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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

A Faculdade ALFA desenvolverá um Programa de Acompanhamento dos
Egressos, com o objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises
sobre os egressos, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do
ensino e adequação da formação do profissional às necessidades do mercado de
trabalho.
O Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com uma base de
dados, com informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção
de um relacionamento contínuo entre a Faculdade ALFA e seus egressos; e
mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado
de trabalho.
A partir das informações constantes na base de dados será possível
estabelecer um canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os exalunos receberão periodicamente informes sobre eventos, cursos, atividades e
oportunidades oferecidas pela Faculdade ALFA.
No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o
mercado de trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com
mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida,
tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para
estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. Serão
aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso realizado (pontos
positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas
na profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação.
Além disso, será coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta
utilizada para revisar o plano e os programas.
O retorno dos egressos e de seus empregados sobre a formação recebida será
fundamental para o aprimoramento da Faculdade ALFA. Os dados obtidos serão
analisados pelo Colegiado de Curso, que devem revisar o plano e programas do
curso de forma a obter uma melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às
expectativas do mercado de trabalho. Em seguida, os dados e as considerações do
Colegiado de Curso serão encaminhados à Comissão Própria de Avaliação e ao
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Conselho Superior, a quem compete adotar as medidas necessárias para correção
de eventuais distorções identificadas.
No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os
egressos, a Faculdade ALFA oferecerá cursos de pós-graduação lato sensu,
visando à educação continuada para os egressos de seus cursos de graduação.
Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a Faculdade ALFA promoverá
diversas ações no sentido de promover a atualização e aperfeiçoamento de seus
egressos. Nesse sentido, serão realizados seminários e outros eventos congêneres
de interesse dos egressos. Além disso, serão realizados cursos de curta duração,
todos elaborados de acordo com os interesses profissionais dos egressos.
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