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RESUMO 

 

Título: O feedback do egresso como fonte de desenvolvimento organizacional: subsídios para 

implantação de um instrumento aplicado.  

Objetivo do trabalho: Este trabalho aborda a temática do acompanhamento do egresso, um 

dos pontos fracos destacados no PDI do IF Sudeste MG. Partindo da premissa de que o egresso 

é fonte valiosa de informação sobre a instituição, delineou-se o objetivo geral que conduziu esta 

pesquisa: desenvolver instrumento que viabilize o feedback dos egressos como fonte para o 

desenvolvimento da instituição.  

Procedimentos/Método para a solução do problema: Trata-se de um estudo de caso, de 

abordagem qualitativa, na qual foram empreendidas as seguintes etapas: i) diagnóstico, por 

meio de uma sondagem inicial, pesquisa bibliográfica e documental, além de observação 

empírica do pesquisador lotado no campus Juiz de Fora; ii) trabalho de campo, por meio de 

entrevistas semiestruturadas aos gestores do campus Juiz de Fora, apontando os empecilhos da 

efetivação do acompanhamento de egressos e sugerindo questões e ações a serem 

empreendidas; elaboração e aplicação do instrumento questionário aos egressos; análise prática 

da aplicação desse instrumento piloto; iii) proposição de instrumento revisado com 

procedimento para sua instauração.  

Resultados: O acompanhamento de egressos é uma questão normativamente prevista e 

teoricamente defendida como um caminho promissor para o desenvolvimento da instituição. 

Assim, atendeu-se ao objetivo geral elencado, propondo um instrumento de coleta de dados 

revisado, juntamente com uma sugestão de procedimento de aplicação para que a instituição 

possa se embasar para o atendimento à demanda do acompanhamento de egressos.  

Implicações práticas: A proposição do instrumento validado e revisado, e procedimento 

visando sua instauração. O procedimento descreve a periodicidade de aplicação, grupos de 

egressos partícipes, o setor responsável pelo envio do instrumento, dentre outros pormenores 

previstos, incutindo a cultura da avaliação periódica na instituição, além de promover o 

estreitamento do vínculo com seu ex-aluno. Prática que poderá compor as bases do 

acompanhamento de egressos, até então, inexistente na instituição.  

Originalidade e contribuições: A proposta apresentada é original, pois foi adaptada ao 

contexto do IF Sudeste MG campus Juiz de Fora. No entanto, existe a possibilidade de 

disseminação da proposição a outros contextos também educacionais. Propiciará aos atores da 

instituição um repensar crítico sobre a potencialidade das informações advindas do público 

egresso para aperfeiçoamentos em diversos níveis. Além disso, a proposta contribui para uma 

atualização dos dados e informações a respeito da trajetória dos egressos, possibilitando, assim, 

um intercâmbio da instituição com o mercado de trabalho e reflexões a respeito do cumprimento 

da atividade fim da instituição. Nesse sentido, a pesquisa se vincula à linha de atuação 

científico-tecnológica – organizações e sociedade (LACT 1), por buscar essa problematização 

de questões voltadas à efetividade organizacional e ao aperfeiçoamento de práticas de gestão.  

Produção Técnica/Tecnológica: O instrumento e o procedimento para sua instauração são os 

produtos gerados pelo trabalho. Enquadra-se como Processo de Gestão, pertencente ao Eixo 1 

– Produtos e Processos. O instrumento apresenta aplicabilidade, pois foi validado pelos 

egressos da instituição; é inovador, visto que a proposta vai além do acompanhamento de 

egressos, considerando a opinião dos ex-alunos na contribuição para o desenvolvimento 

organizacional e se mostra ainda pouco complexo, valendo-se de uma ferramenta gratuita e de 

fácil utilização prática. 

 

Palavras-Chave: Acompanhamento de egressos; educação profissional; desenvolvimento 

organizacional. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Title: The egress’s feedback as a source of organizational development: subsidies for 

implementation of an applied instrument.  

Source of the: This work approaches egress’s monitoring, one of the weakest topics on the PDI 

of IF Sudeste MG. Assuming that the egress is a valuable source of information about the 

institution, we outlined the general objective that guides this research: to develop instruments 

that make viable the egresses’ feedback as a source for the institution’s development. 

Procedures/Methods for the solution of the problem: It is a case study with a qualitative 

approach consisting of the following stages: i) diagnostic, through an initial probe; documental 

and bibliographical research, as well as empiric observation of the researcher stationed at Juiz 

de Fora’ s campus, supporting the hypothesis regarding the absence of egresses’ monitoring 

within the institution; ii) field research, through semistructured interviews with Juiz de Fora 

campus’s managers, indicating not only the barriers to the accomplishment of egresses’ 

monitoring but also suggesting actions to be taken; creation and application of a questionnaire 

to the egresses; practical analysis of the application of this pilot instrument. iii) proposal of the 

revised instrument with its implementation procedures. 

Results: Egresses’ monitoring is a prescriptively expected issue and theoretically supported as 

a promising way to the development of the institution. Therefore, the general objective of this 

research was met, seeing as it was proposed a revised instrument of data collection together 

with a suggestion of an application procedure in which the institution can base itself for meeting 

the demand of egresses. 

Practical implications: The proposition of the validated and revised instrument, as well as the 

procedure needed for its implementation. The procedure describes the periodicity of the 

application, the participants' groups of egresses, the department responsible for sending the 

instrument, besides other predicted details, so that the institution can instill the culture of 

frequent assessment, promoting a tight connection with its former students. 

This practice can compose the basis of a yet non-existent egresses’ monitoring. It should be 

emphasized that this research is aimed at the federal public administration. 

Originality and contributions: This proposal is original since it was adapted to the context of 

IF Sudeste MG campus Juiz de Fora. However, it is possible for this proposal to be spread to 

other educational contexts. It will foster the institution’s actors a critical rethinking about the 

potentiality of the information provided by the egresses as an improvement in different levels. 

Beyond that, this proposal contributes with data update and information about egresses’ path, 

making it a possible exchange between the institution and labor market, besides reflections 

upon fulfillment of the institution’s core activity. In this sense, the research is linked to the field 

of scientific-technological – organizations and society (LACT 1), as it searches for 

problematizing questions related to organizational effectiveness and to the improvement of 

management practices. 

Technical/Technological production: The instrument and the procedure for its 

implementation are the products generated by this research. It fits in Management Process, 

belonging to Axis 1 – products and Processes. The instrument is applicable, because it was 

validated by the institution’s egresses; it is innovative, on the grounds that the proposal goes 

beyond egresses’ monitoring, as it also considers the opinion of former students for the 

contribution of the organizational development, and it is also little complex, provided that it 

uses a free and easy-to-use tool. 

 

Keywords: Egresses’ monitoring; professional educational; organizational development. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil experimentou diferentes fases na educação profissional ao longo de sua 

história, mas a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

a qual se configura atualmente os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, vem 

sendo apontada como uma das ações mais inovadoras nas políticas públicas de educação 

profissional do país. 

Essa proposta de renovação da educação profissional no país teve como foco o 

desenvolvimento local e regional, por meio da instalação de uma estrutura multicampi que 

abrange regiões em todo o país, oferecendo educação profissional e tecnológica especializada 

em diferentes modalidades de ensino, visando o atendimento a uma demanda pela inserção de 

profissionais técnicos com competências específicas para atuação no mercado de trabalho. 

Para isso, o Ministério da Educação (MEC), por meio de sua Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (Setec), criou, no final de 2005, o Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, cujo objetivo foi ampliar a presença dessas instituições em 

todo o território nacional. Como resultado desse plano, em 2006, obteve-se um total de 144 

unidades. Chegou em 2018, a 659 unidades em todo o país, das quais 643 já se encontram em 

funcionamento. Isto representou a construção de mais de 500 novas unidades, quantitativo 

maior do que o previsto no plano (BRASIL, 2019a). 

Assim, de acordo com dados disponibilizados no portal do Ministério da Educação, em 

2019 foram totalizados 661 campi que constituem a Rede Federal em funcionamento. São 38 

Institutos Federais presentes em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio 

integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Além disso, instituições que não 

aderiram aos Institutos Federais, mas também oferecem educação profissional em todos os 

níveis. São dois Centros Federais de Educação tecnológica (Cefet), 22 escolas técnicas 

vinculadas às Universidades federais, o Colégio Pedro II e a Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (BRASIL, 2019a). 

Nesse contexto, na configuração de uma política pública em expansão, considera-se a 

importância do processo de prestação de contas sobre sua atividade fim. Essa perspectiva 

representa um campo ainda pouco explorado na experiência brasileira, que constitui a etapa da 

avaliação e da accountability. Assim, é relevante avaliar se a proposta das instituições que 

promovem o ensino profissional está, de fato, conseguindo atingir seus objetivos e gerando 

oportunidades aos discentes, bem como os inserindo no mercado de trabalho local, um dos 

objetivos da proposta da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  



18 
 

Nessa relação de instituição formadora e mercado de trabalho destaca-se o egresso. De 

maneira geral, o termo egresso apresenta a ideia de saída, de afastamento, como sinônimo 

(MICHAELIS, s/d). Contudo, a saída de um aluno de uma instituição de ensino pode dar-se de 

diversas formas. E é nesse sentido que se observa uma divergência na sua definição, 

especificamente no campo educacional, pois alguns teóricos e documentos usam o termo para 

referir-se exclusivamente aos alunos formados, outros incluem na categoria dos egressos os 

diplomados, os desistentes, os transferidos e jubilados (PENA, 2000).  

Analisando o termo egresso no âmbito do MEC, observa-se a consideração da seguinte 

definição: “aluno que efetivamente concluiu os estudos regulares, estágios e outras atividades 

previstas no plano de curso e está apto a receber ou já recebeu o diploma” (BRASIL, 2009a, p. 

12). Assim, coadunando com a perspectiva do MEC, delimita-se como sujeitos da pesquisa 

nesta dissertação o egresso como concluinte do curso, e reitera-se a importância de as 

instituições de ensino realizarem o acompanhamento do egresso, utilizando as informações 

advindas deste público, apto a falar sobre a formação recebida, contribuindo, nesse sentido, 

para o desenvolvimento institucional. 

Tendo em vista a forte relação das informações dos egressos como sujeitos potenciais 

que possam contribuir para gestão educacional, considera-se como conceitos a serem 

explorados para uma abordagem teórica da temática o campo da educação profissional 

brasileira, a avaliação institucional e accountability no campo das políticas públicas 

educacionais. 

No que concerne às bases fundamentais relativas à temática, considera-se também a 

importância de um conhecimento amplo sobre as pesquisas a respeito dos egressos e suas 

definições, bem como o aprofundamento em experiências de outras instituições no 

relacionamento com o egresso, principalmente de instituições internacionais, que já possuem 

uma tradição de aproximação com o egresso, que é denominado na língua inglesa de ‘alumni’. 

Inclusive, nas experiências internacionais que se observa uma prática de retorno, uma 

filantropia, em que o egresso bem-sucedido retribui, muitas vezes financeiramente, à instituição 

formadora. Como exemplo, tem-se o caso de um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, 

um dos maiores filantropos de nossa era. No entanto, essa prática ainda é pouco encontrada nas 

experiências brasileiras.  

Configurando a base de um referencial teórico que sustenta o eixo de análise referente 

aos egressos, apresentam-se os pesquisadores da temática que defendem a criação de 

mecanismos para sistematizar esse acompanhamento dos egressos, tais como Teixeira (2015) e 

Queiroz (2014). Há também uma corrente que se atenta para a utilização das informações dos 
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egressos para a avaliação institucional e de cursos, em específico, como Lousada e Martins 

(2005); Lima e Andriola (2018); Michelan et al (2009), dentre outros.  

No que concerne à abordagem normativa que apontam a importância em se estabelecer 

esse relacionamento com os egressos encontra-se a Portaria do MEC nº 646/1997 (BRASIL, 

1997a), que ressalta, especificamente a respeito das instituições federais de educação 

tecnológica, a necessidade de se identificar novos perfis profissionais e adequar a oferta de 

cursos às demandas dos setores produtivos.  

Outro documento normativo que reitera a importância do acompanhamento do egresso 

são os indicadores que constituem o instrumento de avaliação externa de instituições de 

educação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) (BRASIL, 2009b), 

que classificam com nota máxima as instituições que desenvolvem uma política de 

acompanhamento do egresso e as que também promovem programas de educação continuada 

voltados para o egresso. 

Nesse contexto de demanda pela sistematização de um acompanhamento do egresso, 

pode-se considerar que as organizações de educação pública, em especial os Institutos Federais, 

ainda estão pouco desenvolvidas. É o caso do Instituto Federal de Educação do Sudeste de 

Minas Gerais (IF Sudeste MG), especializado na oferta de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, tendo como atuação geográfica, principalmente, a Zona 

da Mata Mineira e Campo das Vertentes, onde estão localizados seus campi. Sua estrutura é 

denominada multicampi, composta por sete campi – Rio Pomba, Barbacena, Juiz de Fora, São 

João Del Rei, Santos Dumont, Muriaé e Manhuaçu. Soma-se a esses os campi avançados de 

Bom Sucesso, Cataguases e Ubá. 

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2019, documento que traça 

panorama, pontos fortes e fracos, além de metas da instituição, o IF Sudeste MG elenca como 

um de seus pontos fracos, o acompanhamento dos egressos, considerado deficiente na 

instituição, questão que vai de encontro às metas e aos objetivos também indicados no mesmo 

documento, associados à Política de Relacionamento com a Sociedade (IF SUDESTE MG, 

2014). 

Uma das prováveis causas do problema da ausência de ações de acompanhamento dos 

egressos no IF Sudeste MG pode ser o fato de a Rede Federal ser relativamente recente se 

comparada às Instituições de Ensino Superior como as Universidades. Além disso, destaca-se 

uma provável desvalorização da accountability no processo educacional público, e outras 

possíveis causas apresentadas no PDI 2014-2019, tais como: a falta de construção de um banco 

de dados sobre os egressos, que possibilite a comunicação permanente e o estreitamento do 
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vínculo institucional; a partir da implantação deste acompanhamento sistemático, o 

aproveitamento destas informações para o desenvolvimento da instituição; além de uma 

estrutura para realizar esta tarefa.  

A proposição de procedimento que possa contribuir para o acompanhamento de egressos 

nesta pesquisa visa atender especificamente ao IF Sudeste MG - campus Juiz de Fora, onde o 

pesquisador está lotado e será empreendida a pesquisa. Consequentemente, poderá se estender 

a outros campi do IF Sudeste MG, considerando as peculiaridades e fazendo as devidas 

adaptações contextuais. 

Assim sendo, com base no PDI vigente e por meio de uma observação empírica do 

pesquisador, fatos e evidências constatam que no IF Sudeste MG, especificamente no campus 

Juiz de Fora, não há ações sistematizadas de acompanhamento de seus egressos. 

Acredita-se que a informação advinda do egresso poderá ser um retrato da qualidade da 

educação oferecida, trazendo para a instituição a possibilidade de estabelecer estratégias 

inovadoras para alcançar a excelência no ensino, aprimorar os processos e rever posições. Nesse 

sentido, os dados mostram a importância em conhecer efetivamente a trajetória e a qualidade 

dos profissionais formados pela instituição como instrumento de reflexão para 

encaminhamentos mais precisos. 

Apresenta-se, a seguir, em subseções, as etapas que nortearão a pesquisa, tais como o 

contexto da realidade investigada; problema de pesquisa; objetivos; justificativa e estrutura do 

documento.  

 

1.1 Contexto da realidade investigada 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais foi 

criado em 29 de dezembro de 2008, como parte integrante da Rede Federal, por meio da 

promulgação da Lei nº 11.892/2008, vinculado ao Ministério da Educação. Possui natureza 

jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar (BRASIL, 2008). 

Atendendo à demanda pela expansão do ensino profissionalizante no país, o IF Sudeste 

MG, com formação multicampi, teve origem com a união de três antigas e já consolidadas 

instituições federais, denominadas Escola Agrotécnica Federal de Barbacena criada em 1910, 

Colégio Técnico Universitário, em 1957, e Cefet de Rio Pomba, em 1962. Posteriormente, essas 

instituições transformaram-se em campus Barbacena, campus Juiz de Fora e campus Rio 

Pomba. Além dessas, outras unidades foram criadas ampliando sua área de abrangência: 
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campus Muriaé, campus Santos Dumont, campus São João Del Rei, campus Manhuaçu e os 

campi avançados de Bom Sucesso, Cataguases e Ubá. Além de sua Reitoria, localizada no 

município de Juiz de Fora (IF SUDESTE MG, 2014). 

A Figura 1 ilustra os campi do IF Sudeste MG, localizados na Zona da Mata e Campos 

das Vertentes do estado de Minas Gerais. 

 

Figura 1 - Campi do IF Sudeste MG 

 
Fonte: IF Sudeste MG, 2019. 

 

De acordo com o PDI 2014-2019, a missão da instituição é promover a educação básica, 

profissional e superior, pública, de caráter científico, técnico e tecnológico, inclusiva e de 

qualidade, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação 

integral e contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade regional. Já com relação à 

visão, consolidar-se no horizonte de cinco anos, como referência em educação profissional e 

tecnológica, formação docente, produção e compartilhamento de tecnologias e conhecimento 

focados na sustentabilidade (IF SUDESTE MG, 2014).  

No que concerne à estrutura administrativa, o IF Sudeste MG é organizado de forma 

descentralizada, por meio de gestão delegada, já que apresenta uma estrutura multicampi. Nesse 

conceito, a instituição é administrada por seus Órgãos Colegiados, pela Reitoria e pela Direção-

Geral dos campi, com o apoio de uma estrutura organizacional que define a integração e a 

articulação dos diversos órgãos situados em cada nível. 



22 
 

 Conforme o Estatuto da Instituição (IF SUDESTE MG, 2012), o IF Sudeste MG rege-

se pelos atos normativos da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), pela legislação federal e pelos 

seguintes instrumentos normativos: I. Estatuto; II. Regimento Geral; III. Resoluções do 

Conselho Superior; IV. Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; V. Atos da 

Reitoria.  

A organização geral do IF Sudeste MG, em consonância com seu Estatuto (IF 

SUDESTE MG, 2012), compreende: I. ÓRGÃOS COLEGIADOS, no qual se inserem 

Conselho Superior, Colégio de Dirigentes, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o 

Conselho de Campus em cada campus; II. REITORIA composta pelo Reitor e seu Gabinete; 

Procuradoria Geral; Comissão de Ética; Ouvidoria; Direção de Gestão de Pessoas; Auditoria 

Interna; Coordenação de Comunicação e Eventos; Assessoria de Relações Internacionais; as 

Comissões de Assessoramento e as Pró Reitorias. III. CAMPUS, que, para fins da legislação 

educacional, são considerados sedes, com estruturas previstas em seus regimentos internos. 

No que diz respeito aos níveis de ensino atendidos, a instituição oferece como principais 

serviços a educação profissional de nível médio técnico presencial e a distância (Integrado, 

Concomitante, Subsequente, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja); educação superior (cursos 

Superiores de Tecnologia, cursos de Licenciatura, cursos de Bacharelado/Engenharia, cursos 

de pós-graduação lato sensu, cursos de pós-graduação stricto sensu); cursos de formação inicial 

e continuada de trabalhadores. 

O campus Juiz de Fora, onde a pesquisa é empreendida, teve o início de sua história a 

partir de 1957, quando dirigentes sindicais da cidade, aliados ao então Ministro da Educação e 

Cultura, Clóvis Salgado, identificaram a necessidade de um Ginásio Estadual e uma Escola 

Profissional na cidade mineira. Assim, o Ministério da Educação liberou verbas para a 

edificação da escola profissionalizante que, de início, estava vinculada à Escola de Engenharia 

local. Criaram-se, então, os cursos técnicos de Máquinas e Motores; Pontes e Estradas; 

Eletrotécnica e Edificações, formando as bases do que, mais tarde, seria o Colégio Técnico 

Universitário (IF SUDESTE MG CAMPUS JUIZ DE FORA, 2019a).  

Com a criação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em 1960, a Escola de 

Engenharia local e os demais cursos oferecidos na época foram incorporados à UFJF, 

constituindo o denominado Colégio Técnico Universitário (CTU). A Figura 2 configura a 

primeira instalação do CTU.  
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Figura 2 - Primeira instalação do CTU 

 

Fonte: IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora, 2019b. 

 

Vinculado à UFJF, o CTU foi transferido para o campus Universitário em 1971, quando 

passou a funcionar nas dependências da atual Faculdade de Engenharia, embora o prédio da 

antiga Faculdade de Odontologia, sediado no centro da cidade, também tenha abrigado algumas 

turmas de cursos técnicos na década de 1990, conforme ilustra a Figura 3. 

A Faculdade de Engenharia permaneceu como sede do CTU até que fosse edificado o 

primeiro prédio no terreno onde atualmente funciona o campus Juiz de Fora (IF SUDESTE MG 

CAMPUS JUIZ DE FORA, 2019a). 

 

Figura 3 - Faculdade de Odontologia da UFJF 

 

Fonte: IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora, 2019b. 
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Em 26 de fevereiro de 2008, atendendo ao projeto de reestruturação e expansão da Rede 

Federal de Educação Técnica e Tecnológica do Governo Federal, a Congregação do CTU 

aprovou sua desvinculação da UFJF para tornar-se um dos campi do IF Sudeste MG. Em 29 de 

dezembro daquele mesmo ano, a Lei nº 11.892 oficializaria o campus Juiz de Fora como 

sucessor do CTU da Universidade Federal de Juiz de Fora (IF SUDESTE MG CAMPUS JUIZ 

DE FORA, 2019a). A Figura 4 configura a estrutura do campus Juiz de Fora atualmente. 

 

Figura 4 - Campus Juiz de Fora atual 

 

Fonte: IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora, 2019c. 

 

A partir da desvinculação gradual da UFJF, o campus Juiz de Fora se tornou uma 

instituição com autonomia, em que novos desafios se apresentaram para sua estruturação, 

principalmente no que concerne à constituição de seu novo Quadro de servidores, à 

infraestrutura adequada, à adequação do ensino com um novo modelo pedagógico, oferecendo 

aos estudantes, pelo menos, três opções de profissionalização: fazer ao mesmo tempo o ensino 

médio integrado à formação profissional ou somente o ensino técnico ou se graduar nos cursos 

de ensino superior que a instituição passou a oferecer. Além disso, a implementação do Proeja 

e a oferta de cursos na modalidade do Ensino a Distância (IF SUDESTE MG, 2019). 

Atualmente o campus Juiz de Fora possui os seguintes cursos técnicos presenciais: 

Design de Móveis; Edificações; Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; Eventos; 

Informática (Desenvolvimento de Sistemas); Mecânica; Metalurgia; Secretariado (Proeja); 

Transações Imobiliárias; Transporte Rodoviário. Entre os cursos de graduação, Engenharia 

Mecatrônica; Engenharia Metalúrgica; Licenciatura em Física e Sistemas de Informação. 

Oferece ainda pós-graduação latu sensu em Metodologia da Educação Física Escolar; 
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Sustentabilidade na Construção Civil. Pós-graduação stricto sensu com o Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física – Polo UFJF/IF Sudeste MG. E também são ofertados pelo IF 

Sudeste MG, na modalidade a distância, 24 cursos técnicos. 

O campus Juiz de Fora, para o desenvolvimento de suas atividades, de acordo com o 

seu regimento interno, estrutura-se em: I - Órgãos Colegiados, composto por Conselho de 

campus e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; II- Órgãos Executivos, tais como: Direção 

Geral; Diretorias Sistêmicas; Departamentos Acadêmicos; Gabinete; Assessoria de 

Comunicação, Cerimonial e Eventos Institucionais; Comissão de Ética; Auditoria Interna; 

Pesquisador Institucional; Coordenação de Gestão de Pessoas e Comissões e Subcomissões de 

Assessoramento; III- Órgãos de Assessorias e Suplementares, constituídos por Colegiado de 

Coordenadores de Cursos; Conselhos Departamentais e Conselho de Relações Empresariais.  

A comunidade do campus Juiz de Fora engloba o corpo discente, que compreende todos 

os alunos matriculados nos cursos e programas oferecidos no campus que, de acordo com os 

dados disponibilizados pela Plataforma Nilo Peçanha (PNP) (2017), contabiliza-se em 5245 

alunos. Composta ainda pelo seu Quadro de servidores, constituído por 147 docentes efetivos 

e 81 Técnicos Administrativos em Educação (TAE). Também fazem parte da comunidade 20 

professores substitutos; 28 estagiários e 70 funcionários terceirizados. 

Por estar localizado na Zona da Mata Mineira, o campus Juiz de Fora atende 

especialmente aos municípios dessa região, mas o IF Sudeste MG ainda atua na mesorregião 

do Campo das Vertentes de Minas Gerais, onde se encontram alguns de seus campi.  

No tópico específico denominado Análise Ambiental, apresentada no PDI vigente, 

encontram-se os pontos fortes da instituição como a qualificação dos servidores, que é acima 

da média nacional; a localização geográfica e logística que é considerada estratégica pela 

proximidade dos campi com a reitoria e com os grandes centros. Com relação ao ensino, 

destaque para a qualidade e abrangência de diversos níveis e modalidades, bem como atividades 

extraclasses e extracurriculares. Na extensão, observa-se o relacionamento com instituições dos 

diversos setores e o fomento de bolsas de extensão por meio de editais com recursos próprios. 

Quanto à pesquisa, expertise multivariada que gera oportunidades, além do fomento de bolsas 

para este fim.  

Outros pontos positivos a serem considerados dizem respeito à construção participativa 

e democrática da instituição; um programa de assistência estudantil eficiente; a existência do 

Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (Nittec); espaços para representação 

discente em todos os órgãos colegiados; fundações de apoio credenciadas; valorização da 
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diversidade cultural por meio da troca de experiências, inclusive incentivando programas de 

intercâmbios internacionais (IF SUDESTE MG, 2014). 

Considerado ponto fraco, apontado no PDI e de relevância nesta pesquisa, o 

acompanhamento deficiente de egressos, que se localiza especificamente no campus Juiz de 

Fora, onde se configura a pesquisa, sob responsabilidade da Coordenação de Relações 

Comunitárias, subordinada à Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias (Derc). No PDI, 

observa-se que a instituição reconhece que ações mais sistematizadas deveriam ser 

implementadas, relacionando-as a alguns objetivos estratégicos, metas e indicadores a serem 

alcançados. No entanto, especificamente no campus Juiz de Fora, ainda não há ações 

institucionalizadas que propiciem esse acompanhamento.  

A relevância do acompanhamento do egresso é referenciada no PDI da instituição como 

possibilidade de estabelecer estratégias inovadoras para alcançar a excelência no ensino, daí a 

importância em conhecer efetivamente a qualidade dos profissionais formados como 

instrumento de reflexão para encaminhamentos mais precisos.  

Nesse contexto, ressalta-se que esse problema é recorrente e conforme informações da 

Derc, responsável no campus Juiz de Fora por estabelecer este acompanhamento, houve uma 

tentativa anterior de ação, por meio de um Projeto de Treinamento Profissional, em 2014, com 

objetivo de desenvolver formas de acompanhamento com o egresso, mas que não prosperou e 

nem gerou resultados. Por outro lado, recentemente, o campus Rio Pomba iniciou ações de 

acompanhamento de seus alunos egressos. Tendo em vista a relevância dessa iniciativa, 

considera-se como um dos pontos de partida para se pensar nas bases de uma política de 

acompanhamento que atenda à demanda do campus Juiz de Fora.  

Uma das prováveis causas da dificuldade em se estabelecer esse acompanhamento de 

egressos pode estar relacionada à não valorização da accountability no processo educacional 

público de uma maneira geral, além de outras possíveis causas que já foram descritas no PDI 

vigente da instituição.  

Como possível solução para o problema da falta de acompanhamento do egresso, no 

campus Juiz de Fora, acredita-se na necessidade, inicialmente, de uma conscientização a 

respeito da accountability por toda comunidade do IF Sudeste MG, ampliando a visão para a 

importância de uma avaliação mais profunda do sistema, que vai além do número de entrantes 

e egressos da instituição.  

Outro ponto, já em andamento no IF Sudeste MG campus Juiz de Fora, refere-se à 

designação de um servidor, da Derc, como responsável pelo desenvolvimento de ações e 

instrumentos para o acompanhamento de egressos; e a construção de um planejamento para 
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definição de ações operacionais, visando à elaboração de procedimento para esse 

acompanhamento. 

A seguir, apresentam-se os objetivos que guiaram o trabalho. 

 

1.2 Objetivos 

 

Tendo em vista observar como tem sido essa formação oferecida pela instituição e se 

ela tem conseguido, de fato, alcançar os objetivos e metas traçadas, formula-se a seguinte 

pergunta que guiará o trabalho: quais informações dos egressos poderão ser utilizadas e 

sistematizadas na criação de instrumento que contribua para o desenvolvimento organizacional 

do Instituto Federal de Educação do Sudeste de Minas Gerais – campus Juiz de Fora?  

Nessa abordagem, a pesquisa apresenta como objetivo geral desenvolver instrumento 

que viabilize o feedback dos egressos como fonte para o desenvolvimento da instituição. E os 

seguintes objetivos específicos: 

(i) Analisar as ações atuais de relacionamento com os egressos que o IF Sudeste MG, 

campus Juiz de Fora, vem promovendo, bem como lacunas e demandas existentes;  

(ii) Identificar formas de relacionamento com os egressos já implantados e vigentes em 

outras instituições de ensino;  

(iii) Conhecer as demandas dos egressos, a respeito do relacionamento com a instituição;  

(iv) Desenvolver procedimento que descreverá como o instrumento será aplicado aos 

egressos e como os dados gerados serão tratados.  

 

1.3 Justificativa  

 

Este trabalho justifica-se, principalmente, pela escassez na literatura nacional, conforme 

apontam Queiroz e Paula (2016), sobre o relacionamento entre egressos e suas instituições de 

ensino. E também por levar em consideração um retorno de algo que a sociedade mesmo 

financia, descortinando as opiniões dos egressos e, por meio da informação que vem deste 

público, verificar se a atividade fim da instituição está sendo cumprida. 

Acrescenta-se o impacto para os gestores do campus Juiz de Fora, que contarão com 

uma fonte de informação para tomada de decisões, além de atender aos objetivos constantes no 

PDI 2014-2019 e em outros dispositivos legais que apontam a efetivação do acompanhamento 

de egressos. Soma-se a isso, o benefício concedido também aos alunos, a partir do estreitamento 

da relação com a instituição. 
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Contribuindo, nesse sentido, para a construção das bases de um processo que vise ao 

desenvolvimento institucional por meio da informação advinda do egresso, ressalta-se ainda a 

importância de tal pesquisa para o cenário brasileiro, já que outras instituições poderão se 

atentar para a relevância da opinião do egresso, público apto a falar sobre a formação recebida, 

objetivando uma construção do relacionamento sistematizado com esses atores.  

 

1.4 Estruturação do documento 

 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos. O capítulo 1, representado 

pela introdução, apresenta o contexto da realidade investigada, a problemática da pesquisa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos, os argumentos e apresentação da relevância do estudo 

por meio das justificativas. 

 O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, que será subdividida em quatro seções, 

que abordam a temática dos egressos, contribuindo para seu entendimento e reflexão: 

perspectiva histórica da educação profissional brasileira; revisitando a temática das políticas 

públicas; o acompanhamento dos egressos e suas contribuições e o desenvolvimento 

organizacional. 

A descrição e o aprofundamento a respeito do problema são retomados no capítulo 3, 

fazendo referência ao objetivo inicial deste trabalho; o capítulo 4 aponta os caminhos 

metodológicos adotados, detalhando os instrumentos de pesquisa adotados. O capítulo 5 

apresenta a análise dos dados das entrevistas aos gestores e a experiência de aplicação do 

questionário piloto aos egressos. Já o capítulo 6 consiste na proposta de intervenção, 

apresentando o instrumento questionário revisado e procedimento de aplicação do instrumento, 

seguido do último capítulo que traz as considerações finais da dissertação. 

Buscando uma compreensão sobre o problema que envolve a pesquisa, apresenta-se, a 

seguir, a fundamentação teórica, que contribuirá para uma inserção do pesquisador nas 

temáticas relacionadas ao egresso, além de uma reflexão sobre as informações encontradas por 

meio dos instrumentos de pesquisa adotados.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

No presente capítulo serão apresentadas discussões tendo os seguintes eixos teóricos 

relacionados à temática da pesquisa. A educação profissional brasileira, já que o contexto da 

pesquisa se dá no IF Sudeste MG. As políticas públicas, especificamente a etapa da avaliação 

e da accountability, por considerar a falta de cultura das instituições de ensino em realizar a 

prestação de contas e a avaliação institucional. O acompanhamento do egresso, foco desta 

pesquisa, por meio da visão de diversos autores e experiências de outras instituições. Além do 

desenvolvimento organizacional, como consequência do relacionamento com o egresso. As 

reflexões a respeito desses eixos contribuirão para interpretar os dados encontrados na pesquisa 

e para pensar as estratégias plausíveis na proposição do artefato. 

 

2.1 Perspectiva histórica da educação profissional brasileira 

 

Embora a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica venha 

passando por sua maior expansão, principalmente a partir da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 

2008), consideravelmente recente, a trajetória das escolas técnicas teve início há quase 108 

anos. Nesse sentido, faz-se necessário uma retomada histórica, neste capítulo, passando pelos 

dispositivos legais e autores que ressaltam criticamente as reformas educacionais do país, para 

compreensão da trajetória e do contexto atual da educação profissional.  

Saviani (1994) em seus estudos sobre a relação entre trabalho e educação retoma desde 

os primórdios as funções exercidas por ambos e chega à conclusão de que o processo histórico 

sempre privilegiou uma divisão entre trabalho e não trabalho, ficando a educação para o 

trabalho de um lado e a educação para o não trabalho de outro, ou seja, no primeiro caso a 

educação correspondia às necessidades do trabalho manual; no segundo caso estava em causa 

o trabalho intelectual. Essa dicotomia, de certa forma, perpassa a história da educação formal 

brasileira e apresenta reflexos na constituição da relação trabalho e escola ainda nos tempos de 

hoje.  

A dicotomia acima, segundo Otranto e Pamplona (2008), seria o reflexo histórico da 

dualidade social que foi acentuada no Brasil Império, por vir apoiada em aspectos legais que 

garantiam a manutenção de direitos para os oriundos das classes mais altas.  

Na mesma linha, Ciavatta e Ramos (2011) acrescentam que a prevalência dessa visão 

dual e fragmentada entre o ensino médio e a educação profissional se expressa pela reprodução 



30 
 

das relações de desigualdade entre as classes sociais, destinação do trabalho manual aos 

escravos e, depois, aos trabalhadores livres, e o trabalho intelectual para as elites. 

O site do MEC disponibiliza o histórico da educação profissional no Brasil (BRASIL, 

2010a), ressaltando desde as experiências a partir da colonização, passando pelo advento da era 

do ouro em Minas Gerais, e chegando na consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil 

por Nilo Peçanha. O histórico da Educação profissional retoma a promulgação do Decreto n° 

787/1906, que criou quatro escolas profissionais no Rio de Janeiro: Campos, Petrópolis, 

Niterói, e Paraíba do Sul, sendo as três primeiras, para o ensino de ofícios e a última à 

aprendizagem agrícola (BRASIL, 2010a).  

Por conseguinte, teve-se o grande marco do Ensino Profissionalizante no Brasil, em 

1909, quando Nilo Peçanha assumiu a Presidência da República e fundou dezenove Escolas de 

Aprendizes Artífices, destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito, por meio do 

Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909 (BRASIL, 1909). De acordo com Otranto e 

Pamplona (2008), a experiência anterior de Nilo Peçanha como governador do estado do Rio 

de Janeiro culminou para a expansão da proposta iniciada em nível estadual para o nível 

nacional. 

A partir desse marco, observou-se grande expansão das escolas e também a criação de 

novas especializações nas escolas existentes. Assim, em 1937 foi assinada a Lei nº 378/1937 

que transformava as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais1, destinados ao 

ensino profissional, de todos os ramos e graus (BRASIL, 2010a).  

 Durante a Era Vargas, na década de 40, entra em voga a denominada Reforma de 

Capanema, sob o comando do ministro da educação e saúde Gustavo Capanema. Essa reforma 

foi marcada pela articulação junto aos ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu projeto 

político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como ‘Estado Novo’. A Reforma foi 

instituída através das chamadas Leis Orgânicas (Decretos-Lei), envolvendo os seguintes ramos 

do ensino: secundário, industrial, comercial, agrícola, normal e primário (OTRANTO; 

PAMPLONA, 2008). 

Otranto e Pamplona (2008) ressaltam que o ensino secundário era reservado às pessoas 

que tivessem requisitos básicos econômicos com o objetivo de prepará-las a exercer os mais 

altos cargos da nação. Observa-se, ainda, a forte ênfase dada ao estímulo do patriotismo. Já a 

 
1 O Liceu foi uma escola fundada por Aristóteles em 335 A. C. A sua designação original era lyceum, 

provavelmente derivado de Apolo Lykeios. Hoje em dia, dá-se a designação de "liceu" a vários estabelecimentos 

culturais ou educativos em vários países, especialmente a determinadas escolas do ensino secundário (Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liceu). 
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educação profissional se resumia a quatro decretos que organizavam os ramos da economia 

englobando os cursos Industrial, Comercial e Agrícola, e, ainda, o curso Normal que se 

destinava à formação de professoras. Os cursos profissionalizantes eram compostos por 2 

ciclos: um Fundamental, considerado ginasial, na maioria dos casos com 4 anos, e outro 

chamado de Técnico com duração de 3 a 4 quatro anos, o último sequencial ao primeiro.  

A reforma teria como pontos de destaque a proposição de uma remodelagem no ensino 

do país, no qual o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio e o ingresso nas 

escolas industriais passou a depender de exames de admissão (BRASIL, 2010a). 

Não obstante, vale destacar que o período dessa reforma intensificou a dualidade na 

educação, na medida em que os egressos da educação média profissionalizante só tinham acesso 

ao ensino superior, na mesma carreira e área, não podendo optar por outra. Além disso, esse 

acesso ao ensino superior era restrito e extremamente dificultado, o que fazia com que poucos 

alunos tivessem oportunidade de alcançar os níveis superiores de ensino. Por outro lado, os 

alunos que terminavam o secundário, podiam prosseguir ao superior, sem restrição alguma 

(OTRANTO; PAMPLONA, 2008). 

Como medidas paliativas de acesso ao ensino superior pelos egressos dos cursos 

profissionalizantes, ao longo dos anos 1950, foram aprovadas algumas Leis de Equivalência – 

parciais em 1950, 1953, 1959 (CIAVATTA; RAMOS, 2011). 

Vale destacar, tomadas como importantes ações integradas à Reforma Capanema e que 

lhe deram sustentação, também na mesma lógica dualista, a criação das primeiras estruturas do 

denominado ‘Sistema S’, iniciando-se com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai) em 1942 e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em 1943, e que 

mais tarde se completaram com outras instituições de educação profissional, organizadas e 

geridas pelos organismos patronais.  

A criação do ‘Sistema S’ tinha o objetivo de oferecer formação técnica ao trabalhador, 

demanda necessária advinda do desenvolvimento industrial na metade do século XX. Assim, a 

formação oferecida pelo Senai atendia ao setor secundário da economia, sendo os cursos 

mantidos por contribuição compulsória dos trabalhadores das indústrias. Nesse contexto, a 

criação do Senai representa a decisão das indústrias em participarem do treinamento da mão de 

obra. Financiado com recursos públicos, mas administrado pela iniciativa privada, organiza-se, 

assim, a maior rede de preparação do trabalhador para a indústria no Brasil. Tais cursos voltam-

se essencialmente para atividades práticas e desenvolvem-se fora do sistema regular de ensino 

(SILVA, 2010). 
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Nesse sentido, Moraes (1998) ressalta que, no Brasil, historicamente, consolidou-se o 

monopólio do ensino profissional pelo empresariado. A autora reitera de forma crítica que o 

Senai foi, ao lado do treinamento nas próprias empresas, a única opção nacional para os 

trabalhadores jovens e adultos empregados e que, apesar de financiado com recursos públicos, 

seus serviços eram gerenciados de forma privada e o atendimento da rede era insignificante 

com relação às demandas sociais e, praticamente, excluía os desempregados. 

Vale destacar que cursos oferecidos pelo Senai, administrados pela Confederação 

Nacional das Indústrias, multiplicaram-se pelo país em meados do século XX e sobreviveram 

às reformas políticas educacionais posteriores (SILVA, 2010). 

No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias e 

passam a ser denominadas Escolas Técnicas Federais, adquirindo autonomia didática e de 

gestão. Assim, observa-se a intensificação da formação de técnicos, mão de obra indispensável 

diante do acelerado processo de industrialização, marcado naquele período principalmente pela 

indústria automobilística, no governo de Juscelino Kubitschek (PEREIRA, 2003). 

A Reforma Capanema prevaleceu até a publicação da Lei nº 4.024/1961, primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1961). Essa Lei trouxe mudanças 

significativas na educação nacional, com a integração entre o ensino profissional e o sistema 

regular de ensino. No entanto, apesar de tentar colocar um fim na dualidade educacional 

instalada, a dualidade ainda permanecia materializada nos currículos, já que o ensino com vistas 

à continuidade de estudos em nível superior, ou seja, o ensino para a elite privilegiava os 

conteúdos necessários para os exames de admissão, enquanto que o ensino profissional 

privilegiava as necessidades do mundo do trabalho (OTRANTO; PAMPLONA, 2008). Assim, 

observa-se que não houve mudanças, pois os diferentes tipos de formação continuavam a 

possuir diferentes clientelas. 

Saviani (1994) ressalta que a partir da década de 1960, por causa da influência da teoria 

do capital humano, a educação passou a ser entendida como principal meio para o 

desenvolvimento econômico. Assim, potencializou-se a ligação entre a educação promovida 

em meio escolar e o trabalho, considerando que a educação potencializaria o trabalho.  

Nesse contexto de influência da teoria do capital humano, inicia-se, no Brasil, o período 

dos governos militares, de 1964 a 1985, que foi caracterizado pela modernização da estrutura 

produtiva ao alto custo do endividamento externo. Foi aprovada a Lei nº 5.692/1971, que 

estabeleceu uma única finalidade para o segundo grau e, compulsoriamente procurou 

transformar as escolas de segundo grau em escolas profissionalizantes (BRASIL, 1971). 

Observa-se, nesse sentido, que uma demanda por formação em regime de urgência se 
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estabeleceu. Nesse tempo, as Escolas Técnicas Federais aumentaram o número de matrículas e 

implantaram novos cursos técnicos (BRASIL, 2010a). 

Ao longo da década de 1970, acirrou-se o debate sobre a compulsoriedade trazida pela 

Lei nº 5.692/1971 e, de acordo com Silva (2010), ela não obteve êxito devido às dificuldades 

de implantação do novo modelo e à crise econômica que o período conhecido como milagre 

econômico enfrentava. Assim, aprovou-se a Lei nº 7.044/1982, na qual a preparação para o 

trabalho passou a ser critério do estabelecimento de ensino (SILVA, 2010). Deste modo, 

observou-se um enfraquecimento ao longo dos anos do ensino profissionalizante e uma 

valorização do ensino propedêutico2, evidenciando novamente a dualidade educacional no 

nosso país.  

Nos anos 1990, a concepção sobre o ensino profissional e tecnológico já se encontrava 

amadurecida e tinha a missão de acompanhar o desenvolvimento das forças produtivas do país 

em diferentes mercados. Foi, então, consequência, o processo de transformação das Escolas 

Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais, gradativamente, em Centros de 

Educação Tecnológica, levando em consideração características específicas para o 

funcionamento do centro, por meio da Lei nº 8.948/1994, (BRASIL, 1994), instituindo, assim, 

o denominado Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Nesse mesmo período, as Escolas 

Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais passam a serem denominados Cefet, nome 

que viria a ser modificado novamente em 2008, face à criação da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. 

Vale destacar que a década de 1990, sobretudo, foi fortemente influenciada por grandes 

transformações sociais, econômicas e políticas. A demanda por um perfil de trabalhador 

diferenciado, que atendesse às expectativas do mercado competitivo e globalizado. De acordo 

com Lima Filho (2002), o discurso dominante da época atribuía à educação o elemento central, 

da reforma, tema chave da virada do século. Esse contexto influenciou as políticas de reformas 

educacionais no país, especificamente as ligadas à educação profissional, vinculando-as aos 

preceitos econômicos, com base em empréstimos e assistência dos organismos internacionais, 

como o Banco Mundial, promovendo, inclusive, ajustes nas legislações nacionais.  

Consequência desse contexto é a aprovação da Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que apresentou nova estrutura 

para a educação brasileira dividida em duas etapas: ensino básico e ensino superior. Essa 

 
2 Propedêutica é uma palavra de origem grega que se refere ao ensino. Pode ser entendida como um curso 

introdutório que supre a necessidade básica de conhecimento em um assunto, mas não dá capacidades 

profissionais (PORTAL DA EDUCAÇÃO, s/d). 
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estrutura contribuiu para desarticular o ensino técnico da etapa do ensino médio, considerando 

a educação profissional de forma independente, não atrelada a nenhum nível de ensino. Por 

outro lado, propôs finalidades para etapa do Ensino Médio ligadas ao mundo do trabalho.  

De acordo com a LDB, a educação profissional deve se adaptar às necessidades do 

mundo do trabalho e em seu capítulo III, art. 39 traz “a educação profissional, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996, p. 13).  

Reforçando essa concepção dualística, tem-se o Decreto nº 2.208/1997, que regulamenta 

a LDB no tocante à educação profissional e, conforme Lima Filho (2002), constitui o principal 

instrumento jurídico-normativo de uma Reforma do Ensino Técnico. "A educação profissional 

de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo 

ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este" (BRASIL, 1997b, s/p).  

Observa-se, assim, um contexto político de defesa da dicotomia entre a formação geral, 

propedêutica; e a formação técnica, profissional, impactando diretamente o ensino profissional 

vigente, modificando sua identidade. Segundo Lima Filho (2002, p. 271), esse decreto 

implicaria no “abandono da experiência pela qual as escolas técnicas federais e centros federais 

de educação tecnológica eram reconhecidos socialmente como instituições educacionais de 

qualidade, tendo os seus egressos boa colocação no mercado de trabalho”. 

Além desse instrumento jurídico-normativo da reforma, tem-se a Lei nº 9.649/1998, que 

em seu art. 47 proibiu a expansão da oferta de educação profissional, limitando a criação de 

novas escolas técnicas por parte da União, no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (BRASIL, 1998). 

Para Moraes (1998), a reforma dirige-se para o mercado; transpõe-se a experiência das 

agências de preparação da mão de obra como o Senai e Senac para a rede pública, introduz-se 

o ensino modularizado e estruturam-se os currículos a partir das demandas pontuais de 

setores/empresas às quais deverá estar vinculada regionalmente e organicamente, sem levar em 

conta, portanto, as necessidades do conjunto da economia, como deve ser o objetivo de uma 

política pública. 

Marcando um novo cenário político na história do Brasil, tem-se, no ano de 2003, a 

ascensão de Lula à presidência, cujo projeto de governo, dentre uma agenda de mudanças, 

previa a revogação do Decreto nº 2.208/1997, pedra fundamental da reforma curricular do 

ensino médio na década anterior, como um dos seus compromissos (RAMOS, 2011). 

Nesse contexto, as questões que permeavam as discussões do ensino médio e o ensino 

profissional voltaram à agenda política, dentre elas, o questionamento do sentido do trabalho 
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no ensino médio, uma das questões que clivaram, historicamente, as discussões a respeito do 

currículo dessa etapa.  

Assim, em um contexto de crise do ensino médio, o ensino profissional ressurge e, pelo 

Decreto nº 5.154/2004 (BRASIL, 2004), uma nova regulamentação que reintroduz o ensino 

técnico nos níveis de educação, admitindo que a articulação entre o ensino médio e a educação 

profissional possa ocorrer de forma integrada, o que significa que a formação básica e a 

profissional poderão dar-se numa mesma instituição de ensino, num mesmo curso, com 

currículo e matrículas únicas (RAMOS, 2011).  

Com isso, na nova regulamentação, a articulação entre ensino médio e técnico poderá 

dar-se de forma integrada, na qual o ensino técnico é cursado simultaneamente com ensino 

médio numa única matrícula e na mesma instituição; concomitante, na qual o ensino médio e 

técnico são cursados, no entanto com duas matrículas diferentes, podendo ser na mesma 

instituição ou não; e a forma subsequente, oferecida somente a quem tenha finalizado o ensino 

médio (BRASIL, 2004). 

Vale ressaltar também que, além do ensino médio integrado para alunos na idade 

prevista (14 a 17 anos), o governo instituiu o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade Proeja. “Assim, toda a elaboração anterior 

referente ao ensino médio integrado abrange também a integração da educação básica com a 

profissional na EJA” (RAMOS, 2011, p. 777).  

A partir de tais reformas e do ensino técnico de nível médio configurando novamente o 

contexto da educação brasileira, vislumbrou-se uma expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica por meio da criação dos Institutos Federais, resultado dos seguintes 

planos: Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, - Decreto nº 6.094/2007 (BRASIL, 

2007a) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE): razões, princípios e programas 

(BRASIL, 2007b). 

O PDE, especificamente, previa diversas ações que buscavam identificar e solucionar 

os problemas que afetavam diretamente a educação brasileira. Um dos problemas apontados foi 

a crise do ensino médio, à qual a expansão da Rede Federal poderia contribuir.  

 

A combinação virtuosa do ensino de ciências naturais, humanidades (inclusive 

filosofia e sociologia) e educação profissional e tecnológica – o que deve contemplar 

o estudo das formas de organização da produção – pode repor, em novas bases, o 

debate sobre a politecnia, no horizonte da superação da oposição entre o propedêutico 

e o profissionalizante. Sem prejuízo do indispensável apoio da União à reestruturação 

das redes estaduais, os IFET podem colaborar para recompor a espinha dorsal do 

ensino médio público: no aspecto propedêutico, o modelo acadêmico deve romper 

com o saber de cor – tão próprio ao ensino médio –, que nada mais é do que “conservar 
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o que se entregou à memória para guardar”; no aspecto profissionalizante, deve 

romper com o ensino mecanicista e objetivante, que estreita, ao invés de alargar, os 

horizontes do educando, tomado como peça de engrenagem de um sistema produtivo 

obsoleto, que ainda não incorporou a ciência como fator de produção (BRASIL, 

2007b, p. 33). 

 

Assim sendo, como marco na história da educação tecnológica no Brasil, a partir da Lei 

nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008) foi instituída a criação dos Institutos Federais de Educação na 

Rede Federal de Educação, um modelo institucional inovador, de acordo com Pacheco (2010), 

não equivalente a nenhum outro modelo de outro país, com uma organização pedagógica 

verticalizada, da educação básica à superior, que permite aos docentes a atuação em diferentes 

níveis de ensino e aos discentes o compartilhamento dos espaços de aprendizagem, incluindo 

os laboratórios, possibilitando o delineamento de trajetórias de formação que podem ir do curso 

técnico ao doutorado. 

Conforme apontam Silva e Terra (2013), para justificar a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, o MEC elencou como um dos objetivos a contribuição 

para o desenvolvimento local e regional, estimulando a permanência de profissionais 

qualificados no interior do Brasil; além de expandir, ampliar e interiorizar a rede de Institutos 

Federais, democratizando e ampliando o acesso de vagas; potencializar a função social e o 

engajamento dos Institutos Federais como expressão das políticas do Governo Federal na 

superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e territoriais.  

Não obstante os benefícios dessa política de expansão, Ramos (2011) alerta que, do 

ponto de vista prático, os educadores brasileiros e a sociedade em geral ainda não incorporaram 

essa concepção referenciada pelos Institutos Federais na perspectiva do ensino médio integrado. 

Ao contrário, ora apresentam uma visão retrógrada vinculada ao ensino médio 

profissionalizante e compensatória, ora defendem um ensino médio propedêutico independente 

da profissionalização. A autora ainda reitera que essa questão conceitual ainda é objeto de muita 

interrogação e de controvérsia entre professores e gestores, provável herança da implementação 

das propostas no contexto do Decreto nº 2.208/1997 (BRASIL, 1997b). 

Outra posição crítica que permanece é que a educação profissional ainda é concebida 

por muitos como uma resposta ao mercado de trabalho, para a adequação dos menos abastados 

ao sistema produtivo capitalista (CERQUEIRA et al, 2009).  

Vale ressaltar que o destaque do ensino técnico e profissionalizante se manifesta 

também no atual Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) que projetou duas de 

suas vinte metas a essa etapa de ensino.  
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Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional.  

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público (BRASIL, 2014, p. 9). 

 

A meta 11 do referido plano ressalta a questão da qualidade do ensino oferecido na 

Rede, a qual tem relação direta com a pesquisa empreendida, que busca mecanismos para 

avaliar o sucesso desta política de expansão da Rede, além do consequente aprimoramento do 

ensino oferecido, tendo como referência o feedback daqueles que passaram pela instituição.  

Considerando-se, pois, a educação profissional e tecnológica como política pública, 

passa-se, agora, à explanação teórica a respeito dos estudos envolvendo as políticas públicas e 

a avaliação destas políticas, reflexões que contribuirão para um entendimento das questões que 

norteiam a pesquisa.  

 

2.2 Revisitando a temática das políticas públicas 

 

Esta seção busca compreender as discussões teóricas a respeito das políticas públicas, 

especificamente as do campo educacional, visando ressaltar a etapa da avaliação e da 

accountability como importante instrumento de mudanças no turno da própria política e de 

transparência. 

 Inicia-se com a tentativa de definir as políticas públicas.  

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 

que governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 

2006, p. 26). 

 

Outro termo que emerge nesse contexto é a questão dos programas sociais que, por 

definição, constituem atividades cuja principal razão para existir é ‘fazer o bem’, isto é, para 

amenizar um problema social ou melhorar as condições sociais (ROSSI et al, 2004).  

Souza (2006) elucida que a política pública e a política social são campos 

multidisciplinares, o que explica a razão pela qual pesquisadores de diversas disciplinas - 

economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, ciências sociais e outras - se 

debruçam sobre a área.  
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Dentro desta perspectiva social inserem-se, assim, as políticas educacionais, que dizem 

respeito especificamente às ações voltadas ao sistema escolar, na qual a verificação de como 

está ocorrendo essas ações, bem como os efeitos gerados por estas caracterizam a avaliação de 

políticas educacionais (JESUS, 2014). 

Nesse sentido, Pacheco (2010) considera que a educação profissional e tecnológica, foco 

desta pesquisa, se configura como uma política pública, não somente pela fonte de 

financiamento de sua manutenção, mas, principalmente, por seu compromisso com o todo 

social. 

Outra perspectiva que precisa ser analisada quando se trata de políticas públicas é o 

envolvimento de decisões em que critérios normativos, que abrangem valores, estão em disputa 

e compreendem decisões e ações que se referem à alocação e recursos. Portanto, é um campo 

em que não há neutralidade nem ausência de interesses (CONDÉ, 2012). 

Nesse sentido, observa-se a dificuldade para se definir um campo complexo que envolve 

múltiplos aspectos e setores. Inclusive, Souza (2006) alerta que muitas definições acabam 

enfatizando o papel da política pública na solução de problemas, o que, de acordo com alguns 

críticos dessa vertente, ignoram a essência da política pública que seria o embate em torno de 

ideias e interesses.  

Cabe destacar que a política pública como área do conhecimento e disciplina acadêmica 

nasce nos Estados Unidos como subárea da ciência política e sob o pressuposto analítico de que 

aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser formulado cientificamente e 

analisado por pesquisadores independentes (SOUZA, 2006). Assim, essa vertente de pesquisa 

da ciência política, de acordo com Frey (2000), começou a se instituir já no início dos anos 50, 

sob o rótulo de ‘policy science'. 

No que concerne ao início das pesquisas no campo das políticas públicas nos países, 

Frey (2000) ressalta que a ciência política se iniciou nos Estados Unidos na década de 50. Já na 

Europa, particularmente na Alemanha, a preocupação com determinados campos de políticas 

só toma força no início dos anos 1970, em que o planejamento e as políticas setoriais foram 

estendidos significativamente. Já no Brasil, os estudos são recentes, esporádicos e carecem de 

um embasamento teórico consistente.  

Vale destacar que sobre o campo das políticas públicas emergem abordagens que 

contribuem para a compreensão de toda a dinâmica referente a esse processo, desde a criação 

de determinada política até os processos considerados finais, que envolvem sua avaliação. Uma 

das abordagens mais difundidas e citadas nos manuais clássicos de Ciência Política é a 

denominada policy cycle, o ciclo de políticas, a qual constitui em uma subdivisão do agir 
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público em fases parciais do processo político-administrativo de resolução de problemas se 

configurando em um modelo heurístico interessante para análise da vida de uma política pública 

(FREY, 2000). 

Comum a todas as propostas encontradas na bibliografia a respeito das subdivisões das 

etapas do ciclo político, observa-se as fases da formulação, da implementação e do controle dos 

impactos das políticas. Algumas bibliografias apresentam um detalhamento maior das ações e, 

de acordo com Frey (2000), é importante uma subdivisão um pouco mais sofisticada quando se 

trata de uma análise. Nesse sentido, o autor propõe distinguir entre as seguintes fases: 

“percepção e definição de problemas, agenda-setting, elaboração de programas e decisão, 

implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção da ação” 

(FREY, 2000, p. 226). 

Souza (2006) também apresenta contribuições a respeito do ciclo de políticas, definido, 

pela autora, como uma tipologia que vê a política como um ciclo deliberativo, formado por 

vários estágios - definição da agenda; identificação de alternativas; avaliação das opções; 

seleção das opções; implementação e avaliação - e constituindo um processo dinâmico e de 

aprendizado. 

De acordo com Mainardes (2006), o ciclo de políticas públicas tem sido utilizado como 

referencial para se estudar as políticas públicas em variados contextos, entre eles no contexto 

das políticas sociais e educacionais. Além disso, o ciclo de políticas públicas permite uma 

análise crítica de todo o processo de construção e implementação tanto de programas quanto de 

políticas no âmbito prático das ações. No entanto, o autor alerta que essa abordagem do ciclo, 

quando adotada como referencial, deve-se ter a compreensão de que ela não é estática, mas sim 

dinâmica e flexível. 

No mesmo caminho crítico, Frey (2000) alerta que a concepção do policy cycle prevê 

que o processo de resolução de um problema consiste em uma sequência de passos. No entanto, 

na prática, os atores político-administrativos dificilmente se atêm a essa sequência e nem 

sempre a vida de uma política se dará em pleno acordo com o modelo. Não obstante, a não 

correspondência dos processos políticos ao modelo teórico não significa que ele seja 

inadequado para entendimento do curso da política e enfatiza a importância do seu caráter como 

instrumento de análise. 

Uma explicação prática a respeito da não correspondência da política à abordagem do 

ciclo pode ser percebida por meio da etapa da avaliação, tradicionalmente considerada como 

última etapa do policy cycle. De acordo com Frey (2000), essa etapa da avaliação encontra-se 

em todas as fases do ciclo político e não exclusivamente ao final da ação, pois o controle de 
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impacto deveria acompanhar as diversas fases do processo, conduzindo a reformulações 

contínuas do programa.  

Januzzi (2014) argumenta que a avaliação, como etapa final do ciclo, é realizada após a 

implementação e trata-se de um momento de natureza reflexiva para observância da efetividade 

ou não do programa. Essa etapa, na concepção do autor, deveria ser denominada de avaliação 

somativa, evitando-se o duplo sentido, pois se distingue das atividades de monitoramento e 

avaliação, que se realizam por meio de indicadores e que podem ser realizadas em qualquer 

etapa do ciclo. 

Não obstante essas divergências conceituais a respeito do ciclo de políticas, para fins 

deste trabalho, aprofunda-se, a seguir, em uma subseção específica, a etapa da avaliação de 

políticas como importante instrumento de verificação do êxito de uma política implementada. 

 

2.2.1 A etapa da avaliação de políticas públicas  

  

A etapa da avaliação de políticas públicas, de acordo com Perez (2010) merece atenção 

especial, especificamente pela escassez de pesquisas na área da fase de implementação das 

políticas. De acordo com o autor, há um predomínio de pesquisas na área do diagnóstico e da 

formulação das propostas das políticas, ou seja, as fases iniciais, que são vistas, inclusive, como 

as mais prestigiadas, uma vez que analistas se dedicam mais a essas fases do que aos processos 

operados para as políticas alcançarem os efeitos desejados. Assim sendo, é necessário investigar 

sob que condições as diversas políticas são implementadas, como elas funcionam e se são 

exitosas. 

Conforme Faria (2005), a avaliação considerada como última etapa do ciclo provém de 

uma visão canônica adotada em manuais de introdução às políticas públicas e mais 

especificamente ao ciclo de políticas, como descrito na seção anterior. Nessa concepção a 

avaliação é concebida como: atividade destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação 

cujo ciclo de vida se encerra; a fornecer elementos para o desenho de novas intervenções ou 

para o aprimoramento de políticas e programas em curso; como parte da prestação de contas e 

da responsabilização dos agentes estatais, ou seja, como elemento central da accountability.  

Frey (2000) complementa que na fase da avaliação de políticas e da correção de ação 

(evaluation), apreciam-se os programas já implementados no tocante a seus impactos efetivos. 

Nesse momento, caso os objetivos tenham sido alcançados, o programa poderá ser suspenso ou 

ser finalizado; caso contrário, ou seja, o não atendimento dos objetivos traçados, o programa 
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poderá ser revisto ou modificado ou ser instaurada uma nova fase de percepção e definição de 

problemas. 

Para compreender a importância da etapa de avaliação das políticas e programas, cabe 

resgatar um breve percurso histórico de evolução desse campo.  

Rossi et al (2004), especificamente a respeito dos programas sociais, ressaltam que a 

avaliação sistemática dos programas, inicialmente, abarcou a área da educação e da saúde 

pública. Antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os esforços mais significativos foram 

dirigidos a avaliar programas de alfabetização e de formação profissional e iniciativas de saúde 

pública para reduzir a mortalidade e morbidade por doenças infecciosas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, vários grandes programas federais e de financiamento 

privado foram lançados para proporcionar o desenvolvimento urbano e habitação, educação 

tecnológica e cultural, formação profissional e atividades de saúde preventiva. Foi também 

durante esse tempo que as agências federais e fundações privadas fizeram grandes 

compromissos com programas internacionais de planejamento familiar, saúde e nutrição e 

desenvolvimento rural. Assim, as despesas passaram a ser muito grandes e, consequentemente, 

foram acompanhadas por demandas de conhecimento dos resultados (ROSSI et al, 2004). 

No que concerne à pesquisa acadêmica sobre a temática, durante os anos 1960, o número 

de artigos e livros sobre pesquisa de avaliação cresceu consideravelmente. Rossi et al (2004) 

citam algumas pesquisas empreendidas na época: (1959) monografia de Hayes, em pesquisa de 

avaliação em países menos desenvolvidos; Suchman (1967) com revisão dos métodos de 

pesquisa de avaliação; e (1969) chamada de experimentação social de Campbell. Nos Estados 

Unidos, o principal impulso para o surto de interesse em pesquisa de avaliação foi a guerra 

federal sobre a pobreza, iniciada sob a presidência de Lyndon Johnson. Assim, no final dos 

anos 1960, a pesquisa de avaliação tornou-se uma indústria em crescimento. 

Rossi et al (2004) destacam um amadurecimento do campo de avaliação das políticas e 

programas principalmente com a inserção de outros atores interessados.  

 

A incorporação da perspectiva do consumidor em pesquisa de avaliação mudou o 

campo além da ciência social acadêmica. A avaliação tornou-se uma atividade política 

e gerencial, que faz uma contribuição significativa para o complexo mosaico em que 

emergem as decisões e recursos da política para iniciar, ampliar, alterar ou manter 

programas para melhorar a condição humana. Neste sentido, a pesquisa de avaliação 

deve ser vista como parte integrante da política social e movimentos da administração 

pública (ROSSI ei al, 2004, p. 22, tradução nossa).  

 

De acordo com Faria (2005), os estudos avaliativos originalmente tinham como foco 

servirem de instrumentos de planejamento para os formuladores de políticas, evidenciando uma 
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função de uso ‘instrumental’ da avaliação. No entanto, chegou um momento de percepção de 

que, na prática, não eram observadas tomadas de decisão mais corretas e efetivas a partir, 

exclusivamente, da realização da avaliação. Assim, desnudou-se a expectativa do uso 

instrumental, criando um campo de investigação profícuo que é a determinação dos usos da 

avaliação.  

No que concerne às motivações do Estado para empreendimento da avaliação das 

políticas e programas, Derlien (2001) apresenta um percurso histórico relevante para 

compreensão. Assim, o autor exemplifica que a primeira função da avaliação foi a denominada 

de ‘informação’, a qual prevaleceu na fase de início do movimento, por volta dos anos 60. Essa 

função buscava responder para os gestores dos programas as seguintes perguntas: As políticas 

funcionam? Que efeito produzem? Conseguiram os objetivos programados? Quais as 

consequências não previstas, positivas ou negativas? Como se pode melhorar estas políticas?  

Essa motivação foi alterada para a segunda função, denominada ‘realocação’, por razões 

advindas dos contextos políticos e econômicos em que os países passaram a partir de 1980, 

tendo agora um foco na alocação racional dos recursos a partir dos resultados das avaliações. 

Nesse sentido, de acordo com Derlien (2001), os atores envolvidos passam a não ser mais os 

administradores dos programas, como na função de informação anteriormente descrita, mas os 

escritórios de auditoria, os Ministérios da Fazenda e as unidades centrais, cujos objetivos eram 

responder perguntas do tipo: quais os programas podem ser suprimidos ou reconduzidos a partir 

dos resultados negativos da avaliação? Quais as consequências da privatização de determinadas 

áreas? Como se pode ter mais rendimento por meio do dinheiro a partir da reorganização dos 

programas?  

Nessa perspectiva, Rossi et al (2004) advogam que a necessidade de avaliação do 

programa não diminuiu na era atual e observam um crescimento. Na verdade, a preocupação 

contemporânea sobre a alocação de recursos escassos torna mais essencial do que nunca avaliar 

a eficácia das intervenções sociais. Assim, as perspectivas políticas durante as últimas décadas, 

não só nos Estados Unidos, mas também em uma série de países da Europa Ocidental, de acordo 

com os autores, têm sido uma preocupação com o equilíbrio entre benefícios e custos dos 

programas sociais. 

Vale destacar que essa perspectiva de mudança da finalidade da avaliação para se tornar 

um instrumento de racionalização da despesa pública dos Estados, de acordo com Serapioni 

(2016), se deu, sobretudo, a partir de 1980, com as crises petrolífera e econômica que 

acometeram os países ocidentais. Nesse âmbito, observa-se uma ampliação das atividades de 

avaliação por meio da criação de métodos por economistas especificamente para análise de 
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custos e benefícios dos programas. No entanto, as abordagens dos economistas revelaram-se 

insuficientes, pois, de acordo com Serapioni (2016, p. 64), não levavam em consideração a 

“complexidade das dimensões não econômicas da avaliação de programas e serviços sociais 

(saúde, educação, assistência social, etc) ”. Assim, a partir dos anos de 1990, observa-se uma 

preocupação com abordagens mais qualitativas e interdisciplinares na avaliação.  

No Brasil, a cultura da avaliação das políticas e programas tem apresentado um 

crescente interesse do meio acadêmico e de gestores do setor público recentemente. Esse 

movimento é considerado tardio se comparado à evolução da agenda de debates que ocorreram 

no âmbito internacional, que remonta a década de 1960, quando houve uma expansão dos 

programas sociais acompanhada de análises com objetivos de avaliar o funcionamento e o 

impacto desses programas (SERPA; CALMON, 2009).  

Vale destacar que apesar do crescimento do interesse pela área da avaliação das políticas 

públicas no Brasil, o campo ainda é bastante incipiente, fragmentado e de institucionalização 

precária. Observa-se, assim, uma carência de estudos ‘pós-decisão’, que faz com que a análise 

de políticas se baseie em questões tradicionais valorizadas pela Ciência Política, já que há uma 

fragilidade no campo de estudos da Administração Pública (FARIA, 2005). 

Serpa e Calmon (2009) alertam que o debate sobre a avaliação de políticas no Brasil 

ocorre sem uma perspectiva estratégica ou uma agenda de reformas, de forma isolada e 

fragmentada. De acordo com os autores, o debate brasileiro no campo é alimentado por teorias, 

métodos e técnicas de avaliação advindos do exterior. No entanto, esse conhecimento tem sido 

absorvido de forma parcial e muitas vezes acrítica, sem a devida reflexão e adaptação ao 

contexto brasileiro.  

A respeito da avaliação no Brasil, Faria (2003) acrescenta: 

 

A notória carência de estudos dedicados aos processos e às metodologias de avaliação 

de políticas, contudo, deve também ser tributada à escassa utilização da avaliação, 

como instrumento de gestão, pelo setor público do país nos três níveis de governo. 

Tais pontos sugerem, ainda, que esse campo de análise no Brasil permanece, em larga 

medida, magnetizado pelos processos decisórios (FARIA, 2003, p. 22). 

 

Outra questão que merece destaque no caso brasileiro, é a observância de posturas de 

rejeição da materialização de propostas avaliativas no âmbito interno e externo das instituições 

de ensino. De acordo com Coelho e Oliveira (2012), a renúncia a estas iniciativas é um modo 

de contrapor-se às formas de implementação da avaliação que, em sua maioria, se apresentaram 

como impositivas por parte do Estado, com forte concepção produtivista, punitiva e 

meritocrática. 
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A partir das conclusões a respeito da não utilização da avaliação como instrumento de 

gestão pelo setor público brasileiro, reconhece-se, também, a consequente desconsideração da 

accountability, termo que vem sido discutido como importante componente da reforma do 

Estado. Trata-se de um conceito que entrou para o léxico da teoria política atual e se tornou um 

princípio fundamental do ordenamento democrático, já que sua definição se relaciona com uma 

maior transparência das ações do Estado frente à sociedade, criando, assim, uma política da 

transparência nos governos ditos democráticos (FILGUEIRAS, 2011). 

Tendo em vista que a criação dos Institutos Federais constitui uma política pública 

educacional de expansão do ensino profissionalizante no país, e que, como política pública, 

precisa prestar contas sobre sua atividade fim, atenta-se, nesta pesquisa, para o potencial do 

aluno egresso como fonte de informação que possa favorecer esse accountability. Nesse 

sentido, apresenta-se a seção a seguir, que contribuirá para um aprofundamento sobre o 

acompanhamento do egresso.  

 

2.3 O acompanhamento do egresso e suas contribuições 

 

Inicia-se esta seção destacando conceitualmente o aluno egresso, que, conforme 

Lousada e Martins (2005), é aquele que concluiu os estudos, recebeu o diploma e está apto a 

exercer atividades no mercado de trabalho. Essa definição coaduna com a perspectiva geral 

encontrada de que o termo egresso apresenta a ideia de saída, de afastamento, como sinônimo 

(MICHAELIS, s/d).  

Nessa perspectiva considera-se que a saída, afastamento, pode dar-se de diversas 

maneiras, abrindo o leque para um entendimento do termo egresso de forma mais ampliada, 

conforme aponta Pena (2000), que observa, especificamente no campo educacional, uma 

divergência na definição do termo egresso, pois alguns teóricos e documentos usam o termo 

para referir-se exclusivamente aos alunos formados, outros incluem na categoria dos egressos 

os diplomados, os desistentes, os transferidos e jubilados. 

Optou-se, nesta dissertação, pelo entendimento apresentado pelo MEC (BRASIL, 

2009a), que considera o egresso como o aluno concluinte de um curso. Assim sendo, apesar da 

importância dos egressos para as instituições de ensino, ainda não se verifica uma cultura de 

valorização deste público que, na maioria dos casos, tem o diploma como representante do corte 

de suas relações com a instituição (COELHO; OLIVEIRA, 2012).  

Nesse sentido, observa-se que a relação com a instituição quando discente é intensa e 

contínua e, depois de formado, a relação com a instituição passa a ser quase que inexistente, 
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gerando no egresso a sensação de abandono por parte da Instituição de Ensino Superior (IES), 

a qual, até então, não se sentia na obrigação de estabelecer contato com o egresso e de 

acompanhar seus caminhos após a formatura (MICHELAN et al, 2009). 

Essa obrigação passou a ser entendida nesse contexto a partir dos documentos legais 

que advogam sobre a importância das instituições de ensino se relacionarem com o egresso, 

passando esse público a agregar valor às avaliações institucionais realizadas pelo MEC.  

Dentre os documentos, destaca-se a Portaria do MEC nº 646/1997 (BRASIL, 1997a) 

que ressalta, especificamente a respeito das instituições federais de educação tecnológica, a 

necessidade de se identificar novos perfis profissionais e adequar a oferta de cursos às demandas 

dos setores produtivos. Para isto, recomendam a criação de mecanismos permanentes de sistema 

de acompanhamento de egressos e de estudos de demanda de profissionais.  

Embora não diretamente relacionada às instituições federais de educação tecnológica, 

considera-se possível a utilização de legislações atinentes à educação superior, tendo em vista 

a equiparação da Rede Federal às Instituições de Ensino Superior. Assim sendo, observa-se 

outro documento normativo, indicadores que constituem o instrumento de avaliação externa de 

instituições de educação do Sinaes (BRASIL, 2009b), Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, que classificam com nota máxima as instituições que desenvolvem uma 

política de acompanhamento do egresso e as que também promovem programas de educação 

continuada voltados para o egresso.  

A respeito do Sinaes, Lima e Andriola (2018) acrescentam que a nona dimensão 

avaliativa, direcionada para as políticas de atendimento ao estudante e ao aluno egresso, 

considera a inserção profissional do egresso e a sua participação na vida da instituição 

formadora como um critério para a qualidade educacional desenvolvida pela Instituição. Nesse 

sentido, os autores defendem a necessidade de diversificação dos estudos avaliativos com 

alunos e egressos a fim de ampliar a visão sobre a profissão, além de apontar desequilíbrios 

relativos à formação e à atuação em diferentes contextos econômicos. 

Na mesma perspectiva, observa-se um consenso entre os autores sobre a relevância das 

instituições de ensino promoverem o acompanhamento dos egressos (LOUSADA; MARTINS, 

2005; ANDRIOLA, 2014; TEIXEIRA, 2015; MACCARI; TEIXEIRA, 2014; QUEIROZ, 

2014; PAUL, 2015; COELHO; OLIVEIRA, 2012). 

Assim, Lousada e Martins (2005) ressaltam que por meio do acompanhamento do 

egresso as instituições obtêm um feedback necessário à avaliação do ensino ofertado, podendo 

fazer mudanças nos currículos e processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos, visando 

ao preenchimento de lacunas existentes. Ressaltam ainda a oportunidade de utilização dos 
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resultados da pesquisa com os egressos como forma de aperfeiçoar ações de marketing 

institucional e que é imprescindível conhecer o perfil profissional dos egressos e suas 

adequações aos setores em que atuam, pois isso possibilita uma reflexão crítica sobre a 

formação oferecida e a sua relação com as necessidades do mercado de trabalho. 

Os autores ainda defendem a construção de um sistema de acompanhamento de egressos 

como uma ferramenta para gestão institucional. Sendo assim, é importante que os gestores 

reconheçam a necessidade de se obter dados sobre a qualidade do profissional que vem 

formando, e isso se torna possível por meio da avaliação institucional, a qual precisa da adesão 

de toda comunidade acadêmica, inclusive dos alunos desde o seu ingresso no curso, 

contribuindo, assim, para construção de uma cultura de acompanhamento do egresso 

(LOUSADA; MARTINS, 2005). 

A respeito dessa cultura de acompanhamento de egressos, Queiroz e Paula (2017) 

enfatizam a importância de que o egresso tenha criado laços e vínculos com a IES durante o 

período em que foi aluno, pois isso possibilita a compreensão de que, mesmo sem vínculo 

formal com a instituição, o egresso se encontra ligado àquela coletividade por laços de 

reciprocidade e sentimentos mútuos.  

Para concretização desse estreitamento do vínculo, Queiroz e Paula (2017) enumeram 

diversas ações que a instituição poderá promover para envolver o aluno e se caracterizar como 

um símbolo, tais como: o bom relacionamento entre alunos e professores e adequado 

atendimento administrativo por parte dos funcionários; a promoção de eventos esportivos; 

encontros de turma comemorativos, inclusive com o envolvimento da família; eventos culturais 

e de lazer abertos ao público; envio de notícias relevantes para área de atuação do egresso e 

formação continuada por e-mail; oferecimento de desconto nos cursos de especialização e 

extensão; empréstimo domiciliar nas bibliotecas; banco de oportunidades de trabalho; 

possibilidades de localização dos ex-colegas; e formação de uma rede social interna da IES 

(QUEIROZ; PAULA, 2017).  

Conforme Lima e Andriola (2018), o acompanhamento de egressos possibilita a 

verificação da situação socioeconômica dos egressos; a percepção do nível de participação nos 

espaços físicos das instituições; possibilita uma coleta de propostas construtivas, divulgação de 

cursos, projetos de extensão e pesquisa, além da observância de demanda de cursos para outros 

níveis de ensino. Além disso, os dados provenientes desta aproximação entre instituição e 

egresso irão auxiliar no apontamento da realidade qualitativa da IES, ou seja, vão conferir 

significado à avaliação dos cursos, quanto a sua respeitabilidade, desempenho, qualidade e, até 

mesmo, quanto ao seu prestígio externo.  
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O relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) (2012) defende que o 

acompanhamento de egressos representa a política que permite a avaliação da adequabilidade 

da capacitação fornecida pelos Institutos Federais às demandas do setor produtivo. Essas 

informações são necessárias para justificar a continuidade ou alteração dos conteúdos 

programáticos das disciplinas integrantes dos cursos já existentes e para dar suporte à criação 

de novos cursos. 

A respeito de mudanças na estrutura pedagógica de um curso advinda de informações 

dos egressos, Câmara e Santos (2012) defendem que, especificamente no cotidiano de trabalho, 

o egresso enfrenta situações complexas, que o levam a confrontar as competências 

desenvolvidas durante o curso com as requeridas no exercício profissional. Assim, poderá ser 

avaliada a adequação da estrutura pedagógica do curso que foi vivenciado, bem como aspectos 

intervenientes no processo de formação acadêmica, cabendo mudanças e aperfeiçoamento para 

experiências futuras.  

Na mesma perspectiva, a respeito do mercado de trabalho, Michelan et al (2009) 

destacam a importância do quanto o momento da inserção profissional é propício para a 

identificação de possíveis falhas na formação e a proposição de melhorias na estrutura dos 

cursos, no currículo. Mas para que isso aconteça, é necessária a criação de mecanismos de 

feedbacks do aproveitamento dos egressos no mercado de trabalho, consolidando uma pesquisa 

abrangente.  

Cerqueira et al (2009) acrescentam a relevância deste tipo de estudo com os egressos, 

pois oferece elementos para verificar a relevância da escola na vida do ex-aluno, conhecer a 

realidade do mundo do trabalho que ele atua, oferecendo elementos que subsidiam a reflexão 

sobre a práxis da educação oferecida, significando o elo entre a escola, o mercado de trabalho 

e a sociedade. 

Defendendo que a questão fundamental do estudo dos formados é o impacto da 

experiência formativa na trajetória profissional, Schwartzman e Castro (1991) reiteram que 

outras dimensões também devem ser consideradas, pois interessa conhecer as trajetórias 

formativas, o tempo que levaram para se estabilizar profissionalmente, onde se encontram hoje, 

as competências requeridas, a autonomia que possuem, enfim, quais são os níveis de satisfação 

e as perspectivas que têm com o futuro.  

Nesse sentido, portanto, esse acompanhamento é considerado um ganho múltiplo, já que 

pode possibilitar um aperfeiçoamento pessoal e profissional dos egressos, por meio do 

relacionamento com a instituição, bem como proporcionar o desenvolvimento da instituição, 

que poderá repensar e melhorar constantemente sua atuação (TEIXEIRA, 2015).  
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Passa-se, agora, à subseção que apresenta algumas experiências práticas de 

acompanhamento do egresso.  

 

2.3.1 O acompanhamento de egressos na prática: algumas experiências 

 

Considera-se importante nesta dissertação a análise de algumas experiências de 

acompanhamento de egressos antevendo o objetivo geral desta pesquisa que é a proposição de 

um instrumento que considere o feedback dos egressos como fonte para o desenvolvimento da 

instituição.  

Nesse sentido, inicia-se esta seção ressaltando Teixeira (2015), que se baseia no sistema 

de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e que 

sinaliza a importância dos programas e IES acompanhar os alunos egressos como forma de 

medir a qualidade dos cursos. A autora observou que nos alunos egressos há uma ausência da 

cultura em manter os dados disponíveis e atualizados. A pesquisa realizada por Maccari (2008) 

corrobora para esse entendimento, pois verificou que os egressos não têm consciência da 

necessidade de atualizar o currículo na Plataforma Lattes, um dos meios utilizados pelas 

instituições de ensino superior para coletar dados. Vale ressaltar que este entrave é comum em 

cursos de pós-graduação, o que também seria uma dificuldade para alunos de outras etapas da 

escolaridade pensando no contexto do IF Sudeste MG.  

Assim, algumas possibilidades são apresentadas pelos autores para uma efetivação do 

acompanhamento de egressos nas instituições de ensino. Observam-se como os sistemas de 

informação são relevantes artefatos a serem desenvolvidos como forma de estratégia de 

relacionamento com os egressos, facilitando na gestão dos dados destes sujeitos. Ressalta-se 

que a cada ano esta base de dados nas instituições é expandida, daí a necessidade de um sistema 

de informações consistente. Junto a isso, tanto os gestores quanto os egressos como usuários 

das informações são fundamentais, pois a compreensão de ambos facilita no desenvolvimento 

e aperfeiçoamento dos sistemas existentes (QUEIROZ; PAULA, 2016). 

Nesse contexto de relevância dos sistemas de informação, destaca-se o Programa de Ex-

alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sempre UFMG, programa criado 

em 2000, com a missão de manter os vínculos e os laços de reciprocidade entre a UFMG e seus 

ex-alunos, incentivando a cultura do retorno à Universidade. Todas as ações e atividades do 

Sempre UFMG permeiam a informação, uma vez que ferramentas informacionais foram 

concebidas com o intuito de facilitar a manutenção do vínculo do egresso com a referida 

instituição. Mesmo se configurando como um artefato eficiente de acompanhamento de 
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egressos, Queiroz (2014) identificou problemáticas relativas à atualização de dados cadastrais 

no sistema, bem como lacunas referentes a questões mais interpessoais, de percepção, de 

registro afetivo e simbólico dos egressos. Nesse sentido, empreendeu pesquisa com objetivo de 

aprimorar o sistema já consolidado.  

Outra alternativa foi apontada por Teixeira (2015), que propôs uma sistemática para 

acompanhamento de alunos e egressos por meio da gestão de projetos. Ainda como possível 

solução, Maccari e Teixeira (2014) apontam a criação de associações de alunos, já que 

propiciam oportunidades de networking e relacionamento entre a universidade e os alunos ou 

entre alunos. Tal associação de alunos poderá consolidar-se por meio da criação de um Portal 

Virtual Interativo. 

No que concerne aos portais de egressos, as experiências brasileiras, de acordo com Paul 

(2015), apontam um crescente investimento. As universidades públicas e os institutos federais, 

atualmente, estão focados a desenvolver seus ‘Portais de Egressos’. O mesmo ocorreu em 

relação às universidades particulares, mais sujeitas à concorrência, têm a tendência de se 

mostrar mais próximas de seus formandos e mais sensíveis às condições de inserção dos ex-

alunos. No entanto, o aparente baixo nível de utilização das informações poderia sugerir uma 

abordagem de tipo marketing. Por outro lado, as instituições federais parecem se mostrar 

bastante conservadoras quanto a esse aspecto, pois raras são aquelas que oferecem tal portal. 

De uma maneira geral, os dados da pesquisa apontam que a maioria dos portais não oferece aos 

ex-alunos mais do que um simples cadastramento.  

A utilização de redes sociais, como o Facebook, também pode contribuir para aumentar 

os laços com a instituição, tendo como objetivo maior a solicitação de alunos para ações 

voluntariadas e doações financeiras dos alunos para manutenção da instituição, comportamento 

muito comum nos Estados Unidos. Considera-se, assim, a rede social uma ferramenta de baixo 

custo que pode promover a comunicação e proximidade, tornando fortes os laços entre a 

instituição e seus alunos/ ex-alunos (FARROW; YUAN, 2011). 

Vale ressaltar que as experiências de instituições internacionais são as mais inovadoras 

no que diz respeito ao relacionamento com o egresso. Nesse sentido, nas pesquisas revisitadas 

reconhece-se um termo em inglês, cunhado internacionalmente, para referir-se ao egresso, 

denominado alumni, que equivale a alunos formados, que concluíram uma etapa do ensino 

(MACCARI; TEIXEIRA, 2014).  

Segundo Pereira (2006), o relacionamento é a palavra-chave para as instituições norte-

americanas, como é o caso da Universidade de Harvard, a mais renomada instituição de ensino 

dos Estados Unidos, que realiza essa ação de forma contínua e profissional. Somam-se a ela, 
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outras importantes Universidades norte-americanas e de outros países, como Cambridge e 

Oxford, do Reino Unido, que vêm construindo um relacionamento efetivo com os seus egressos, 

principalmente visando a captação de recursos. Nota-se que existe uma cultura de retorno em 

que o egresso bem-sucedido retribui, muitas vezes financeiramente, à instituição formadora. 

Essa prática visando a captação de recursos é ainda pouco encontrada nas experiências 

brasileiras. No entanto, Barnard e Rensleigh (2008) alertam que o ganho do relacionamento 

com o egresso nas nações menos desenvolvidas constitui um papel criticamente importante no 

desenvolvimento econômico e social. Assim sendo, ainda que não vise este retorno financeiro, 

é relevante pensar em estratégias que fomentem este relacionamento. 

Outro destaque é a experiência Italiana, que se configura no projeto denominado 

AlmaLaurea, criado em 1994, por iniciativa do Observatório Estatístico da Universidade de 

Bolonha, administrado por um Consórcio das Universidades Italianas e com apoio do 

Ministério da Educação, da Universidade e da Pesquisa. O projeto é reconhecido positivamente 

pela alta confiabilidade dos dados, pela divulgação dos resultados, alta taxa de respostas dos 

graduados, além do envolvimento de diversos atores tais como a instituição, os estudantes, as 

empresas e o Ministério do Ensino Superior (PAUL, 2015). 

De acordo com Paul (2015), a ideia fundamental do projeto italiano se configura na 

criação de uma base de dados confiável e atualizada de currículo vitae (CV) dos egressos que 

seja acessível às empresas. Os estudantes, da sua parte, têm todo o interesse em ter os seus CV 

nesse arquivo e, portanto, respondem aos questionários que os alimentam; as universidades, por 

sua vez, têm interesse em dispor de informações sobre o futuro dos seus alunos e em contar 

com dados confiáveis; por fim, as empresas têm interesse em utilizar os CV dos egressos no 

intuito de ganhar tempo nos procedimentos de contratação. Assim, compreende-se a relação 

tríade de beneficiários do sistema: egresso, instituição formadora e empresas contratantes.  

Coelho e Oliveira (2012) também ressaltam as experiências dos Países da União 

Europeia no acompanhamento dos egressos, na transição do egresso da vida acadêmica até sua 

inserção no mundo do trabalho por meio de observatórios criados com esta finalidade. E aponta 

Portugal como um dos países com relevantes trabalhos investigativos sobre seus diplomados, 

realizados pelo Ministério da Educação e pelas universidades portuguesas. 

No Brasil, conforme aponta Pena (2000), há grande carência de estudos sobre a temática 

dos egressos. No entanto, observa-se que as políticas de governo têm se atentado para a 

potencialidade do egresso, ainda que de forma tardia, principalmente, no que se refere à 

avaliação institucional. Embora se reconheça resistências no âmbito brasileiro quando se trata 

de avaliação interna ou externa de instituições de ensino, devido, em muitos casos, ao caráter 
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impositivo pelo Estado, essa concepção de avaliação por meio do egresso é importante para 

verificar se a instituição tem cumprido seu papel social, reiterando a relevância de se avaliar 

pelo lado de quem recebeu a formação (COELHO; OLIVEIRA, 2012).  

Passa-se, agora, à apresentação teórica sobre a temática do Desenvolvimento 

Organizacional, considerando sua relação com a proposta da pesquisa sobre o acompanhamento 

do egresso.  

 

2.4 Desenvolvimento Organizacional 

 

O conceito de mudança é parte integrante da literatura sobre desenvolvimento 

organizacional. Assim, didaticamente, Motta (1972), antes de definir desenvolvimento 

organizacional, define o que seria mudança organizacional, que consiste em um conjunto de 

alterações na situação ou no ambiente de trabalho de uma organização. De acordo com o autor, 

esse entendimento contribui para a compreensão do que seria o desenvolvimento 

organizacional, que, nessa lógica, simplista consistiria em uma mudança organizacional 

planejada. 

Bennis (1976) definiu o desenvolvimento organizacional como resposta à mudança, 

complexa estratégia organizacional educacional que tem por finalidade mudar crenças, as 

atitudes, os valores e a estrutura das organizações, de modo que elas pudessem melhor se 

adaptar aos novos mercados, tecnologias e desafios a ao próprio ritmo vertiginoso das 

mudanças. 

Não obstante, alguns autores defendem que a nomenclatura desenvolvimento 

organizacional seria um nome novo para um produto relativamente velho. Lobos (1975) ressalta 

que a tendência da moderna gerência de relações industriais é denominar qualquer tradicional 

programa de treinamento gerencial, desenvolvimento organizacional. Outra compreensão seria 

qualquer coisa que aumenta a participação dos empregados nos assuntos da organização ou, 

ainda, o desenvolvimento organizacional pode também constituir apenas um modelo normativo 

que prescreve certo tipo de comportamento que se considera apropriado e efetivo para todas as 

organizações em todo tipo de situações.  

Lobos (1975) ressalta que a implantação e manutenção do processo de desenvolvimento 

organizacional precisa envolver a cúpula da empresa e agente de mudança. De acordo com o 

autor, é imprescindível que os envolvidos reconheçam que há problemas na empresa, além de 

acreditarem na aplicabilidade da ciência do comportamento organizacional aos problemas 

gerais ou específicos identificados. Essa crença pode estar baseada em argumentos cognitivos 
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ou em experiências, participando e apoiando as definições iniciais do programa, principalmente 

no que concerne à localização das intervenções e ao tipo das intervenções.  

Vale ressaltar que esse processo de desenvolvimento organizacional não visa resolver 

problemas isolados, mas sim mudar toda organização para melhorar seu desempenho. O 

processo envolve a etapa de diagnóstico da organização, em que são descobertas as causas dos 

problemas, passando pela formulação de um planejamento estratégico que, após aprovado, será 

executado e também avaliado se realmente surtiu o efeito desejado (LEITE; ALBUQUERQUE, 

2010). 

Quanto aos meios disponíveis para se colocar em prática o processo de desenvolvimento 

organizacional, considera-se a variedade de intervenções, que são definidas como um conjunto 

de atividades estruturadas, que participam um grupo selecionado de unidades organizacionais 

ou equipes de trabalho, por meio do desempenho de uma tarefa ou sequência de tarefas, cujos 

objetivos se relacionam direta ou indiretamente com o aperfeiçoamento da organização. Tal 

processo de desenvolvimento organizacional ainda considera a ideia de que é possível aprender 

por meio da experiência, seja pelo trabalho diário ou mediante essas intervenções propostas e 

colocadas em prática (LOBOS, 1975). 

Sendo, portanto, por meio do desenvolvimento organizacional que as organizações se 

adaptam às constantes mudanças no ambiente, no qual é alterado o estado atual da organização 

considerado desagradável para um estado ideal (PEREIRA, 1985), acredita-se, nesse sentido, 

que as informações advindas dos egressos poderão contribuir para esse desenvolvimento 

organizacional, visando aumentar a eficiência e a eficácia da organização, por meio de 

intervenções planejadas, para se adequar às atuais necessidades do mercado, envolvendo todos 

os níveis da organização. 

A partir dos levantamentos teóricos vistos até aqui, pode-se dar um importante passo 

nesta pesquisa, que é o de partir para o diagnóstico mais detalhado do problema para podermos 

entender como se desenvolve e quais os fatores que interferem na política de acompanhamento 

de egressos do IF Sudeste campus Juiz de Fora. 
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

A ausência de acompanhamento de egressos é tema relevante desta pesquisa e constitui 

uma das fragilidades nos Institutos Federais de Educação, conforme Relatório de Auditoria do 

Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2012), a respeito da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

Esse relatório corrobora com o PDI do IF Sudeste MG (2014) que, em sua análise 

ambiental, aponta como um de seus pontos fracos o acompanhamento de egressos. Nesse 

sentido, a instituição reconhece que ações mais sistematizadas deveriam ser implementadas, 

relacionando-as a alguns objetivos estratégicos, metas e indicadores a serem alcançados. Assim, 

dentro dos objetivos associados à política de relacionamento com a sociedade, se encontra, no 

PDI, a seguinte meta: acompanhar os egressos. 

De acordo com Silva e Terra (2013), os Institutos Federais necessitam institucionalizar 

um instrumento de pesquisa que investigue de que forma ocorre a relação da instituição com o 

território no qual estão instalados. Para os autores, a pesquisa com egressos poderá responder 

algumas das angústias que permeiam a vida funcional dos servidores federais lotados nesses 

institutos, quais sejam: se os alunos estão se inserindo no mercado de trabalho como técnicos, 

ou se os alunos estão verticalizando os estudos na graduação, ou se a região na qual se insere o 

Instituto tem mercado de trabalho para o técnico formado, dentre outras.  

Como se trata de uma organização pública, há documentos normativos que determinam 

a importância da instituição de ensino se relacionar com o seu aluno egresso. Nesse sentido, 

destacam-se a Portaria MEC nº 646/1997 (BRASIL, 1997a) que reafirma a necessidade de se 

identificar novos perfis profissionais e adequar a oferta de cursos às demandas dos setores 

produtivos; e os indicadores que constituem o instrumento de avaliação externa de instituições 

de educação do Sinaes (BRASIL, 2009b), classificando positivamente as instituições que 

promovem o acompanhamento do egresso e as que também desenvolvem programas de 

educação continuada para esse público.  

No que concerne à visão da instituição sobre o acompanhamento de egressos, destaca-

se o reconhecimento dos benefícios que seriam possibilitados pela ação, tais como: o 

estabelecimento de estratégias inovadoras para alcançar a excelência no ensino; a importância 

em conhecer efetivamente a qualidade dos profissionais formados como instrumento de 

reflexão para encaminhamentos mais precisos; a pesquisa continuada da perspectiva do egresso 

atuante no mercado de trabalho; o levantamento do perfil social e da sua trajetória profissional, 

possibilitando uma análise dos fatores facilitadores e dificultadores ao ingresso no mercado de 
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trabalho; a identificação das competências exigidas pelo mercado; a adequação dos currículos 

dos cursos e do projeto político-pedagógico da instituição às demandas profissionais e sociais, 

além da prerrogativa de reforçar o compromisso com o acesso ao ensino/aprendizagem de 

qualidade ao incorporar elementos da realidade externa como forma de reformulação dos 

princípios educacionais defendidos pelo IF Sudeste MG (IF SUDESTE MG, 2014). 

Com o objetivo de verificar se há alguma política de acompanhamento do egresso 

instaurada em alguns dos campi do IF Sudeste MG, procedeu-se a uma investigação por meio 

de visitas aos sites de cada campi e verificou-se a existência de questionários destinados aos 

egressos disponibilizados no site do campus de Barbacena e de Muriaé. Ao entrar em contato 

com as coordenações dos campi por telefone, a coordenação de extensão do campus Barbacena 

informou que as ações desse campus não estão atualizadas, pois se trata de um projeto de 2012. 

Já no campus de Muriaé não souberam informar a respeito de ações em andamento.  

No campus Rio Pomba, segundo informações do setor responsável, há ações de 

acompanhamento de egressos em andamento, que se baseiam em três metodologias. A primeira 

seria a criação de uma associação de ex-alunos, como nos moldes da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), que teria como objetivo a promoção de reencontros e festividades. No entanto, 

questões burocráticas têm impedido a concretização desta ação, em específico. A segunda ação 

empreendida é a criação do portal do ex-aluno, que está em andamento, o qual tem a função de 

informar o egresso sobre oportunidades de trabalho, cursos, seminários, além de ser uma 

ferramenta de cadastro e atualização dos dados. A ideia do portal também é cadastrar as 

empresas para que elas possam buscar em um banco de dados os currículos dos egressos. E a 

terceira metodologia seria relativa à avaliação do egresso, a qual é considerada um grande 

desafio para a instituição que se iniciou em 1962, quando não se dispunha de um registro dos 

dados via computador. De acordo com o setor, esta ação está em desenvolvimento e o próximo 

passo, depois da criação de um banco de dados consistente e do questionário aplicado aos 

egressos, seria a socialização dos resultados a toda comunidade acadêmica e, a partir disso, 

iniciar um trabalho de melhorias no currículo. Vale destacar que a minuta do Programa de 

Acompanhamento ao egresso (Proae) do campus Rio Pomba foi aprovada em junho de 2018 no 

Conselho de Campus.  

Nos demais campi não foram observadas ações de acompanhamento do egresso. Nesse 

sentido, verifica-se a baixa consideração da questão dos egressos no IF Sudeste MG, com ações 

em andamento somente no campus Rio Pomba para a instauração de um acompanhamento mais 

sistemático. Não obstante, a demanda de todos os campi, especificamente no campus Juiz de 

Fora, no qual a pesquisa é empreendida, por meio de observação do pesquisador e de acordo 
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com informações dos servidores do setor de Coordenação de Relações Comunitárias, 

subordinado à Derc, responsáveis por promover o relacionamento com os egressos, constatou-

se a existência do problema, tendo em vista que nenhuma ação, até então, desenvolvida teve 

continuidade. No entanto, verificou-se, ainda que de forma embrionária, a designação de uma 

servidora desse setor como responsável pelo desenvolvimento de ações e instrumentos para o 

acompanhamento do egresso.  

Vale ressaltar que a Derc do campus Juiz de Fora referenciou a existência de diversos 

tipos de egressos, tais como o aluno evadido; o jubilado; o que concluiu apenas a parte teórica 

e o aluno que concluiu todo o curso. E defende ainda que sejam empreendidas ações de 

acompanhamento para cada perfil de egresso. No entanto, como já mencionado, esta pesquisa 

se dedica exclusivamente aos egressos que concluíram os cursos, perspectiva apontada pelo 

MEC. 

Como expectativa, a instituição, por meio deste acompanhamento, receberá informações 

que poderão contribuir em diversas esferas para a revisão e melhoria de seus processos, 

estrutura e cursos. Nesse sentido, inclusive, poderá ter meios para consolidar uma avaliação 

institucional com foco na etapa da accountability, visando dar um retorno à sociedade sobre o 

ensino ofertado na instituição. Acredita-se ainda, que o instituto pretenda atingir como resultado 

uma aproximação com seus egressos mediante um acompanhamento sistemático e não somente 

um acompanhamento eventual.  

Assim sendo, o projeto desta pesquisa se encaixa como uma proposta para o 

desenvolvimento institucional e vai ao encontro das aspirações dos gestores envolvidos, 

atendendo, inclusive, a uma das prioridades descritas no PDI 2014-2019 no que diz respeito aos 

objetivos associados à política de relacionamento com a sociedade, que inclui o 

acompanhamento do egresso.  

Confirmada a importância do estabelecimento de ações sistematizadas de 

acompanhamento do egresso dentro do IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora, descreve-se, a 

seguir, a proposta de metodologia para o empreendimento da pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa é de natureza aplicada, que, segundo Gil (2009), constitui uma pesquisa 

aberta às descobertas e que se enriquece ao longo do seu desenvolvimento. Além disso, 

apresenta como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências 

práticas dos conhecimentos. 

Nesse sentido, Vergara (1998) acrescenta que a pesquisa aplicada se determina pela 

necessidade de solucionar um problema concreto, seja imediato ou não. Reforça, assim, o 

caráter prático da pesquisa aplicada, diferente da pesquisa pura.  

Levando em consideração o foco da pesquisa que é reunir as informações advindas dos 

egressos, público apto a falar a respeito do ensino ofertado pela instituição de ensino 

pesquisada, e utilizar este feedback gerado, depois de tratados os dados, para o desenvolvimento 

da instituição, opta-se pelo tipo de pesquisa descritiva, segundo Godoy (1995), a que se busca 

um entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade.  

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas buscam apontar as características de 

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, por meio 

de técnicas padronizadas de coleta de dados. Dentre as pesquisas descritivas destacam-se 

aquelas que estudam as características de um grupo, em específico. Nesse caso, leva-se em 

consideração o grupo formado pelos egressos da instituição, tendo em vista a natureza do 

problema que se pretende solucionar.  

Dentro desta perspectiva descritiva é possível que uma abordagem qualitativa seja a 

mais indicada, pois visa interpretar as evidências encontradas durante todo processo de 

construção da pesquisa. A pesquisa qualitativa é a sequência de atividades, que busca a redução 

de dados, a categorização destes, sua interpretação e redação de relatório. Tal pesquisa depende 

de fatores como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e os pressupostos teóricos que orientam a investigação (GIL, 2009). 

Flick (2009) complementa que um dos aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

consiste no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas e nas reflexões dos 

pesquisadores como parte do processo de produção do conhecimento.  

Quanto aos procedimentos adotados na pesquisa, o diagnóstico inicial se deu por meio 

de uma sondagem que teve como objetivo uma aproximação com o campo de pesquisa, 

buscando uma descrição do problema delineado por evidências que se configuraram no PDI da 

instituição, de uma observação empírica do pesquisador e contato com o setor responsável pelo 

relacionamento com os egressos no campus Juiz de Fora. Essa investigação se deu de maneira 
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mais livre e exploratória, pois, conforme apontam Bogdan e Biklen (1994), o objetivo desse 

momento inicial foi uma compreensão geral das perspectivas sobre o tópico.  

Esse momento também foi permeado pela pesquisa documental, por meio da análise de 

documentos institucionais e normativos. Vergara (1998) ressalta que esse tipo de pesquisa é a 

realizada em documentos conservados em órgãos públicos e privados de qualquer natureza.  

Além disso, optou-se pela pesquisa bibliográfica, por meio de um levantamento teórico 

de pesquisas e experiências de outras instituições com o acompanhamento do egresso. Segundo 

Oliveira (2007), a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de documentos 

de domínio científico como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e 

artigos científicos, possibilitando contato direto com as obras e documentos do tema estudado.  

Empreendeu-se, também, um contato realizado por meio de ligações telefônicas e 

também via correio eletrônico com profissionais relacionados ao assunto de outros campi e de 

projetos que estão em andamento para compreensão da abrangência da temática e da demanda 

existente, compondo o capítulo 3 Diagnóstico do problema.  

O trabalho, propriamente dito, com a coleta de dados, iniciou-se com o objetivo de 

verificar a percepção dos gestores a respeito da importância dos egressos para a instituição, a 

concepção que tinham sobre esse público e obter uma reflexão sobre que informações advindas 

dos egressos poderiam ser relevantes e aproveitadas para o desenvolvimento organizacional. 

Vale lembrar que, nesta pesquisa, os termos institucional e organizacional são tomados como 

sinônimos, sem uma distinção pormenorizada e teórica.  

Optou-se, assim, por considerar os gestores que ocupam funções estratégicas no campus 

Juiz de Fora e também os que ocuparam na gestão anterior como sujeitos desta pesquisa.  

Por meio do instrumento da entrevista semiestruturada (Apêndice A) foram realizadas 

entrevistas presenciais com os gestores e atingidos 100% dos entrevistados previstos, 

totalizando 10 participações, conforme o Quadro 1 que os identifica.  

 

Quadro 1 - Identificação dos entrevistados 

Coordenador Geral de cursos da graduação EC1 

Coordenador Geral de cursos técnicos  EC2 

Diretor de Desenvolvimento Institucional ED1 

Diretor de Ensino ED2 

Diretor de Extensão e Relações Comunitárias ED3 

Diretor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação ED4 

Diretor Geral ED5 

Professor 1 EP1 

Professor 2 EP2 

Servidor Técnico Administrativo ET1 

 Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2018. 
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Justifica-se a inclusão de EP1 e EP2 nas entrevistas pelo fato de terem ocupado funções 

na gestão anterior relativa à Diretoria de Ensino e à Diretoria de Extensão e Relações 

Comunitárias, a fim de relatar a experiência adquirida na função, já que alguns gestores atuais 

assumiram essas diretorias recentemente.  

A opção pelas entrevistas semiestruturadas se deu por permitirem ao pesquisador ter um 

roteiro de questões elaboradas previamente para orientar seu diálogo com o entrevistado, sem, 

contudo, impossibilitar a incorporação de outras questões também pertinentes ao estudo e que 

pudessem, inclusive, surgir ao longo da entrevista. Além disso, pela natureza do problema que 

se queria investigar, considerou-se que algumas temáticas deveriam ser abordadas por todos os 

gestores entrevistados o que, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 135), “fica-se com a 

certeza de se obter dados comparáveis entre os vários sujeitos”.  

A execução das entrevistas teve início em outubro de 2018 e se estendeu até março de 

2019, já que alguns entrevistados apresentaram dificuldade de marcação devido ao período de 

final de ano. Essas entrevistas foram presenciais, gravadas e posteriormente transcritas, 

conforme roteiro estabelecido no Apêndice A.  

No que concerne aos procedimentos de análise dos dados das entrevistas destaca-se o 

tratamento dos dados, que consistiu em organizá-los e estruturá-los para análise. Procedeu-se à 

análise de conteúdo que, por meio de técnicas e procedimentos sistemáticos e objetivos, 

permitiu a descrição de conteúdo das mensagens, e que inferências foram feitas, considerando 

o contexto de coleta dos dados (BARDIN, 2011). As análises também foram fundamentadas 

dialogando com o referencial teórico. 

Por meio das entrevistas, ao indagar sobre que questões poderiam ser levadas aos 

egressos e quais questões seriam relevantes para suas diretorias e coordenações, em específico, 

foram observadas sugestões para a elaboração do segundo instrumento aplicado, composto pelo 

questionário. 

Os questionários, além das sugestões dos entrevistados, tiveram a adaptação de itens de 

pesquisas similares que aplicaram esse tipo de instrumento aos egressos, tais como Brasil 

(2009a); Sampaio (2013); Queiroz (2014); Dias (2016), buscando abranger quatro eixos para 

análise. 

O eixo 1 foi composto com o objetivo de captar informações sobre a identificação do 

egresso, curso no qual se formou, ano de conclusão, além de uma atualização prévia do e-mail 

de contato. O eixo 2 foi baseado na situação atual do egresso, coletando informações a respeito 

de sua inserção no mercado de trabalho, vínculo empregatício atual, além da análise da 
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continuidade nos estudos. Já o eixo 3 foi configurado com enfoque na formação recebida pelo 

IF Sudeste MG campus Juiz de Fora, coletando informações qualitativas a respeito da opinião 

sobre a infraestrutura do campus, currículo, qualificação dos profissionais, e outras questões. A 

última etapa, eixo 4, foi arquitetado com o objetivo de possibilitar ao pesquisador a confirmação 

de hipótese inicial de pesquisa, sobre a inexistência de um acompanhamento de egressos na 

instituição, além de fazer uma sondagem sobre os melhores canais para se estabelecer um 

contato com o egresso, atendendo ao objetivo específico (iii) elencado, que consiste em 

conhecer as demandas dos egressos a respeito do relacionamento com a instituição, 

contribuindo para o pesquisador pensar nas bases de um acompanhamento efetivo desse público 

na instituição. 

Foram elaborados 2 questionários com estruturas semelhantes, porém com pequenas 

adaptações para o público a que se destinou: público egresso de cursos técnicos (Apêndice B) 

e ao público egresso de curso superior (Apêndice C). Esses questionários foram aplicados via 

levantamento (survey), elaborados na ferramenta do google forms e disponibilizados em 

formato online com geração de um link, enviado aos e-mails dos egressos, sujeitos principais 

desta pesquisa. Esses questionários ficaram disponibilizados para respostas dos partícipes 

durante os meses de abril a maio de 2019.  

Tendo em vista a importância da coleta de informações a respeito do envolvimento 

empírico do aluno com a instituição e suas instalações, foram delimitados, como recorte desta 

pesquisa, os egressos dos cursos presenciais do campus Juiz de Fora, considerados concluintes, 

que se formaram nas etapas teórica e prática dos cursos, com entrada na instituição a partir de 

2008 e conclusão até o ano de 2018, dos níveis técnicos e superiores, de acordo com a Tabela 

a seguir. 

  

Tabela 1 - Concluintes de 2008 a 2018 

Modalidades de Cursos Quantidade de egressos com status ‘Concluído’ 

Técnico Integrado 491 

Técnico Modular (Concomitante/ Subsequente) 783 

Técnico Proeja 39 

Graduação 141 

Especialização 18 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 

 

Os quantitativos da Tabela 1 foram emitidos no programa Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades de Ensino (Siga Ensino), pelo setor de Tecnologia da Informação (TI), conforme 

solicitação do pesquisador. Foram selecionadas apenas essas modalidades de cursos, 

disponibilizados pelo campus Juiz de Fora, pois o foco da pesquisa eram os cursos presenciais 
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técnicos e superiores. Estes números referem-se apenas aos alunos que possuem o status 

‘Concluído’ no referido programa, que abrangem os alunos que finalizaram todas as etapas 

curriculares exigidas, dentre elas a parte teórica e prática de estágio, e foram aprovados.  

Quanto ao recorte de 2008 a 2018, justifica-se devido ao período em que o CTU se 

transformou no campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG por meio da Lei nº de criação dos 

institutos (BRASIL, 2008). 

Visando minimizar riscos relativos à baixa adesão por parte dos egressos e uma 

dificuldade de acesso aos dados atualizados, foram empreendidas chamadas no portal da 

instituição, com divulgação dos objetivos da pesquisa, trazendo uma maior confiabilidade, além 

de ligações telefônicas aos egressos elencados que não apresentavam o e-mail cadastrado na 

lista fornecida pelo setor de Tecnologia da Informação.  

A Tabela a seguir demonstra a quantidade de egressos e de respondentes. 

 

Tabela 2 - Percentual de respostas 

Egressos Concluintes Respondentes  Percentual% 

Nível Técnico 1313 187 14,24% 

Nível Superior 159 34 21,38% 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 

 

A literatura, de acordo com Cabrera et al (2003), ressalta que em pesquisas com egressos 

as taxas de respostas variam entre 25% e 60%, dependendo do tipo de abordagem e do formato 

do questionário. Embora essa pesquisa não tenha atingido esses percentuais, o formato de 

questionário eletrônico adotado mostrou-se coerente com o público a que se destinou, devido à 

agilidade na aplicação e no retorno das respostas, o baixo custo e a facilidade na tabulação dos 

resultados, conforme apontam Vasconcellos e Guedes (2007) sobre as vantagens do uso dos 

questionários eletrônicos.  

É preciso considerar também as limitações na aplicação do instrumento neste contexto 

de pesquisa, em específico, tais como a amplitude da amostra, cujo recorte de egressos foi de 

10 anos (2008 a 2018); o gargalo na desatualização dos dados para encaminhamento do link do 

questionário; além do curto espaço de tempo, no qual teve-se disponível o questionário para 

respostas. Ainda assim, acredita-se que essas limitações não foram consideradas um problema 

que comprometesse a pesquisa, levando em conta que houve respondentes dos diversos cursos 

da instituição, demonstrando uma representatividade da amostra. No entanto, os percentuais 

atingidos indicam que a instituição precisa pensar em estratégias que possam ampliar essa 

adesão nas futuras aplicações.   
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Vale destacar que os dados em si obtidos na aplicação do questionário piloto não foram 

objetos de uma análise aprofundada nesta dissertação, já que, de caráter experimental, o 

objetivo da aplicação tinha como foco revisar os itens construídos no instrumento e aprimorá-

los para a proposição de um instrumento final, além de procedimento visando sua instauração, 

que comporá as bases do artefato, produto final desta pesquisa.   

Assim, os procedimentos de análise desta experiência piloto de aplicação se deram com 

base em uma abordagem qualitativa, predominante na pesquisa, não se abstendo de referenciar 

de modo ilustrativo, por vezes, os dados quantitativos gerados por meio de gráficos. 

Reconheceu-se, quanto à exequibilidade desta pesquisa, seu caráter positivo, pois o 

servidor é lotado no campus Juiz de Fora, local onde foi empreendida, tendo acesso aos gestores 

e servidores, bem como aos documentos necessários, com a autorização do Diretor Geral. Na 

viabilidade também se reconheceu a não exigência de recursos no seu empreendimento, já que 

o instrumento questionário foi criado em plataforma gratuita do google docs e de fácil utilização 

prática. 

A proposição do instrumento e o procedimento visando sua instauração, que compõe o 

capítulo 6 desta dissertação, terá como provável impacto para o IF Sudeste MG campus Juiz de 

Fora o fornecimento de um feedback aos gestores sobre os resultados da instituição. Por meio 

desse artefato será possível uma verificação da trajetória dos ex-alunos, buscando compreender 

as demandas do mercado de trabalho atual; um aprimoramento dos currículos e dos processos 

de ensino-aprendizagem, já que os gestores e professores, como beneficiários dessa proposição, 

poderão rever seus processos ligados à gestão e ao ensino-aprendizagem. Também abrangerá 

os egressos, por meio do estreitamento do vínculo com a instituição e os alunos em formação, 

que poderão beneficiar-se de mudanças promovidas ao longo do processo.  

O projeto impactará diretamente os servidores lotados no setor responsável pelo 

acompanhamento de egressos no IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora, denominado 

Coordenação de Relações Comunitárias, subordinado a Derc, pois será munido de 

procedimento que poderá contribuir para uma reorganização das atribuições do setor, 

colaborando para o cumprimento desta demanda de sua responsabilidade.  

No que diz respeito à amplitude do projeto, considera-se a possibilidade de extensão a 

outros campi e instituições de ensino, devido às similaridades, adaptando-se ao contexto e às 

demandas específicas, reforçando a importância do egresso como fonte de informação.  

Com relação aos insumos para se colocar em prática o procedimento sugerido, estão 

previstas horas de trabalho que não se estenderão às horas já regulamentadas dos servidores da 

instituição, pois a ação a ser empreendida consta como atribuição da Derc, já definido no 



62 
 

organograma da instituição; a mão de obra utilizada poderá ser os próprios servidores 

envolvidos lotados no setor e que estarão responsáveis por essa demanda; a ferramenta utilizada 

na criação do instrumento proposto é a mesma do questionário piloto aplicado, sendo, portanto, 

gratuita e disponibilizada para acesso por meio do google docs. Assim, considera-se a 

dependência de vontade política para se efetuar as ações propostas para solucionar o problema. 

Por fim, acredita-se que esses procedimentos metodológicos traçados contribuíram para 

responder à questão que norteia esta pesquisa - Quais informações dos egressos poderão ser 

utilizadas e sistematizadas na criação de instrumento que contribua para o desenvolvimento 

organizacional do Instituto Federal de Educação do Sudeste de Minas Gerais – campus Juiz de 

Fora? - Auxiliando o pesquisador a pensar na proposição do procedimento que estabelecerá o 

acompanhamento dos egressos na instituição.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, procede-se às análises e interpretações dos dados encontrados no trabalho 

de campo por meio das entrevistas com os gestores do IF Sudeste MG campus Juiz de Fora e 

da experiência relatada de aplicação do questionário piloto aos egressos. 

 

5.1 Análise das entrevistas  

 

As entrevistas com os gestores foram divididas em três subseções por aproximação de 

conteúdo. Na primeira subseção foi apresentada a percepção dos gestores com relação aos 

egressos; na segunda, foram abordadas as dificuldades para se efetivar um acompanhamento de 

egressos na instituição; e na terceira subseção foram compiladas as sugestões e 

encaminhamentos dos gestores para estabelecer o relacionamento do egresso com a instituição.  

 

5.1.1 A percepção dos gestores quanto à importância dos egressos para a instituição.  

 

Inicia-se a apresentação dos dados desta pesquisa analisando a percepção e 

entendimento dos gestores quanto à importância dos egressos para o desenvolvimento 

institucional. 

Uma questão de destaque levantada pelos gestores diz respeito à possibilidade de 

diálogo com o mercado de trabalho por meio do retorno dos egressos, o que pode ser observado 

na fala do gestor ED5: “Então essa necessidade de ter esse vínculo com o egresso e a empresa, 

saber o que o mercado precisa, o que está tendo de avanço, para a gente adequar os nossos 

currículos, para ter uma relação sadia” (ED5. Entrevista realizada em 25 de outubro 2018). 

Essa perspectiva apontada sobre a importância do diálogo do ensino oferecido com o 

mercado de trabalho é evidenciada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao dizer 

que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 

1996, s/p), pois, embora não seja mencionado explicitamente o acompanhamento do egresso, 

sugere a necessidade de observação da trajetória do aluno durante e após seu processo 

formativo. Nesse sentido também coaduna as ideias defendidas por Michelan et al (2009), sobre 

o quanto a inserção profissional pode ser um momento propício para identificação de possíveis 

falhas na formação, bem como a proposição de aperfeiçoamento no currículo.  

Outro viés apontado sobre o mercado de trabalho é se os cursos oferecidos atendem às 

demandas do mercado local. Essa questão advém de um princípio referenciado na Resolução 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de 
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Nível Médio, a qual prevê uma “articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental 

dos territórios onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas 

demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo” (BRASIL, 2012, p. 3). 

Sobre esse assunto, os entrevistados ressaltaram que, de uma maneira geral, observam 

o atendimento ao mercado de trabalho, mas obtêm este retorno das empresas de modo informal, 

principalmente das que mantêm estágios e também pelo retorno de alguns poucos alunos que 

mantêm o contato. Reiteram que este retorno ainda não é formalizado, apontando a necessidade 

de registro formal desses dados e de uma institucionalização do acompanhamento do egresso.  

 

Nós ainda não temos isso formalizado, esse é o grande eixo que nós temos que fazer, 

por isso é importante trabalhar a questão dos egressos, da relação com as empresas, 

pra gente tabular isso, até porque isso estando tabulado nós conseguiremos identificar 

as áreas que temos alguma deficiência, para que a gente corrija a deficiência, e para 

que a gente possa mostrar para as empresas os avanços tecnológicos, que as vezes já 

chegaram aqui, tem nas grandes empresas, mas nas empresas pequenas e médias não 

têm (ED5. Entrevista realizada em 25 de outubro de 2018).  

 

O ED2 ratifica o atendimento à demanda do mercado local por meio do indicador de 

procura pelos cursos, ressaltando que há grande requisição por alguns cursos oferecidos. No 

entanto, enfatiza que essa ferramenta é falha, pois não leva em consideração a efetividade do 

sistema, se, por exemplo, os discentes formados estão empregados.  

A respeito dessa articulação da instituição com o mundo do trabalho e suas demandas, 

verifica-se que a escolha da oferta de um curso de Educação Profissional e Tecnológica 

pressupõe um diagnóstico das mantenedoras sobre a conjuntura de 

necessidades/possibilidades/consequências a partir da realidade onde está inserida a instituição 

de ensino. Estes dados podem ser obtidos por meio de levantamentos e estudos junto à 

comunidade, instituições do mundo do trabalho, entre ex-alunos e estudantes do Ensino Médio, 

informações disponíveis na internet e publicações de domínio público (BRASIL, 2013). 

Essa previsão de levantamento de dados e estudos foi ressaltada por EC2, que relatou 

que, recentemente, foi contratado um especialista na área para fazer esse estudo de demanda e 

tendência de mercado para averiguar se, realmente, o curso está alinhado à demanda de trabalho 

local. Tal iniciativa partiu dos professores do curso de Design de Móveis não tendo incentivo 

da instituição. De acordo com o entrevistado, não há uma metodologia padronizada para todos 

os cursos e cada um desenvolve conforme entende ser importante. Assim, reitera que essa 

questão deveria fazer parte de uma pesquisa institucional, no setor específico, para dar um 

feedback para os cursos de como o mercado está se desenvolvendo. Embora o estudo realizado 

no curso, em específico, tenha confirmado esse alinhamento com o mercado de trabalho, o 
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entrevistado enfatiza que sente falta de cursos voltados para a área de humanas, porque a 

maioria dos cursos oferecidos estão muito relacionados à área de exatas. 

 

Então, esse trato com o humano, eu sinto falta de cursos que venham nessa linha aqui 

dentro, e eu acredito que, embora eu não tenha uma pesquisa feita para isso, acredito 

que seja um nicho que esteja faltando para ser atendido aqui em Juiz de Fora e região 

também, como oferta de novos cursos, etc (EC2. Entrevista realizada em 20 de março 

de 2019). 

 

Sobre o indicador de procura, ED4 ilustra com um exemplo sobre problemas com a 

baixa adesão no curso de Design de Móveis, o qual passou por uma reestruturação no seu 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Tal reestruturação não teve a participação dos egressos, 

mas, de acordo com o entrevistado, poderia ter tido. Nessa perspectiva, os egressos poderiam 

contribuir para mudanças e melhorias nas propostas dos cursos, além de contribuir para dar 

maior visibilidade e consolidação à instituição. 

No que concerne à consolidação da instituição, o entrevistado EP1 ressalta que 

 

De uma maneira mais ampla, eu diria que há uma preocupação com a marca da 

instituição. Não é a marca pela marca, mas realmente mostrar que a instituição fez e 

pode fazer diferença na vida de muitos, que a instituição conseguiu se espraiar, ela 

conseguiu capilaridade na sociedade na qual se está inserida. A nossa instituição ela 

é pública, é claro que uma instituição privada tem seus compromissos com a 

sociedade, mas muito mais as instituições púbicas (EP1. Entrevista realizada em 13 

de novembro de 2018). 

 

Essa questão apontada pelo entrevistado remete-se à importância da criação de uma 

imagem positiva da instituição frente à sociedade e pode se coadunar com a perspectiva de 

marketing educacional defendida por Kother (1995), a qual aponta a necessidade de utilização 

do marketing também por organizações que não visam ao lucro, já que as instituições de ensino 

precisam também conquistar seu público e consolidar uma imagem positiva e de credibilidade, 

objetivando sua manutenção. 

Na mesma perspectiva, EC1 apresenta seu entendimento do egresso ressaltando que ele 

é o sujeito que levará o nome da instituição à frente.  

 

Então ele, no seu local de trabalho, na sua família, com seus amigos, ele vai, de certa 

forma, espelhar aquilo que ele vivenciou na instituição de ensino. Então, parte da 

formação dele, profissional, pessoal, comportamental, deve-se certamente ao convívio 

que ele com professores, diretores, colegas durante o período acadêmico. Então, 

constitui uma parte da formação do indivíduo enquanto elemento que atua na 

sociedade (EC1. Entrevista realizada em 26 de fevereiro de 2019). 
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Nesse aspecto de relação com a sociedade, ED4 relata que, tradicionalmente, as 

instituições públicas acabam se preocupando muito em estruturar a entrada do aluno e o 

caminhar dele até a conclusão e a entrega do diploma e postergando a coleta de informações 

sobre o que o aluno fará após ter formado. Assim, observa que as instituições privadas se 

preocupam mais com este feedback do egresso e que ainda falta o estabelecimento dessa prática 

dentro da cultura nas instituições públicas.  

Relaciona-se a isso a importância da accountability, que, embora seja um conceito ainda 

não plenamente estabelecido na língua portuguesa, traz a ideia de responsabilização pessoal 

pelos atos praticados e a de prestação de contas. Assim, justifica-se, inclusive, a possibilidade 

de se atentar para o feedback do egresso como fonte para se realizar esse processo de 

accountability, uma vez que a impetração da ação popular nas instituições públicas torna-se um 

instrumento fundamental para a prestação de contas, pois viabiliza a defesa dos interesses 

públicos e destaca a possibilidade de o cidadão comum agir em defesa do interesse coletivo 

(PINHO; SACRAMENTO, 2009). 

No que concerne aos benefícios do acompanhamento dos egressos, ED5 ressaltou a 

possibilidade de verificar nuances dos avanços tecnológicos, da empregabilidade, do aumento 

no número de convênios com as empresas de pequeno, médio e grande porte. No mesmo viés, 

EP2 ressalta a importância do estreitamento com a comunidade externa, com os empresários e 

contratantes, propiciando, inclusive, ampliação da oferta de estágios.  

Os entrevistados apontaram a necessidade de adequação às demandas do trabalho e às 

novas tecnologias, ressaltando a importância de se ter uma flexibilidade para adequação às 

mudanças concernentes das exigências profissionais. 

 

Porque não adianta a gente ter um PPC de um curso, um projeto pedagógico de um 

curso, que a gente entende que é o melhor. Mas a gente tem que ter sempre a percepção 

de o que o mercado está vendo como o melhor, qual é a necessidade que o mercado 

tem. Porque as profissões estão mudando (ED1. Entrevista realizada em 30 de outubro 

de 2018). 

 

Nesse sentido, o estabelecimento do diálogo com o mercado de trabalho é primordial e 

documentos direcionadores do currículo ressaltam a importância da atualização permanente dos 

cursos e currículos para que os cursos e programas mantenham a necessária consistência.  

 

A escola deve permanecer atenta às novas demandas, dando-lhes respostas adequadas 

para atualização permanente dos currículos e para novos cursos, mas evitando 

concessões a apelos circunstanciais e imediatistas, considerando que educar para o 

trabalho implica no desenvolvimento humano de sujeitos sociais e significa educar 

para a autonomia, para a capacidade de iniciativa e de auto avaliação, para a 
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responsabilidade, para a ampliação da capacidade de concepção e realização de 

projetos pessoais e coletivos (BRASIL, 2013, p. 245).  

 

Confirma-se, assim, que o campo curricular dos cursos poderá se beneficiar do 

relacionamento com o egresso, tendo em vista sua inserção no mercado de trabalho.  

O estabelecimento desse relacionamento, no qual a instituição carece, perpassa pela 

denominada avaliação institucional, citada pelo entrevistado ED3 ao ressaltar a importância do 

acompanhamento por meio da criação de indicadores que possam demonstrar como foi a 

formação recebida pela instituição, um feedback.  

 

(...) o que vem depois é muito fruto do que é e como o trabalho está sendo realizado. 

Então eu acho que se a gente não mede, se a gente não acompanha, se a gente não 

monitora como esses alunos estão saindo daqui, como eles estão indo para o mercado 

de trabalho, como eles estão ou não conseguindo se inserir no mercado de trabalho, 

quais são suas habilidades principais, se deve a questão de formação da instituição ou 

é uma característica pessoal (...). É importantíssimo que a gente tenha um indicador, 

ou alguns indicadores que façam este acompanhamento, que hoje a gente não tem 

(ED3. Entrevista realizada em 29 de outubro de 2018). 

 

Interessante observar que o entrevistado apresenta um entendimento da importância de 

se obter um relacionamento contínuo com o egresso. No entanto, conclui que a instituição hoje 

não estabelece esse relacionamento sistematizado por meio de ações de avaliação.  

Vale ressaltar que a importância da avaliação é prevista nas Diretrizes Curriculares para 

a modalidade de ensino médio integrado para que seja possível uma “atualização permanente 

dos cursos e currículos, estruturados em ampla base de dados, pesquisas e outras fontes de 

informação pertinentes” (BRASIL, 2012, p. 5). 

Outra questão apontada como beneficiária do acompanhamento dos egressos é o 

cruzamento de dados apontado pelo EP1.  

(...) nós temos hoje comissões atuando na instituição preocupados, por exemplo, com 

o problema da evasão (...). Mas nós sondamos aquilo que nós atuamos na instituição 

e conseguimos apreender. Mas eu acho também que esses resultados (dos egressos) 

podem nos ajudar também nisso, não é? A combater esse índice de evasão que 

acomete a instituição (...) esses dados poderiam se juntar a outros dados para que a 

instituição pudesse fazer uma melhor radiografia de si mesma (EP1. Entrevista 

realizada em 13 de novembro de 2018). 

 

A sugestão do EP1, do possível cruzamento dos dados obtidos pelos egressos com os 

dados a respeito dos evadidos, podem ter uma relação quando a compreensão de egressos se 

torna ampla, abrangendo todos aqueles que saem da instituição por algum motivo. Embora o 

foco desta pesquisa seja a definição de egresso advinda do MEC (BRASIL, 2009a), que entende 

o aluno egresso como aquele que já concluiu o curso, considera-se um campo fértil de pesquisa 
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institucional que possa minimizar a porcentagem de evadidos ao descortinar os motivos da 

evasão, tendo, inclusive, forte relação com o mercado de trabalho. 

Apresentou-se nesta subseção a percepção dos gestores entrevistados a respeito do 

egresso e das contribuições que um acompanhamento sistemático poderia trazer para a 

instituição. Um dos aspectos mais lembrados pelos entrevistados foi a respeito do vínculo com 

o mercado de trabalho proporcionado por meio do retorno do egresso, a fim de promover 

mudanças e reformulações nos currículos e cursos, ampliação de convênios; a efetivação da 

accountability, enfatizando o retorno para a sociedade; a valorização do nome da instituição; 

dentre outros benefícios levantados. Constatou-se que não há ações de acompanhamento dos 

egressos na instituição, o que demandou o questionamento sobre os entraves que impedem a 

efetivação dessa sistemática. Esses dados serão apresentados na subseção a seguir.  

 

5.1.2 Dificuldades apontadas para efetivação do acompanhamento do egresso. 

 

Apresentam-se, agora, os apontamentos dos gestores a respeito dos empecilhos que 

inviabilizam a efetivação do acompanhamento dos egressos na instituição. 

Um dos empecilhos apontados por ED5 diz respeito à precariedade do sistema de 

registro, desde a época em que a instituição era o Colégio Técnico Universitário, pertencente à 

UFJF. De acordo com ED5, o sistema anterior não apresenta a possibilidade de migração de 

dados para o sistema atual, ocasionando um registro manual e dificultando a formação de uma 

base de dados sólida.  

Essa questão pode ser explicada considerando que o Instituto ainda é uma instituição 

relativamente recente, conforme esclarece ED1.  

 

Nós estamos com dez anos, o instituto começou em 2008, então é esse curto espaço 

de tempo, na verdade, nós somos criança nesse processo de administrar, esse processo 

da construção, da documentação, da estruturação do nosso instituto... Tanto que a 

gente está agora terminando efetivamente a criação de um estatuto sólido, um 

regimento sólido, porque o que vinha norteando as ações do instituto é algo que 

começou provisoriamente lá atrás, e, mesmo assim, uma cópia para todos os institutos 

do país começar. Então, hoje falta maturidade nossa, falta de maturidade no sentido 

de que estamos começando a estruturar a redação, começando a estruturar 

efetivamente o instituto (ED1. Entrevista realizada em 30 de outubro de 2018). 

 

Nesse mesmo sentido, ED5 reforça que alguns campi já têm um trabalho mais 

sistematizado, mas, como instituto, ainda são muito amadores nessa questão. E defende que o 

grande desafio é mudar essa mentalidade, criando uma cultura de formalização de dados.  
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A obtenção informal dos dados, de modo intuitivo, é assim enfatizada como grande 

problema na instituição. 

 

Nós não somos proativos, nós não temos uma maneira de controlar, ou seja, o aluno 

saiu daqui e em geral ele perde esse cordão umbilical com a gente. Nós que não 

deveríamos perder, nós deveríamos manter esse cordão umbilical para vire e mexe 

você puxar ele e saber como ele está, onde está. A gente perde esse cordão, não 

consegue ter o dado. Aí como é que você tem os dados? Não tem os dados. Tem 

somente quando, de vez em quando, você encontra um ex-aluno e conversa com ele. 

Então a gente consegue assim. Mas quando eu vou ver ele outra vez? Não sei, foi um 

acaso (ED1. Entrevista realizada em 30 de outubro de 2018). 

 

Há um entendimento do gestor ED1 que coaduna com a perspectiva apontada por 

Coelho e Oliveira (2012) sobre uma questão cultural presente na desvinculação ocorrida do 

aluno com a instituição ao receber o diploma.  

Sobre essa questão, EC2 ressalta que o ponto fraco é a ausência de um instrumento que 

possa promover essa conexão com o egresso, para que não se perca essas informações. E 

destaca que essa conexão também perpassa pelo professor, já que ele é um canal muito 

importante, pois está na linha de frente, em contato diário com o aluno. Nesse sentido, defende 

que a estratégia de se estabelecer esse relacionamento com o egresso deve envolver os 

professores. 

Outra dificuldade apontada diz respeito ao Quadro reduzido de recursos humanos para 

atuação no IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora.  

 

Uma outra dificuldade é que o campus JF em termos percentuais é o que tem menor 

número de TAE e isso cria dificuldades. Aí tem demandas que a gente não consegue 

fazer com a rapidez que é necessária, e uma dessas demandas é a questão de estudo 

dos egressos (...). Então nós precisaríamos ter uma infraestrutura melhor, um maior 

número de servidores, para que a gente colocasse isso como meta: o servidor tal cuida 

dessa questão... E hoje a gente não tem. Ainda temos setor que não tem servidor, e 

sim terceirizado, e isso é ruim para gente (ED5. Entrevista realizada em 25 de outubro 

de 2018). 

 

A terceirização surge num contexto de vantagem para o Estado, uma vez que transfere 

a outrem o papel de empregador, permitindo o repasse da responsabilidade direta pelos encargos 

sociais. No entanto, em alguns casos, a terceirização torna-se um artifício de ocupação precária 

e não diretamente ligada ao princípio da eficiência (KIAN, 2006). 

Essa questão do déficit de servidores também é ressaltada por ED3, que aponta também 

para uma necessidade de redimensionamento das tarefas para que consigam colocar em prática 

o acompanhamento dos egressos.  
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Ao mesmo tempo eu faço uma análise crítica, que eu não sei te responder hoje, se é 

um déficit de servidor ou se é uma má distribuição das tarefas. Porque alguns 

servidores também ficam eventualmente ociosos. Então será que não é uma má 

distribuição de tarefa, ou será que a gente não precisa rever processos, para a gente 

aprimorar esses processos, para a gente fazer mais coisas em menos tempo. Isso é algo 

que me intriga e me incomoda, e que eu gostaria de ter tempo, porque às vezes a gente 

não tem tempo para poder desenvolver isso. Fazer um mapeamento dos nossos 

processos, saber onde tem os gargalos. Acho que são essas variáveis, é falta da cultura, 

do planejamento, falta de mapear os processos e redimensionar as tarefas, e falta de 

um acompanhamento de execução do planejamento (ED3. Entrevista realizada em 29 

de outubro de 2018). 

 

A ET1 lotada no setor de Extensão e Relações Comunitárias, designada para trabalhar 

com a questão dos egressos na instituição, aponta que, devido a outras demandas concernentes 

ao setor em que atua, não conseguiu colocar em prática nem regulamentar uma proposição das 

ideias a respeito do acompanhamento de egressos. ED3 complementa essa questão, ressaltando 

que o setor responsável ainda fica muito no operacional, dedicando seus esforços no estágio, 

projetos de extensão, treinamento profissional. Já a parte do acompanhamento de egressos, que 

precisa ser pensada e desenvolvida, vai sendo postergada.  

O ED4 aponta a necessidade de se ter uma pessoa habilitada para sistematizar esse 

acompanhamento de egressos, como um técnico em assuntos educacionais ou um pedagogo.  

Verificando essa questão no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), 

detecta-se que, lotados no campus Juiz de Fora, há apenas cinco (5) pedagogos e três (3) 

técnicos em assuntos educacionais. Um número relativamente pequeno de técnicos 

administrativos com formação pedagógica que poderiam se dedicar à questão dos egressos. De 

acordo com Libâneo (2001, p. 10),  

 

a Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais, 

investiga a realidade educacional em transformação, para explicitar objetivos e 

processos de intervenção metodológica e organizativa referentes à 

transmissão/assimilação de saberes e modos de ação. Ela visa o entendimento, global 

e intencionalmente dirigido, dos problemas educativos e, para isso, recorre aos aportes 

teóricos providos pelas demais ciências da educação. 

 

Nesse sentido, compreende-se o apelo de ED4 ao reivindicar uma pessoa habilitada para 

o tratamento dos egressos. Não obstante, observa-se que há ideias e vontade expressa para se 

efetivar um acompanhamento de egressos na instituição. No entanto, o ato de colocar em prática 

o que se pensa ou se planeja é um dos gargalos. O ED1 resume bem essa questão:  

 

É um assunto que faz parte da nossa discussão, só ainda não foi colocado em prática, 

até mesmo por isso, pela falta de estrutura, pela falta de pessoal, então você acaba 

tendo que realocar as pessoas para as funções imediatas para o funcionamento da 
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instituição, você não consegue tratar de todos os pontos que são até vitais (ED1. 

Entrevista realizada em 30 de outubro de 2018). 

 

O EC1 acrescenta que o empecilho está ligado a uma questão gerencial, de prioridades 

que são dadas a determinados temas em detrimento de outros, em decorrência de situações mais 

emergentes que a Instituição precisou dar encaminhamento.  

Sobre esse ponto, ED3 explica que pode ser a falta de uma cultura do planejamento 

estratégico na instituição.  

 

A gente consegue uma parte do planejamento a ser executada, como foi com o PDI, 

que é a parte que a gente conseguiu, por exemplo, levantar forças, fraquezas, ameaças, 

oportunidades, traçar objetivos, metas... que são uma das primeiras etapas. Primeira e 

segunda etapa, vamos falar assim... mas o que acontece: quando a gente chega na 

execução, eu acho que é a minha grande crítica, onde a gente falha. Então, assim, a 

gente planeja, porém, a gente ainda não tem aquela cultura de fechar esse ciclo (ED3. 

Entrevista realizada em 29 de outubro de 2018). 

 

EC2 comenta sobre a importância de se atentar para a questão do planejamento 

estratégico e sobre o PDI, relatando que esses relatórios de gestão são instrumentos pouco 

valorizados dentro do instituto.  

Nesse sentido, Perfeito (2007) ressalta que o planejamento implica em 

comprometimento com a ação e que só apresenta significado quando é implementado e avaliado 

de acordo com a consecução de seus objetivos. Caso contrário, visto como mera obrigação 

burocrática, resumido em uma coletânea de intencionalidades, não consegue trazer benefícios 

à instituição.  

Outra questão também levantada por ED3 diz respeito à descontinuidade do 

planejamento estratégico diante da troca de pró-reitores e diretores no Instituto. Essa 

rotatividade, de acordo com o entrevistado, quebra o processo. Esse viés apontado remete ao 

campo da descontinuidade que pode acontecer em projetos, programas, políticas públicas ou 

instituições em diversos graus, ocasionando desde uma perda de prioridade na agenda até 

mudanças de estratégias e interrupção de projetos e serviços, por exemplo. Tais mudanças se 

traduzem em tensões internas e podem gerar, inclusive, desestímulos às equipes envolvidas 

(NOGUEIRA, 2006).  

Assim, nesta subseção foram apresentados os dificultadores da efetivação do 

acompanhamento de egressos na instituição. Foram apontados aspectos concernentes à 

precariedade do sistema de cadastro, dificultando o contato por meio de dados atualizados dos 

alunos; obtenção informal dos dados a respeito dos egressos e o mundo do trabalho no qual está 

inserido; déficit de servidores e redimensionamento das tarefas para que não haja ociosidade 
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em alguns setores; dificuldade de se colocar em prática as ações do planejamento estratégico. 

Não obstante estes empecilhos foram apontadas sugestões para efetivação do acompanhamento 

de egressos na instituição, as quais serão expostas na seção a seguir.  

 

5.1.3 Configurando o acompanhamento do egresso 

 

Nesta seção, apresentam-se as sugestões apontadas pelos entrevistados de ações que 

viabilizariam o estabelecimento do relacionamento com o egresso na instituição. 

Inicia-se com o entendimento apresentado por ED5 e EC1 sobre a importância de se 

verificar as experiências de outras instituições no acompanhamento do egresso. Essa percepção 

coaduna com o pensamento do pesquisador, que relatou experiências em andamento, as quais 

merecem destaque o programa de acompanhamento de egressos da UFMG denominado 

‘SEMPRE’, da UFMG e a proposta do IF Sudeste MG campus Rio Pomba, compondo a seção 

2.3.1 O acompanhamento de egressos na prática: algumas experiências, da fundamentação 

teórica e o capítulo 3 Diagnóstico do problema. 

Um dos empecilhos já apontados pelos entrevistados diz respeito à precariedade do 

sistema de cadastro o que inviabiliza o contato com os egressos. Nesse sentido, uma atualização 

do sistema se faz necessária com a formalização dos dados, desde os pessoais às informações 

sobre o perfil e opiniões a respeito da formação recebida. Os entrevistados apontaram alguns 

mecanismos para viabilizar esta atualização dos dados:  

 

A gente deveria ter um espaço no nosso site, nas nossas redes sociais para que o aluno 

que formou aqui, você conseguisse manter e-mail, facebook, atrações na página, para 

que o aluno continuasse tendo a percepção que ainda faz parte desse mundo (ED1. 

Entrevista realizada em 30 de outubro de 2018). 

 

Nesse sentido, observa-se que a sugestão apontada por ED1 se remete à utilização das 

redes sociais pela instituição para manutenção do vínculo com o egresso. Farrow e Yuan (2011) 

acrescentam que a rede social é uma ferramenta de baixo custo que pode promover a 

comunicação e a proximidade, criando fortes laços entre a instituição e seus egressos.  

EC1, na mesma linha, ressalta que a instituição precisa se atentar para as redes sociais 

como mecanismo de divulgação do nome da instituição e ressalta que ainda não há uma página 

criada no Instagram, rede social mais em voga atualmente.  

 Uma sugestão também recorrente entre os entrevistados foi a organização de eventos, 

principalmente os que pudessem trazer os egressos como protagonistas de ações. Conforme, 

apontou o ED4 ao “buscar sempre dar o devido valor as pessoas que passaram, no sentido de 
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trazer para palestras, de fazer sempre um destaque para essas pessoas, eu acho que isso são bons 

exemplos que podem ser seguidos” (ED4. Entrevista realizada em 31 de outubro de 2018). 

A questão do protagonismo também é ressaltada por ET1, que sugere convidar os 

egressos para participação em eventos, trazendo casos de sucesso para apresentar aos alunos 

em formação e até mesmo participar da colação de grau de novos alunos. EP2 complementa na 

mesma linha: 

 

E trazê-los (egressos) para os nossos eventos. Vai ter uma semana do técnico, uma 

semana da graduação, uma palestra. Tentar divulgar para esses alunos para eles 

poderem participar. Projetos nossos, em sua grande maioria, são abertos a nossa 

comunidade (...) E de alguma forma eles virem de um jeito mais ativo, talvez trazer 

um stand, contribuir com um projeto, parcerias, hoje nós temos possibilidade de 

desenvolvimento até na prestação de serviço (EP2. Entrevista realizada em 19 de 

dezembro de 2018). 

 

Dentro do rol de eventos, podemos citar as seguintes sugestões levantadas pelos 

entrevistados: palestras, atividade cultural, confraternização, semana do técnico, feiras, 

seminários, eventos esportivos. 

Além de trazer o egresso para participação no evento promovido pela instituição, o 

evento também poderia ser organizado como um pretexto para o preenchimento de uma 

possível atualização dos dados, conforme destaca ED3:  

 

(...) pensar em um evento que seria um chamariz, assim, durante aquele evento ele 

fosse convidado a participar, a preencher alguma coisa, porque se você simplesmente 

manda isso esperando que a pessoa pare o tempo para responder, eu acho que a adesão 

vai ser realmente muito pequena (ED3. Entrevista realizada em 29 de outubro de 

2018). 

 

EP1, na mesma linha de proposição, sugere, inclusive, a participação de servidores 

egressos no mesmo evento, oportunizando o reencontro com a instituição, revendo colegas de 

trabalho.  

No que concerne ao oferecimento de oportunidades aos egressos, observa-se o 

apontamento de cursos de extensão, aumento do convênio com empresas, prestação de serviços 

por meio de participação em empresa Jr., associação de egressos, projeto de extensão. Tais 

sugestões apresentadas se baseiam no intuito de atrair o público egresso, promovendo um 

vínculo mais fortalecido.  

Outro ponto sugerido diz respeito à propagação de notícias sobre a instituição para o 

público específico dos egressos. Tendo em vista que os egressos também poderiam se interessar 

por informações a respeito da instituição, o site institucional foi lembrado como um meio de 
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realizar essa aproximação. EP1 relata que seria semelhante ao jornalzinho impresso que era 

circulado no passado e reitera que seu formato ainda poderia ser reaproveitado nos dias de hoje.  

 

O site demandaria que o egresso tivesse que lembrar de que existe essa página e de 

que ele tem que fazer um contato periódico com a página. Portanto, eu acho que o 

jornalzinho impresso, apesar dele parecer um pouco fora da ordem do dia, seria 

interessante. O jornalzinho impresso chegar periodicamente na casa do egresso e ele 

então lembrar que pode se comunicar com a instituição por meio desta página. O 

jornalzinho sempre alertando sobre a página, ressaltando que ele é importante para a 

instituição (EP1. Entrevista realizada em 13 de novembro de 2018). 

 

O questionário aplicado aos egressos também foi apontado como um mecanismo de 

coleta de dados, mas teve sua eficiência ponderada por alguns entrevistados. 

 

Questionários que são disponibilizados via um meio eletrônico, associado a alguma 

base de dados na internet, isso de fato, eu, pelo menos na experiência que eu tive, tem 

um resultado muito baixo. Exatamente porque o problema recai na questão anterior. 

O aluno não se vê muito ligado de forma emocional a instituição onde fez o seu curso 

superior. Então esse distanciamento causa esse desinteresse em participar desse tipo 

de pesquisa. Então, isso, não é a causa é a consequência do problema (EC1. Entrevista 

realizada em 26 de fevereiro de 2019). 

 

De acordo com ED3 o questionário tem baixa adesão e seria um mecanismo 

ultrapassado, principalmente para essa geração nova. E considera que, para ser efetivo, o 

questionário precisaria estar atrelado a alguma recompensa ou condicionado a algum objetivo, 

conforme descreve a seguir.  

 

Eu acho que a gente não pode ter um tempo muito grande dessa avaliação, se é esse o 

objetivo de avaliar esses parâmetros do curso, da instituição, e tem que atrelar isso a 

alguma coisa, de repente para pegar o certificado. Uma outra coisa que eu acho que é 

importante, que eu vejo: a gente tem aqui um formulário de pedido de trancamento de 

matrícula ou de cancelamento de matrícula, esse é um formulário que tinha que vir 

com a pesquisa – porque você está trancando? Porque você está saindo daqui para 

fazer a engenharia lá na UFJF? A gente não faz isso (ED3. Entrevista realizada em 29 

de outubro de 2018). 

 

Observa-se que o entrevistado ressalta a importância de se descobrir os motivos que 

levou determinado aluno a se desligar do curso, pois são dados significativos que poderão ser 

discutidos pela instituição.  

Também apresentando uma ponderação a respeito desse instrumento, ED1 argumenta 

sobre o lado frio de se responder a um questionário e recomenda um questionário livre. 

 

Em vez de você fazer perguntas diretas, você vai fazendo com que a pessoa fale, em 

vez da pessoa responder um questionário. Conte sua história, que ano você começou, 
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coloca os pontos principais que você queira que a pessoa fale. Mas deixa ela falar, e 

não responder friamente porque cada um vai sentar e vai te escrever, ou gravar para 

você uma resposta, e você vai obter os dados que você quer (...) O questionário é 

maçante para você responder, mas quando você fala de você, experimenta! Você se 

emociona. E, às vezes, você coloca ali mais dados (ED1. Entrevista realizada em 30 

de outubro de 2018). 

 

Apesar das manifestações contrárias ao questionário, os entrevistados reconheceram que 

esse instrumento, quando bem elaborado, poderia trazer benefícios à instituição, contribuindo 

para a formalização e confiabilidade dos dados, deixando o costumeiro improviso e 

informalidade observada atualmente na instituição (ED5, 2018).  

Outro aspecto positivo apontado diz respeito à alimentação dos arquivos da instituição, 

no que diz respeito aos dados pessoais básicos de endereço e locais de trabalho, abrangendo a 

dinamicidade da vida contemporânea. Para alcançar esse objetivo foi citada a periodicidade de 

aplicação dos questionários, além da importância de se criar uma cultura de avaliação na 

instituição.  

 

Se faz necessário até uma avaliação antes de se tornar egresso. A gente deveria ter no 

mínimo 3 avaliações. Como esse aluno entra, quais são as expectativas, o que ele traz 

de bagagem; mais ou menos no meio do curso, como está daqui para cá; e essa 

avaliação final. Eu acho que, assim, você tem um acompanhamento mais fidedigno. 

Até, de repente, uma quarta avaliação que seria 3 anos depois, porque pode levar um 

tempo para o aluno se inserir no mercado de trabalho.... Se você só avaliar, por 

exemplo, no final, tudo bem que você volta o processo e corrige, mas esse aluno já 

era, o que ele falou você só vai melhorar para os próximos. Se tivesse uma avaliação 

no meio, ainda daria tempo de você fazer uma possível correção de alguma coisa 

(ED3. Entrevista realizada em 29 de outubro de 2018). 

 

Essa questão apresentada por ED3 remete-se à importância de uma avaliação continuada 

e de se criar uma prática avaliativa na cultura da instituição escolar, possibilitando 

aperfeiçoamentos contínuos e mudança de trajetos, a fim de que os dados não se percam e 

possam ser, de fato, utilizados em prol da instituição.  

Outra possibilidade a se considerar no estabelecimento de um acompanhamento de 

egressos, diz respeito ao uso das tecnologias da informação e comunicação. Essa questão foi 

levantada por ED2 ao propor o desenvolvimento de um aplicativo para estabelecer o vínculo 

com o egresso.  

 

Talvez, como nós estamos na era digital bem avançada, desenvolver um aplicativo 

para entrar em contato com o egresso e nesse aplicativo ele responder um questionário 

simples. Dentro desse aplicativo ter informações sobre a instituição, ter informações 

sobre a empregabilidade. Fazer com que aquilo seja interessante para ele, é uma 

sugestão. Eu acredito que talvez seja uma ferramenta eficaz, mas é um campo que eu 

não estudo, estou sugerindo alguma coisa, pensando alguma coisa, mas é difícil (ED2. 

Entrevista realizada em 30 de outubro de 2018). 
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Como as sugestões foram recorrentes, optou-se por apresentá-las no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 - Proposições para o acompanhamento do egresso 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Observa-se, assim, que as proposições mais referenciadas pelos entrevistados foram os 

eventos, principalmente se considerarmos nesse rol as palestras e seminários, atividades 

culturais e feiras, confraternização e evento esportivo; as redes sociais e o sistema de cadastro 

atualizado também foram recorrentes. Considera-se primordial a manutenção do sistema de 

cadastro atualizado, principalmente visando a possibilidade do estabelecimento de contatos 

com os egressos para encaminhamento de instrumentos de coleta de dados, como é o caso desta 

pesquisa.  

Especificamente a respeito das sugestões de questões a serem levadas aos egressos na 

composição de um questionário, que poderiam ser relevantes para as diretorias e coordenações 

que ocupam, verificou-se o seguinte panorama, conforme apresentado no Quadro a seguir. 

 

Quadro 2 - Proposição de questões pelos entrevistados 

Sugestões de questões Eixos demandados 

Se a formação está de acordo no que diz respeito às tecnologias atuais. 
Diálogo com as tecnologias 

Como que o mercado está absorvendo tal área que é estudada aqui? 

Saber se, de fato, a sociedade continua demandando exatamente esses cursos 

que a instituição ainda oferece. 

Vínculo com o mercado de 

trabalho 

Se a formação está atendendo às nuances exigidas pelo mercado de trabalho. 

O que a instituição está deixando de oferecer que o mercado demanda? 

Saber sobre a saturação de demanda na formação de determinados profissionais 

à sociedade. 

A empresa onde a pessoa está trabalhando; se ela entrou depois que fez o curso, 

ou se ela já estava lá e conseguiu algum tipo de promoção em cima do curso que 

fez. 

O que está faltando na formação oferecida no IF Sudeste MG? Lacunas na formação 
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Qual foi o grau de contribuição da instituição na vida acadêmica e profissional 

do egresso? 
Valor agregado da instituição 

Quantos por cento dos nossos alunos são alunos pesquisadores? Quantos por 

cento dos nossos alunos são extensionistas, que fazem a extensão? 

Atividades complementares e 

infraestrutura 

Como ele viu a instituição física, condições de estudo durante o período que ele 

esteve aqui. E hoje, com a experiência que ele tem, o que ele acha que a gente 

poderia mudar aqui dentro? 

Saber sobre a infraestrutura, qualidade geral dos setores, projetos de extensão, 

projetos de pesquisa, o que funcionou e o que não funcionou. 

Informações quanto a satisfação com o curso, quanto ao currículo apresentado 

pelo curso. 

Adequação curricular 

Saber se as disciplinas estavam atendendo. Como essas disciplinas dialogam 

com os setores produtivos. 

Será que essa carga horária de determinada disciplina está adequada para o 

aluno que está sendo formado? Será que teria que criar um curso novo? Tem 

muito curso que precisa ser repaginado. 

E os motivos que levaram aquela atuação profissional, se foi um caminho 

natural do curso, ou se ele optou por uma outra área por um outro motivo. 

Trajetória acadêmica e 

profissional 

Se fez curso superior, se está indo fazer agora mestrado e depois doutorado, se 

passou em concurso público. 

Se nossos formandos estão indo para o mercado de trabalho, se estão 

conseguindo emprego, ou se estão verticalizando e entrando nas universidades, 

fazendo curso superior, etc. 

Continuou na área técnica ou mudou de área? 

A faixa salarial dos egressos, quanto a pessoa está recebendo hoje. Perfil do egresso 

O que a instituição deveria oferecer para que ele possa manter um vínculo? 
Canais de comunicação com o 

egresso 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 

 

Com base nessas proposições de questões demandadas pelos entrevistados, o 

pesquisador se muniu para criação do instrumento questionário piloto que foi aplicado aos 

egressos. Na seção a seguir, aborda-se a análise da experiência dessa aplicação. 

 

5.2 A experiência da aplicação do questionário piloto 

 

Optou-se pela aplicação de um questionário online piloto como instrumento para coleta 

de dados dos egressos da instituição, embora esta opção tenha sido pouco citada entre os 

entrevistados. Tendo em vista o objetivo da pesquisa que é desenvolver instrumento que 

viabilize o feedback dos egressos como fonte para o desenvolvimento da instituição, considera-

se o questionário como importante alternativa que possa coletar informações e opiniões dos 

egressos a fim de convertê-las em fonte de aprimoramento para diversas questões da instituição.  

Considerando também que a instituição não possui dados consolidados dos egressos, 

principalmente a respeito do perfil dos ex-alunos, acrescentou-se itens no questionário que 

pudessem mapear a trajetória dos egressos, buscando compreender se a atividade fim da 

instituição está sendo, de fato, cumprida, que é a inserção dos alunos no mercado de trabalho. 
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Assim, por meio das sugestões dos entrevistados, que manifestaram, inclusive, 

curiosidade sobre que trajetória acadêmica e profissional que tiveram seus ex-alunos, os 

questionários tiveram a adaptação de itens de pesquisas similares que aplicaram esse tipo de 

instrumento aos egressos, tais como Brasil (2009a); Sampaio (2013); Queiroz (2014); Dias 

(2016). 

Dessa forma, houve um enfoque buscando abranger a percepção dos egressos sobre o 

curso oferecido pela instituição, abordando aspectos da infraestrutura, corpo docente, currículo 

e outras questões, considerando também os apontamentos dos entrevistados sobre questões de 

relevância para as coordenações e diretorias a que estão lotados.  

Procedeu-se, inicialmente, ao cadastro de um e-mail no portal do Gmail, cujo endereço 

foi pensado para a pesquisa – egresso.ifsudestemg@gmail.com – proporcionando o acesso e a 

criação do questionário na plataforma do google forms. Foram criados dois questionários para 

grupos diferentes – egressos de curso técnico de nível médio e egresso de curso superior. Após 

a finalização dos questionários, iniciou-se a etapa da validação, por meio de um pré-teste, na 

qual foram encaminhados inicialmente os links gerados dos questionários a 4 egressos de cursos 

técnicos de nível médio (Apêndice A) e a 4 egressos de cursos superiores (Apêndice B). A 

escolha desses egressos participantes do pré-teste foi aleatória dentro do grupo pesquisado e 

contribuiu para uma revisão e alteração da ordem de itens. 

Os questionários ficaram disponibilizados para respostas dos partícipes durante os 

meses de abril a maio de 2019. A ferramenta do google forms mostrou-se de fácil manuseio e 

uma forma gratuita de criar esse instrumento de coleta de dados. Um dos benefícios da 

utilização dessa plataforma é a possibilidade de fazer um download dos dados coletados, 

importados para uma planilha do programa do Microsoft Excel ou mesmo verificados na aba de 

respostas, a qual apresenta de modo automático e de forma resumida os gráficos dos dados 

totalizados. Há também a possibilidade de acesso às respostas individualizadas, podendo-se 

resgatar um participante em específico. No entanto, o google forms apresentou uma limitação 

de encaminhamento de até 100 e-mails por dia, de forma gratuita, o que dificultou a agilidade 

no envio dos e-mails aos partícipes. Não obstante, foram totalizados 2 envios aos e-mails dos 

egressos.  

Com o objetivo de maximizar as respostas, o setor de Assessoria de Comunicação do IF 

Sudeste MG, campus Juiz de Fora divulgou no site institucional chamadas com o conteúdo do 

objetivo da pesquisa, além da inclusão do contato do pesquisador, proporcionando uma 

credibilidade e entendimento da importância da participação dos egressos para a pesquisa e para 

a instituição.  
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 Além disso, o pesquisador empreendeu ligações telefônicas diárias aos egressos da 

listagem fornecida que não apresentavam endereço eletrônico cadastrado na lista e também 

àqueles em que os e-mails retornavam, explicando os objetivos da pesquisa e possibilitando 

uma atualização dos dados cadastrais dos alunos, o que poderá, inclusive, ser fornecido ao setor 

responsável pelo cadastro dos alunos na instituição.  

Assim, de um total de 1.313 egressos dos cursos técnicos de nível médio obteve-se 187 

respondentes do questionário, o que representa um percentual de 14,24%. Vale ressaltar que 

dessa listagem total de 1.313 egressos, 113 egressos não foi possível contatar, pois não 

apresentavam o e-mail cadastrado, além de telefone desatualizado.  

Já no que diz respeito aos cursos superiores (graduação e especialização), num universo 

de 159 egressos obteve-se um total de 34 respondentes, o que representa um percentual de 

21,38%. Sendo que 2 egressos não foi possível contatar por motivo de ausência de um e-mail 

cadastrado e telefone desatualizado na listagem fornecida. De uma maneira geral, consideram-

se os números significativos para um survey com este tipo de público, visto que, geralmente, 

esse tipo de pesquisa apresenta baixo percentual de adesão. 

Ressalta-se que, embora não seja o objetivo da pesquisa a análise aprofundada das 

respostas obtidas na aplicação do questionário, nas próximas subseções, os dados serão 

referenciados, principalmente por meio dos gráficos gerados, buscando verificar a capacidade 

e abrangência do questionário aplicado, se ele foi consistente o suficiente para analisar aquilo 

a que se propõe, de modo a aprimorá-lo para a proposição do procedimento final. 

Optou-se pela análise conjunta dos dois questionários aplicados - nível médio técnico, 

que adiante será denominado Q1; e o questionário dos cursos superiores, denominado Q2 – já 

que as perguntas foram semelhantes, apenas com algumas adaptações para o público a que se 

destinou. Assim, seguindo-se a ordem das questões propostas no questionário, a apresentação 

a seguir se dará por meio de 4 subseções relativas aos seguintes eixos de análise: identificação; 

situação atual dos egressos – mercado de trabalho e escolaridade; formação recebida no IF 

Sudeste MG campus Juiz de Fora; canais de comunicação da instituição com o egresso.  

  

5.2.1 Eixo de análise da identificação dos egressos 

  

As perguntas iniciais que configuraram o primeiro eixo do questionário apresentaram o 

objetivo de identificar o egresso, cadastrando o e-mail, idade, sexo, naturalidade, município 

onde reside atualmente, curso em que se formou no IF Sudeste MG campus JF, em qual 

modalidade o curso se enquadra, data de ingresso e data de conclusão do curso. Essas perguntas 
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foram demandadas pelos entrevistados, pois contribuiriam para uma atualização e formalização 

dos dados na instituição.  

 Assim, considera-se que os itens do questionário desse eixo cumpriram seu papel, já 

que coletaram dados atualizados, pois, no momento de cadastrar o e-mail, por exemplo, o 

egresso escreveu o mais atual, aquele em que mantém acesso, possibilitando um contato mais 

preciso, caso a instituição venha a estabelecer um acompanhamento posterior do egresso.  

Foram gerados dados com gráficos significativos para serem analisados que, embora 

não seja o objetivo desta pesquisa, serão apresentados de forma ilustrativa como parâmetro para 

reflexões posteriores, além de um aprimoramento do instrumento. 

A questão da data de ingresso e de conclusão do curso poderá ser revista no instrumento 

final, pois a forma como foi criada no google forms solicitava a data completa, com dia, mês e 

ano, sendo que a informação do dia pode ser dispensada, já que os egressos não se recordam 

especificamente da data completa, além de ser uma informação de pouca relevância. Já a 

imposição do mês poderá indicar a informação a respeito do semestre em que iniciou e em que 

concluiu o curso. E com relação ao ano, poderão ser analisadas questões como a morosidade na 

formação e verificação do período em que se obteve maior participação dos alunos para 

indicação de um intervalo de tempo ideal para um novo envio do questionário.  

A seguir, a questão do ano de conclusão indicada pelo gráfico que compôs o dado do 

Q1.  

 

Gráfico 2 - Ano de conclusão Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Pode-se verificar que o maior percentual de respondentes foram os egressos que 

concluíram o curso em 2017, o que pode ser explicado pelo fato dos recém-concluintes 

manifestarem maior interesse em participar da pesquisa e, assim como apontado pelo 

entrevistado ED3, emerge a importância de se pensar na periodicidade da aplicação do 
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instrumento, favorecendo a criação de uma cultura de avaliação na instituição, coletando dados 

não obsoletos e que possam ser convertidos, em tempo, a mudanças na instituição.  

Situação semelhante pode-se verificar no gráfico gerado pelo Q2. 

 

Gráfico 3 - Ano de conclusão Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Esse gráfico apontou que o maior percentual de participantes foram os concluintes de 

2016 e 2017, dados que corroboram para a premissa de que a taxa de respostas é maior entre os 

recém-formados. Nesse sentido, deve-se considerar essa questão na formulação do 

procedimento final. 

A queda no gráfico do percentual de respondentes concluintes dos cursos técnicos e 

também dos cursos superiores em 2018 pode ser explicada pelo recente desligamento desses 

egressos, ocasionando a provável não contabilização do setor responsável pelo fornecimento da 

listagem, já que a mesma foi fornecida no início de 2019 para o pesquisador. 

Questões sobre o gênero e média de idades são comumente utilizadas por ajudar a traçar 

o perfil dos egressos. No que se refere aos gêneros, pôde-se verificar que tanto o Q1 quanto o 

Q2 tiveram uma divisão equilibrada entre o número de mulheres e de homens, com 

predominância do público masculino, representado pelo percentual de 57,8% dos respondentes 

dos cursos médio de nível técnico e 56% dos respondentes do curso superior. 

Com relação à média de idades, dado que contribui para uma confirmação da maior 

faixa etária dos concluintes e para observar a que faixa etária que vem sendo atingida, verificou-

se que grande parte dos ex-alunos dos cursos técnicos atualmente se encontra na faixa de 20 a 

29 anos, conforme gráfico a seguir. 
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Gráfico 4 - Faixa etária Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Já o Q2, cujo público se refere aos egressos dos cursos superiores, obteve-se o seguinte 

gráfico. 

 

Gráfico 5 - Faixa etária Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Foi solicitado nos questionários a indicação da localidade na qual os egressos estão 

residindo atualmente. Percebe-se, nessa questão, uma predominância da região de abrangência 

do IF Sudeste MG campus Juiz de Fora, pois 72,19% dos respondentes do Q1 e 73,53% dos 

respondentes do Q2 residem em Juiz de Fora. Esses dados podem apontar indícios sobre a 

política de interiorização da educação a que deu origem aos Institutos Federais. 

Ao solicitar a indicação do curso em que se formou na instituição, obteve-se o seguinte 

gráfico de respondentes do Q1. 
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Gráfico 6 - Curso em que se formou na instituição Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Também foram indagados os respondentes dos cursos superiores sobre o curso em que 

se formou na instituição, gerando o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 7 - Curso em que se formou na instituição Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Ressalta-se que esses percentuais indicados nos gráficos 6 e 7 foram gerados 

automaticamente pelo google forms tendo como parâmetro o número total de respondentes. 

Esses dados podem ser analisados mais detalhadamente tendo também como parâmetro o 

número de alunos concluintes de cada curso, fornecendo um dado mais fidedigno do percentual 

de participantes da pesquisa em cada curso.  
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Esse item pode ser analisado pelos gestores buscando uma reflexão dos motivos da baixa 

adesão dos egressos de determinados cursos, por exemplo. Podendo demandar, assim, um 

trabalho voltado para a motivação e conscientização a respeito da participação dos egressos.  

Pergunta específica que compôs apenas o Q1, referente à modalidade do curso, 43,32% 

dos respondentes cursaram na modalidade de técnico integrado (são aqueles cursos em que se 

faz o ensino médio junto com a formação técnica); 26,74% se deu na modalidade subsequente 

(cursa apenas o curso técnico no Instituto Federal, pois já concluiu o ensino médio); e 26,74% 

aconteceu na modalidade de curso concomitante (modalidade em que se cursa as disciplinas de 

formação técnica no Instituto Federal enquanto faz o ensino médio em outra instituição), 

seguida de pequena porcentagem do Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos), 3,21%. A 

maior porcentagem atribuída ao curso técnico de nível médio na modalidade integrada pode 

indicar a visibilidade e a significativa procura pela oferta do ensino médio pela instituição, 

conforme se verifica no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 8 - Modalidade/Nível de oferta Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Finda-se esse primeiro eixo de perguntas com o objetivo de identificar o egresso. Como 

maior contribuição desse eixo para o desenvolvimento da instituição, acredita-se que seja a 

atualização dos dados dos ex-alunos respondentes dos questionários, oportunizando a 

efetivação de um possível relacionamento com esse público. Vale ressaltar que, na proposição 

do instrumento final, além da atualização do e-mail, poderá ser acrescentado o campo para 

inclusão do telefone de contato, possibilitando mais um meio de contato com o egresso. 
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Tendo em vista a atividade fim dos Institutos Federais que é a inserção dos formandos 

no mercado de trabalho, o grupo de perguntas que compuseram a segunda categoria de análise 

possibilitou um entendimento amplo sobre a situação atual dos egressos que será vista a seguir. 

 

5.2.2 Eixo de análise sobre a situação atual do egresso 

 

 Considera-se a necessidade de cada Instituto Federal estar a favor dos arranjos 

produtivos sociais e locais, tendo com seu território uma dimensão essencial, articulada e 

contextualizada. 

 

Assim, cada Instituto Federal deve ter a agilidade para conhecer a região em que está 

inserido e responder mais efetivamente aos anseios dessa sociedade, com a 

temperança necessária quando da definição de suas políticas para que seja 

verdadeiramente instituição alavancadora de desenvolvimento com inclusão social e 

distribuição de renda. É essa concepção que dá suporte à delimitação da área de 

abrangência dos Institutos Federais, qual seja, as mesorregiões. A razão de ser dos 

Institutos Federais, como instituições voltadas para educação profissional e 

tecnológica, comprometidas com o desenvolvimento local e regional, está associada 

à conduta articulada ao contexto em que está instalada; ao relacionamento do trabalho 

desenvolvido; à vocação produtiva de seu lócus; à busca de maior inserção da mão de 

obra qualificada neste mesmo espaço; à elevação do padrão do fazer de matriz local 

com o incremento de novos saberes, aspectos que deverão estar consubstanciados no 

monitoramento permanente do perfil socioeconômico-político-cultural de sua região 

de abrangência (BRASIL, 2010b, p. 23). 

 

Nesse sentido, buscou-se, neste eixo do questionário, constituir um importante 

arcabouço sobre o perfil e trajetória do egresso, possibilitando um entendimento no que se 

refere à empregabilidade e mercado de trabalho da região. 

Sobre a empregabilidade do público de nível técnico, no gráfico 9, de forma equilibrada 

observa-se que parte significativa (34%) trabalha na área de formação recebida no Instituto 

Federal. Essa questão, composta nos questionários, indica para os gestores, de forma rápida e 

simples, um panorama geral do que está acontecendo com os concluintes da instituição. 
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Gráfico 9 - Mercado de Trabalho Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Já a realidade sob o ângulo dos concluintes do ensino superior, tem-se a seguinte 

representação no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 10 - Mercado de Trabalho Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Os egressos que se inseriram no mercado de trabalho dentro da área de formação 

recebida no IF Sudeste (Q1 - 34% e Q2 – 53%) foram encaminhados dentro do instrumento 

para perguntas específicas a respeito da empresa em que trabalham; cargo e função que ocupam; 

quanto tempo demoraram para se inserir no mercado de trabalho; quais dificuldades foram 

encontradas. Essas questões contribuíram para elucidar como se deu a inserção desses egressos 

no mercado de trabalho, levantando possíveis dificuldades e permitindo uma análise do 

percurso traçado e a relação da prática com a formação recebida.  

Com relação ao tempo para inserção no mercado de trabalho referente ao público dos 

cursos técnicos, tem-se o gráfico 11 a seguir:  
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Gráfico 11 - Tempo para se inserir no mercado de trabalho Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Pôde-se verificar que 73% dos respondentes demoraram menos de 1 ano para entrarem 

no mercado de trabalho. Essa questão também pode auxiliar na definição de um intervalo de 

tempo ideal para que seja encaminhado esse instrumento ao egresso, conforme o tempo que 

levou para se inserir no mercado de trabalho, tendo assim possibilidade de responder com maior 

precisão às questões associadas ao mercado de trabalho na área de formação recebida na 

instituição.  

Os dados foram semelhantes em relação ao público do Q2, referente aos egressos dos 

cursos superiores, conforme o gráfico 12 a seguir: 

 

Gráfico 12 - Tempo para se inserir no mercado de trabalho Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Buscando mais detalhes sobre essa inserção no mercado de trabalho, uma questão 

indicada pelos gestores durante a entrevista para fazer parte do instrumento, tendo como 

objetivo o conhecimento se a formação adquirida na instituição contribuiu para algum tipo de 

promoção na empresa em que o egresso já estava empregado ou se a formação contribuiu para 
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conseguir uma inserção no mercado de trabalho, procedeu-se ao item que ilustra a relação de 

emprego atual, com a imposição de algumas hipóteses para criar as alternativas, configurando 

o gráfico 13 a seguir.  

 

Gráfico 13 - Relação no emprego atual Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Parcela significativa dos respondentes (34%) foi contratada após a realização do estágio, 

o que pode demonstrar a importância da relação cada vez mais estreita da instituição com as 

empresas, possibilitando a prática das atividades curriculares e a rápida inserção no mercado de 

trabalho.  

Já o Q2, apresentou um contexto diferente da relação de contratação, no qual a maior 

porcentagem (33%) dos respondentes indicaram a contratação após a conclusão do curso, 

conforme ilustra o gráfico 14 a seguir. 
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Gráfico 14 - Relação no emprego atual Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

A fim de apurar as possíveis dificuldades encontradas para entrar no mercado de 

trabalho, foi criado o item com algumas alternativas em que se poderia marcar mais de uma 

opção. Obteve-se o seguinte gráfico gerado por Q1.  

 

Gráfico 15 - Dificuldades para entrar no mercado de trabalho Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Assim, nota-se que 69,84% dos respondentes não encontraram dificuldades para se 

inserir no mercado de trabalho, o que pode sugerir uma boa relação dos cursos com a demanda 

de trabalho local. Já os participantes do Q2, observa-se um contexto diferenciado, conforme o 

gráfico 16 a seguir. 
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Gráfico 16 - Dificuldades para entrar no mercado de trabalho Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

A partir das respostas a essa questão os gestores poderão analisar que pontos necessitam 

uma melhor atenção visando minimizar as possíveis dificuldades encontradas para inserção no 

mercado de trabalho. Vale destacar que nesse item estava incluso a possibilidade da alternativa 

“outros”, na qual os respondentes poderiam explanar com mais detalhes quais as dificuldades 

encontradas. Mesmo apresentando aspectos particulares da vida pessoal dos que optaram por 

essa alternativa, considera-se essa questão um campo fértil para compreensão mais apurada 

sobre o mercado de trabalho e as dificuldades encontradas, indo ao encontro de uma concepção 

mais qualitativa de avaliação, aquela que vai além dos dados numéricos e objetivos 

(BRANDALISE, 2010). 

No que se refere à faixa de salário bruto mensal do percentual dos egressos que 

trabalham na área de formação recebida no IF Sudeste MG tem-se o seguinte gráfico que poderá 

espelhar aspectos relacionados ao perfil socioeconômico dos egressos.  

 

Gráfico 17 - Renda de quem trabalha na área de formação Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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O questionário também oportunizou a criação do gráfico da renda mensal bruta de quem 

não trabalha na área de formação, podendo ser objeto de comparação entre os gráficos para 

saber a média de remuneração dos dois grupos, conforme o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 18 - Renda de quem trabalha em outra área Q1 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

O Q2 a respeito da renda bruta mensal dos egressos que trabalham na área de formação 

recebida na instituição gerou o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 19 - Renda de quem trabalha na área de formação Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Em contraste com o gráfico anterior, tem-se o gráfico da renda mensal bruta dos 

respondentes que não atuam na área de formação recebida no IF Sudeste MG. 
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Gráfico 20 - Renda de quem trabalha em outra área Q2 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Quanto ao grupo que está no mercado de trabalho, mas não inseridos na área específica 

de formação recebida na instituição, ou àquele grupo que não está trabalhando atualmente, 

coube direcioná-los dentro do instrumento a perguntas específicas relativas à área do mercado 

em que atuam e o principal motivo pelo qual não exercem atividade ligada à área de formação 

no IF Sudeste MG, o que pode ser observado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 21 - Motivos por não exercer atividade profissional na área de formação Q1 

 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 

 

Esses dados sugerem que grande parte dos egressos (61%) optou por outra área devido 
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itens que buscaram compreender a trajetória acadêmica desses egressos. Essa continuidade nos 
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estudos também foi recorrente dentre os respondentes do Q2, conforme indica o gráfico a 

seguir. 

 

Gráfico 22 - Motivos por não exercer atividade profissional na área de formação Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Uma pergunta específica direcionada ao grupo dos respondentes que trabalha 

atualmente, independentemente da área de formação, foi a respeito do vínculo empregatício. 

Essa questão decorre da possibilidade de compreender sobre as relações de emprego mais 

comuns entre os egressos. Notadamente, verifica-se que esse item foi muito abrangente, 

podendo ser mais específico, acrescentando-se, assim, na revisão para a proposição do 

instrumento final, a mesma questão direcionada separadamente ao grupo particular de 

respondentes que atuam na área de formação recebida na instituição, gerando dados 

significativos para possíveis comparações. 

 

Gráfico 23 - Vínculo empregatício Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

19%

6%

12%

44%

19%

Devido à falta de

vagas/oportunidades na área

Devido aos baixos salários

oferecidos

Devido à escolha vocacional

equivocada

Devido à continuidade nos estudos

Outros

37%

24%

19%

2% 6%

10%

2%

Empregado com carteira assinada

Servidor público concursado

Autônomo/ Prestador de serviços

Em contrato temporário

Estagiário

Proprietário de empresa/ negócio

Bolsa de pós graduação



94 
 

Contexto diferenciado, é apresentado no gráfico dos respondentes do Q2. 

 

Gráfico 24 - Vínculo empregatício Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Possibilitando uma compreensão a respeito da trajetória acadêmica dos egressos, se 

houve ou não uma verticalização nos estudos, chega-se ao grupo de questões do questionário 

que busca descortinar a escolaridade desses egressos. 

Especificamente aos egressos respondentes do Q1, que cursaram na instituição o ensino 

técnico de nível médio, tangencia sobre esse grupo a grande discussão que envolve a etapa do 
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sobre a perda da identidade dessa etapa, mas, na verdade, o ensino médio nunca teve uma 

identidade muito clara, que não fosse trampolim para a universidade ou a formação profissional.  

Nesse sentido, o egresso do curso técnico de nível médio é chamado a fazer escolhas 

profissionais e pode optar pela continuação dos estudos, por meio do ingresso na educação 

superior, ou pelo ingresso imediato no mercado de trabalho. Assim, faz-se necessário 
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em outros níveis do ensino em áreas em que a ciência e a tecnologia são determinantes. 
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continuada, aspecto decorrente da dinâmica da realidade produtiva (BRASIL, 2010b, 

p. 27). 

 

Justificada a premissa de se conhecer o itinerário acadêmico escolhido pelos egressos, 

obteve-se o seguinte panorama do público de nível técnico, conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 25 - Continuidade nos estudos Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Essa questão também possibilita um entendimento sobre a inclinação ou não pela área 

de formação recebida inicialmente pelo IF Sudeste MG. Obteve-se um percentual de 44,39% 

dos respondentes do Q1 que prosseguiram na mesma área de formação recebida, e 37,43 % dos 

respondentes do Q1 que continuaram seus estudos em nível mais elevado com mudança de área.  

Mesma pergunta foi feita ao público de cursos superiores e obteve-se o seguinte 

panorama. 

 

Gráfico 26 - Continuidade nos estudos Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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Observa-se que 55,88% dos egressos de cursos superiores deram continuidade aos 

estudos na mesma área de formação e 14,71% com mudança de área.  

No que se refere ao nível de escolaridade alcançado no Q1, obteve-se o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 27 - Escolaridade atual Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Observa-se, assim, que 68% dos respondentes cursaram/cursam a graduação, ou seja, a 

maior parte verticalizou seus estudos, alcançando níveis superiores.  

No que se refere ao contexto da escolaridade dos egressos dos cursos superiores, nota-

se que grande parcela dos respondentes (56%) verticalizou os estudos na pós-graduação stricto 

sensu, em nível de mestrado, conforme ilustra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 28 - Escolaridade atual Q2 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 
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Outra informação gerada a respeito desta continuidade nos estudos se deu sobre a 

indagação a respeito da situação do curso, o qual se obteve um percentual de 58% para os cursos 

em andamento e 42% para cursos concluídos no Q1. Já o Q2 obteve-se um percentual de 53% 

dos cursos em andamento e 47% dos cursos conclusos.  

Buscando obter um maior detalhamento sobre esse percurso acadêmico dos egressos, 

por meio de uma pergunta aberta de resposta curta, indagou-se sobre o nome do curso que 

fazem ou fizeram posteriormente e em qual instituição cursaram. Essas questões possibilitam 

um debruçar sobre os caminhos escolhidos pelos egressos e reflexões, inclusive, a respeito de 

tendências a determinadas carreiras e se há maior inclinação pelas instituições públicas ou 

privadas. 

A seguir, é descrito o eixo do questionário que se atentou para informações qualitativas 

sobre a formação recebida no IF Sudeste MG campus Juiz de Fora. 

 

5.2.3 Eixo sobre a formação recebida no IF Sudeste MG campus Juiz de Fora 

 

Esse eixo, destinado a obter informações qualitativas sobre a formação recebida no IF 

Sudeste MG, pode ser considerado de destaque, já que a coleta deste feedback tem o objetivo 

de identificar o valor agregado pela instituição, podendo seus dados serem refletidos pelos 

gestores e revertidos em aprimoramentos na instituição. 

Inicia-se esse eixo analisando um item em que se poderia marcar mais de uma opção, 

coletando informações sobre os motivos que levaram os ex-alunos a optarem pelo IF Sudeste 

MG. No Q1, obteve-se o seguinte panorama. 

 

Gráfico 29 - Motivo da escolha pelo IF Sudeste MG Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

0.53%

0.53%

1.60%

33.69%

21.39%

48.13%

50.80%

81.82%

64.17%

Outros

Devido à interesse apenas no ensino médio

Porque não conseguiu vaga em outra instituição

Indicação

Devido à localização

Devido ao renome da instituição

Devido ao oferecimento do curso de interesse

Devido à qualidade do ensino

Porque é gratuito



98 
 

Esse gráfico demonstra os atributos da Instituição ressaltando a qualidade e a gratuidade 

do ensino ofertado como os motivos da escolha mais em destaque.  

Panorama diferente é observado nos motivos da escolha do IF Sudeste MG pelo público 

de nível superior, conforme aponta o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 30 - Motivo da escolha pelo IF Sudeste MG Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

A opção “devido ao oferecimento do curso de interesse” foi a mais apontada pelos 

egressos, o que pode ressaltar a significância da oferta de cursos diferenciados, não oferecidos 

por outra instituição na região.  

Questão inserida especificamente no Q1, ainda nessa seara, indagou-se a respeito da 

importância da formação recebida, obtendo-se o seguinte gráfico no Q1. 

 

Gráfico 31 - Importância da formação recebida 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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cursar o ensino técnico de nível médio na instituição, se o interesse é maior pela colocação no 

mercado de trabalho ou a possibilidade de verticalizar os estudos, dúvida que se apresenta 

comumente aos egressos dessa etapa.  
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Para efeito de compreender o avanço no sentido da verticalização, é importante 

destacar a proposta curricular que integra o ensino médio à formação técnica 

(entendendo-se essa integração em novos moldes). Essa proposta, além de estabelecer 

o diálogo entre os conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e 

conhecimentos e habilidades relacionadas ao trabalho e de superar o conceito da 

escola dual e fragmentada, pode representar, em essência, a quebra da hierarquização 

de saberes e colaborar, de forma efetiva, para a educação brasileira como um todo, no 

desafio de construir uma nova identidade para essa última etapa da educação básica 

(BRASIL, 2010b, p. 27). 

 

Fazendo um diálogo com o mercado de trabalho, propôs-se a seguinte questão, 

solicitada de forma recorrente pelos gestores entrevistados: Qual a correlação entre a formação 

obtida e a função desempenhada no trabalho? Obteve-se, assim, os seguintes gráficos para 

análise. 

 

Gráfico 32 - Correlação entre a formação obtida e a função desempenhada no trabalho 

Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

A seguir o gráfico gerado pelo Q2. 

 

Gráfico 33 - Correlação entre a formação obtida e a função desempenhada no trabalho 

Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Vale ressaltar que a porcentagem referente ao “não se aplica” nos gráficos, diz respeito 
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instrumento remete à observância constante sobre o diálogo da formação oferecida na 

instituição com as demandas do mercado de trabalho.  

 

Na proposta dos Institutos Federais, agregar à formação acadêmica a preparação para 

o trabalho (sem deixar de firmar o seu sentido ontológico) e a discussão dos princípios 

e tecnologias a ele concernentes dão luz a elementos essenciais para a definição de 

um propósito específico para a estrutura curricular da educação profissional e 

tecnológica: uma formação profissional e tecnológica contextualizada, banhada de 

conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de 

caminhos mais dignos de vida (BRASIL, 2010b, p. 27). 

 

Esse diálogo da formação acadêmica com o mercado de trabalho abriu possibilidade 

para uma digressão a respeito de uma avaliação dos egressos sobre o mercado de trabalho atual. 

Esta questão permite aos gestores conhecerem a percepção que os egressos têm a respeito do 

mercado de trabalho na área em que formaram, conforme as experiências que vivenciaram. 

 

Gráfico 34 - Mercado de trabalho Q1 

 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 

 

No contexto dos cursos superiores oferecidos pela instituição, tem-se o seguinte gráfico 

gerado pelo Q2. 

Gráfico 35 - Mercado de trabalho Q2 

 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 
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Essa questão pode possibilitar uma reflexão sobre as demandas do mercado de trabalho 

atual e um repensar sobre os cursos para que haja um maior estreitamento nessa relação – cursos 

oferecidos e absorção dos egressos pelo mercado de trabalho.  

De acordo com Andriola (2014), para que a atividade fim da instituição seja realizada a 

contento é preciso avaliar um conjunto de processos, formados pelas atividades meio, que 

envolvem aspectos relacionados à gestão administrativa e de pessoal; o planejamento 

estratégico institucional; sustentabilidade financeira; das políticas internas voltadas a combater 

a evasão discente; da adequação das bibliotecas, dos laboratórios e das salas de aula, dentre 

ampla diversidade de outros aspectos institucionais.  

Nesse sentido, visando captar um feedback sobre alguns desses aspectos relacionados 

às atividades meio, destacou-se a infraestrutura, ensino e estrutura de apoio, por meio da escala 

Likert nos questionários, baseada no critério de ocorrência - muito bom, bom, regular, ruim, 

muito ruim - que possibilitou uma análise qualitativa dos tópicos citados.  

No que se refere ao tratamento dos dados da escala Likert, considerando a escala 

construída como ordinal, na qual a diferença entre os critérios de ocorrência é numericamente 

a mesma, de acordo com Trojan e Sipraki (2015), os dados podem ser apresentados por meio 

da mediana, da moda ou da porcentagem. Neste caso, optou-se por apresentar os dados no 

formato de percentuais relativos ao Q1 e Q2, agrupados no mesmo quadro, já que os itens da 

escala eram iguais para ambos os questionários, conforme verifica-se a seguir. 

 

Quadro 3 - Infraestrutura do IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora 

Infraestrutura do 

IF Sudeste MG - 

campus Juiz de 

Fora 

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

Acessibilidade 34,7% 35,3% 45,5% 29,4% 14,0% 23,5% 4,8% 8,8% 1,0% 3,0% 

Área de lazer 34,2% 17,6% 44,4% 32,3% 16,0% 32,3% 4,8% 17,6% 0,5% 0,0% 

Biblioteca 46,0% 29,4% 40,7% 35,3% 11,7% 23,5% 1,6% 11,7% 0,0% 0,0% 

Espaços de 

convivência 
49,2% 26,5% 38,0% 35,3% 11,2% 29,4% 1,1% 3,0% 0,5% 5,8% 

Infocentro 30,5% 17,5% 48,6% 32,3% 16,0% 44,2% 3,9% 3,0% 1,0% 3,0% 

Laboratórios 37,4% 41,2% 41,7% 38,2% 18,8% 17,6% 1,6% 0,0% 0,5% 3,0% 

Quadras 

Poliesportivas 
44,3% 38,3% 43,8% 38,3% 8,5% 20,5% 3,2% 2,9% 0,0% 0,0% 

Restaurante 40,2% 35,3% 42,7% 32,3% 15,0% 17,6% 1,6% 5,8% 0,5% 9,0% 

Salas de aula 40,2% 38,2% 48,1% 41,2% 10,7% 17,6% 1,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Sistemas (Site, 

Siga...) 
35,3% 32,2% 47,0% 44,1% 13,9% 11,7% 2,1% 6,0% 1,7% 6,0% 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 
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Nessa questão poderá ser revista, para a proposição do artefato final, a inclusão de mais 

um critério de ocorrência, como “não sei opinar”, pois se verificou que alguns egressos não 

usufruíram de alguns aspectos apontados, por exemplo, quadra poliesportiva, impossibilitando 

um feedback fidedigno com o critério de ocorrência disponível.  

Tendo em vista a perspectiva defendida por Andriola (2014) de que as atividades fim e 

as atividades meio interagem entre si, reconhece-se a importância de se verificar esses aspectos 

de modo cuidadoso, pois os resultados apontam questões a serem melhoradas no que diz 

respeito à infraestrutura do IF Sudeste campus Juiz de Fora que exercem influência na atividade 

fim da instituição. Essa influência é confirmada também no documento que revela as 

concepções e diretrizes dos Institutos Federais.  

 

Os espaços constituídos – no tocante às instalações físicas dos ambientes de 

aprendizagem, como salas de aula convencionais, laboratórios, biblioteca, salas 

especializadas com equipamentos tecnológicos adequados, as tecnologias da 

informação e da comunicação e outros recursos tecnológicos – são fatores 

facilitadores para um trabalho educativo de qualidade, de acesso de todos (BRASIL, 

2010b, p. 27). 

 

Outros tópicos avaliados por meio da escala Likert foram os relativos ao ensino e 

estrutura de apoio oferecidos, conforme verifica-se no Quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Ensino e estrutura de apoio 

Ensino e 

estrutura de 

apoio 

Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

Adequação da 

grade curricular 
40,6% 44,1% 44,9% 47,0% 12,3% 5,9% 2,2% 3,0% 0,0% 0,0% 

Aplicabilidade 

das disciplinas 
39,0% 23,5% 46,0% 50,0% 14,5% 26,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Assistência 

estudantil 
31,0% 35,3% 50,3% 26,5% 13,4% 20,6% 4,8% 14,7% 0,5% 2,9% 

Aulas práticas 32,6% 35,4% 37,4% 41,2% 23,0% 17,6% 4,2% 2,9% 2,8% 2,9% 

Capacidade 

didática dos 

professores  

41,7% 23,5% 49,2% 50,0% 8,6% 20,6% 0,0% 5,9% 0,5% 0,0% 

Carga horária 

das disciplinas 
31,6% 47,1% 52,4% 47,1% 14,4% 5,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Conteúdo das 

disciplinas 
38,5% 32,2% 50,3% 56,0% 10,7% 11,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Qualificação dos 

professores 
71,1% 70,6% 25,7% 26,5% 2,7% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Secretaria e área 

administrativa 
26,2% 38,2% 57,0% 32,4% 11,1% 26,5% 3,7% 0,0% 2,0% 2,9% 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2019. 
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Da mesma forma que a análise da infraestrutura, considera-se que os dados obtidos a 

respeito do ensino e estrutura de apoio oferecida merecem ser discutidos com os gestores da 

instituição para possíveis encaminhamentos. Especificamente a respeito dos conteúdos das 

disciplinas, grade curricular e aulas práticas seria relevante que a discussão dos dados possa ser 

realizada por comissão composta por professores dos cursos envolvidos. Como o questionário 

se deu de forma ampla, abrangendo diversos cursos, pode-se atentar, numa revisão no artefato 

final, para a inclusão de questões/itens específicos no questionário que verifiquem demandas 

particulares, considerando as características de cada curso.  

Ressalta-se que foi disponibilizado espaço aberto a comentários escritos após os itens 

componentes das escalas Likert e que foram obtidas justificativas concernentes às respostas 

dadas e comentários adicionais, que poderão ser objeto de categorização e criação de 

indicadores que possam contribuir, de fato, para um aprimoramento da instituição.  

Essa disponibilização do espaço aberto a comentários nos questionários justifica-se 

devido à inclinação pela abordagem qualitativa de avaliação.  

 

A abordagem qualitativa considera a educação sempre ligada a valores, problematiza 

a objetividade da avaliação utilizando métodos mais qualitativos e compreensivos, 

valoriza os processos mais que os resultados da educação, considerando como 

finalidade principal da avaliação a melhoria, e, também, valoriza mais o caráter 

dinâmico e subjetivo da realidade educacional (BRANDALISE, 2010, p. 323).  

 

Essa abordagem, de acordo com Brandalise (2010) busca considerar o contexto dos 

fenômenos educacionais, mesmo apresentando também fragilidades, principalmente no que se 

refere ao subjetivismo intencional, é um caminho a se considerar no processo avaliativo escolar.  

Nessa abordagem qualitativa, também buscou-se refletir sobre as dificuldades 

encontradas para conclusão do curso, no qual foram apresentadas algumas supostas alternativas 

com espaço adicional para comentários extras, que possibilitou um detalhamento sobre essas 

dificuldades, principalmente no que se refere à configuração curricular dos cursos. Vale atenção 

ao dado que representa uma das maiores dificuldades encontradas para a conclusão do curso 

técnico na instituição citada por 25, 67% dos respondentes, que é a dificuldade de conclusão do 

estágio obrigatório, conforme detalha o gráfico a seguir. 
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Gráfico 36 - Maior dificuldade para conclusão do curso Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

No que se refere ao grupo de respondentes do Q2, tem-se o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 37 - Maior dificuldade para conclusão do curso Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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atuais, a qual se obteve no Q1 um resultado positivo indicado pelo percentual de 86,10% dos 

respondentes e no Q2, 76,47% dos respondentes. A inclusão desse item corrobora para a 

perspectiva de que o currículo precisa estar atualizado com relação às tecnologias, pois 

conforme explica Kenski (2003), o homem passa a transitar culturalmente pelas tecnologias 

que lhe são contemporâneas, criando a necessidade de permanente atualização do homem para 

acompanhar as mudanças inerentes ao avanço tecnológico. Sendo que a economia, a política e 

a divisão social do trabalho refletem os usos que os homens fazem das tecnologias que estão na 

base do sistema produtivo, em diferentes épocas.  

Tendo em vista a semelhança estrutural dos Institutos Federais às Universidades e os 

debates em torno do papel social das instituições de ensino, fundamentado na essência do tripé 
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ensino, pesquisa e extensão como contribuição para a formação acadêmica dos alunos, buscou-

se, neste item do questionário, com possibilidade de marcação em todas as alternativas, saber 

se houve oportunidade de experiência, durante a formação na instituição, em atividades 

acadêmicas complementares, tais como projetos de extensão, projetos de pesquisa e outros. 

Como dados obtidos, tem-se que parcela significativa dos respondentes do Q1 (41,18%) não 

participou de nenhuma dessas atividades complementares, conforme verifica-se no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 38 - Atividades acadêmicas complementares Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

No Q2, a respeito das atividades acadêmicas complementares, observa-se maior 

envolvimento dos egressos (70,59%) em atividades relacionadas aos projetos de pesquisa, 

seguidas de projetos de extensão (52,94%), conforme o gráfico ilustrativo a seguir. 

 

Gráfico 39 - Atividades acadêmicas complementares Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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Esses dados poderão configurar um panorama sobre os recursos públicos que subsidiam 

essas atividades complementares, além de contribuir para que os gestores atuem no incentivo e 

conscientização dos alunos sobre a importância da participação nesses projetos.  

 

O fazer pedagógico desses institutos, ao trabalhar na superação da separação ciência/ 

tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e científico, nas 

ações de extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade, revela sua 

decisão de romper com um formato consagrado, por séculos, de lidar com o 

conhecimento de forma fragmentada (BRASIL, 2010b, p. 31). 

 

Ainda nessa premissa, considerando a importância da formação não compartimentada, 

para além da técnica e dos conteúdos curriculares, foi proposta a questão - Além da formação 

técnica para o mercado de trabalho, o curso contribuiu para seu desenvolvimento cultural e 

pessoal? – A qual se obteve um resultado positivo de 92, 9% dos respondentes do Q1 e 88,24% 

dos respondentes do Q2. 

Esse item possibilita a reflexão sobre a formação integrada do aluno, a qual as 

instituições devem promover. Nessa concepção, a formação geral deve se tornar inseparável da 

formação profissional e vice-versa, enfocando o trabalho como princípio educativo, 

contribuindo para superar a tradicional e preconceituosa dicotomia entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, objetivando a formação de trabalhadores capazes de atuar 

democraticamente como cidadãos, na posição de dirigentes ou de subordinados (BRASIL, 

2013). 

Com o objetivo de traçar um panorama geral sobre o curso, obtendo uma avaliação 

generalizada do egresso sobre a sua satisfação em relação ao curso concluído, no que se refere 

às expectativas, tem-se o seguinte gráfico gerado pelo Q1: 

 

Gráfico 40 - Expectativas quanto ao curso Q1 

  
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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Já as expectativas do público referente ao Q2, obteve-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 41 - Expectativas quanto ao curso Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

Finda-se esse eixo de análise com o objetivo de conhecer como foi a experiência do 

egresso no IF Sudeste MG.  
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piloto e dizem respeito ao relacionamento do egresso com a instituição. Esse eixo foi 
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um contato com o egresso, além de possibilitar ao pesquisador a confirmação de hipóteses e 
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após a formatura e poderia marcar mais de uma opção. O dado coletado constatou que 76% dos 

respondentes não apresentam nenhum contato com a instituição após a conclusão do curso, 

conforme o gráfico do Q1. 
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Gráfico 42 - Contato com a instituição após conclusão do curso Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

O gráfico gerado pelo Q2 demonstra situação similar.  

 

Gráfico 43 - Contato com a instituição após conclusão do curso Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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ressaltam que, na maioria dos casos, o aluno tem o diploma como representante do corte de 

suas relações com a instituição.  

Não obstante, indagou-se a respeito da manutenção desse relacionamento com a 

instituição. Foi obtido um percentual 76% dos respondentes do Q1 e 85,29% dos respondentes 

do Q2 que gostariam de manter o contato com a instituição. Nesse sentido, foi realizada a 

seguinte questão, podendo marcar até 2 alternativas - Quais ações fariam você manter o vínculo 

com a instituição? – A qual se obteve o seguinte panorama no Q1. 

 

Gráfico 44 - Ações para manter o vínculo com a instituição Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

No Q2 obteve-se o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 45 - Ações para manter o vínculo com a instituição Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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A questão vem possibilitar uma reflexão aos gestores sobre as possíveis alternativas de 

se manter um contato dos egressos com a instituição. A alternativa mais recorrente em ambos 

os questionários foi a oferta de cursos de aperfeiçoamento e de extensão, que possibilitariam a 

manutenção do vínculo com a instituição. Essa alternativa vai ao encontro do que prevê as 

diretrizes e concepções para os Institutos Federais, os quais deverão se atentar para a instalação 

de possibilidades de educação continuada, aspecto decorrente da dinâmica da realidade 

produtiva (BRASIL, 2010b). 

Considerando os diversos canais de comunicação existentes permeados atualmente pela 

tecnologia da informação e comunicação, indagou-se sobre as melhores formas de contato com 

o egresso, podendo o respondente optar por até 2 alternativas, obtendo o seguinte gráfico 

referente ao Q1. 

 

Gráfico 46 - Canais de comunicação com o egresso Q1 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 

 

O Q2 gerou o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 47 - Canais de comunicação com o egresso Q2 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, 2019. 
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A respeito dos melhores canais de comunicação com a instituição, o e-mail foi o mais 

citado em ambos os questionários, seguido de redes sociais, portal de ex-alunos e associação de 

ex-alunos. Esses dados corroboram com a pesquisa que apontou que a utilização de redes 

sociais pode contribuir para aumentar os laços com a instituição, considerada, ainda, uma 

ferramenta de baixo custo que pode promover a comunicação e proximidade, tornando fortes 

os laços entre a instituição e seus alunos e ex-alunos (FARROW; YUAN, 2011). Essa 

proposição do trabalho com as redes sociais também foi reafirmada pelos gestores entrevistados 

como um caminho promissor para o estreitamento do vínculo com o egresso.  

No que concerne ao currículo e oportunidades de trabalho, procurou-se verificar se há 

conhecimento e atualização de dados acadêmicos na plataforma Lattes, que representa a 

experiência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na 

integração de bases de dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de Instituições em um 

único Sistema de Informações. Observou-se que apenas 35,7% dos respondentes do Q1 mantêm 

o costume de atualizar seus dados na referida plataforma; 38% não atualizam e 26,3% não têm 

conhecimento sobre a plataforma. Esse dado aponta para a importância de divulgação dessa 

plataforma na etapa do ensino técnico de nível médio para que possam começar a criar uma 

cultura de atualização dos dados nessa plataforma de visibilidade internacionalmente 

conhecida.  

Já o público do Q2, referente aos cursos superiores, verificou-se que 73,53% dos 

respondentes atualizam seus dados na plataforma do currículo Lattes e 26,47% não o fazem. 

Mas, ao contrário do público do Q1, todos os egressos dos cursos superiores têm conhecimento 

da existência da plataforma.  

O objetivo desse item era sondar a possibilidade da busca pelos egressos e de uma 

possível atualização dos dados cadastrais na instituição, questão apresentada como obstáculo 

pelos entrevistados e observada empiricamente pelo pesquisador em campo. Assim, verificou-

se que haveria dificuldade de encontrar os egressos por meio desta plataforma, principalmente 

no que se refere ao público dos cursos técnicos de nível médio. 

Pensando nas possibilidades de estágios e empregos aos egressos, foi proposta a 

seguinte questão: Você tem interesse em se cadastrar em um banco de dados do IF Sudeste MG 

para disponibilização de seu curriculum para empresas da região? – Verificou-se que 77,01% 

dos respondentes do Q1 e 88,24% dos respondentes do Q2 apontaram interesse em 

disponibilizar o currículo para cadastro em banco de dados para empresas da região, o que 

poderia reforçar essa tríade - instituição, egresso e empresa.  
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Reforçando o caráter da abordagem qualitativa da avaliação, ao final do questionário foi 

disponibilizado campo não obrigatório para comentários, com críticas, elogios e sugestões de 

melhorias, que também poderão ser objeto de discussão e análise pelas instâncias e conselhos 

da instituição.  

Ressalta-se que esse último eixo de análise não necessitará estar presente na 

consolidação do artefato final de acompanhamento do egresso, pois constituiu uma etapa 

importante de confirmação de hipóteses que justificaram esta pesquisa, além de coletar 

informações de como a instituição poderia se relacionar com o público egresso.  

A seguir, a consolidação dos resultados para um aprimoramento do instrumento e os 

procedimentos sugeridos para sua aplicação. 
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6 PROCEDIMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

Apresenta-se, neste momento, após a análise da experiência de aplicação do 

questionário aos egressos, os apontamentos relativos à melhoria desse instrumento e também 

ao procedimento sugerido, configurado no formato de instrumento à gestão do IF Sudeste MG 

campus Juiz de Fora, que poderá possibilitar a efetivação de uma avaliação com coleta de dados 

sistematizada dos egressos, visando ao desenvolvimento da instituição.  

 

6.1 Aprimoramento do instrumento 

 

Após a aplicação do questionário piloto, verificou-se a possibilidade de aprimoramentos 

do instrumento para futura aplicação que será detalhada a seguir:  

a) Optou-se pela inclusão, no eixo 1, da imposição do número de telefone do egresso, 

visando obter mais uma fonte atualizada de contato, além do e-mail.  

b) Retirou-se na questão do eixo 1, sobre a identificação dos egressos, a imposição da data 

completa de ingresso e conclusão do curso, pois o dia, tornou-se um dado irrelevante, 

deixando somente o dado referente ao mês e ao ano.  

c) Na questão relativa ao vínculo empregatício criou-se uma seção separada para cada 

grupo de respondentes: os que trabalham na área de formação recebida pelo IF Sudeste 

MG e os que trabalham em outra área. Essa seria uma maneira de detalhamento dos 

dados com possibilidade de comparação. 

d) Foi incluso no instrumento mais um critério de ocorrência, como “não sei opinar”, nas 

questões relativas à escala Likert, pois se verificou que alguns egressos não usufruíram 

de alguns aspectos apontados, impossibilitando uma avaliação concreta sobre o assunto 

abordado.  

e) Optou-se por suprimir o eixo 4 na proposição deste instrumento, pois, embora esse eixo 

tenha sido uma etapa importante de confirmação de hipóteses ao pesquisador, além de 

coletar informações de como a instituição poderia se relacionar com o público egresso, 

são dados que não necessitam estar presente em uma avaliação periódica com o objetivo 

de desenvolver a instituição. Assim, conforme demandado nas entrevistas com os 

gestores e também a partir de uma observância da aplicação do questionário piloto, 

sugere-se que esse último eixo do instrumento seja revertido em questões específicas 

demandadas pelas coordenações dos cursos a fim de avaliar aspectos particulares e 



114 
 

característicos de cada curso oferecido, o que possibilitará um enriquecimento do 

instrumento. 

f) Observou-se a importância de se criar um mecanismo para o aumento da adesão dos 

egressos a esse tipo de pesquisa, além de se atentar em como promover uma atualização 

permanente dos dados dos egressos, um dos grandes gargalos da instituição. Conforme 

sugerido por um gestor entrevistado, valha-se da possibilidade de condicionar o 

requerimento de documentos após conclusão do curso (declaração, certificado, 

histórico, diploma) a uma atualização prévia dos dados na secretaria acadêmica. 

g) Sugere-se que a periodicidade de aplicação do instrumento seja em um intervalo de 

tempo de 2 anos com base no retorno que foi obtido na experiência de aplicação do 

questionário piloto, em que a maior participação foi dos ex-alunos que haviam concluído 

o curso em um prazo de até 2 anos. Também por meio da aplicação do questionário 

piloto, pôde-se confirmar a importância dessa periodicidade para que o retorno do 

egresso não seja ultrapassado, e possa transparecer a realidade mais atual vivenciada, 

com dados fidedignos que possam, em tempo, se reverter em aprimoramentos. 

Considera-se esse intervalo de tempo também considerável para que ocorra um novo 

levantamento de dados, empreendidas discussões, proposições e implementações de 

ações. 

h) Na definição do grupo de egressos que participarão da nova avaliação levou-se em 

consideração um tempo para que, depois de formados, os egressos sintam a contribuição 

do IF Sudeste MG para a vida profissional e possam falar com maturidade sobre a 

formação recebida. Assim, considerou-se a possibilidade do encaminhamento do 

instrumento no mês de maio, tempo suficiente para os formandos, do ano anterior, terem 

condições de participar da avaliação. E também para que seja antes do final do primeiro 

semestre, período em que se formam mais turmas. 

i) Com a definição da periodicidade de aplicação do instrumento, foram revistas as opções 

de respostas de itens do questionário relacionadas a tempo, adequando-as para o 

intervalo de tempo de 2 anos. 

Tendo em vista os aprimoramentos elencados, têm-se revisados os questionários a serem 

aplicados periodicamente aos egressos dos cursos técnicos de nível médio - Apêndice D, e aos 

egressos dos cursos superiores – Apêndice E, conforme procedimento descrito a seguir.   
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6.2 Procedimento sugerido 

 

 

Acompanhamento de 

egressos 

Procedimento 
Data de aprovação 

do procedimento 
Revisão 

Data da 

Revisão 

PROC 001  000  

 

6.2.1 Objetivo  

 

Definir os procedimentos para utilização do instrumento de acompanhamento dos 

egressos, questionário, aos ex-alunos dos cursos técnicos e superiores do IF Sudeste MG – 

campus Juiz de Fora, visando obter um feedback que possa contribuir para o desenvolvimento 

da instituição.  

 

6.2.2 Referencial Normativo 

• Instrumento de Avaliação Externa de Instituições de Educação do Sinaes (BRASIL, 

2009b); 

• PDI do IF Sudeste MG (2014); 

• Portaria do MEC nº 646/1997 (BRASIL, 1997a); 

• Relatório do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2012). 

 

6.2.3 Termos e Definições 

• Acompanhamento do Egresso (AE) 

• Comissão de Acompanhamento do Egresso (CAE) 

• Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias (Derc) 

• Diretoria Geral (DG) 

• Tecnologia da Informação (TI) 

 

6.2.4 Descrição do Procedimento 

 

Conceituação: o procedimento constitui uma proposta de aplicação de um instrumento 

que visa favorecer o estabelecimento de um acompanhamento de egresso na instituição. Tal 

acompanhamento é demandado por dispositivos legais e também constantes como um dos 

objetivos no PDI do IF Sudeste MG (2014). A construção das bases desse acompanhamento 

poderá contribuir para o desenvolvimento institucional por meio da informação advinda do 

egresso.  
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6.2.5 Apresentação do artefato (produto gerado pela dissertação) 

 

Tendo em vista que a aplicação do questionário piloto gerou dados significativos que 

podem ser, inclusive, objeto de uma avaliação pela gestão, considera-se importante a 

apresentação dos dados desta pesquisa, bem como o instrumento revisado e a sugestão de 

procedimento aos gestores.  

Ressalta-se que esta apresentação também terá como objetivo a discussão sobre os 

possíveis encaminhamentos para se colocar em prática as futuras avaliações, previstas, de 

acordo com o intervalo de tempo de 2 anos, estabelecido no procedimento, para o ano de 2021.  

A seguir, detalha-se o momento da apresentação. 

• Ações: apresentação do instrumento e do procedimento para sua instauração; 

apresentação do relatório com os dados gerados pela aplicação do instrumento piloto; 

• Forma de realização: reunião do pesquisador com a DG e Derc; 

• Local: sala da DG; 

• Responsável: pesquisador; 

• Prazo: setembro 2019. 

 

6.2.6 Etapas do Procedimento 

 

➢ Etapa 1: Pré-envio 

 

a) Construção do eixo 4 do questionário 

• Ação: proposição do eixo complementar (eixo 4) aos coordenadores de curso, antes do 

próximo envio do instrumento, abordando as especificidades dos cursos. 

• Forma de realização: reunião da DG com os coordenadores de curso;  

• Local: sala de reuniões; 

• Responsáveis: coordenadores de cursos; 

• Prazo: 6 meses antes da etapa de envio do instrumento;  

• Dificuldades previstas: desinteresse por parte dos coordenadores em elaborar as 

questões para o eixo complementar (eixo 4); 

• Medidas preventivas: conscientização de que as medidas de acompanhamento dos 

egressos são necessárias, tanto por imposição de dispositivos legais, quanto para o 

desenvolvimento da instituição. 
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b) Mobilização 

• Ação: mobilização prévia da pesquisa, em sala de aula, pelos professores no último ano 

de estudo dos alunos;  

• Forma de realização: definida em reunião prévia da Derc com os coordenadores de 

cursos; 

• Local: ações em sala de aula; 

• Responsáveis: coordenadores de cursos e professores; 

• Prazo: no último ano de estudos dos alunos, periodicamente; 

• Dificuldades previstas: não adesão dos professores à proposta da mobilização; 

• Medidas de prevenção: conscientização dos professores sobre a importância da adesão.  

 

c) Divulgação 

• Ação: chamadas no site institucional e redes sociais sobre o envio do questionário; 

• Formas de realização: definida em reunião prévia da Derc com o setor de Assessoria de 

Comunicação; 

• Suporte: portais institucionais na web; 

• Responsáveis: Derc e servidores lotados no setor de Assessoria de Comunicação; 

• Prazo: 2 meses antes do início do envio do questionário e durante a etapa de envio; 

• Dificuldades previstas: não visualização das chamadas no site institucional; 

• Medidas de prevenção: publicação em área, no site institucional, que os alunos tenham 

o costume de acessar. 

 

d)  Atualização dos dados dos egressos 

• Ação: condicionar o requerimento do diploma, ou qualquer outro documento após 

conclusão do curso, à atualização prévia dos dados na secretaria acadêmica; 

• Formas de realização: discutida em reunião prévia da Derc com a Diretoria de Ensino; 

possível adaptação aos requerimentos, com a inclusão de campo de atualização de 

dados; 

• Responsáveis: servidores lotados na secretaria acadêmica; 

• Prazo: permanentemente. 

• Dificuldades previstas: desinteresse do setor envolvido na ação proposta; 
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• Medidas de prevenção: conscientização sobre a importância da atualização dos dados, 

um dos gargalos da instituição.  

 

➢ Etapa 2: Envio 

 

a) Definição de público-alvo: 

• Os egressos com status de concluído, que já finalizaram as etapas teórica e prática e 

estão aptos a receberem ou já receberam o diploma, excluídos os que já responderam no 

último envio;  

• A listagem com os nomes e os contatos dos respectivos egressos será fornecida pelo 

setor de TI por meio do programa Siga Ensino e Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA). 

b) Periodicidade de aplicação do instrumento: será enviado no intervalo de 2 anos, a partir de 

2019, que foi a data de aplicação do questionário piloto. Sugere-se que a próxima data de 

envio seja em maio de 2021 e, assim, sucessivamente. 

c) Definição do setor responsável pelo envio do instrumento: levando em consideração o 

organograma do IF Sudeste MG campus Juiz de Fora, sugere-se que a Derc seja 

responsável pelo envio do instrumento.  

d) Ferramenta online utilizada: google forms aos e-mails dos egressos.  

e) Modo de envio: por meio de e-mail institucional (egresso.jf@ifsudestemg.edu.br) criado 

pelo setor de TI. 

f) Custos: não haverá, pois a utilização da ferramenta é gratuita. 

g) Prazo: o questionário ficará disponibilizado aos partícipes durante um período de 2 meses, 

sendo encaminhado, no máximo, 2 vezes. 

h) Dificuldades previstas: retorno do e-mail por motivo de endereço incorreto ou inutilizado 

ou egressos que, porventura, não participarem da pesquisa dentro do prazo de 2 meses. 

i) Medidas de prevenção: deverá ser implementada ligações telefônicas visando a atualização 

do e-mail e a consequente maximização de respondentes. 

 

➢ Etapa 3: Tabulação de dados 

 

a) Definição do setor responsável pela tabulação dos dados do instrumento: levando em 

consideração o organograma do IF Sudeste MG campus Juiz de Fora, sugere-se que a Derc 

seja responsável pela etapa de tabulação dos dados do instrumento. 
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b) Geração de relatório: será gerado relatório com os gráficos criados na aplicação do 

questionário pelo google forms.  

c) Prazo: 1 mês após o fechamento do questionário. 

d) Dificuldades previstas e medidas para solução: 

• Tabulação das respostas abertas. Para organização desses dados deve-se fazer download 

das respostas no google forms e utilizar a planilha gerada; 

• Cópia dos gráficos gerados no google forms. Caso não seja possível a cópia, os gráficos 

poderão ser elaborados utilizando a ferramenta Excel ou similares.  

e) Encaminhamento do relatório: será encaminhado o relatório para análise a DG. 

 

➢ Etapa 4: Análise dos dados 

 

a) Definição dos responsáveis pela análise do relatório: o relatório com o resultado final será 

enviado à DG que deverá estabelecer o direcionamento a ser dado, ou seja, quem irá 

analisar; quem irá sugerir; quem irá aprovar e quem irá implementar as ações. Contudo, 

sugere-se a criação de uma Comissão de Acompanhamento do Egresso (CAE) pela DG 

para estruturação de um plano de ações; 

b) Prazo: A definir no plano de ações; 

c) Dificuldades previstas: desinteresse dos servidores de fazerem parte da CAE; 

d) Medidas de prevenção: indicação compulsória da DG. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho apresentado foi possível devido à crença do pesquisador de que as 

informações advindas do público egresso são fontes valiosas e podem ajudar a instituição a 

repensar suas práticas tanto no campo de gestão, quanto no ensino propriamente dito. 

Levando também em consideração que os Institutos Federais são instituições 

relativamente novas, seria importante um repensar também no campo da prestação de contas à 

sociedade, descortinando os destinos dos egressos da instituição e compreendendo o valor 

agregado da formação recebida na vida desses egressos.  

Essas questões inquietaram o pesquisador e, num debruçar sobre a literatura, pôde então 

verificar o quão incipiente ainda são as pesquisas na área do acompanhamento dos egressos. 

Tendo como hipótese de pesquisa a inexistência de um acompanhamento de egressos 

no IF Sudeste MG campus Juiz de Fora, confirmado por meio de uma sondagem inicial no PDI 

da instituição e também por uma observação empírica do pesquisador inserido como técnico 

administrativo no campus, foi possível atingir o primeiro objetivo específico elencado: (i) 

analisar as ações atuais de relacionamento com os egressos que o IF Sudeste MG, campus Juiz 

de Fora, vem promovendo, bem como lacunas e demandas existentes.  

 Para atingir o segundo objetivo específico: (ii) identificar formas de relacionamento 

com os egressos já implantados e vigentes em outras instituições de ensino, procedeu-se a uma 

investigação nos sites institucionais do próprio IF Sudeste MG, ligações telefônicas, busca por 

pesquisas que relatavam experiências de acompanhamento de egressos em outras instituições 

educacionais, além da construção da fundamentação teórica, ao longo do capítulo 2, que 

perpassou pela história da educação profissional no Brasil, políticas públicas e avaliação, o 

acompanhamento dos egressos e o desenvolvimento organizacional. Esses eixos teóricos 

contribuíram para compreender a extensão da temática dos egressos e também embasou as 

análises da pesquisa de campo, no capítulo 5, constituída pelas entrevistas aos gestores da 

instituição e também pela aplicação do questionário piloto aos egressos. 

Buscando atingir o objetivo geral da pesquisa, que foi o desenvolvimento de instrumento 

que viabiliza o feedback dos egressos como fonte para o desenvolvimento da instituição, optou-

se por entrevistar os gestores da instituição, pois poderiam sinalizar quais questões seriam 

relevantes para suas coordenações e para a instituição como um todo, contribuindo para a 

construção do instrumento aos egressos.  

As entrevistas também contribuíram para reforçar a importância dos egressos para a 

instituição, levantar gargalos que impedem a efetivação de um acompanhamento dos egressos, 
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além de apontar sugestões que poderão ser consideradas pela direção geral do IF Sudeste MG 

campus Juiz de Fora na configuração de um acompanhamento de egressos mais ampla.  

A aplicação do questionário piloto confirmou que é possível a realização de uma coleta 

de dados dos egressos na instituição, além de ter atingido o terceiro objetivo específico 

elencado: (iii) conhecer as demandas dos egressos, a respeito do relacionamento com a 

instituição, especificamente na aplicação do quarto eixo que compôs o questionário, 

confirmando o interesse dos egressos em estabelecer um contato com a instituição e levantando 

os melhores canais para que esse relacionamento se efetive. Observou-se, inclusive, a 

contribuição dessa coleta para uma atualização dos dados dos egressos, um dos gargalos 

apontados nas entrevistas.  

 De uma maneira geral, os dados gerados pela aplicação do instrumento são 

consideráveis e levantaram questões que o espaço desta dissertação impede a problematização, 

mas que poderão ser objetivo de análise, se a gestão assim o desejar.  

Tendo em vista que o acompanhamento de egressos é uma questão normativamente 

prevista e teoricamente defendida como um caminho promissor para o desenvolvimento da 

instituição, o pesquisador acreditou que não bastaria propor um instrumento revisado, mas 

também munir a instituição de um procedimento, conforme elencado no objetivo específico (iv) 

desenvolver procedimento que descreverá como o instrumento será aplicado aos egressos e 

como os dados gerados serão tratados, contribuindo, assim, para o estabelecimento de uma 

prática contínua de avaliação, objetivo atendido no capítulo 6 desta dissertação. 

Acredita-se, assim, que esse processo avaliativo, se entendido como uma análise crítica 

da realidade, é fonte valiosa de informação, problematização e ressignificação dos processos 

educativos, tendo, assim, função estratégica no desenvolvimento institucional escolar e na 

gestão educacional (BRANDALISE, 2010). 

Ressalta-se a abordagem sugestiva nessa proposição e que o acompanhamento de 

egressos pode se estabelecer de forma muito mais robusta, ao se verificar as experiências de 

outras instituições descritas nesta dissertação, as demandas apontadas pelos egressos no eixo 4 

do questionário piloto aplicado, o estabelecimento de um estreitamento da instituição com as 

empresas, tendo assim, por consequência, um ganho múltiplo, pois se beneficiam das ações 

empreendidas nesse acompanhamento os egressos, os alunos com cursos em andamento e a 

instituição como um todo.  

Não obstante, reconhece-se a importância deste trabalho para a instituição, ao munir de 

instrumento de avaliação o setor responsável pelo acompanhamento de egresso no campus Juiz 

de Fora e possibilitar, conforme o procedimento sugestivo, a disseminação da prática da 
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avaliação institucional, que pode iniciar-se via o feedback dos egressos, público considerado 

apto a falar sobre a formação recebida.  

Cabe, neste momento, à instituição dar os primeiros passos para o estabelecimento desse 

acompanhamento dos egressos.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista aos Diretores do Campus Juiz de Fora 
 

 

   

 

 

 

Pesquisa: A contribuição do Egresso para o Desenvolvimento Institucional 

  

Nome: ___________________________________________________ Data: ___/____/___  

 

 

00- Breve resumo de sua trajetória (acadêmica, profissional e pessoal) e sua relação com o IF 

Sudeste MG. 

 

01. Na sua percepção, qual a importância dos egressos para a instituição? 

 

02. Os cursos ofertados no campus Juiz de Fora atendem à demanda do mercado de trabalho 

local? 

 

03. A instituição possui dados em relação à empregabilidade dos egressos? 

 

04. O PDI vigente da instituição enumera como ponto fraco o acompanhamento de egressos. 

Em sua opinião, quais são os principais empecilhos que causam dificuldades na efetivação 

desse acompanhamento? No campus Juiz de Fora já foram planejadas e/ou empreendidas 

ações visando essa meta? Quais? 

 

05. Que ações sugere para a instituição atrair o egresso e manter um relacionamento 

permanente com este público? 

 

06. O instrumento questionário aplicado aos egressos é comumente utilizado pelas instituições 

como forma de avaliação. No entanto, apresenta baixa adesão. Qual sua opinião sobre este 

instrumento? E de que forma poderíamos conseguir uma maior participação dos egressos?  

 

07. Que questões devem ser levadas aos egressos? Para sua diretoria, o que é relevante saber 

dos egressos? 

(Informações geradas pelo egresso que podem servir para o desenvolvimento da instituição) 
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APÊNDICE B - Questionário piloto aplicado aos egressos dos cursos técnicos do IF 

Sudeste MG – Campus Juiz de Fora 
 

   

 

 

Eixo 1: Identificação 

 

E-mail de contato atualizado: __________________________________________ 

 

1. Idade: _____ 2. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outros:_____________ 

 

3. Naturalidade (cidade/estado): ________________________________________ 

 

4. Município onde você reside atualmente (cidade que passa maior parte da semana):  

 __________________________________________________________________ 

 

5. Data de ingresso no curso técnico no IF Sudeste MG: __ /__ /____ 

6. Data de conclusão no curso técnico no IF Sudeste MG: __ /__ /____ 

 

7. Curso Técnico em que se formou no IF Sudeste MG: 

( ) Design de Móveis ( ) Edificações ( ) Eletromecânica 

( ) Eletrônica ( ) Eletrotécnica ( ) Estradas 

( ) Eventos ( ) Informática ( ) Mecânica 

( ) Metalurgia  ( ) Secretariado ( ) Transações Imobiliárias 

( ) Transporte e Trânsito ( ) Transporte Rodoviário ( ) Turismo 

 

8. Em qual forma/modalidade/nível de oferta?  

( ) Técnico Integrado 

( ) Técnico Concomitante 

( ) Técnico Subsequente 

( ) Técnico Proeja 

 

Eixo 2: Situação atual do egresso 

 

9. Quanto ao mercado de trabalho: 

( ) Trabalhando na área de formação específica recebida no IF Sudeste MG. 

Empresa:_______________ Cargo ou função:_____________ (seguir para as questões 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17) 

( ) Trabalhando em outra área. Especificar: _____________________(seguir para as questões 

13, 14, 15, 16, 17) 

( ) Não estou trabalhando (seguir para a questões 13, 16, 17) 

 

10. Quanto tempo demorou a se inserir no mercado de trabalho na área correspondente à 

formação técnica que recebeu?

( ) menos de 1 ano 

( ) entre 1 a 2 anos 

( ) entre 2 a 5 anos  

( ) mais de 5 anos 

 

11. Quanto à sua relação no emprego atual: 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e continuo no mesmo cargo/função 
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( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e após a conclusão consegui uma promoção 

( ) Fiz estágio e após fui contratado pela empresa  

( ) Consegui emprego após a conclusão do curso 

( ) Não se aplica 

 

12. Quais dificuldades foram encontradas para entrar no mercado de trabalho na área de 

formação?  

( ) A formação recebida não atendeu ao mercado  

( ) Faltou experiência profissional 

( ) Não se identificou com a área do curso 

( ) O que aprendeu não se aplica 

( ) Não encontrei dificuldades 

( ) Outros: _______________________ 

 

13. Qual o principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional em sua área?  

( ) Devido à falta de vagas/oportunidades na área 

( ) Devido aos baixos salários oferecidos  

( ) Devido a escolha vocacional equivocada 

( ) Devido à continuidade nos estudos  

( ) Outros:______________________ 

 

14. Especifique a sua renda mensal bruta: 

( ) de R$ 500 a R$ 1000  

( ) de R$ 1001 a R$ 1500  

( ) de 1501 a R$ 2000  

( ) de R$ 2001 a R$ 3000  

( ) de R$ 3001 a R$ 4000 

( ) de R$ 4001 a R$ 5000  

( ) Acima de R$ 5000  

 

15. Qual é o seu vínculo empregatício? 

( ) Empregado com carteira assinada 

( ) Funcionário público concursado 

( ) Autônomo/Prestador de serviços 

( ) Em contrato temporário  

( ) Estagiário 

( ) Proprietário de empresa/negócio. Especificar: ___________________________ 

( ) Outros: _____________________ 

 

16. Em relação à continuidade nos estudos: 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo na mesma área de formação técnica 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo em outras áreas de formação 

( ) Ingressou em outro curso técnico 

( ) Não deu continuidade aos estudos 

( ) Outros:_____________________ 

 

17. Escolaridade Atual: ___________Curso: _____________ Instituição: _____________ 

Situação: ( ) em andamento ( ) concluído. 

 

Eixo 3: Formação recebida 

 

18. Qual(is) o(s) motivo(s) da escolha pelo IF Sudeste MG para fazer seu curso?  

( ) Porque é gratuito 
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( ) Devido à qualidade do ensino 

( ) Devido à localização 

( ) Devido ao renome da instituição 

( ) Devido ao oferecimento do curso de interesse  

( ) Porque não conseguiu vaga em outra instituição 

( ) Indicação (amigos, familiares, algum veículo da mídia, etc.) 

( ) Outros:____________________________ 

 

19 (Só para nível médio) Em sua opinião, a formação recebida no IF foi importante para: 

( ) Colocação no mercado de trabalho 

( )Continuidade dos estudos em nível 

superior 

( ) Ambos 

( ) Outros:_________________________

 

20. Qual a correlação entre a formação obtida e a função desempenhada no trabalho? 

( ) A formação obtida no curso técnico é superior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) A formação obtida no curso técnico é compatível aos conhecimentos utilizados no 

trabalho. 

( ) A formação obtida no curso técnico é inferior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) Não se aplica. 

 

21. Como você avalia o mercado de trabalho na sua área de formação? 

( ) Está saturado 

( ) Tem poucas oportunidades 

( ) Bom, com oportunidades 

( ) Excelente 

( ) Não tenho conhecimento 

 

22. Com relação aos itens associados à infraestrutura do IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora: 

(Escala Likert)  

 Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Acessibilidade       

Área de Lazer      

Biblioteca       

Espaços de convivência       

Infocentro       

Laboratórios       

Quadras Poliesportivas      

Restaurante      

Salas de aula      

Sistemas (ex.: site, Siga)      

 Comentários: ______________________ 

 

23. Com relação ao ensino e estrutura de apoio oferecido pelo IF Sudeste MG – campus Juiz 

de Fora: (Escala Likert) 

 Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Qualificação dos 

professores 

     

Capacidade didática dos 

professores 

     

Aplicabilidade das 

disciplinas 
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Carga horária das 

disciplinas  

     

Conteúdo das disciplinas       

Adequação da grade 

curricular (disciplinas 

oferecidas) 

     

Aulas práticas      

Secretaria e área 

administrativa 

     

Assistência estudantil      

Comentários: ______________________ 

 

24. Qual a maior dificuldade encontrada para conclusão do curso no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora? 

( ) Dificuldade com os conteúdos teóricos das disciplinas 

( ) Dificuldade com os conteúdos práticos das disciplinas  

( ) Dificuldade na conclusão do estágio obrigatório 

( ) Dificuldade em conciliar os estudos com o emprego 

( ) Não tive dificuldades 

( ) Outras____________________ 

 

25. Houve ensino satisfatório no que diz respeito às tecnologias atuais disponíveis em sua área 

de formação? 

( ) Sim ( ) Não  

Comentários: ___________________ 

 

26. Além da formação técnica para o mercado de trabalho, o curso contribuiu para seu 

desenvolvimento cultural e pessoal? 

( ) Sim ( ) Não  

Comentários: _____________________ 

 

27. Que tipo de atividade acadêmica complementar participou durante sua formação no 

instituto? 

( ) Projetos de ensino 

( ) Projetos de extensão 

( ) Projetos de pesquisa  

( ) Monitorias 

( ) Cursos de extensão 

( ) Estágios voluntários 

( ) Não participei de atividade acadêmica complementar  

( ) Outras:____________________  

 

28. Com relação as suas expectativas quanto ao curso concluído no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora: 

( ) O curso superou as expectativas 

( ) O curso atendeu as expectativas 

( ) O curso não atendeu as expectativas 

Comentários: ____________________ 

 

Eixo 4: Canais de comunicação com o egresso 

 

29. Você tem mantido algum contato com o IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora depois de 

ter concluído o curso? 

( ) Participação de eventos 

( ) Cursos de atualização 

( ) Graduação 

( ) Especialização 



138 
 

( ) Grupos de estudo/pesquisa 

( ) Trabalhando no campus JF 

( ) Nenhum contato 

( ) Outros:____________________ 

 

30. Você gostaria de receber informações e novidades sobre o seu curso/área de formação e 

sobre o IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ________________________ 

 

31. Quais ações fariam você manter o vínculo com a instituição? (Possível escolher até 2 

opções) 

( ) Encontro de ex-alunos 

( ) Palestras/Seminários acadêmicos 

( ) Cursos de aperfeiçoamento/extensão 

( ) Banco de oportunidades de trabalho direcionados aos ex-alunos 

( ) Promoção de atividades culturais e esportivas 

( ) Homenagem a ex-alunos que tenham obtido destaque em seu âmbito profissional 

( ) Não tenho interesse em manter o vínculo com a instituição 

( ) Outros:________________________ 

 

32. Em sua opinião, qual(is) o(s) melhor(es) canal(is) para se obter um relacionamento do ex-

aluno com a instituição? (Possível escolher até 2 opções). 

( ) E-mail 

( ) Redes Sociais  

( ) Portal de ex-alunos 

( ) Associação de ex-alunos 

( ) Outros____________________ 

 

33. Você atualiza seus dados e informações acadêmicas na plataforma lattes? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não tenho conhecimento da plataforma 

 

34. Você tem interesse em se cadastrar em um banco de dados do IF Sudeste MG para 

disponibilização de seu curriculum para empresas da região: 

( ) Sim ( ) Não Comentários: _____________________ 

 

35. Críticas, elogios sobre o curso/instituição e/ou sugestões para melhorias. 
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APÊNDICE C - Questionário piloto aplicado aos egressos dos cursos de educação 

superior do IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora 

 
 

   

 

 

 

Eixo 1: Identificação 

 

E-mail de contato atualizado: _________________________________________ 

 

1. Idade: _____ 2. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outros:____________ 

 

3. Naturalidade (cidade/estado): ________________________________________ 

 

4. Município onde você reside atualmente (cidade que passa maior parte da semana):  

 __________________________________________________________________ 

 

5. Data de ingresso no curso de graduação/especialização no IF Sudeste MG: __ /__ /____ 

6. Data de conclusão no curso de graduação/especialização no IF Sudeste: __ /__ /____ 

 

7. Curso de graduação/especialização em que se formou: 

( ) Engenharia Mecatrônica 

( ) Engenharia Metalúrgica 

( ) Licenciatura em Física 

( ) Sistemas de Informação 

( ) Metodologia da Educação Física 

Escolar 

 

Eixo 2: Situação atual do egresso 

 

8. Quanto ao mercado de trabalho: 

( ) Trabalhando na área de formação específica recebida no IF Sudeste MG. 

Empresa:_______________ Cargo ou função:_____________ (seguir para as questões 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16) 

( ) Trabalho em outra área. Especificar: _____________________(seguir para as questões 12, 

13, 14, 15, 16) 

( ) Não estou trabalhando (seguir para a questões 12, 15, 16) 

 

9. Quanto tempo demorou a se inserir no mercado de trabalho na área correspondente à 

formação que recebeu?

( ) menos de 1 ano 

( ) entre 1 a 2 anos 

( ) entre 2 a 5 anos  

( ) mais de 5 anos 

 

10. Quanto à sua relação no emprego atual: 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e continuo no mesmo cargo/função 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e após a conclusão consegui uma promoção 

( ) Fiz estágio e após fui contratado pela empresa  

( ) Consegui emprego após a conclusão do curso 

( ) Não se aplica 
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11. Quais dificuldades foram encontradas para entrar no mercado de trabalho na área de 

formação?  

( ) A formação recebida não atendeu ao mercado  

( ) Faltou experiência profissional 

( ) Não se identificou com a área do curso 

( ) O que aprendeu não se aplica 

( ) Não encontrei dificuldades 

( ) Outros: _______________________ 

 

12. Qual o principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional em sua área?  

( ) Devido à falta de vagas/oportunidades na área 

( ) Devido aos baixos salários oferecidos  

( ) Devido a escolha vocacional equivocada 

( ) Devido à continuidade nos estudos  

( ) Outros:______________________ 

 

13. Especifique a sua renda mensal bruta: 

( ) de R$ 500 a R$ 1000  

( ) de R$ 1001 a R$ 1500  

( ) de 1501 a R$ 2000  

( ) de R$ 2001 a R$ 3000  

( ) de R$ 3001 a R$ 4000 

( ) de R$ 4001 a R$ 5000  

( ) Acima de R$ 5000  

 

14. Qual é o seu vínculo empregatício? 

( ) Empregado com carteira assinada 

( ) Funcionário público concursado 

( ) Autônomo/Prestador de serviços 

( ) Em contrato temporário  

( ) Estagiário 

( ) Proprietário de empresa/negócio. Especificar: ___________________________ 

( ) Outros: _____________________ 

 

15. Em relação à continuidade nos estudos: 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo na mesma área de formação. 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo em outras áreas de formação.  

( ) Ingressou em outro curso de graduação. 

( ) Ingressou em outro curso de especialização. 

( ) Não deu continuidade aos estudos 

( ) Outros:_____________________ 

 

16. Escolaridade Atual: ___________Curso: _____________ Instituição: _____________ 

Situação: ( ) em andamento ( ) concluído. 

 

 

Eixo 3: Formação recebida 

 

17. Qual(is) o(s) motivo(s) da escolha pelo IF Sudeste MG para fazer seu curso?  

( ) Porque já havia feito curso técnico na instituição 

( ) Porque é gratuito  

( ) Devido à qualidade do ensino 
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( ) Devido à localização 

( ) Devido ao renome da instituição 

( ) Devido ao oferecimento do curso de interesse  

( ) Porque não conseguiu vaga em outra instituição 

( ) Indicação (amigos, familiares, algum veículo da mídia, etc.) 

( ) Outros:____________________________ 

 

18. Qual a correlação entre a formação obtida no IF Sudeste MG e a função desempenhada no 

trabalho? 

( ) A formação obtida no curso é superior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) A formação obtida no curso é compatível aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) A formação obtida no curso é inferior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) Não se aplica 

 

19. Como você avalia o mercado de trabalho na sua área de formação? 

( ) Está saturado 

( ) Tem poucas oportunidades 

( ) Bom, com oportunidades 

( ) Excelente 

( ) Não tenho conhecimento 

 

20. Com relação aos itens associados à infraestrutura do IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora: 

(Escala Likert)  

 Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Acessibilidade       

Área de Lazer      

Biblioteca       

Espaços de convivência       

Infocentro       

Laboratórios       

Quadras Poliesportivas      

Restaurante      

Salas de aula      

Sistemas(ex.: site, Siga)      

Comentários: _______________________ 

 

21. Com relação ao ensino e estrutura de apoio oferecido pelo IF Sudeste MG – campus Juiz 

de Fora: (Escala Likert) 

 Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Qualificação dos 

professores 

     

Capacidade didática dos 

professores 

     

Aplicabilidade das 

disciplinas 

     

Carga horária das 

disciplinas  

     

Conteúdo das disciplinas       

Adequação da grade 

curricular (disciplinas 

oferecidas) 
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Aula prática      

Secretaria e área 

administrativa 

     

Assistência estudantil      

Comentários: _______________________ 

 

22. Qual a maior dificuldade encontrada para conclusão do curso no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora? 

( ) Dificuldade com os conteúdos teóricos das disciplinas 

( ) Dificuldade com os conteúdos práticos das disciplinas  

( ) Dificuldade na conclusão do estágio obrigatório 

( ) Dificuldade em conciliar os estudos com o emprego 

( ) Não tive dificuldades 

( ) Outras:____________________ 

 

23. Houve ensino satisfatório no que diz respeito às tecnologias atuais disponíveis em sua área 

de formação? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ___________________ 

  

24. Além da formação superior, o curso contribuiu para seu desenvolvimento cultural e pessoal? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ___________________ 

 

25. Que tipo de atividade acadêmica complementar participou durante sua formação no 

instituto? 

( ) Projetos de ensino 

( ) Projetos de extensão 

( ) Projetos de pesquisa  

( ) Monitoria 

( ) Cursos de extensão 

( ) Estágio voluntário 

( ) Não participei de atividade acadêmica 

complementar 

( ) Outros:____________________ 

 

26. Com relação as suas expectativas quanto ao curso concluído no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora: 

( ) O curso superou as expectativas 

( ) O curso atendeu as expectativas 

( ) O curso não atendeu as expectativas 

( ) Comentários: _______________

 

Eixo 4: Canais de comunicação com o egresso 

 

27. Você tem mantido algum contato com o IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora depois de 

ter concluído o curso? 

( ) Participação em eventos 

( ) Cursos de atualização 

( ) Outra graduação 

( ) Especialização 

( ) Grupos de estudo/pesquisa 

( ) Trabalhando no campus JF 

( ) Nenhum contato 

( ) Outros:____________________ 

 

28. Você gostaria de receber informações e novidades sobre o seu curso/área de formação e 

sobre o IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora? 

( ) Sim ( ) Não 

Comentários: ________________________ 
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29. Quais ações fariam você manter o vínculo com a instituição? (Possível escolher até 2 

opções) 

( ) Encontro de ex-alunos 

( ) Palestras/Seminários acadêmicos 

( ) Cursos de aperfeiçoamento/extensão 

( ) Banco de oportunidades de trabalho direcionados aos ex-alunos 

( ) Promoção de atividades culturais e esportivas 

( ) Homenagem a ex-alunos que tenham obtido destaque em seu âmbito profissional 

( ) Não tenho interesse em manter o vínculo com a instituição 

( ) Outros:________________________ 

 

30. Em sua opinião, qual(is) o(s) melhor(es) canal(is) para se obter um relacionamento do 

egresso com a instituição? (Possível escolher até 2 opções) 

( ) E-mail 

( ) Redes Sociais  

( ) Portal de ex-alunos 

( ) Associação de ex-alunos 

( ) Outros____________________ 

 

31. Você atualiza seus dados e informações acadêmicas na plataforma lattes? 

( ) Sim ( ) Não 

( ) Não tenho conhecimento da plataforma 

 

32. Você tem interesse em se cadastrar em um banco de dados do IF Sudeste MG para 

disponibilização de seu curriculum para empresas da região: 

( ) Sim ( ) Não 

Comentários: _____________________ 

 

33. Críticas, elogios sobre o curso/instituição e/ou sugestões para melhorias. 
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APÊNDICE D - Questionário revisado a ser aplicado aos egressos dos cursos técnicos do 

IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora 

 
 

   

 

 

Eixo 1: Identificação 

 

E-mail de contato atualizado: __________________________________________ 

 

1.Telefone de contato: ( ) _____-____ 

 

2. Idade: _____ 3. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outros:_____________ 

 

4. Naturalidade (cidade/estado): ________________________________________ 

 

5. Município onde você reside atualmente (cidade que passa maior parte da semana):  

 __________________________________________________________________ 

 

6. Mês e ano de ingresso no curso técnico no IF Sudeste MG: ___ /___ 

7. Mês e ano de conclusão no curso técnico no IF Sudeste MG: ___ /___ 

 

8. Curso Técnico em que se formou no IF Sudeste MG: 

( ) Design de Móveis ( ) Eletrotécnica ( ) Metalurgia 

( ) Edificações ( ) Eventos  ( ) Secretariado 

( ) Eletromecânica  ( ) Informática  ( ) Transporte Rodoviário 

( ) Eletrônica ( ) Mecânica ( ) Transações Imobiliárias 

   

9. Em qual forma/modalidade/nível de oferta?  

( ) Técnico Integrado 

( ) Técnico Concomitante 

( ) Técnico Subsequente 

( ) Técnico Proeja 

 

Eixo 2: Situação atual do egresso 

 

10. Quanto ao mercado de trabalho: 

( ) Trabalhando na área de formação específica recebida no IF Sudeste MG. 

Empresa:_______________ Cargo ou função:_____________ (seguir para as questões 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18) 

( ) Trabalhando em outra área. Especificar: ____________________ (seguir para as questões 

14, 15, 16, 17, 18) 

( ) Não estou trabalhando (seguir para a questões 14, 17,18) 

 

11. Quanto tempo demorou a se inserir no mercado de trabalho na área correspondente à 

formação técnica que recebeu?

( ) menos de 1 ano 

( ) entre 1 a 2 anos 

( ) mais de 2 anos  

( ) não se aplica 
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12. Quanto à sua relação no emprego atual: 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e continuo no mesmo cargo/função 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e após a conclusão consegui uma promoção 

( ) Fiz estágio e após fui contratado pela empresa  

( ) Consegui emprego após a conclusão do curso 

( ) Não se aplica 

 

13. Quais dificuldades foram encontradas para entrar no mercado de trabalho na área de 

formação?  

( ) A formação recebida não atendeu ao mercado  

( ) Faltou experiência profissional 

( ) Não se identificou com a área do curso 

( ) O que aprendeu não se aplica 

( ) Não encontrei dificuldades 

( ) Outros: _______________________ 

 

14. Qual o principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional em sua área?  

( ) Devido à falta de vagas/oportunidades na área 

( ) Devido aos baixos salários oferecidos  

( ) Devido a escolha vocacional equivocada 

( ) Devido à continuidade nos estudos  

( ) Outros:______________________ 

 

15. Especifique a sua renda mensal bruta: 

( ) de R$ 500 a R$ 1000  

( ) de R$ 1001 a R$ 1500  

( ) de R$1501 a R$ 2000  

( ) de R$ 2001 a R$ 3000  

( ) de R$ 3001 a R$ 4000 

( ) de R$ 4001 a R$ 5000  

( ) Acima de R$ 5000  

 

16. Qual é o seu vínculo empregatício? 

( ) Empregado com carteira assinada 

( ) Funcionário público concursado 

( ) Autônomo/Prestador de serviços 

( ) Em contrato temporário  

( ) Estagiário 

( ) Proprietário de empresa/negócio. Especificar: ___________________________ 

( ) Outros: _____________________ 

 

17. Em relação à continuidade nos estudos: 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo na mesma área de formação técnica 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo em outras áreas de formação 

( ) Ingressou em outro curso técnico 

( ) Não deu continuidade aos estudos 

( ) Outros:_____________________ 

 

18. Escolaridade Atual: ___________Curso: _____________ Instituição: _____________ 

Situação: ( ) em andamento ( ) concluído. 
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Eixo 3: Formação recebida 

 

19. Qual(is) o(s) motivo(s) da escolha pelo IF Sudeste MG para fazer seu curso?  

( ) Porque é gratuito 

( ) Devido à qualidade do ensino 

( ) Devido à localização 

( ) Devido ao renome da instituição 

( ) Devido ao oferecimento do curso de interesse  

( ) Porque não conseguiu vaga em outra instituição 

( ) Indicação (amigos, familiares, algum veículo da mídia, etc.) 

( ) Outros:____________________________ 

 

20 (Só para nível médio) Em sua opinião, a formação recebida no IF foi importante para: 

( ) Colocação no mercado de trabalho 

( ) Continuidade dos estudos em nível superior 

( ) Ambos 

( ) Outros:_________________ 

 

21. Qual a correlação entre a formação obtida e a função desempenhada no trabalho? 

( ) A formação obtida no curso técnico é superior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) A formação obtida no curso técnico é compatível aos conhecimentos utilizados no 

trabalho. 

( ) A formação obtida no curso técnico é inferior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) Não se aplica. 

 

22. Como você avalia o mercado de trabalho na sua área de formação? 

( ) Está saturado 

( ) Tem poucas oportunidades 

( ) Bom, com oportunidades 

( ) Excelente 

( ) Não tenho conhecimento 

 

23. Com relação aos itens associados à infraestrutura do IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora: 

(Escala Likert)  

 Muito 

bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

ruim 

Não sei 

opinar 

Acessibilidade        

Área de Lazer       

Biblioteca        

Espaços de convivência        

Infocentro        

Laboratórios        

Quadras Poliesportivas       

Restaurante       

Salas de aula       

Sistemas (ex.: site, 

Siga) 

      

 Comentários: ___________________ 

 

24. Com relação ao ensino e estrutura de apoio oferecido pelo IF Sudeste MG – campus Juiz 

de Fora: (Escala Likert) 
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 Muito 

bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

ruim 

Não sei 

opinar 

Qualificação dos 

professores 

      

Capacidade didática 

dos professores 

      

Aplicabilidade das 

disciplinas 

      

Carga horária das 

disciplinas  

      

Conteúdo das 

disciplinas  

      

Adequação da grade 

curricular (disciplinas 

oferecidas) 

      

Aulas práticas       

Secretaria e área 

administrativa 

      

Assistência estudantil       

Comentários: ___________________ 

 

25. Qual a maior dificuldade encontrada para conclusão do curso no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora? 

( ) Dificuldade com os conteúdos teóricos das disciplinas 

( ) Dificuldade com os conteúdos práticos das disciplinas  

( ) Dificuldade na conclusão do estágio obrigatório 

( ) Dificuldade em conciliar os estudos com o emprego 

( ) Não tive dificuldades 

( ) Outras____________________ 

 

26. Houve ensino satisfatório no que diz respeito às tecnologias atuais disponíveis em sua área 

de formação? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ___________________ 

 

27. Além da formação técnica para o mercado de trabalho, o curso contribuiu para seu 

desenvolvimento cultural e pessoal? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ___________________ 

 

28. Que tipo de atividade acadêmica complementar participou durante sua formação no 

instituto? 

( ) Projetos de ensino 

( ) Projetos de extensão 

( ) Projetos de pesquisa  

( ) Monitorias 

( ) Cursos de extensão 

( ) Estágios voluntários 

( ) Não participei de atividade acadêmica complementar  

( ) Outras:____________________  

 

29. Com relação as suas expectativas quanto ao curso concluído no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora: 

( ) O curso superou as expectativas ( ) O curso atendeu as expectativas 



148 
 

( ) O curso não atendeu as expectativas Comentários: ____________________

 

 

30. Críticas, elogios sobre o curso/instituição e/ou sugestões para melhorias. 

 

(Sugestão) Eixo 4: Específico do curso 

 

OBS: O eixo 4 poderá ser criado pela coordenação de cada curso contendo questões específicas 

ao curso concluído.  
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APÊNDICE E - Questionário revisado a ser aplicado aos egressos dos cursos de 

educação superior do IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora 
 

   

 

 

 

 

Eixo 1: Identificação 

 

E-mail de contato atualizado: _________________________________________ 

 

1.Telefone de contato: ( ) _____-____ 

 

2. Idade: _____ 3. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outros:____________ 

 

4. Naturalidade (cidade/estado): ________________________________________ 

 

5. Município onde você reside atualmente (cidade que passa maior parte da semana):  

 __________________________________________________________________ 

 

6. Mês e ano de ingresso no curso de graduação/especialização no IF Sudeste MG: __ /__ 

7. Mês e ano de conclusão no curso de graduação/especialização no IF Sudeste MG: __ /__ 

 

8. Curso de graduação/especialização em que se formou: 

( ) Engenharia Mecatrônica 

( ) Engenharia Metalúrgica 

( ) Licenciatura em Física 

( ) Metodologia da Educação Física Escolar 

( ) Sistemas de Informação 

( ) Sustentabilidade na Construção Civil 

 

Eixo 2: Situação atual do egresso 

 

9. Quanto ao mercado de trabalho: 

( ) Trabalhando na área de formação específica recebida no IF Sudeste MG. 

Empresa:_______________ Cargo ou função:_____________ (seguir para as questões 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17) 

( ) Trabalho em outra área. Especificar: _____________________(seguir para as questões 13, 

14, 15, 16, 17) 

( ) Não estou trabalhando (seguir para a questões 13, 16, 17) 

 

10. Quanto tempo demorou a se inserir no mercado de trabalho na área correspondente à 

formação que recebeu?

( ) menos de 1 ano 

( ) entre 1 a 2 anos 

( ) mais de 2 anos 

( ) não se aplica 

 

11. Quanto à sua relação no emprego atual: 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e continuo no mesmo cargo/função 

( ) Já estava empregado antes de iniciar o curso e após a conclusão consegui uma promoção 

( ) Fiz estágio e após fui contratado pela empresa  
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( ) Consegui emprego após a conclusão do curso 

( ) Não se aplica 

 

12. Quais dificuldades foram encontradas para entrar no mercado de trabalho na área de 

formação?  

( ) A formação recebida não atendeu ao mercado  

( ) Faltou experiência profissional 

( ) Não se identificou com a área do curso 

( ) O que aprendeu não se aplica 

( ) Não encontrei dificuldades 

( ) Outros: _______________________ 

 

13. Qual o principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional em sua área?  

( ) Devido à falta de vagas/oportunidades na área 

( ) Devido aos baixos salários oferecidos  

( ) Devido a escolha vocacional equivocada 

( ) Devido à continuidade nos estudos  

( ) Outros:______________________ 

 

14. Especifique a sua renda mensal bruta: 

( ) de R$ 500 a R$ 1000  

( ) de R$ 1001 a R$ 1500  

( ) de 1501 a R$ 2000  

( ) de R$ 2001 a R$ 3000  

( ) de R$ 3001 a R$ 4000 

( ) de R$ 4001 a R$ 5000  

( ) Acima de R$ 5000  

 

15. Qual é o seu vínculo empregatício? 

( ) Empregado com carteira assinada 

( ) Funcionário público concursado 

( ) Autônomo/Prestador de serviços 

( ) Em contrato temporário  

( ) Estagiário 

( ) Proprietário de empresa/negócio. Especificar: ___________________________ 

( ) Outros: _____________________ 

 

16. Em relação à continuidade nos estudos: 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo na mesma área de formação. 

( ) Deu continuidade em nível mais elevado de estudo em outras áreas de formação.  

( ) Ingressou em outro curso de graduação. 

( ) Ingressou em outro curso de especialização. 

( ) Não deu continuidade aos estudos 

( ) Outros:_____________________ 

 

17. Escolaridade atual: ___________Curso: _____________ Instituição: _____________ 

Situação: ( ) em andamento ( ) concluído. 

 

Eixo 3: Formação recebida 

 

18. Qual(is) o(s) motivo(s) da escolha pelo IF Sudeste MG para fazer seu curso?  

( ) Porque já havia feito curso técnico na instituição 

( ) Porque é gratuito  
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( ) Devido à qualidade do ensino 

( ) Devido à localização 

( ) Devido ao renome da instituição 

( ) Devido ao oferecimento do curso de interesse  

( ) Porque não conseguiu vaga em outra instituição 

( ) Indicação (amigos, familiares, algum veículo da mídia, etc.) 

( ) Outros:____________________________ 

 

19. Qual a correlação entre a formação obtida no IF Sudeste MG e a função desempenhada no 

trabalho? 

( ) A formação obtida no curso é superior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) A formação obtida no curso é compatível aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) A formação obtida no curso é inferior aos conhecimentos utilizados no trabalho 

( ) Não se aplica 

 

20. Como você avalia o mercado de trabalho na sua área de formação? 

( ) Está saturado 

( ) Tem poucas oportunidades 

( ) Bom, com oportunidades 

( ) Excelente 

( ) Não tenho conhecimento 

 

21. Com relação aos itens associados à infraestrutura do IF Sudeste MG – campus Juiz de Fora: 

(Escala Likert)  

 Muito 

bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

ruim 

Não sei 

opinar 

Acessibilidade        

Área de Lazer       

Biblioteca        

Espaços de convivência        

Infocentro        

Laboratórios        

Quadras Poliesportivas       

Restaurante       

Salas de aula       

Sistemas (ex.: site, 

Siga) 

      

Comentários: ___________________ 

 

22. Com relação ao ensino e estrutura de apoio oferecido pelo IF Sudeste MG – campus Juiz 

de Fora: (Escala Likert) 

 Muito 

bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

ruim 

Não sei 

opinar 

Qualificação dos 

professores 

      

Capacidade didática 

dos professores 

      

Aplicabilidade das 

disciplinas 

      

Carga horária das 

disciplinas  
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Conteúdo das 

disciplinas  

      

Adequação da grade 

curricular (disciplinas 

oferecidas) 

      

Aulas práticas       

Secretaria e área 

administrativa 

      

Assistência estudantil       

Comentários: ___________________ 

 

23. Qual a maior dificuldade encontrada para conclusão do curso no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora? 

( ) Dificuldade com os conteúdos teóricos das disciplinas 

( ) Dificuldade com os conteúdos práticos das disciplinas  

( ) Dificuldade na conclusão do estágio obrigatório 

( ) Dificuldade em conciliar os estudos com o emprego 

( ) Não tive dificuldades 

( ) Outras:____________________ 

 

24. Houve ensino satisfatório no que diz respeito às tecnologias atuais disponíveis em sua área 

de formação? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ___________________ 

 

25. Além da formação superior, o curso contribuiu para seu desenvolvimento cultural e pessoal? 

( ) Sim ( ) Não Comentários: ___________________ 

 

26. Que tipo de atividade acadêmica complementar participou durante sua formação no 

instituto? 

( ) Projetos de ensino 

( ) Projetos de extensão 

( ) Projetos de pesquisa  

( ) Monitorias 

( ) Cursos de extensão 

( ) Estágios voluntários 

( ) Não participei de atividade acadêmica 

complementar 

( ) Outros:____________________ 

 

27. Com relação as suas expectativas quanto ao curso concluído no IF Sudeste MG – campus 

Juiz de Fora: 

( ) O curso superou as expectativas 

( ) O curso atendeu as expectativas 

( ) O curso não atendeu as expectativas 

( ) Comentários: __________________

 

33. Críticas, elogios sobre o curso/instituição e/ou sugestões para melhorias. 

 

(Sugestão) Eixo 4: Específico do curso 

 

OBS: O eixo 4 poderá ser criado pela coordenação de cada curso e contendo questões 

específicas ao curso concluído. 

 

 

 

 


