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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 

Apresentação 
 
 Todos os anos a Faculdade de Direito de Varginha insere no mercado inúmeros Bacharéis. 
 Após cinco anos de convívio diário os acadêmicos egressos tradicionalmente perdem 
vínculo com a FADIVA, permanecendo sem acesso ao intercâmbio com seus antigos colegas e 
professores e especialistas em suas áreas de trabalho. 
 Preocupada em melhorar o acompanhamento de seus Egressos e seguindo as diretrizes de 
seu PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, a Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA, 
desenvolvendo uma relação estreita com o ensino, a pesquisa, a extensão e o mercado, busca através 
deste Projeto normatizar e sistematizar a ações de ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS. 
 Através deste acompanhamento a FADIVA pretende manter seus egressos atualizados, 
checando suas inserções no mercado de trabalho e suas vivências e dificuldades profissionais.  
 A participação dos Egressos nessa interação será fundamental para se criar um espaço de 
desenvolvimento profissional e atualização científica, que poderá ser ampliado em encontros 
presenciais em nossa faculdade, consolidando o Projeto de Acompanhamento de Egressos. 
 
Objetivos: 
 
− Manter contato com os egressos criando um mecanismo de apoio e educação continuada para os 

formados da FADIVA; 
− Desenvolver diversas ações com o propósito de promover a educação continuada, acompanhar o 

profissional formado pela FADIVA no mercado de trabalho e subsidiar a Coordenação do Curso 
de Direito e outros departamentos com a análise de informações repassadas pelos egressos 
quanto a organização didático-pedagógica, a infra-estrutura e o corpo docente. 

 
Desenvolvimento: 
 
 Considerando a importância da opinião de formandos e ex-alunos para identificação das 
práticas de ensino, de pesquisa e de extensão, bem como para perceber omissões e equívocos que 
estejam sendo cometidos, a FADIVA realizará uma pesquisa de satisfação do formando e fará o 
acompanhamento de seus  egressos. 
 Para tanto a FADIVA criará um Núcleo de acompanhamento de egressos, vinculado à 
estrutura do Núcleo de Extensão, ao setor de marketing da Faculdade e ao Laboratório de 
Informática. 
 As atividades deste núcleo possibilitam a avaliação contínua da Instituição, considerando 
inclusive o desempenho profissional dos ex-alunos, oportunizando adicionalmente, a participação 
dos mesmos em outras atividades oferecidas pela faculdade. 
 São objetivos específicos do Núcleo de Acompanhamento de Egressos: 
 
 a) Manter os registros atualizados de alunos egressos;  
 b) Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do formando e do 
acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 
 c) Promover o intercâmbio entre ex-alunos; 
 d) Divulgar os  encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras aos egressos formados 
na FADIVA; 
 e) Criar condecorações para os egressos que se destacam nas atividades profissionais; 



 f) Divulgar os egressos que obtiveram sucesso no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
e /ou que passaram em concursos; 
 
 A política para acompanhamento dos egressos da FADIVA será baseada na possibilidade de 
potencializar as competências e as habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta 
educacional. 
 
 Através deste Projeto serão desenvolvidas várias ações para o acompanhamento dos 
egressos. 
 

PROPOSTA 
 

Ações 
  

Período de Realização Responsáveis OBS. 

Criar um Banco de 
Dados que possibilite a 

troca de 
correspondência virtual 

Atualização 
permanente 

Técnicos do 
Laboratório de 

Informática 

Os técnicos em 
Informática manterão 
um Banco de Dados 
com os endereços 

eletrônicos dos 
egressos para 

comunicação e 
disponibilizarão um e-
mail exclusivo para os 

egressos. 
Criar uma sala virtual 
para bate papo e troca 
de informações entre 

egressos, alunos e 
professores. 

2009/2010 

 
Técnicos do 

Laboratório de 
Informática 

A sala virtual deverá 
conter também espaço 
para se anexar artigos 

científicos ou culturais.

O ex-aluno receberá 
periodicamente 
informes para 

aperfeiçoamento 
profissional, como os 
cursos de extensão, 

palestras, seminários e 
Semanas Jurídicas. 

Incluir os egressos em 
Atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

 
Permanente 

Setor de Marketing, 
Laboratório de 

Informática e Núcleos 
de Ensino, Pesquisa e 

Monografia e Extensão

Convites para a 
participação em 

eventos culturais na 
FADIVA,  convite para 

proferir palestras, 
formar parte das bancas 

de Trabalho de 
Conclusão de Curso e 
ministrar oficinas de 

cursos de curta e média 
duração. 

Criar um mecanismo 
de divulgação de   Disponibilizar 

semanalmente no site 



cursos, concursos e 
ofertas de emprego em 
sua área de formação 

da FADIVA os cursos, 
concursos e ofertas de 

emprego 

 
 
 

Elaborar questionário 
para obter informações 

sobre sobre/do o 
egresso 

Ano letivo de 2009 Equipe pedagógica e 
CPA/FADIVA 

Incluir no questionários 
questões 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 
graduação e pós-
graduação, dentre 

outros. 

Divulgação da 
disponibilização dos 

laboratórios, biblioteca 
e outros espaços da 
FADIVA ao egresso 

  

Informar ao egresso 
que ele pode continuar 
a utilizar a biblioteca, 
laboratórios e outros 

serviços prestados pela 
instituição. 

 
 
VARGINHA, fevereiro de 2009. 
 
 
 
 

Vânia Maria Tibúrcio Salgado Mitidieri 
Coordenadora do Núcleo de Extensão  


