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Capital

O projeto tem como objeto principal divulgar e estabelecer rotinas para manter o Sistema de Acompanhamento de 

Egressos (http://www.egressos.ufsc.br) atualizado, utilizado na UFSC de maneira a promover a participação dos 

graduados, como forma de visualizar limitações dos serviços e acertos da Universidade, bem como a participação 

em eventos, atividades e encontros das turmas. Além da contribuição dos graduados para aprimorar a qualidade 

do ensino do Campus de Curitibanos, informações mais abrangentes poderão ser geradas como o número de 

homens e mulheres formandos e quantos destes estão atuando no mercado de trabalho e quantos estão cursando 

outra graduação. A inclusão de egressos (e membros da comunidade tais como representantes dos conselhos 

profissionais e entidades da sociedade civil organizada atuação na área de formação) em órgãos 

deliberativos/consultivos (Ex: colegiados de curso, conselho de unidade) poderá fornecer o retorno de 

informações sobre o mercado. A partir das informações sistematizadas, implementar ferramentas que oportunizem 

a participação de egressos em atividades acadêmicas do Campus de Curitibanos, neste caso nas disciplinas de 

disciplina de Introdução Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária a qual possui como objetivo 

principal, apresentar aos ingressantes uma visão geral do curso. Neste sentido, a intenção é convidá-los a 

ministrar palestras, na qual estes possam contar sua experiência profissional e acadêmica, incentivando os 

graduandos e otimizar o andamento da disciplina. Neste mesmo sentido, oportunizar a participação de egressos 

em bancas de TCC e em cursos e palestras realizadas no Campus de Curitibanos. 
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Avaliar o perfil profissional dos graduados do Campus de Curitibanos

Programa de monitoramento de egressos da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos e 

integração dos mesmos em atividades de ensino dos Cursos

Ensino

UFSC

Projeto - Termo de Referência

ORIGEM
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Objetivo 08 – Promover ações de interação com os egressos.

Implementar programas de monitoramento dos egressos para fornecer subsídios aos cursos, visando à constante 

atualização dos currículos perante as necessidades da sociedade.

Todos os anos, no Campus de Curitibanos, são formados em média 25 profissionais por semestre. Destes, 123 são 

do curso de Ciências Rurais, 25 de Agronomia e 9 de Engenharia Florestal. Ao todo são 157 graduados neste 

Campus. No entanto, não existe a divulgação ou um programa de acompanhamento destes graduados para o 

Campus que possa avaliar seu perfil profissional. O monitoramento deste perfil poderá gerar instrumentos para 

análise curricular de cada curso e desta forma tornar a grade curricular e o plano pedagógico mais condizente com 

a necessidade dos formados e do mercado de trabalho. Um instrumento fundamental para colaborar na avaliação 

dos cursos de graduação ofertados no Campus de Curitibanos é o estudo do perfil profissional do egresso. 

Monitorar os graduados fornece subsídios para melhorar a grade curricular, a pesquisa e a extensão, fortalecendo 

as bases institucionais. O egresso pode colaborar com informações atuais sobre o perfil profissional que o 

mercado atual vem buscando, possibilitando uma visão geral dos métodos empregados na sua formação.  
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