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I INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre egressos surgiram devido à necessidade de contemplar os 

critérios estabelecidos pelos instrumentos legais do MEC (Ministério da Educação), 

bem como dos documentos institucionais e de curso, no intuito de possibilitar a 

concepção de um instrumento que auxilie na identificação dos elementos críticos 

que as apoiam.  

De acordo com o Programa de Acompanhamento de Egressos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul aprovada 

conforme a decisão dos membros do Conselho Superior na 29ª Reunião Ordinária, 

realizada em 27 de setembro de 2018, e considerando a Política de Extensão da 

instituição, aprovada pela Resolução Cosup/IFMS n° 059, de 21 de julho de 2017 e 

objetivando planejar e promover ações que concretizam a possibilidade de uma 

concepção que privilegiará a formação humana e profissional no IFMS, entendemos 

ser de fundamental importância realizar o acompanhamento dos egressos a fim de 

possibilitar o feedback necessário à avaliação do ensino ofertado e que este 

acompanhamento apresente-nos indicadores de quais deverão ser as mudanças 

necessárias nos diversos conteúdos curriculares de nossos cursos, como também 

obter indicadores de possíveis pontos de melhoria dos processos de ensino-

aprendizagem. 

Assim sendo, o IFMS busca prever e declarar as ações que serão realizadas, 

no tocante ao acompanhamento dos egressos, tendo como base seus instrumentos 

legais internos e ações efetivas buscando uma Política Institucional consolidada. 

A Pró Reitoria de Extensão e Relações Institucionais por meio da sua 

Diretoria de Relações Institucionais e com a parceria fundamental dos Campi, 

objetiva prover a gestão do IFMS de informações estratégicas que visam fomentar a 

busca da melhoria contínua da nossa instituição, para a sintonia entre a estrutura 

curricular e as necessidades de formação para o mercado de trabalho. 

Os resultados desse acompanhamento irão permitir a construção de 

diagnósticos institucionais, como também, subsidiar o planejamento, a adoção de 
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estratégias e políticas de melhoria da gestão de qualidade e para o aprimoramento 

do ensino, pesquisa e extensão.  

 

II CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ao observar o Programa de Acompanhamento de Egressos temos claro que o 

objetivo institucional de acompanhar o egresso por meio da aplicação de um 

questionário é obter informações que possibilitam retratar a forma como a 

comunidade percebe e avalia a instituição, tanto do ponto de vista da qualidade e 

adequação dos processos de formação educacional quanto de facilitação à 

inserção desses egressos no mundo do trabalho. Como também, subsidiar a 

gestão do IFMS sobre as informações do ponto de vista dos egressos, no tocante a 

qualidade dos processos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, visando 

prover o planejamento e o aperfeiçoamento constante das políticas educacionais e 

administrativas do IFMS, possibilitando o aperfeiçoamento da oferta de cursos e da 

atuação pedagógica e administrativa, visando ao efetivo cumprimento da missão 

institucional. Desta forma, o IFMS pode melhor aferir os resultados institucionais 

e definir os indicadores de efetividade, uma vez que, a partir de dados coletados 

com os egressos, a instituição pode aprimorar o planejamento e a execução de 

ações específicas no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da administração 

e do desenvolvimento institucional, e, ainda, subsidiar políticas de permanência e 

êxito de seus estudantes. 

Essa melhora na aferição, passa pela construção e correta execução e 

operacionalização do Plano Anual de Acompanhamento de Egressos. Nesta 

perspectiva cabe entender quem é o egresso? – Conforme o Art. 2º item III – 

egresso é o “Estudante que concluiu todos os componentes curriculares, atividades 

complementares e estágios previstos no PPC dos cursos de todas as modalidades 

de ensino ofertadas pelo IFMS (Cursos técnicos Integrados, Formação Inicial e 

Continuada - FIC, Graduação e Pós-Graduação), que tenha status concluído no 

Sistec, estando apto a receber ou que já tenha recebido certificado ou diploma.” E 

ainda, no § 2º do Art. 2º temos: “Na articulação entre o IFMS e a sociedade, o 
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egresso é fonte de informações que possibilitam retratar a forma como a 

comunidade percebe e avalia a instituição, tanto do ponto de vista da qualidade e 

adequação dos processos de formação educacional quanto de facilitação à inserção 

desses egressos no mundo do trabalho.” 

Outro aspecto importante a se observar na construção deste Plano Anual de 

2022 são as constatações obtidas na Auditoria Interna realizada em 2021, conforme 

se vê no Relatório de Auditoria nº 05/2021, por exemplo, temos a Constatação 02: 

“Ausência de planejamento de ações voltadas à manutenção do vínculo com 

egressos” que indica a ausência deste plano nos anos anteriores a 2022. A falta 

desse plano pode dificultar ou até mesmo impossibilitar o alcance dos objetivos 

institucionais previsto no Programa de Acompanhamento de Egressos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. 

Assim, esse plano prevê realizar o acompanhamento dos egressos nos 

egressos dos seguintes cursos: 

- Cursos de Ensino Médio: 

- Técnicos Integrados; 

- Técnicos Subsequentes; 

- Cursos de Graduação: 

- Bacharelados; 

- Licenciaturas; 

- Tecnológicos; 

- Cursos de Pós-Graduação: 

- Lato Sensu; 

- Stricto Sensu; 

É importante salientar que nos acompanhamentos realizados em anos 

anteriores não se obteve resultados percentuais de respostas satisfatórios dos 

egressos dos cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, devido a diversos 

fatores, como por exemplo: o pouco tempo como estudante do IFMS; a falta de 

criação do um vínculo mais sólido com o IFMS e etc. Assim, neste plano não será 

realizado tal acompanhamento desse tipo de curso. 
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Assim sendo, após realizarmos análises sobre os acompanhamentos 

realizados nos anos anteriores, construímos o plano a seguir. 

 

 

III PLANO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO 

 

Acreditando que o egresso é um porta-voz que colabora na divulgação do 

IFMS, e ajudará a estabelecer a história desta tão nova instituição sul-mato-

grossense, garantindo o futuro da nossa autarquia federal. Entendemos ainda que 

um acompanhamento eficaz do aluno egresso é para o IFMS um diferencial 

competitivo, tanto para fornecer subsídios que permitam a gestão institucional 

potencializar a formação de seus alunos, como para entender melhor o processo de 

inserção desses egressos no mundo do trabalho, e ainda, melhor aferir os 

resultados institucionais. Porém, existem grandes desafios associados aos projetos 

de acompanhamento de egressos, entre eles destacam-se: a operacionalização dos 

dados, que geralmente estão isolados e a falta de interesse dos egressos nos 

processos avaliatórios da instituição. 

Assim sendo, estabelecemos a seguinte metodologia estratégica: 

- A Direl/Proex iniciará o processo do acompanhamento de egressos 2022 

criando o processo no SUAP e informando os campi do início do acompanhamento. 

- A Proex solicitará ao coordenador da comissão central a realização de 

revisão das estratégias a serem implementadas e a revisão do questionário a ser 

aplicado aos egressos. 

- O presidente da comissão central deverá propor e apresentar um Plano 

Anual que deverá ser discutido, analisado, melhorado, e quando estabelecido o 

consenso, aprovar e validar as novas estratégias gerais para o acompanhamento 

dos egressos e o novo formato de questionário sugerido; 

- O presidente da comissão central deverá apresentar proposta de atualização 

do questionário a ser aplicado aos egressos; 
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- O plano anual deverá apresentar um conjunto de estratégias gerais a serem 

implementadas, como por exemplo, o estabelecimento da comissão local e o novo 

formato de questionário de acompanhamento dos egressos; 

- As Comissões locais deverão seguir as estratégias gerais constantes nesse 

plano, como também terá liberdade para estabelecer as estratégias operacionais 

para efetivar o acompanhamento dos egressos, a fim de que a instituição “IFMS” 

alcance o índice percentual mínimo de 35% do total de egressos, previsto no 

Programa de Acompanhamento de Egressos do IFMS. Assim, a Comissão Central 

de Acompanhamento de Egressos recomenda que cada campus busque também 

atingir índice percentual mínimo de 35% do total de egressos.  

- As Comissões locais deverão enviar para a comissão central o relatório das 

respostas obtidas, dos egressos de 2021.1 e 2021.2; 

- A Comissão central deverá entregar e enviar relatório final (união dos 

relatórios locais) com as informações colhidas com as respostas obtidas com os 

questionários respondidos para a Direl; 

- A Direl realizará a aferição dos resultados, conforme relatório enviado pela 

Comissão central e desenvolverá um relatório anual do acompanhamento dos 

egressos. 

- A PROEX realizará a definição dos indicadores de efetividade e publicará os 

referidos resultados. 

 

IV ESTRATÉGIAS GERAIS DEFINIDAS PELA COMISSÃO CENTRAL 
 

- Todos os dez campi deverão formar suas comissões locais de 

acompanhamento de egressos; 

- As Comissões locais deverão estabelecer suas estratégias operacionais 

para efetivar o acompanhamento dos egressos, a fim de que a instituição “IFMS” 

alcance o índice percentual mínimo de 35% do total de egressos, previsto no 

Programa de Acompanhamento de Egressos do IFMS. Assim, a Comissão Central 

de Acompanhamento de Egressos recomenda que cada campus busque também 

atingir índice percentual mínimo de 35% do total de egressos.  
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- Todos os egressos deverão responder o mesmo questionário definido pela 

comissão central; 

- A divulgação institucional geral seguirá o sugerido pela Ascom, que após 

consultada sugeriu a publicação de um banner na capa do site do IFMS com acesso 

à Página do Egresso, onde será disponibilizado o link do questionário que será 

aplicado. Haverá ainda a publicação de matérias no site do IFMS informando a 

comunidade em geral da campanha de acompanhamento dos egressos do IFMS, 

como também a divulgação das matérias nas redes sociais do IFMS. 

 

V ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS SUGERIDAS PELA COMISSÃO CENTRAL 
 

- Convocar o apoio de estagiários para potencializar o quantitativo de 

respostas; 

- Estabelecer contato com os egressos por diversos canais de comunicação, 

seja, e-mail, rede social e telefone; 

- Buscar manter atualizados os contatos e informações das redes sociais dos 

estudantes para futura atuação da comissão local nos próximos períodos; 

- Exigir o preenchimento de parte do questionário, no momento da solicitação 

de colação de grau. Como também, realizar neste momento a atualização das 

informações cadastrais do egresso (telefone, endereço, e-mail, redes sociais e etc); 

- Sugerir aos docentes que incentivem os alunos no cadastramento e 

atualização do Currículo Lattes, servindo como fonte de informações para a 

comissão local de acompanhamento de egressos; 

- Promover estratégias de sensibilização dos servidores locais a fim de que 

demonstrem a importância dos nossos alunos responderem o questionário no futuro; 

 

VI ANEXOS 
 

6.1- Cronograma de Operacionalização do Plano Anual de Acompanhamento 
de Egressos do IFMS 

Data Ação/Atividade Responsável 

 

01/09/2022  

- PROEX publica a portaria da 

Comissão Central de 

Acompanhamento de Egressos. 

 
Pró Reitor de 

Extensão 

https://www.ifms.edu.br/assuntos/extensao/egressos
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Até 20/10/2022 

- Os campi publicam suas 

Comissões Locais de 

Acompanhamento de Egressos. 

 
Dirges dos Campi 

 

 

01/09/2022 à 31/10/2022 

- Comissão Central estabelece o 
Plano de Acompanhamento de 
Egressos com o Questionário 
Atualizado. 

 
Comissão Central 

 

 

20/10/2022 à 31/10/2022 

- As Comissões Locais de 
Acompanhamento de Egressos se 
organizam e desenvolvem seus 
Planos Operacionais de Ações 
preliminares. 

 
Comissões Locais 

 

01/11/2022 à 07/11/2022 

- As Comissões Locais estabelecem 
seus Planos Operacionais de 
Ações. 

 
Comissões Locais 

 

 

 08/11/2022 à 29/12/2022 

- As Comissões Locais 
desenvolvem as ações e atividades 
conforme estabelecido em seu 
plano operacional para alcançar o 
índice mínimo de 35% de respostas 
ao questionário aplicado aos 
Egressos. 

 
 
 

Comissões Locais  

 

30/12/2022 

- As Comissões Locais enviam para 
a Comissão Central o Relatório dos 
questionários respondidos. 

 
Comissões Locais 

 

02/01/2023 à 03/02/2023 

- A Comissão Central confecciona e 
envia para a DIREL o Relatório 
Geral dos questionários 
respondidos. 

 
 

Comissão Central 

 

04/02/2023 à 20/02/2023 

- DIREL realiza a aferição dos 
dados enviados pela comissão 
Central. 

 
Diretor de Relações 

Institucionais 

 

20/02/2023 

- DIREL envia para a Proex a 
aferição realizada dos dados 
resultantes dos questionários 
respondidos. 

 
Diretor de Relações 

Institucionais 

 

21/02/2023 à 02/03/2023 

- PROEX realiza a definição dos 
indicadores de efetividade. 

 
Pró Reitor de 

Extensão 

 

03/03/2023 

- PROEX solicita a publicação dos 
resultados e informações obtidas 
com o acompanhamento de 
egressos realizados em 2021.1 e 
2021.2. 

 
Pró Reitor de 

Extensão 
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6.2- Mapa do Processo do Plano Anual de Acompanhamento de Egressos do IFMS 
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VII QUESTIONÁRIO A SER APLICADO  
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