CENTRO UNIVERSITÁRIO AVANTIS - UNIAVAN
(Credenciado pela Portaria MEC nº 1.385, publicada no D.O.U. de 20/12/2018)

Conselho Universitário – CONSUN

RESOLUÇÃO Nº 23/2019/CONSUN

Aprova o Programa de Acompanhamento dos Egressos do
UNIAVAN.

A Presidente do Conselho Universitário, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento e
de acordo com Reunião realizada nesta data, RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Programa de Acompanhamento dos Egressos do UNIAVAN, conforme Anexo I.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Balneário Camboriú, 21 de março de 2019.

Dra. h.c. Isabel Regina Depiné Poffo
Presidente
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ANEXO I – PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS DO UNIAVAN
Inicialmente Faculdade Avantis foi fundada em 2002, em Balneário Camboriú (SC), com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região por meio da oferta de educação superior acessível e de
qualidade, tendo entre seus objetivos, formar profissionais de nível superior e a promoção de programas de pósgraduação; realizar pesquisas e o estímulo às atividades criadoras; desenvolver extensão sob a forma de cursos,
prestação de serviços à comunidade, consultoria, assessoria e outras modalidades de ação extensionista.
Em 2018, através da Portaria MEC nº 1.385, de 19 de dezembro de 2018, publicado no DOU Nº 244,
quinta-feira, 20 de dezembro de 2018, a Faculdade Avantis foi credenciada como Centro Universitário Avantis UNIAVAN.
Comprometida com ensino de qualidade e com o acompanhamento da formação de seus alunos, bem
como a inserção do seu egresso no mercado de trabalho, o UNIAVAN na constituição do seu PDI, institucionalizou
políticas institucionais para o acompanhamento do discente, que ocorre por meio de um programa (Programa de
Acompanhamento de Egressos), reafirmando assim, seu compromisso com uma educação de qualidade.
O Programa de Acompanhamento de Egressos, tem como principais objetivos, criar métodos e
procedimentos de operacionalização para “monitoramento” da situação e atuação do egresso no mercado de
trabalho, mapeando a inserção de seus egressos no mercado de trabalho, bem como a contribuição da graduação
para sua vida e realização profissional.
Entre as ações planejadas pelo Programa de Acompanhamento de egresso, destacam-se:
 Descontos em uma nova graduação e Pós Graduação oferecidas pelo UNIAVAN.
 Criação de um portal do egresso, contendo informações pertinentes como, banco de dados com
ofertas de empregos por área, cursos de pós graduação, formação continuada e de atualização
profissional.
 Acompanhamento e gerenciamento dos dados dos egressos feito por meio de pesquisa (e-mail,
contato telefônico, redes sociais da IES, ...) e organização dos dados em tabela e/ou formulário.
 Análise descritiva dos dados, conforme coleta das informações, para apreciação e avaliação dos
impactos da graduação e as necessidades do egresso, visando planejamento e organização de
ações futuras coerente com os resultados ponderados.
Assim, por meio dessas ações previamente planejadas, o programa de acompanhamento dos egressos
contempla as atividades de extensão expressas do Eixo 3 – Políticas Acadêmicas (BRASIL, Nota Técnica Nº
14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC), conforme expressa o Indicador 3.12: atuação dos egressos da IES no
ambiente socioeconômico.
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Diante desse cenário, o UNIAVAN busca além de ouvir seus egressos visando melhorar a atuação da IES,
atendendo as exigências e diretrizes do MEC, diagnosticar de certo modo, as políticas de gestão acadêmica e
administrativa, objetivando assim aprimorar sempre que se fizer necessário suas práticas de:
 acompanhar e avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no mercado de trabalho;
 obter, junto aos ex-alunos, elementos que identifiquem níveis de qualidade dos cursos;
 obter indicadores de adequação dos currículos dos cursos, através de pesquisa junto aos
egressos;
 propor medidas sistematizadas, a partir dos indicadores, voltadas ao aperfeiçoamento dos cursos;
 propor ações diferenciadas buscando o estreitamento das relações entre os egressos e o
UNIAVAN;
 possibilitar a formação de sistema de troca de informações entre ex-alunos sobre dados
profissionais (empregos, contatos com empresas, etc.) e acadêmicos (cursos, palestras, etc.);
 realizar cursos e eventos, articulando a integração dos egressos com os diferentes setores do
UNIAVAN;
 implementar a criação de um Banco de Dados dos egressos, contendo informações pessoais,
acadêmicas, profissionais que possibilitarão a atualização das fontes de comunicação com exalunos;
 efetuar pesquisa permanentemente junto aos alunos concluintes e egressos, permitindo o
fornecimento de subsídios quantitativos e qualitativos sobre as necessidades sociais do ensino
superior, funcionando como fonte de pesquisa para a graduação, extensão e especialização.
Em relação a sistematização das práticas-ações realizadas, estas serão inseridas como anexos – relatórios
descritivos das tabelas, sites, etc.
Entende-se, portanto, que para alcançarmos boas políticas que possam resultar em boas ações, é crucial a
colaboração mútua entre todos os setores da IES e seus egressos. Manter esse relacionamento com o egresso é
um tanto desafiador para o UNIAVAN, busca-se então em sua missão, que é desenvolver ensino de qualidade e
disseminar o conhecimento com princípios éticos para a formação de cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável, inspiração e motivação para preparar com excelência seu egresso para que este
tenha competência ao atuar no mercado de trabalho.
Balneário Camboriú (SC), 21 de março de 2019.

Dra. h.c. Isabel Regina Depiné Poffo
Reitora
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