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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio – FPM RIO dispõe em sua estrutura organizacional
do Serviço de Acompanhamento de Egresso, através do qual são desenvolvidas atividades
diferenciadas para o atendimento das demandas consideradas pertinentes para um
acompanhamento dos egressos, buscando identificar o grau de dificuldade em sua inserção
no mercado de trabalho.
Acompanhamento de egresso e criação de oportunidades de formação continuada
Buscando manter vivo o relacionamento com seus egressos, a FPM RIO desenvolve ações que
visam mostrar aos discentes as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos egressos, bem
como, a partir de dados obtidos, identificar possíveis melhorias na matriz curricular dos cursos
ofertados e oportunidades para formatação de programas de cursos de Pós‐Graduação, que
possibilitem mais alternativas na consolidação de sua vida profissional.
A FPM RIO, em relação aos egressos tem por projeto:
 Manter atualizado o contato com empresas no intuito de apoiar e encaminhar, a qualquer
tempo, egressos à procura de oportunidades de trabalho;
 Manter e atualizar o cadastro de alunos formados, seus dados para contato e local de
trabalho;
 Criar evento anual para encontro e confraternização dos egressos;
 Criar premiações para futuros profissionais egressos desta instituição;
 Convidar e incentivar os egressos a participarem de eventos e cursos de extensão
promovidos pela instituição;
 Convidar os egressos para transmitirem suas experiências aos novos alunos, participando
como palestrantes em eventos.
Para o desenvolvimento do processo de acompanhamento dos egressos são evidenciados os
seguintes mecanismos:
I ‐ Cadastro através de banco de dados: Formulário feito via web, com questões objetivas e
interpretativas que serão respondidas pelo próprio egresso. As respostas serão tabuladas e
analisadas pela Comissão Própria de Avaliação, que encaminhará o resultado final para as
Coordenações de Curso de Graduação, para a Coordenação Acadêmica e Direção Geral.
II – Endereço eletrônico: Aos egressos é assegurado um canal de comunicação virtual,
valendo‐se inclusive da Ouvidoria, para que possam ser sanadas dúvidas, solicitar
informações, fazer sugestões ou críticas.
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III – Promoção de eventos: A FPM RIO tem diante de si uma diversidade de eventos, tais como
palestras, seminários, congressos, fóruns entre outros. Esses eventos atendem à política de
egressos assegurando‐lhes efetiva participação. As ações projetadas são: A – Eventos de
Integração. B – Ações Interativas
1. EVENTO DE INTEGRAÇÃO – ENCONTRO DOS EX‐ALUNOS
1.1 Problema – Estabelecer alternativas para que os egressos mantenham relações amistosas
e cordiais com a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, após a conclusão de seu curso e o
envolvimento com a vida profissional.
1.2 Meta – Assegurar o encontro dos egressos em um evento anual.
1.3 Ações – Para assegurar êxito na realização do evento, serão consideradas as seguintes
ações:
 Planejamento do evento com referência temática;
 Convite a palestrante para abordagem de tema pertinente ao evento;
 Convite aos egressos por meio eletrônico e redes sociais;
 Recepção aos egressos que venham participar do evento;
 Avaliar o evento através do feedback dos participantes.
1.4 Cronograma – Este encontro será de periodicidade anual, com programação para o mês
de novembro.
1.5 Responsáveis – Profs. Leonardo de Oliveira Santoro, Wladymir Soares Brito, Alessandro
Menezes Paiva, Aluísio Monteiro de Carvalho, Marcelo de Azevedo Anache, Antonio Renato
Cardoso da Cunha.
2. EVENTO DE INTEGRAÇÃO – PARABÉNS PARA VOCÊ
2.1 Problema – Sendo o Instituto Presbiteriano Mackenzie uma instituição centenária ligada à
educação, e que agora conta com uma mantida no Rio de Janeiro, uma data ao ano deve
marcar essa conquista.
2.2 Meta – Conceber um evento que sirva como oportunidade para comemorar o aniversário
da FPM RIO, conferindo uma premiação aos egressos que se destacaram em suas atividades
profissionais.
2.3 Ações – A efetividade deste evento requer as seguintes ações:
 Pesquisa do desempenho profissional dos egressos;
 Escolha de um egresso por curso, para premiação;
 Realização de um evento para entrega das premiações.
 Avaliar o evento através do feedback dos participantes.
2.4 Cronograma – Este encontro será de periodicidade anual, com programação para o mês
de Agosto.
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2.5 Responsáveis – Prof. Leonardo de Oliveira Santoro, Alessandro Menezes Paiva, Aluísio
Monteiro de Carvalho, Marcelo de Azevedo Anache, Antonio Renato Cardoso da Cunha e Dr.
Rogério de Andrade.
3. EVENTO DE INTEGRAÇÃO – MERCADO INFORMAL
3.1 Problema – Os desafios experimentados no exercício da vida profissional levam a uma
constante avaliação sobre o mercado de trabalho e suas oportunidades.
3.2 Meta – Utilizar de um clima respaldado pela informalidade, para discutir o mercado de
trabalho a partir de experiências vividas pelos egressos.
3.3 Ações – Conceber um cenário oportuno para receber os egressos e assim tratar de temas
com ênfase nas oportunidades do mercado de trabalho, com aplicação das seguintes ações:
 Convidar alguns palestrantes e selecionar previamente alguns egressos para debatedores;
 Convite aos egressos por meio eletrônico e redes sociais
 Oferecer um coffe, em clima de descontração;
 Criar um ambiente de interação entre os egressos;
 Avaliar o evento através do feedback dos participantes.
3.4 Cronograma – Este encontro será de periodicidade anual, com programação para o mês
de Março.
3.5 Responsável – Prof. Leonardo de Oliveira Santoro
4. EVENTO DE INTEGRAÇÃO – SEMPRE ATUAL
4.1 Problema – O mundo encontra‐se em constante mudança e cada vez mais se faz necessário
a atualização constante por parte dos profissionais.
4.2 Meta – Oferecer aos egressos a oportunidade de se atualizar com novas técnicas e novas
ferramentas que melhorem seu desempenho profissional.
4.3 Ações – Considerando a necessidade de atualização constante a FPM RIO promoverá
anualmente esse evento com o objetivo de contribuir para a formação continuada de seus
egressos, com aplicação das seguintes ações:
 Planejamento do evento com referência temática;
 Convite aos palestrantes para abordagem de tema pertinente ao evento;
 Convite aos egressos por meio eletrônico e redes sociais;
 Recepção aos egressos que venham participar do evento;
 Avaliar o evento através do feedback dos participantes.
4.4 Cronograma – Este encontro será de periodicidade anual, com programação para o mês
de Junho.
4.5 Responsável – Prof. Leonardo de Oliveira Santoro
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5. EVENTO DE INTEGRAÇÃO – MACKENZIE SOLIDÁRIO
5.1 Problema – A presença da FPM RIO no Rio de Janeiro deve marcar a vida da comunidade,
exercendo um forte apelo para a responsabilidade social.
5.2 Meta – Integrar a comunidade acadêmica em evento que seja capaz de conjugar o Corpo
Docente, o Corpo Discente, o Corpo Técnico‐Administrativo, os Egressos e a Comunidade Local
e Regional.
5.3 Ações – Projetos a serem definidos pelos envolvidos.
5.4 Cronograma – Esta ação terá periodicidade anual, com programação para o mês de
outubro, quando se comemora o aniversário do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
5.5 Responsáveis – Prof. Leonardo de Oliveira Santoro e Rev. Jouberto Heringer da Silva.
6. AÇÃO INTERATIVA – FALA QUE EU TE ESCUTO
6.1 Problema – As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs ditam as bases conceptivas dos
cursos de serem oferecidos, com diferentes naturezas, restando por melhor instrumentalizar
a sua operacionalidade.
6.2 Meta – Conceber um canal direto com o egresso para que ele apresente sugestões, as
quais possam contribuir para o crescimento da FPM RIO.
6.3 Ações – Promover uma integração do egresso com o serviço de Ouvidoria Acadêmica e
com a Comissão Própria de Avaliação, com as seguintes ações:
 Estabelecimento de campo de amostragem;
 Preparação do questionário;
 Valer‐se das tecnologias da informação para recebimento de contribuições;
 Tabulação dos resultados alcançados;
 Avaliação sistemática dos resultados;
 Divulgação para a comunidade acadêmica
6.4 Cronograma – Esta ação terá periodicidade anual, com programação para o mês de maio.
6.5 Responsáveis – Profs. Leonardo de Oliveira Santoro, Patrícia Mariano Queiroz e Patrícia da
Motta Vieira Figueredo.
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