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Pressupostos 

 

 Desenvolvimento econômico regional 

 Necessidades de mão de obra local ou regional 

 Necessidades sociais e culturais da população da região 

 Formação ampla e qualificada aos estudantes 

Módulo Egressos – Curso Técnico  



 

Apoio à gestão 

 

 Novas ofertas de cursos 

 Oportunidades de novos cursos 

 Indicadores do mundo do trabalho 

 Melhorias no curso: disciplina, infraestrutura, polos, metodologias... 

Módulo Egressos  



Módulo Egressos - Objetivo 

Apoiar a gestão dos cursos da Rede e-Tec a partir da atuação 
profissional dos egressos no mundo do trabalho.  

 

Curso Técnico 



Módulo Egressos - Periodicidade 

 

Como funciona o acompanhamento? 

CERTIFICAÇÃO 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 



 

São considerados quatro grupos distintos sobre a ocupação 
atual do egresso no mundo do trabalho: 

 

 Trabalhando 

 Trabalhando e estudando 

 Estudando 

 Nem trabalhando e nem estudando (desempregado) 

Módulo Egressos - Ocupação 



Oferecer suporte aos gestores para tomada de decisão:  
 

Demandas do mundo do trabalho 

Oportunidade de oferta de novos cursos 

 Feedback sobre os conteúdos/disciplinas do curso 

….. 

Módulo Egressos - Resultados 

Curso Técnico Mundo do 
Trabalho  



N
íve
l 3

 

• Situação positiva ou ADEQUADA no mundo do trabalho. Não há necessidades de 
ações imediatas para melhoria do CURSO em andamento. No entanto, as condições 
atuais devem ser mantidas. 

Nível 2 

• Situação intermediária ou de ATENÇÃO no mundo do trabalho. Evidencia a 
necessidade de que o CURSO em andamento precisa estar em “supervisão” para que 
não caia em situações críticas. 

Nível 1 

• Situação crítica ou INADEQUADA no mundo do trabalho. Há necessidade de 
ações imediatas para melhorar o CURSO em andamento. 

Módulo Egressos SAAS - Curso 



Que indicadores podem caracterizar a situação do Egresso & Curso no 
mundo do trabalho?  

Situação ADEQUADA ATENÇÃO INADEQUADA 

Ocupação do 

Egresso 

Trabalha 

 e 

Trabalha e Estuda 

Estuda 
Nem trabalha e nem 

estuda 

Medida Percentual total* ≥ ?% Percentual* ≥ ?% Percentual* ≥ ?% 

Módulo Egressos SAAS - Indicadores 

*Os valores percentuais serão estimados em uma pesquisa 

junto aos coordenadores.  



 

O que o egresso pode nos informar? 

 

Dimensões de acompanhamento: aporte teórico. 

 

 Empregabilidade e Residência 

 Continuidade dos Estudos 

 Feedback para o Curso 

Módulo Egressos SAAS -  Dimensões  



 

 Por e-mail  

 

 Questões básicas:  
 obtenção da certificação  

 ocupação atual 

 

 Questionários específicos  

 

Módulo Egressos – Coleta de dados 



Em relação ao curso técnico que você se matriculou 
na Rede e-Tec, qual a sua posição atual? 

( ) Concluí com certificação parcial 

( ) Concluí com certificação final 

( ) Não concluí o curso, desisti 

( ) Não concluí o curso, ainda estou estudando 

1ª Questão 

Qual a sua ocupação atual? 

( ) Trabalhando 

( ) Trabalhando e estudando 

( ) Estudando 

( ) Nem trabalhando e nem estudando 

2ª Questão 

Módulo Egressos – Questões básicas 

EGRESSO 

EVASÃO 

AVALIAÇÃO: 
Disciplinas, Polos e 

Cursos. 



Módulo Egressos SAAS – Questionários 

O egresso irá responder um conjunto de questões 
relacionadas a três dimensões de acompanhamento. 

OCUPAÇÃO ATUAL DO EGRESSO DIMENSÕES 

Trabalha  

 Empregabilidade e Residência 

 Continuidade dos estudos 

 Feedback para o curso 

Trabalha e Estuda 

Estuda 

Nem trabalha Nem estuda 



Questionário Egresso: Trabalha 

 Onde reside? 

 Local de trabalho? 

 Tempo no trabalho? 

 Vínculo? 

 Relação entre trabalho e formação? 

 Ofertas profissionais? 

Empregabilidade e Residência 

Continuidade dos estudos 

Feedback para o curso 

 Fazer outro curso? 

 Modalidade do curso? 

 Capacitação profissional recebida? 

 Formação prática? 



Que informações podem apoiar a gestão dos cursos em relação as percepções do 
egresso no mundo do trabalho?  

Módulo Egressos - Informações 

Informações do 
MAE 

Geral: todos os itens do questionário 

Resumo: alguns percentuais  de respostas 

Indicador/Situação 
Egresso & Curso 

Ocupação 
do Egresso 



Módulo Egressos - Informações 

 ?%  dos egressos trabalham na região do polo. 

Ocupação - Trabalha    

Situação -  ADEQUADA 

Empregabilidade 
e Residência 

 ?% informam que há muitas ofertas profissionais na região do polo. 

 ?% informam que há relação forte entre seu trabalho atual e a 
formação recebida no curso. 

 ?% informam que tiveram progressão muito significativa após 
a conclusão do curso. 



Módulo Egressos SAAS - Informações 

Continuidade dos 
estudos 

 ?%  dos egressos  pretendem realizar outro curso técnico. 

 ?% pretendem realizar outro curso técnico a distância. 

Ocupação - Trabalha    

Situação -  ADEQUADA 

Feedback para o 
curso 

 ?% a capacitação recebida é compatível ou superior com 
a exigida no mundo do trabalho. 

 ?% a formação prática no curso técnico concluído foi 
adequada e suficiente. 



ACOMPANHAR 
Egresso  

SAAS 

Módulo Egressos – Apoio à Gestão 

PLANEJAR 
IMPLEMENTAR 

CURSOS 

Rede 
e-Tec 

Escolas 
Técnicas 

UFSC 

IFEs 



Cadastro no SAAS 

Módulo Egressos – Conclusão 

 

Qual a sua contribuição?  

 

 Egresso – certificação plena ou parcial 

Acompanhamento do egresso -  e-mail 
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