
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Transição e Acompanhamento de Egressos de cursos de 

graduação da Faculdade Processus e dá outras providências. 

  



CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

Art. 1º A Faculdade PROCESSUS, como Instituição acadêmica do Ensino 

Superior (IES), apoiará seus alunos e futuros egressos com o objetivo de formar 

profissionais cada vez mais qualificados para a realidade externa à IES no 

exercício de suas profissões. Essa atividade incorporará valiosos elementos 

novos a todo processo ensino-aprendizagem, que apenas o diplomado está em 

condições de proporcionar. 

Art. 2º Os resultados do acompanhamento de egressos permitirão uma 

continuada avaliação ampla da própria IES, mediante acompanhamento do 

desempenho profissional dos ex-alunos e facilitará a adaptação da Instituição 

acadêmica às mudanças da realidade social – profissional. 

 

Art. 3º A Faculdade PROCESSUS estimulará mediante Programa de Estágio 

Supervisionado e as diversas atividades de Extensão desenvolvidas ao longo do 

curso de graduação a transição de futuros egressos para a realidade social – 

profissional. Nessa direção, a faculdade oferece condições especiais para 

estimular sua participação em cursos de pós-graduação. 

Art. 4º Está instituído o Programa de transição e acompanhamento de egressos 

sob responsabilidade direta das coordenações dos cursos, auxiliadas pelo 

Serviço De Apoio Pedagógico. 

 

CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO E  

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

Art. 5º DOS OBJETIVOS 

I- promover oportunidades de aperfeiçoamento e educação continuada; 



II- contribuir para uma sólida formação geral, humanística e axiológica de futuros 

egressos; 

III- ampliar a visão profissional, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica; 

IV- ampliar a empregabilidade do egresso; 

V- preparar a transição dos futuros egressos para o mercado de trabalho; 

VI- preparar os futuros egressos especialmente para os concursos públicos; das 

respectivas carreiras; 

VII- contribuir para o estreitamento na relação dos alunos com os egressos a fim 

de obter maiores informações sobre a realidade profissional; 

VIII- obter um diagnóstico amplo das demandas não contempladas 

satisfatoriamente pelos currículos; 

IX- relacionar as experiências profissionais obtidas pelos egressos com o 

aperfeiçoamento de todo processo de ensino-aprendizagem institucional, 

mediante atuação do NDE do curso;   

X- contribuir para o estreitamento na relação dos egressos e da Instituição com a 

sociedade em geral, promovendo um encontro anual dos egressos na 

Faculdade; 

XI – Possibilitar aos egressos do curso de Direito, matriculados nos cursos de 

pós-graduação, aturarem como voluntários na assistência jurídica do Núcleo de 

Prática Jurídica. 

 

CAPÍTULO III 

IMPLANTAÇÂO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO E DO 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

Art. 6º DAS AÇÕES A REALIZAR 

I. Criar um banco de dados com informações dos egressos a ser gerenciado pela 

coordenação de comunicação social 

II.  Estimular a criação e atuação de associação dos alunos da Processus 

III. Estimular o estudo continuado, ofertando condições especiais para os cursos 

de pós-graduação. 

IV. Priorizar a contratação de egressos para as atividades técno-administrativas; 

V. Promover o encontro dos egressos no “ Dia da Saudade Processus” 



VI. Ampliar as atividades de extensão aos egressos com ampla divulgação pela 

coordenação de comunicação social 

VII. Ofertar aos egressos espaço nas publicações da Processus 

VIII. Ofertar participação dos egressos nos Núcleos de Pesquisa 

IX. O Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito providenciará o Termo de 

Assistência Jurídica Voluntária aos egressos da graduação matriculadas nos 

cursos de pós-graduação.  

 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 7º Os casos omissos neste REGULAMENTO são resolvidos pela Direção 

Acadêmica 

Art. 8º Este REGULAMENTO entra em vigor nesta data 

 

 

 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Claudine Fernandes de Araújo 

Diretora Geral 

 


