAMA “CLUBE DE EGRESSOS CESUSC”
O Clube de Egressos, gerenciado pelo Núcleo de Assessoria de Carreiras e Estágios

(Nasce) sob a Coordenação do Pró-Comunidade, operacionaliza os planos e diretrizes
institucionais para o acompanhamento do egresso.
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Desse modo, o Clube de Egressos Cesusc possibilita o levantamento de informações
diversificadas sobre a formação para o mundo do trabalho e geração de uma base de dados
que fundamenta o planejamento das ações.
Outrossim, o Clube de Egressos Cesusc mantém a proximidade com o aluno
formado pela Faculdade Cesusc, a fim de acompanhar, desenvolver e contar com a
participação do egresso nas diversas atividades da Instituição, além de deixar à disposição
toda a infraestrutura do Campus, firmando, assim, uma relação de sinergia com as mais
diversas atividades e proporcionando condições de vinculação à comunidade acadêmica.
Entende-se ainda que o egresso também é um potencial formador de opinião e
grande entusiasta da Faculdade Cesusc, o que influencia indiretamente, de forma positiva,
na imagem institucional e na captação de novos alunos, tanto na Graduação quanto na
Pós-Graduação.

4.1.

OBJETIVOS MACRO DO CLUBE DE EGRESSOS CESUSC

a) Fortalecer a integração dos egressos com a Faculdade Cesusc através de contatos
e ações institucionais;
b) Divulgar entre os egressos os programas, projetos, cursos e atividades acadêmicas
que qualifiquem a formação profissional continuada e o aperfeiçoamento, além de
benefícios e parcerias;
c) Acompanhar os Egressos na sua trajetória profissional, sempre que possível;
d) Analisar a trajetória profissional dos Egressos visando melhorias contínuas e o seu
aperfeiçoamento profissional;
e) Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) ao dispor de informações
estratégicas e/ou relevantes para a avaliação e a atualização dos projetos
pedagógicos dos cursos oferecidos na Faculdade Cesusc.
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4.2.

COMO PARTICIPAR

Para participar do Clube de Egressos Cesusc basta ser um ex-aluno formado pela
Faculdade Cesusc e cadastrar-se no Clube. Com esses requisitos o egresso possui direito
a todos os benefícios ofertados pela Instituição.

4.3. BENEFÍCIOS E VANTAGENS
Por tratar-se de um Clube desenvolvido exclusivamente para os Egressos da
Faculdade Cesusc, todos poderão usufruir das vantagens e benefícios a seguir:
a) Descontos no valor das mensalidades de Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela
Faculdade Cesusc;
b) Descontos nos Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade Cesusc;
c) Recebimento de vagas de emprego por meio do Núcleo de Assessoria de Carreiras
e Estágios (Nasce);
d) Acesso ao acervo da Biblioteca da Faculdade – Programa Livros Livres - Egressos;
e) Acesso à biblioteca online com mais de 5.000 títulos de livros;
f) Desconto em Cursos de Aperfeiçoamento Profissional (modalidade Extensão);
g) Acesso para participar de eventos promovidos pela Faculdade Cesusc;
h) Desconto em estabelecimentos parceiros e credenciados.
Para que o Clube seja cada vez mais completo, estuda-se, ainda, a possibilidade de
parcerias de descontos com mais estabelecimentos externos, como lojas, casas de shows,
entre outros. Com essa possibilidade, os egressos também poderão sugerir e indicar novos
estabelecimentos, empresas ou serviços para inclusão no Clube de Egressos Cesusc.
Essas indicações deverão ser feitas diretamente para a Coordenação do Clube de
Egressos.
As políticas servem de eixo norteador para a construção e efetivação do Regulamento
do Clube do Egresso.

