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1 APRESENTAÇÃO

Este relatório sistematiza resultados do projeto piloto a partir do Programa de

Acompanhamento  de  Egressos  (PAE).  A  partir  do  resgate  histórico  de  ações  ou

iniciativas  em acompanhar  egressos  de graduação,  observou-se que  na UNIPAMPA

temos a publicação de dois relatórios referentes aos resultados de pesquisa com egressos

nos anos de 2014 e 2015, quando a avaliação institucional era de competência da Pró-

Reitoria de Planejamento.

No ano de 2016, em seu organograma, a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD)

previu  a  avaliação  institucional  sob  responsabilidade  da  Divisão  de  Regulação  e

Avaliação e Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação, iniciando o diálogo com a

comunidade acadêmica com vistas à estruturação e institucionalização do PAE. Nesse

sentido, durante o ano de 2016 e primeiro semestre de 2017 foi constituído um grupo de

trabalho  para  elaborar  um  projeto  institucional,  considerando:  a  sensibilização  da

comunidade  acadêmica  em  relação  à  importância  e  implementação  do  PAE;  a

elaboração  do  Projeto  de  Gestão,  com  a  perspectiva  de  apresentar  à  comunidade

acadêmica o referencial e os elementos estruturantes do PAE; a consulta à comunidade

acadêmica  em  relação  aos  itens  para  compor  o  formulário  eletrônico,  que  deve  se

caracterizar como uma ferramenta para a efetividade do acompanhamento processual

dos ex-alunos da UNIPAMPA; a proposição de uma minuta de normativa do PAE ainda

a ser  submetida  ao Conselho Superior  da Universidade;  a  organização do Portal  do

Egresso,  na  página  eletrônica  da  UNIPAMPA,  com  vistas  às  comunicações  e  à

operacionalização do programa.

No ano de 2018, a PROGRAD dá prosseguimento ao PAE, envolvendo também

os egressos de Pós-graduação sob a responsabilidade da Pró-reitoria de Pós- graduação

(PROPPI).

Em 2019, foi finalizada a minuta de Resolução bem como os instrumentos de

pesquisa  com  egressos.  Tendo  em vista  a  necessidade  de  aprovação  nas  instâncias

superiores, inicia-se o acompanhamento, a partir de um projeto piloto para acompanhar

egressos dos cursos de graduação e pós-graduação dos anos de 2016 e 2017 por um

período de cinco anos.



5

 2 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS NA 
UNIPAMPA

Para o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), egresso é

todo discente que tenha frequentado um curso em instituição de ensino superior, tendo

ou não concluído seus estudos. No entanto, para o Programa de Acompanhamento de

Egressos da UNIPAMPA, egresso é todo aluno que concluiu seus estudos no ensino de

graduação  e/ou  pós-graduação,  assim  justificando-se  a  criação  de  uma  política

institucional  de  acompanhamento  dos  egressos,  em  função  dos  indicadores  de

qualidade,  em particular  o  3.5  do  Eixo 3 (Políticas  Acadêmicas)  do  instrumento  de

avaliação institucional externa presencial e a distância para (re)credenciamento: 

A política institucional garante mecanismo de acompanhamento de egressos,
a atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida
acadêmica  ou  da  inserção  profissional,  prevê  estudo  comparativo  entre  a
atuação  do egresso e a  formação recebida,  subsidiando ações de melhoria
relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e propõe
outras ações inovadoras (INEP, 2017, p.17).

 Para  a  UNIPAMPA,  o  acompanhamento  de  egressos  tem como premissa  os

seguintes objetivos: 

I.  Avaliar  o  desempenho  dos  cursos  de  graduação  e  de  pós-graduação  da

instituição, por meio de pesquisa para acompanhamento da carreira profissional e/ ou

formação continuada,  no que tange  à  qualidade  da formação e impacto  na inserção

profissional do egresso no mercado de trabalho; 

II. Estabelecer políticas institucionais de formação continuada no âmbito da pós-

graduação,  contribuindo para o planejamento e a melhoria  dos cursos de graduação,

bem como orientar a oferta de novos cursos;

III. Divulgar ações institucionais para os egressos da UNIPAMPA no portal do

Egresso (cursos de pós-graduação, cursos de extensão, concursos, eventos e notícias da

instituição).

Além  disso,  pesquisas  realizadas  com  egressos  da  UNIPAMPA,  mostram  a

importância  no  acompanhamento,  conforme  apresenta  Nunes  (2019,  p.6):  “[...]  a

universidade alavanca o desenvolvimento da região por várias frentes, dentre elas pela
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evolução da instituição,  pelas  ações  de extensão que promove ou pela  formação de

egressos”. 

Concorda-se com a autora, quanto ao papel da Universidade no desenvolvimento

da região, levando em conta que, é por meio do conhecimento que se mudam hábitos e

pensamentos, tornando possíveis novas formas de repensar a região, ademais, alavancar

o progresso regional está no cerne da criação da UNIPAMPA.

3  METODOLOGIA 

3.1 Cronograma do desenvolvimento da pesquisa

Quadro 1: Cronograma

Etapas da pesquisa Período: 2019
Construção dos formulários no software LimeSurvey e validação Abril 
Envio do link do formulário (primeira etapa) Julho 
Envio do link do formulário (segunda etapa) Agosto
Coleta de dados finais Setembro
Análise dos dados Outubro a dezembro
Escrita do relatório Dezembro

3.2 Instrumentos de pesquisa

Os  links  para  acesso  aos  instrumentos  de  pesquisa  foram  validados

anteriormente pelos cursos de graduação, Pró-reitorias de Graduação e Pós-graduação,

sendo enviados para uma primeira aplicação em forma de projeto piloto em julho de

2019.  Na  ocasião,  os  formulários  da  graduação  estavam  disponíveis  em:

http://pesquisa.unipampa.edu.br/index.php/317294?lang=pt-BR,  cujos  dados  coletados

foram disponibilizados em planilhas excel. 

3.3 População e tamanho da amostra da pesquisa

No Quadro 2, observa-se que foram enviados e-mail contendo links de acesso ao

formulário a 2091 participantes, egressos da graduação dos anos de 2016 e 2017, sendo

essa a população da pesquisa quantitativa. Do primeiro envio resultaram 218 respostas,

completando 390 respondentes com o segundo envio. Porém, contabilizando o número

http://pesquisa.unipampa.edu.br/index.php/317294?lang=pt-BR
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de respostas completas observa-se apenas 270 respondentes, o que corresponde a 12%

de representatividade. 

Utilizando  a  calculadora  disponível  em:

<https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/> e  aplicando  o  tamanho da

população  como  sendo  2091  participantes,  com  um  nível  de  confiança  de  90%  e

margem de erro de 5%, teríamos uma amostra ideal de 239, logo concluímos que 270 é

uma boa amostra.

Quadro 2 – Formulários enviados e participantes da pesquisa

3.4 Análise dos dados

Por  meio  da  utilização  da  pesquisa  quantitativa  é  possível  quantificar

estatisticamente  as  respostas  dos  entrevistados  e  obter  dados para que os  resultados

coletados sejam descritos. As questões com análise quantitativa serão representadas em

gráficos na seção Resultados e Discussão.

Nas questões  discursivas,  as repostas foram interpretadas  e representadas  por

palavras-chave,  ou  seja,  se  o  egresso  respondeu  a  questão  sobre  o  que  deveria  ser

modificado no curso, dessa forma:“O curso é muito bom, o problema são as vagas de

emprego”, interpretamos e representamos pelas palavras “Realidade do mercado”.  Ao

final do instrumento, utilizamos o software online <https://wordart.com/edit/0otyfmrlk9h9

> para construção de uma nuvem de palavras construídas por meio de interpretação das

respostas representadas por palavras-chave.

 

https://wordart.com/edit/0otyfmrlk9h9
https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 4.1 Identificação dos Egressos

Os respondentes foram identificados, conforme Figura 1, pelo grau do curso de 

graduação, sendo que 6,9%  eram concluintes dos Cursos Tecnólogos, 19,2% das 

Licenciaturas e 73,8% dos Bacharelados.

Figura 1- Identificação do grau do curso

Fonte: autores

Conforme  a  Figura 2,  podemos  identificar  os  cursos  a  que  pertencem  os

respondentes,  observando  que  a  maior  participação  foi  dos  cursos  de  Medicina

Veterinária (4,4%), Engenharia Civil (4,4%) e Engenharia Química (4,9%). 
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Figura 2 – Curso concluído pelos respondentes

Fonte: autores

Quanto  ao  tipo  de  processo  seletivo  de  ingresso  na  graduação,  81,5%

ingressaram pelo Sistema de Seleção Unificada – SiSU (Figura 3).

Figura 3 – Forma de ingresso dos respondentes 

Fonte: autores
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Na Figura 4 é representada o período de ingresso no curso de graduação, sendo

observado  um percentual  de  27% no  ano  de  2012  e  25% no  ano  de  2013  o  que

corresponde com a integralização regular no curso dos respondentes, 39% em 2016 e

52% em 2017, conforme Figura 5.

Figura 4 – Período de ingresso no curso de graduação

Fonte: autores

Figura 5 – Período de conclusão do curso de graduação

Fonte: autores
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Quanto a naturalidade dos respondentes, apenas 5% são de municípios fora do

Rio Grande do Sul. Conforme observamos no  Figura 6, a grande maioria pertence a

região de abrangência dos campi da UNIPAMPA. Temos 78,2% do Rio Grande do Sul,

6,9% de São Paulo, 2,3 % de Santa Catarina, 4,6%  de Minas Gerais e 1,5% do Paraná

(Figura 7). No entanto, ao ingressar na Unipampa, 1% residia no Pará e 2,6% no estado

de São Paulo (Figura 8).

Figura 6 – Município de nascimento dos egressos.

Fonte: autores

Figura 7 – UF de nascimento dos Egressos

Fonte: autores
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Gráfico 8 – Município/UF de origem no ingresso

Fonte: autores

4.2 Experiências acadêmicas na Unipampa

Questionados  sobre  o  recebimento  de  bolsas  durante  a  graduação,  16,7%

receberam bolsa de auxílio permanência e os demais, cerca de 60%, receberam bolsa do

tipo PIBID, PIBIC, PET, PDA, Capes, CNPq e FAPERGS (Figura 9) por algum tempo,

sendo 20,5% durante toda a graduação, 37% por mais de um ano e 14% por menos de

um ano (Figura 10). 

Figura 9 – Bolsistas na graduação

Fonte: autores
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Figura 10 – Tempo de bolsista na graduação

Fonte: autores

Conforme  observa-se na  Figura 11,  41%  exerceram  atividade  profissional

remunerada durante a graduação, sendo 15% durante toda a graduação, 7% por mais de

6  semestres  e  20%  por  menos  de  6  semestres  (Figura 12).  Dessas  atividades

profissionais, 20% tiveram relação com a área específica do curso (Figura 13).

Figura 11 – Atividade remunerada durante a graduação

Fonte: autores

Figura 12 – Tempo de atividade profissional remunerada durante a graduação

Fonte: autores

Figura 13 – Área de atividade profissional remunerada durante a graduação

Fonte: autores
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Na Figura 14  é  apresentada  as  áreas  de  atuação  nas  atividades  profissionais

relacionadas aos cursos. Destas, reconhecemos como sendo cerca de 50% relacionadas

às especificidades dos cursos da Unipampa.

Figura 14 – Área de atuação

Fonte: autores

4.3 Avaliação do curso

Os componentes  curriculares  (conteúdos,  metodologias,  formas  de  avaliação,

cargas  horárias,  atividades  complementares)  foram  avaliados  entre  bom,  ótimo  e

excelente por cerca de 90% dos respondentes (Figura 15). Os estágios, considerando

essas mesmas avaliações positivas, foram avaliados por 60% dos egressos (Figura 16).

O corpo docente foi avaliado positivamente por 90% e a gestão por 80% dos egressos

(Figura 17 e 18).

Figura 15 – Componentes curriculares

Fonte: autores
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Figura 16 – Estágios

Fonte: autores

Figura 17 – Corpo docente

Fonte: autores

Figura 18 – Gestores

Fonte: autores

O acervo bibliográfico e atividades de ensino foram avaliados positivamente por

cerca de 90% dos egressos (Figura 19 e 20). Já as atividades de pesquisa e extensão

foram avaliadas como positivas por 80% dos egressos (Figura 21 e 22), assim como a

Infraestrutura, foi avaliada ótima e regular por 59%.
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Figura 19 – Acervo bibliográfico

Fonte: autores

Figura 20 – Atividades de ensino

Fonte:autores

Figura 21 – Pesquisa

Fonte: autores

Figura 22 – Extensão

Fonte: autores
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Figura 23 – Infraestrutura

Fonte: autores

4.4 Mercado de trabalho

No que se refere à formação para o mercado de trabalho,  70% dos egressos

avaliaram como positiva (Figura 24). Cerca de 60% desses egressos está trabalhando

atualmente (Figura 25), sendo desses cerca de 10% em outros estados ou país. A região

de abrangência dos campi da Unipampa absorveu cerca de 40% desses egressos (Figura

26). Questionados se já tiveram algum tipo de inserção no mercado de trabalho como

egresso,  aproximadamente  45% afirma que sim (Figura 27),  sendo que para 23% a

inserção  foi  fácil  e  para  25%  foi  difícil  (Figura 28).  Ainda,  se  a  formação  tem

contribuído  para  a  inserção  no mercado de  trabalho,  cerca  de  70% afirma  que  sim

(Figura 29), sendo que para 48% a atividade profissional  está relacionada à área de

formação (Figura 30). Ainda, 22% afirmam que a profissão está relacionada ao seu local

de  estágio  (Obrigatório  ou  não  obrigatório)  (Figura 31).  Outra  questão,  referente  a

formação  universitária,  62%  dos  respondentes  afirmam  tem  contribuído  para

permanência no mercado de trabalho (Figura 32). 

Figura 24 – Formação para o mercado de trabalho

Fonte: autores
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Figura 25 – Trabalhando atualmente

Fonte: autores

Figura 26 – Município/UF onde trabalha

Fonte: autores
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Figura 27 – Número de inserções no mercado de trabalho como egresso

Fonte: autores

Figura 28 – A inserção no mercado de trabalho

Fonte: autores

Figura 29 – Contribuição da formação no mercado de trabalho

Fonte: autores
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Figura 30 – Relação da atividade profissional com área de formação

Fonte: autores

Figura 31 – Relação da profissão com o estágio

Fonte: autores

Figura 32 – Contribuição da formação com a empregabilidade

Fonte: autores

Dos que estão trabalhando, quando questionados sobre o tipo de modalidade de

inserção profissional no mercado de trabalho, 10% estão exercendo a profissão como

profissionais  liberais,  11%  ingressaram  por  concurso  público,  28%  trabalham

formalmente  com  carteira  assinada,  9%  ingressaram  com  algum  tipo  de  processo

seletivo e 11% estão em empregos informais (Figura 33). Cerca de 40% consideram que

a formação teve impacto no salário (Figura 34). Em uma avaliação qualitativa sobre os

impactos  da  formação  universitária  na  condição  socioeconômica  atual,  194

respondentes manifestam que houve melhoria na condição econômica e podemos citar

alguns depoimentos: “A formação em Economia me proporcionou ter uma condição

profissional e econômica mais estável”; “Transformou a minha realidade”. Já entre os

respondentes, 104 avaliam que ainda não houve impacto e alguns citam o atual cenário

econômico do país e a desvalorização dos professores como impeditivos.
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Figura 33 – Modalidade de inserção profissional no mercado de trabalho

Fonte: autores

Figura 34 – Impacto da formação no salário 

Fonte: autores

4.5 Formação continuada

Sobre a formação continuada, foram questionados sobre se a formação inicial

tem contribuído para sua inserção em curso de pós-graduação. Na Figura 35 é mostrado

que  80%  confirmam  essa  contribuição  e  59%  estão  frequentando  cursos  de  pós-

graduação (Figura 36).

 Figura 35 – Contribuição da formação para inserção na pós-graduação

Fonte: autores
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Figura 36 – Frequência em curso de pós-graduação

Fonte: autores

Dos  respondentes,  66  egressos  cursaram  ou  cursam  Pós-Graduação  na

Unipampa. Aqueles que optaram por universidades do Rio Grande do Sul, mencionaram

a PUCRS, UFRGS; UFPel, UFSM;  FURG; ULBRA: Universidade de Caxias do Sul;

Instituto Federal Farroupilha; IFSul; URI; Instituto Federal em Jaguari/RS; UPF.

Os demais optaram por programas de pós-graduação em universidades de outros

estados,  tais  como:  Unicamp;  Cruzeiro  do  Sul;  INPG;  UNINTER;  ITA;  FISMA;

FAVENI; UNIARARAS; Uninter; UFSC; Estacio de Sá; UFSCAR; UFB; Universidade

do  Vale  do  Taquari;  USP;  UFOP;  FGV,  Ideau;  UNB;  UFPa;  FAEL;  Uniasselvi;

Mackenzie;  UCAM;  ESPM Rio;  Dom Alberto  Faveni;  UNIFRA;  UPF;  URCAMP;

Instituto  Federal  Farroupilha  Campus Alegrete;  URCAMP; São Luís  –Ead;  UNIBF;

UniRitter;  UERGS;  São  Bráz;  UNOPAR;  UFG;  Universidade  Federal  da  Grande

Dourados;  PUC/Minas;  UFABC; Universidade  Federal  do Paraná;  UFF; FIOCRUZ;

Universidade  São  Luiz;  Faculdade  Dom  Alberto;  UFU;  Universidade  Anhembi

Morumbi; Unicesumar; UFRJ; UDESC. 

Também  foram  mencionados  programas  de  pós-graduação  internacionais  a

exemplo de Doutorado em Medicina Molecular - Université Laval (Canadá); Carleton

University;  Mestrado,  City  University  of  New  York.  Foram  mencionadas  outras

universidades:  Universidad  de  la  República,  Uruguai;  The  University  of  Georgia;

University of Arkansas - Fayetteville/AR; Cell and Molecular Biology - University of

Arkansas;  King's  College  (Londres);  London  School  of  Economics  and  Political

Science; Universidade de Toronto.

4.6 Sugestões de melhoria do curso, sentimentos e expectativas

Em relação aos componentes curriculares, à matriz curricular, à prática docente, à

infraestrutura do curso, entre outras, as palavras-chave geradas a partir da interpretação

das respostas discursivas, representadas na Figura 37, nos levam a entender  que as

atividades  práticas  vinculadas  à  realidade  do mercado são as  sugestões  que tiveram
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maior  ênfase.  Também  sugerem  a  melhoria  na  infraestrutura  de  laboratórios  e  na

formação  pedagógica  dos  docentes.  Com  relação  aos  estágios  deveria  haver  maior

flexibilidade de organização para não colidir com aulas teóricas. 

Figura 37 - Nuvem de palavras-chave indicando sugestões de melhoria no curso

Fonte: Autores

Ao  final,  conforme  nuvem  de  palavras  (Figura  38)  gerada  a  partir  da

interpretação  dos  comentários  nas  caixas  abertas  podemos  concluir  sobre  seus

sentimentos em relação à conclusão do curso e as expectativas para o futuro. 

Podemos observar que a expectativa para o futuro tem relação ao mercado de

trabalho, mas a ênfase é o sentimento de gratidão por terem estudado na Unipampa.

Após a conclusão do curso consideram que houve ampliação do conhecimento de forma

significativa. 
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Figura 38 - Sentimentos e expectativas com a conclusão do curso

Fonte: Autores

 5 CONCLUSÕES

Este projeto piloto buscou a validação do instrumento de avaliação sugerido em

2019 para o PAE. Algumas hipóteses foram levantadas, entre elas a redução do número

de questões para a próxima pesquisa.

Com relação aos objetivos do PAE, o projeto piloto proporcionou, em parte, a

avaliação do desempenho dos cursos de graduação com relação ao acompanhamento da

carreira profissional e/ ou formação continuada dos egressos. Porém, para o resultado

ser mais efetivo é essencial um maior número de respondentes à pesquisa.

Como política institucional, o acompanhamento do egresso tem potencial para o

planejamento  e a melhoria  dos cursos de graduação,  bem como (re)orientar  sobre a

oferta de novos cursos.

Com a institucionalização do PAE e com o fomento da publicação de resultados

no  Portal  do  Egresso,  o  programa  tem potencial  para  divulgar  a  Unipampa  e  seus

resultados  exitosos  com relação  à  empregabilidade  e  formação  continuada,  seja  em

cursos de pós-graduação ou cursos de extensão, além de concursos, eventos e notícias.
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