
CRIAÇÃO DE UM PORTAL PARA DIÁLOGO PERMENENTE
COM EGRESSOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFC

Encontros Universitários da UFC 2016

VI Encontro de Monitoria de Projetos da Graduação

Manoel Cavalcante Vasconcelos Neto, Fernando Antonio Mota Trinta, Jacqueline Ramos
Macedo Antunes de Souza, Mario Henrique Chaves Silva, Juliano Novais Maia Holanda,

Maria do Socorro De Sousa Rodrigues

O  objetivo  deste  trabalho,  desenvolvido  por  três  bolsistas  da
Copav/PROGRAD,  foi  pesquisar  e  elaborar  uma  plataforma  virtual,  criativa  e
interativa  para  a  manutenção  de  um  diálogo  permanente  com  os  egressos  dos
cursos  de  graduação  da  UFC,  com  vistas  a  atender  os  seguintes  objetivos
institucionais,  previstos  na  Lei  do  SINAES  e  no  Instrumento  de  Avaliação  dos
Cursos  de  Graduação  presencial  e  a  distância  do  Inep/MEC/2015/2016  (IACG).
Fortalecer  os  laços  de  pertencimento  do  egresso  com  a  UFC,  estabelecendo
conexão  nas  áreas  de  formação  dos  alunos,  com  vistas  ao  aprimoramento  do
currículo  dos  cursos  de  graduação  e,  consequentemente,  à  atualização  dos
Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  (PPCs),  quando  necessário;  Criar  ambiente
eletrônico específico (site), que favoreça o contato permanente dos egressos com
a UFC, para fortalecimento das relações acadêmicas e dos laços de pertencimento;
e,  Realizar  eventos  anuais  que  integrem  alunos  ativos  e  ex-alunos  com  vistas  à
socialização  da  produção  científica  conjugada  entre  estes,  possibilitando  salutar
construção  coletiva  de  saberes,  mediado  pela  prática  profissional,  além  de
propiciar  relação  saudável  e  amistosa  entre  o  mundo  do  trabalho  e  a  UFC.  Tal
proposta  no  IACG  refere-se  a  dimensão  Organização  Didático  Pedagógica,  cujo
indicador trata do perfil profissional do egresso , no que se refere aos mecanismos
de  atuação  do  egresso  na  sua  atuação  profissional.  Teve  por  etapas
metodológicas, primeiramente, a criação do site e em seguida a elaboração de um
instrumento  de  cadastro  dos  egressos  que  atenda  aos  objetivos  institucionais
propostos  para  egressos.  Esta  atividade  resultou  na  criação  do  referido  site
denominado,  “o  universo  do  egresso”,  com  previsão  de  ir  ao  ar  nos  meses  de
outubro e novembro de 2016.
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