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POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DA FACULDADE
IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS

1 - Apresentação
A concepção que fundamenta os processos de ensino e aprendizagem
da Faculdade IPEMED de Ciências Médicas tem como objetivo a formação de
profissionais ativos, éticos, capazes de interpretar a realidade e contribuir para
as transformações políticas, econômicas, culturais e sociais necessárias à
construção de uma sociedade mais justa. 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 educacionais da instituição,
especialmente aquelas relacionadas à extensão. Ao ser estabelecido, o
Programa de Acompanhamento de Egressos possibilitará o levantamento de
informações
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sobre

a

formação

proporcionada

e

sua

aplicabilidade no mundo do trabalho, além de geração de base de dados que
irá fundamentar o planejamento de ações específicas no âmbito do ensino,
pesquisa e extensão e marketing institucional.

2 – Objetivos
O Programa de Acompanhamento de Egressos Faculdade IPEMED de
Ciências Médicas tem como objetivos:
a) Cadastrar os egressos e mantê-los informados sobre eventos, cursos,
atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição;
b) Subsidiar a avaliação contínua das metodologias e conteúdos incluídos no
processo de ensino aprendizagem;

c) Conhecer a situação profissional, os índices de empregabilidade e a
inserção no mundo trabalho dos egressos associada à formação profissional;
d) Verificar a adequação entre a formação ofertada no curso e as necessidades
do mercado do trabalho;
f) Reunir informações para o atendimento das necessidades dos egressos em
relação à oferta de cursos de educação continuada;
g) Promover a integração entre os egressos nos níveis de graduação a pósgraduação.

