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APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os procedimentos e resultados da pesquisa 

de perfil de egresso da Faculdade de Educação São Luís realizada pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA que está assim composta: 

FUNÇÃO NOME 

Coordenadora CPA Profa. Dra. Adriana da Silva Turqueti 

Docente Profa. Esp. Viviane Ruiz 

Docente Profa. Ms. Rafaella Pucca 

Docente Profa. Esp. Cleber Fábio Moretti 

Funcionário Alexandra Martins da Cruz 

Discente Arthur Galli 

Representante da 

sociedade civil 

 

Quadro 01 – Equipe CPA 

A pesquisa de perfil do aluno egresso passou por modificações no 

ano de 2011. Visamos efetivar o Programa de Acompanhamento do Egresso 

(PAE) juntamente com os Coordenadores de curso de graduação e 

professores do núcleo Docente Estruturante (NDE). 

A CPA diagnosticou na avaliação institucional de 2010 a necessidade 

conhecer melhor o aluno egresso.  

“A política de egressos está em redefinição. A CPA junto com a 

Comissão de Acompanhamento de implantação de melhorias tem se 

dedicado a elaborar um novo projeto para acompanhar os egressos e 

desenvolver uma política de egresso mais consistente”. (CPA, 2010ª, p.52) 

Concomitante a esse diagnóstico, a direção acadêmica da Faculdade 

em reunião prévia nos comunicou a necessidade de melhorar os 

procedimentos e de fazer um maior acompanhamento dos nossos alunos, 

tanto dos cursistas quanto dos egressos.  

Diante dessas demandas elaboramos um projeto das atividades para 

da CPA dentre as quais destacamos a pesquisa de egressos. 
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Após a elaboração do plano de trabalho da pesquisa, tratamos de 

implementá-lo. Desta forma, nos itens que seguem apresentaremos todos 

os procedimentos desta pesquisa, bem como seus resultados. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

PROJETO E PROCEDIMENTOS DA 

PESQUISA DE EGRESSO
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1 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA PESQUISA DE PERFIL 

DE EGRESSO 

Nos itens que seguem apresentaremos os procedimentos da 

pesquisa do perfil do egresso. Procedimentos estes que passaram 

pelo conhecimento e análise dos antigos procedimentos adotados 

pelos membros da antiga equipe da CPA e contribuições da nova 

equipe na tentativa de aperfeiçoar o processo. 

 

1.1 Pesquisas anteriores: situações observadas 

Com relação à coleta eletrônica de dados do aluno egresso, 

havia um questionário disponível no sítio da Faculdade que pedia 

poucas informações e, assim, necessitava ser completado para que 

pudéssemos obter mais informações confiáveis e relevantes. O 

questionário anterior estava um tanto restrito às informações de 

nome, contato, curso de formação, atuação ou não na área de 

formação. 

Outra questão que observamos é que os cursos de graduação, 

sempre que possível, envolvem egressos em diversas atividades. 

Como havíamos observado: 

“Os egressos [...] retornam à IES para participar de eventos, 

cursar pós-graduação, fazer relato de experiências e exposições de 

trabalho, oferecer cursos de disciplinas, entre outras atividades”. 

(CPA, 2010a, p.52) 

Todavia, essas informações ficavam um tanto restritas, sem 

muitas vezes, o devido registro como atividade relevante para o 

curso e para a Faculdade.  

Observamos que a pesquisa nos apontava para resultados 

positivos quanto à empregabilidade de nossos ex-alunos na área em 

que se formaram. A amostra analisada revelou que no total 88% dos 

egressos atuavam na área de formação e apenas 12% não atuavam. 
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Gráfico 1 – Empregabilidade na área de formação do egresso 

Fonte: CPA (2010a, p.52). 

Como política de egresso existente, a Faculdade premia os 

melhores alunos dos cursos de licenciatura com bolsa de estudos 

integrais e parciais para ingressar em algum dos cursos do Programa 

de Pós-Graduação. 

A Faculdade concede descontos a egressos que queiram cursar 

algum outro curso de pós-graduação ou de graduação. 

Existe o envolvimento de alunos egressos na participação das 

Semanas de Estudos, participação em eventos acadêmicos, palestras, 

oficinas, relatos de experiência, entre outras, no âmbito de disciplina 

e dos cursos (nas semanas de estudos, por exemplo) realizadas pelos 

cursos todos dos anos.  

As ações para egressos da Faculdade estão registradas no PDI e 

efetivadas há muitos anos. As ações no âmbito dos cursos também, 

porém nem sempre bem registradas a fim de que possamos 

dimensioná-las melhor. Desta forma, na elaboração do Programa de 

Acompanhamento de Egressos (PAE), propusemos que os 
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coordenadores de cursos passassem a registrar melhor suas ações, 

como veremos nos relatórios enviados pelos mesmos. 
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2 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

Pelo exposto anteriormente, num esforço conjunto entre CPA, 

direção acadêmica e coordenadores de curso de graduação foi criado 

o Programa de Acompanhamento de Egressos cujos objetivos foram 

mais bem definidos nos itens que seguem. 

2.1 Objetivos 

O PAE tem o objetivo mais geral de estabelecer uma política 

de acompanhamento e integração de egressos da Faculdade de 

Educação São Luís. Sendo assim, tem como intenção reunir 

informações sobre as condições pessoais, acadêmicas e profissionais 

dos nossos ex-alunos e envolvê-los em atividades de 

complementação de formação em atividades de pesquisas, em 

eventos acadêmicos e em cursos de extensão, aperfeiçoamento e nos 

de pós-graduação. 

Para definir uma política efetiva de egressos objetivamos 

ainda: 

 Criar um cadastro de egressos para compor banco de 

dados relativos à inserção dos egressos no mercado de 

trabalho de forma a subsidiar o redimensionamento de 

ações acadêmicas e institucionais em cada curso e na 

própria instituição;  

 Reunir informações sobre a formação oferecida pela 

Faculdade; 

 Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional; 

 Continuar a promover encontros, semanas de estudos, 

que envolvam mais egressos;  

 Promover comunicação específica para os egressos de 

forma a envolvê-los em cursos de formação continuada; 

 Envolver egressos em atividades de pesquisa;  
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 Incentivar a participação dos egressos em eventos 

acadêmicos com apresentação de trabalho e publicações 

de artigos; 

 Fortalecimento da imagem da Faculdade.  

 Contribuir para a avaliação do desempenho da 

institucional, por meio do acompanhamento da situação 

profissional dos ex-alunos. 

 

2.2 Procedimentos operacionais 

Para a pesquisa de perfil de egresso, houve aperfeiçoamento 

do instrumento de pesquisa de perfil de egresso que estava 

disponível no sentido de ampliar questões para reunir maiores 

informações e estabelecer formas de contatos. Este instrumento está 

disponível no site da faculdade (www.saoluis.br/serviços/egressos.  

Ver abaixo). 

O instrumento de pesquisa de egressos contêm questões que 

requerem informações: pessoais (nome, endereço, formas de 

contato) da graduação e da pós-graduação (se for o caso); da 

atividade profissional; e, ainda, breve avaliação do curso e auto 

avaliação da trajetória acadêmica. 

A chamada de participação da pesquisa de egresso tem sido 

feita das seguintes formas: 

 Correio Eletrônico: Envio de newsletters com as 

principais notícias e acontecimentos da Faculdade; 

 Redes sociais: Chamadas nas redes sociais da 

faculdade e no Blog; 

 Dados de Matrícula da Pós-Graduação: 

levantamento de informações das matrículas de pós-

graduandos da Faculdade; 

 AVA pós-graduação: link do questionário de 

avaliação e instruções de preenchimento disponibilizado no 

http://www.saoluis.br/serviços/egressos
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ambiente virtual de aprendizagem  AVA dos  diversos cursos 

de pós graduação da instituição uma vez que estes cursos 

são freqüentados por muitos egressos; 

 Contatos coordenadorias de graduação e 

professores: solicitação de reenvio do link do questionário 

de avaliação para a lista de alunos com os quais mantém 

contato. Solicitação dos docentes do NDE para que 

acompanhem e busquem informações de egressos bem 

como contribuam para a definição de uma política de 

egresso. 
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3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO: FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

Abaixo segue o questionário elaborado como desenho de um 

sistema que deveria permitir cruzar determinadas informações e que 

retratasse fielmente o tipo de egresso que temos: se aluno de 

graduação, se de graduação e pós-graduação ou somente de pós-

graduação. Um instrumento que permitisse não só saber se está 

atuando na profissão em que fora formado, mas que tipo de atividade 

exerce. No caso de não atuação, o instrumento deveria conter 

questões que nos permitissem entender o porquê desse fenômeno. 

Ainda, que permitisse uma breve avalição do curso e 

oportunizasse o egresso a auto avaliar sua trajetória acadêmica. E, 

por fim, que permitisse a livre expressão de opiniões em forma de 

críticas, elogios e sugestões para melhoria da Faculdade e dos cursos 

de graduação. 

 

3.1 Formulário de Cadastramento e Acompanhamento de Egressos 

 

a) Dados Pessoais e contato 
 

Nome:  
Idade:                                      Estado Civil:  

 

 

 

 

CPF*:  

* Campo obrigatório. 

Informe seu CEP residencial:  

Endereço:                                                          Número:  

 

Selecione    Selecione    

 

 

 

Entre 20 e 23 anos 
Entre 24 e 26 anos 
Entre 27 e 30 anos 
Entre 31 e 34 anos 
Entre 35 e 38 anos 
Acima de 38 anos 
 

Solteiro(a) 
Casado(a) 
União Civil Estável 
Divorciado(a) / Separado(a) 
Viúvo(a) 
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Complemento:                                  Cidade:                       Estado:        

E-mail:  

Confirmação de E-mail:  

E-mail (alternativo)  

Telefone1 – residencial   

Telefone 2 – comercial 

Telefone 3 – celular   

 
Atividade profissional atual: 

Instituição/Empresa em que trabalha:  

 

 

 

 

b) Tipo de egresso e atuação 

Você é egresso da Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal  
 

 

 

 

 Se for selecionado “de Graduação” 

Curso:                                               Ano de Ingresso: 

                                                         

 

 Ano de Conclusão: 

 

        

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione    

de Graduação 
de Graduação e Pós-Graduação 
só de Pós-Graduação 
 

Selecione    

Administração 
Ciências Biológicas 
Comunicação Social 
Direito 
Educação Artística (Artes)  
Enfermagem 
Filosofia 
Geografia 
História 
Letras – Espanhol     
Letras – Inglês 
Matemática 
Pedagogia 
Secretariado Executivo 
Sistemas de Informação 
Outro 
 

 

Selecione    

Selecione    
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Atua na área de formação da Graduação:  

 

 Se for selecionado “sim” 

Início da atividade profissional na área: 

 

 

 

 

 Se for selecionado “não” 

 

Qual o motivo de você não atuar na profissão na qual é formado: 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

 

  

Selecione    

sim 
não 
 

Selecione    

Iniciou antes da graduação  
Iniciou durante a graduação 
Iniciou atuação até um ano de formado 
Iniciou de 1 a 3 anos de formado 
Após 3 anos de formado 
 

Selecione    

Falta de perspectiva de carreira 
Mercado de trabalho saturado 
Melhor oportunidade em outra profissão 
Outro 
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 Se for selecionado “só de Pós – Graduação” 

 

Curso:           Ano de Ingresso: 

                                                               

 

Ano de 

Conclusão: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

 

Atua na área de formação da Pós-Graduação:  

 

  

Selecione    

A História na sala de Aula: Saberes, Práticas e Cultura Escolar 
Administração Escolar 
Alfabetização e Letramento 
Arte-Educação: Criatividade e Interdisciplinaridade na sala de aula 
Artes: Comunicação Visual e Social 
Cultura Religiosa 
Didática e Tendências Pedagógicas 
Direito Educacional 
Docência do Ensino Superior  
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 
Educação Escolar: Desafios do Cotidiano na sala de Aula  
Educação Especial: Deficiência Auditiva 
Educação Especial: Deficiência Intelectual 
Educação Especial: Deficiência Visual 
Educação Infantil: Desafios e Perspectivas 
Filosofia e Educação 
Gestão de Recursos Humanos em Educação 
Gestão e Inspeção Escolar 
Gestão Escolar (Modalidade Presencial) - 1.000 Horas 
História da África: Educação e Cultura Brasileira  
Informática Aplicada à Educação Matemática 
Língua Espanhola: Expressão da Oralidade e da Escrita 
Língua Portuguesa, Compreensão e Produção de Textos 
Políticas Públicas e Planejamento Educacional 
Psicopedagogia Clínica 
Psicopedagogia Institucional 
Supervisão Educacional 
Análise de Segurança Digital 
Gestão de Projetos  
Gerenciamento de Projetos 
Gestão de Empresas do Agronegócio 
Gestão Estratégica de Pessoas 
Direito Administrativo 
Direito Processual do Trabalho 
Auditoria em Saúde 
Enfermagem do Trabalho 
Formação de Docentes para o Ensino Profissional em Enfermagem 
Gestão em Serviços de Saúde 
Saúde da Família 
Outro: qual? 
 

 

Selecione    

Selecione    

Selecione    

sim 
não 
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 Se for selecionado “sim” 

Início da atividade profissional na área: 

 

 

 

 

 Se for selecionado “não” 

 

Qual o motivo de você não atuar na profissão na qual é formado: 

 

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

 

 Se for selecionado “de Graduação e Pós - Graduação” 

Curso de Graduação:      Ano de Início:  

         

Ano de Conclusão:  

                

 

 

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

 

Atua na área de formação da Graduação:  

  

Selecione    

Administração 
Ciências Biológicas 
Comunicação Social 
Direito 
Educação Artística (Artes)  
Enfermagem 
Filosofia 
Geografia 
História 
Letras – Espanhol     
Letras – Inglês 
Matemática 
Pedagogia 
Secretariado Executivo 
Sistemas de Informação 
Outro: qual? 
 

 

Selecione    

Selecione    

Selecione    

Iniciou antes da Pós-Graduação  
Iniciou durante a Pós-Graduação 
Iniciou atuação até um ano após a conclusão da Pós-Graduação 
Iniciou de 1 a 3 após a conclusão da Pós-Graduação  
Após 3 anos da conclusão da Pós-Graduação 
 

Selecione    

Falta de perspectiva de carreira 
Mercado de trabalho saturado 
Melhor oportunidade em outra profissão 
Motivos particulares 
Outro 
 

 

Selecione    

sim 
não 
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 Se for selecionado “sim” 

Início da atividade profissional na área: 

 

 

 

 

 

 Se for selecionado “não” 

Qual o motivo de você não atuar na profissão na qual é formado: 

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

Curso de Pós-Graduação:     Ano de Início: 

         

Ano de Término:                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

 

 

 

 

Outro:  

Selecione    

A História na sala de Aula: Saberes, Práticas e Cultura Escolar 
Administração Escolar 
Alfabetização e Letramento 
Arte-Educação: Criatividade e Interdisciplinaridade na sala de aula 
Artes: Comunicação Visual e Social 
Cultura Religiosa 
Didática e Tendências Pedagógicas 
Direito Educacional 
Docência do Ensino Superior  
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 
Educação Escolar: Desafios do Cotidiano na sala de Aula  
Educação Especial: Deficiência Auditiva 
Educação Especial: Deficiência Intelectual 
Educação Especial: Deficiência Visual 
Educação Infantil: Desafios e Perspectivas 
Filosofia e Educação 
Gestão de Recursos Humanos em Educação 
Gestão e Inspeção Escolar 
Gestão Escolar (Modalidade Presencial) - 1.000 Horas 
História da África: Educação e Cultura Brasileira  
Informática Aplicada à Educação Matemática 
Língua Espanhola: Expressão da Oralidade e da Escrita 
Língua Portuguesa, Compreensão e Produção de Textos 
Políticas Públicas e Planejamento Educacional 
Psicopedagogia Clínica 
Psicopedagogia Institucional 
Supervisão Educacional 
Análise de Segurança Digital 
Gestão de Projetos  
Gerenciamento de Projetos 
Gestão de Empresas do Agronegócio 
Gestão Estratégica de Pessoas 
Direito Administrativo 
Direito Processual do Trabalho 
Auditoria em Saúde 
Enfermagem do Trabalho 
Formação de Docentes para o Ensino Profissional em Enfermagem 
Gestão em Serviços de Saúde 
Saúde da Família 
Outro: qual? 

 

Selecione    

Selecione    

Selecione    

Iniciou antes da graduação  
Iniciou durante a graduação 
Iniciou atuação até um ano de formado 
Iniciou de 1 a 3 anos de formado 
Após 3 anos de formado 
 

Selecione    

Falta de perspectiva de carreira 
Mercado de trabalho saturado 
Melhor oportunidade em outra profissão 
Motivos particulares 
Outro 
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Atua na área de formação da Pós-Graduação:  

 

 

 Se for selecionado “sim” 

Início da atividade profissional na área: 

 

 

 

 

 Se for selecionado “não” 

 

Qual o motivo de você não atuar na profissão na qual é formado: 

 

 

 

 

 Se for selecionado “outro” 

Outro:  

 

25- Você possui formação completar / continuada 

Especialização/ MBA: 

 

Mestrado:  

 

 

Doutorado:  

 

 

Pós-Doutorado:  

 

 

  

Selecione    sim 
não 
 

Selecione    

Iniciou antes da Pós-Graduação  
Iniciou durante a Pós-Graduação 
Iniciou atuação até um ano após a conclusão da Pós-Graduação 
Iniciou de 1 a 3 após a conclusão da Pós-Graduação  
Após 3 anos da conclusão da Pós-Graduação 
 

Selecione    

Falta de perspectiva de carreira 
Mercado de trabalho saturado 
Melhor oportunidade em outra profissão 
Motivos particulares 
Outro 
 

 

Selecione    

sim 
não 
 Selecione    

sim 
não 
 

Selecione    

sim 
não 
 

Selecione    

sim 
não 
 



19 

 

c) Avaliação do Curso e Auto avaliação 

 

Em qual grau/ conceito você avalia: 

1. O curso de graduação atendeu às suas expectativas  

de formação profissional 

 

 

 

2. As disciplinas específicas proporcionaram formação adequada  

para o bom desempenho da atividade profissional 

 

 

  

 

3. A metodologia utilizada no curso preparou-o(a) para os  

desafios enfrentados na atividade profissional 

 

 

 

 

4. O curso proporcionou participação em atividades de pesquisa  

científica 

 

 

 

5. O curso proporcionou participação em atividades de  

extensão 

 

 

 

6. Como foi sua atuação como discente 

 

 

 

Selecione    

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 
 

Selecione    

Selecione    

Selecione    

Selecione    

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 

 

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 
 

Selecione    
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7. Você costumava realizar as leituras propostas nas disciplinas 

 

 

 

 

8. Sua frequência nas disciplinas 

 

 

 

 

 

d) Questões abertas: críticas, elogios e sugestões 

Quais os seus elogios à Faculdade de Educação São Luís e/ou ao 

curso no qual se formou? 

 

 

 

Quais as suas críticas à Faculdade de Educação São Luís e/ou ao 

curso no qual se formou? 

 

 

Quais a sugestões  para envolvermos você nas atividades 

realizadas na Faculdade de Educação São Luís e/ou no curso no 

qual se formou? 

 

 

 

  

Selecione    

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 
 

Selecione    

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
 
 

Selecione    

0 – Não se aplica 
1 – Péssimo 
2 – Ruim 
3 – Regular 
4 – Bom 
5 – Ótimo 
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3.2 Formulário da Pesquisa no Sítio da Faculdade 

Abaixo seguem as imagens do formulário disponível no sítio da 

Faculdade: 

 

Imagem 1 – Acesso ao formulário da pesquisa de egresso 

 

 

Imagem 2 – Formulário da pesquisa de egressos – Texto de abertura 
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Imagem 3 – Questões do formulário da pesquisa de egresso – dados 

pessoais 

 

 

Imagem 4 – Questões do formulário da pesquisa de egresso – 

formação acadêmica e atuação profissional 
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Imagem 5 – Questões do formulário da pesquisa de egresso – 

avaliação do curso e auto avaliação 

 

 

Imagem 6 – Questões do formulário da pesquisa de egresso – 

questões abertas 
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3.3 Plano de trabalho 

TAREFA PRAZO RESPONSÁVEL 

Elaboração do instrumento de perfil de 

egresso 

02/05/2011 Adriana Turqueti 

Definição dos procedimentos de coleta de 

dados do perfil do egresso por meio do 

site da Faculdade 

16/05/2011 Adriana Turqueti, 

Viviane Ruiz e CTI 

Digitação e disponibilização do 

instrumento de coleta de dados do perfil 

do egresso em formulário eletrônico. 

16/05/2011 CTI 

Reunião com o NDE e coordenadores dos 

cursos. Envolvimento do NDE no contato 

com os/as alunos/as egressos/as 

28/09/2011 Adriana Turqueti, 

Coleta eletrônica de dados. Permanente  

Tratamento dos dados quantitativos.  30/10/2011 Viviane Ruiz 

Primeira análise do perfil do egresso. 

Elaboração do primeiro relatório de perfil. 

16/01/ 

2012 

Equipe CPA 

 

 

Seguem os resultados da pesquisa de egressos na segunda parte 

deste relatório. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 

RESULTADOS DA PESQUISA DE 

EGRESSO



26 

 

INTRODUÇÃO 

Nesta parte do relatório apresentamos os resultados e análises 

da pesquisa de egressos. 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada precisamente entre 

os meses de setembro a janeiro deste ano.  

Este trabalho foi executado em duas etapas distintas. 

Primeiramente, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa exploratória, que 

teve como objetivo aumentar o conhecimento acerca do problema proposto 

à investigação.  

Foi elaborado um questionário com  questões, divididas em: 

a)  questões semiestruturada: tipo de egresso (só de graduação, de 

graduação e de pós-graduação ou só de pós-graduação), curso do qual é 

egresso (de graduação e de pós-graduação), atuação ou não na área de 

formação, motivos para não atuação (quando fosse o caso), avaliação do 

curso e da Faculdade, auto avaliação do ex-estudante; 

b) questões abertas: críticas, elogios e sugestões à Faculdade e ao 

curso. 

Disponibilização do questionário no sítio da Faculdade; 

Depois, segundo momento, foi desenvolvida uma pesquisa 

quantitativa descritiva e uma pesquisa qualitativa com base nos cruzamento 

de dos dados e análise das questões abertas.  

O universo de pesquisa compreendeu os egressos dos cursos de 

graduação e de pós-graduação da Faculdade de Educação São Luís Trata-se 

de um grupo de 379 pessoas.  

O método de pesquisa utilizado foi o quanti-qualitativo descritivo. 

Este procedimento consistiu na aplicação de questionários eletrônicos em 
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que foram aprofundadas questões relacionadas ao problema de pesquisa 

em perspectiva. 

Por fim, referimos à análise dos dados e ao estabelecimento das 

conclusões, baseadas nos objetivos previamente definidos, e incluiu 

recomendações  para próximas pesquisa e para continuidade do PAE que 

podem ser feitas a partir das análises efetuadas. 
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1  PERFIL DO EGRESSO 

 

1.1 Idade 

 

Intervalo de idade Frequência Percentagem 

Acima de 38 110 29,0 

Entre 24 e 26 anos 66 17,4 
Entre 27 e 30 anos 64 16,9 
Entre 31 e 34 anos 52 13,7 

Entre 35 e 38 anos 46 12,1 
Entre 20 e 23 anos 41 10,8 

Total 379 100,0 
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1.2 Estado Civil: 

 

Estado Civil Frequência Percentagem 

Solteiro(a) 177 46,7 

Casado(a) 166 43,8 
Divorciado(a)/ Separado(a) 22 5,8 

União Civil Estável 10 2,6 
Viúvo(a) 4 1,1 
Total 379 100,0 
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1.3 Tipo de Egresso 

 
 

Tipo de egresso Frequência Percentagem 

III - só de Pós-Graduação. 193 51,1 
I - de Graduação. 146 38,6 

II - de Graduação e Pós-Graduação. 39 10,3 
Total 378 100,0 
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1.3.1 Egresso de curso de graduação  

 
I - Curso de Graduação  

 

Curso de Graduação Frequência Percentagem 

Pedagogia 40 27,4 

Administração 23 15,8 
Sistemas de Informação 16 11,0 
Enfermagem 12 8,2 

Ciências Biológicas 11 7,5 
Educação Artística (Artes) 9 6,2 

História 8 5,5 
Comunicação Social 5 3,4 
Letras - Português 5 3,4 

Letras - Inglês 4 2,7 
Secretariado Executivo Trilingue 4 2,7 

Direito 3 2,1 
Filosofia 2 1,4 
Geografia 2 1,4 

Matemática 2 1,4 
Total 146 100,0 
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I - Atua na área de formação da Graduação  

 

 Frequência Percentagem 

Sim 82 56,2 

Não 64 43,8 
Total 146 100,0 
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I - Motivo da não atuar na profissão de formação 

 

 Frequência Percentagem 

Outro 31 48,4 

Melhor oportunidade em outra profissão 17 26,6 
Falta de perspectiva de carreira 10 15,6 

Mercado de trabalho saturado 6 9,4 
Total 64 100,0 
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1.3.2 Egressos de cursos de graduação e de pós-graduação 
 

II - Curso de Graduação: 
 

 Frequên
cia 

Percen
tagem 

Pedagogia 21 53,8 
Letras - Português 4 10,3 

Administração 3 7,7 
Comunicação Social 2 5,1 
Enfermagem 2 5,1 

Matemática 2 5,1 
Sistemas de Informação 2 5,1 

Educação Artística (Artes) 1 2,6 
Geografia 1 2,6 
Secretariado Executivo 

Trilingue 

1 2,6 

Total 39 100,0 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

II - Curso da Pós-Graduação: 
 

 Frequên
cia 

Percen
tagem 

Psicopedagogia Institucional 13 33,3 
Gestão Escolar (Modalidade 

Presencial) - 1.000 Horas 

5 12,8 

A História na sala de Aula: 
Saberes, Práticas e Cultura 

Escolar 

3 7,7 

Língua Portuguesa, 

Compreensão e Produção de 
Textos 

3 7,7 

Alfabetização e Letramento 2 5,1 

Análise de Segurança Digital 2 5,1 
Educação Infantil: Desafios e 

Perspectivas 

2 5,1 

Enfermagem do Trabalho 2 5,1 

Gestão de Empresas do 
Agronegócio 

2 5,1 

Administração Escolar 1 2,6 

Didática e Tendências 
Pedagógicas 

1 2,6 

Direito Educacional 1 2,6 
Docência do Ensino Superior 1 2,6 
Outro 1 2,6 

Total 39 100,0 
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II - Atua na área de formação da Graduação: 

 Frequência Percentagem 

Sim 28 71,8 

Não 11 28,2 
Total 39 100,0 

 
 
 

II - Atua na área de formação da Pós-Graduação: 
 

 Frequência Percentagem 

Não 28 71,8 
Sim 11 28,2 
Total 39 100,0 
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II - Qual o motivo de você não atuar na profissão na qual é 

formado: 

 

 Frequência Percentagem 

Outro 3 30,0 

Falta de perspectiva de carreira 2 20,0 
Melhor oportunidade em outra profissão 2 20,0 

Mercado de trabalho saturado 2 20,0 
Estabilidade no emprego atual 1 10,0 

Total 10 100,0 
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II - Qual o motivo de você não atuar na profissão na qual é pós-
graduado: 

 Frequência Percentagem 

Trabalha na área da graduação 9 23,1 
Falta de perspectiva de carreira 7 17,9 
Mercado de trabalho saturado 6 15,4 

Formação recente 5 12,8 
Outro 5 12,8 

Melhor oportunidade em outra profissão 4 10,3 
Complemento de formação 3 7,7 
Total 39 100,0 
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1.3.2 Egressos de cursos de pós-graduação 
 

III - Curso da Pós-Graduação 

 Frequência Percenta

gem 

Psicopedagogia Institucional 32 16,6 
Educação Infantil: Desafios e 
Perspectivas 

23 11,9 

Educação Especial: Deficiência 
Intelectual 

15 7,8 

Outro 15 7,3 
A História na sala de Aula: Saberes, 
Práticas e Cultura Escolar 

13 6,7 

Língua Portuguesa, Compreensão e 
Produção de Textos 

13 6,7 

Educação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável 

12 6,2 

Direito Educacional 9 4,7 

Gestão Escolar (Modalidade Presencial) - 
1.000 Horas 

8 4,1 

Supervisão Educacional 8 4,1 
Administração Escolar 6 3,1 
Docência do Ensino Superior 6 3,1 

Educação Especial: Deficiência Auditiva 6 3,1 
Direito Administrativo 5 2,6 

Enfermagem do Trabalho 5 2,6 
Formação de Docentes para o Ensino 
Profissional em Enfermagem 

4 2,1 

Gestão e Inspeção Escolar 3 1,6 
Auditoria em Saúde 2 1,0 

Didática e Tendências Pedagógicas 2 1,0 
Educação Escolar: Desafios do Cotidiano 
na sala de Aula 

2 1,0 

Alfabetização e Letramento 1 ,5 
Artes: Comunicação Visual e Social 1 ,5 

Informática Aplicada à Educação 
Matemática 

1 ,5 

Psicopedagogia Clínica 1 ,5 

Total 193 100,0 
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III - Atua na área de formação da Pós-Graduação: 

 

 Frequência Percentagem 

Sim 101 52,3 
Não 92 47,7 

Total 193 100,0 
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1.4 Atividade Profissional (Atual): 

 

 Frequência Percentagem 

Professor (a) 211 55,7 

Enfermeiro (a) 20 5,3 
Desempregado (a) 18 4,7 

Funcionário (a) público 9 2,4 
Diretor (a) de Escola 8 2,1 
Técnico Judiciário 7 1,8 

Auxiliar Administrativo 6 1,6 
Vendedor (a) 5 1,3 

Assistente Administrativo 4 1,1 
Recepcionista 4 1,1 
Agente comunitário da saúde 3 ,8 

Cabelereira 3 ,8 
Comerciante 3 ,8 

Consultor Técnico 3 ,8 
Escriturário (a) 3 ,8 
Programador 3 ,8 

Psicóloga 3 ,8 
Secretário (a) 3 ,8 

Administrador (a) 2 ,5 
Analista Judiciário 2 ,5 
Aposentado (a) 2 ,5 

Coordenadora Pedagógica 2 ,5 
Estagiário (a) 2 ,5 

Estudante 2 ,5 
Leiturista 2 ,5 
Advogado (a) 1 ,3 

Ajudante de produção 1 ,3 
Analista Contábil 1 ,3 

Analista de custos 1 ,3 
Analista de laboratório 1 ,3 
Analista de planejamento 

agrícola 

1 ,3 

Analista de Projetos 1 ,3 

Analista de Sistemas 1 ,3 
Analista Desenvolvedor 1 ,3 
Analista Implementador 1 ,3 

Artista Plástica 1 ,3 
Assistente Comercial 1 ,3 

Assistente de Gerência/ 
Professora de Inglês 

1 ,3 

Autonomo 1 ,3 
Auxiliar de Contabilidade 1 ,3 
Auxiliar de Custos 1 ,3 

Auxiliar de Enfermagem 1 ,3 
Auxiliar de seção de cadastro 1 ,3 

Auxiliar Jurídico 1 ,3 
Auxiliar de contas a pagar 1 ,3 
Balconista 1 ,3 

Citriculturista 1 ,3 
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Coordenação Pedagógica 1 ,3 
Coordenador de Atividade 

Produtiva 

1 ,3 

Coordenador de Informática 
Educacional 

1 ,3 

Diretora Municipal de 
Educação 

1 ,3 

Encarregada do setor de 
manipulação 

1 ,3 

Estagiário (a) - Laboratório 1 ,3 

Faturista 1 ,3 
Garçonete 1 ,3 

Gerente Administrativo 1 ,3 
Gerente de Produção 1 ,3 
Gerente de vendas 1 ,3 

Gerente Financeiro 1 ,3 
Help desk 1 ,3 

Instrumentação 1 ,3 
Instrutor de Informática 1 ,3 
Manutenção biblioteca 

municipal 

1 ,3 

Oficial de Escola 1 ,3 

Produtor de eventos 1 ,3 
Profissional de Marketing 1 ,3 
Projetista 1 ,3 

Publicitário (a) 1 ,3 
Recebimento  - departamento 

fiscal 

1 ,3 

Representante Comercial 1 ,3 

Supervisor de Informática 1 ,3 
Técnico em Laboratório 1 ,3 
Tesoureiro 1 ,3 

Vigilante 1 ,3 
Total 379 100,0 
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2 AVALIAÇÃO DO CURSO E AUTO AVALIAÇÃO 

 
Introdução 

Neste item propomos aos alunos uma breve avaliação de alguns 

indicadores. Também, uma breve auto avaliação da trajetória 

acadêmica usando uma escala de zero a cinco. 

A escala adotada para os itens de avaliação é a escala padrão 

(“default”). Ela consiste em um padrão de comparação que 

representa os valores possíveis de serem assumidos por uma 

variável, fator, ou indicador, com a seguinte correspondência: 

 

Resposta Pontos Cor 

0 - Não respondeu 0  

1 - Péssimo 1  

2 - Ruim 2  

3 - Regular 3  

4 - Bom 4  

5 - Ótimo 5  

Quadro 2- Escala de Respostas 

 

Para alguns indicadores adotamos na escala o valor zero, 

correspondente ao “não respondeu”, caso o respondente julgar algum 

indicador pertinente ou não ao seu caso ou curso ou mesmo não 

quiser responder ao item.  

Destes valores tiramos as porcentagens das avaliações dos 

indicadores, as apresentamos em forma de gráfico de pizza, 

descrevemos e analisamos como poderá ser visto ao longo deste 

relatório. 
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1 O curso de graduação atendeu às suas expectativas de formação 

profissional 
 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 193 51,3 
5 - Ótimo 114 30,3 

0 - Não respondeu 33 8,8 
3 - Regular 31 8,2 
2 - Ruim 3 ,8 

1 - Péssimo 2 ,5 
Total 376 100,0 
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2 - As disciplinas específicas proporcionaram formação adequada  

para o bom desempenho da atividade profissional 
 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 183 48,7 
5 - Ótimo 112 29,8 

3 - Regular 46 12,2 
0 - Não respondeu 32 8,5 
1 - Péssimo 2 ,5 

2 - Ruim 1 ,3 
Total 376 100,0 
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3 - A metodologia utilizada no curso preparou-o(a) para os desafios 

enfrentados na atividade profissional 
 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 186 49,5 
5 - Ótimo 93 24,7 

3 - Regular 58 15,4 
0 - Não respondeu 33 8,8 
2 - Ruim 4 1,1 

1 - Péssimo 2 ,5 
Total 376 100,0 
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4 - O curso proporcionou participação em atividades de pesquisa 

científica 
 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 145 38,6 
5 - Ótimo 80 21,3 

0 - Não respondeu 75 19,9 
3 - Regular 54 14,4 
2 - Ruim 13 3,5 

1 - Péssimo 9 2,4 
Total 376 100,0 
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5 - O curso proporcionou participação em atividades de  extensão 

 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 152 40,4 

0 - Não respondeu 97 25,8 
3 - Regular 55 14,6 

5 - Ótimo 55 14,6 
1 - Péssimo 9 2,4 
2 - Ruim 8 2,1 

Total 376 100,0 
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6 - Como foi sua atuação como discente 

 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 196 52,1 

5 - Ótimo 103 27,4 
0 - Não respondeu 42 11,2 

3 - Regular 35 9,3 
Total 376 100,0 
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7 - Você costumava realizar as leituras propostas nas disciplinas 

 

 Frequência Percentagem 

4 - Bom 156 41,5 

5 - Ótimo 139 37,0 
3 - Regular 41 10,9 

0 - Não respondeu 36 9,6 
2 - Ruim 3 ,8 
1 - Péssimo 1 ,3 

Total 376 100,0 
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8 - Sua frequência nas disciplinas 

 

 Frequência Percentagem 

5 - Ótimo 207 55,1 

4 - Bom 123 32,7 
0 - Não respondeu 27 7,2 

3 - Regular 18 4,8 
2 - Ruim 1 ,3 
Total 376 100,0 
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4 CRÍTICAS, ELOGIOS E SUGESTÕES 

 
Introdução 

 

Neste item propusemos ao respondente da pesquisa elaborar um 

texto com crítica, elogio e sugestões à Faculdade por meio de três 

perguntas: 

 Quais os seus elogios à Faculdade de Educação São Luís e/ou ao 

curso no qual se formou? 

 Quais as suas críticas à Faculdade de Educação São Luís e/ou ao 

curso no qual se formou? 

 Quais a sugestões  para envolvermos você nas atividades 

realizadas na Faculdade de Educação São Luís e/ou no curso no 

qual se formou? 

 

Estas questões puderam ser respondidas livremente. Após a 

leitura de cada uma das questões, elaboramos sínteses para cada 

qual. 
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4.1 Elogios 

Dos respondentes da pesquisa, poucos deixaram em branco o 

quesito elogios. No total são 374 respostas, dentre as quais apenas 

sete foram invalidadas. 

Na leitura de cada uma das respostas pudemos observar o alto 

conceito que a maioria dos egressos da pesquisa tem. A maior parte 

das respostas teceram elogios à Faculdade, aos cursos de graduação 

e de pós-graduação. Todavia, o que mais se observa são elogios à 

qualidade do corpo docente. 

É interessante também destacar que há relatos de como os 

cursos contribuíram para ascensão profissional de alguns dos ex-

alunos. 

Destacamos: 

“No ano em que concluí a pós, fui aprovada em dois concursos 

públicos para gestão escolar (um de uma rede municipal e outra da 

rede estadual). Só assumi a municipal, no entanto, trabalhei por 18 

meses. Após, voltei a lecionar nas séries iniciais do ensino 

fundamental e no ensino médio. Há pouco mais de um ano, assumi a 

diretoria municipal de Educação de Pratânia. Percebi que a formação 

muito contribuiu para minha ascensão profissional. Em pouco mais de 

três anos, passei a experimentar novas experiências na área de 

educação, que muito contribuíram para meu crescimento profissional. 

Quanto à modadalidade (SIC) de ensino à distância, foi muito bom. 

Pois, aprendemos também a lidar com as tecnologias.” (Respondente 

linha 90) 

“A Faculdade por meio de seus professores proporcionou o 

meu ingresso na carreira profissional, através de conteúdos 

ministrados em aula que foram temas para realização de concursos 

públicos, ajudando na minha efetivação em cargo efetivo. Os 

professores da Faculdade proporcionaram com que  pudéssemos ter 

um olhar não mais de senso comum mais observar a nossa profissão 
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e guia-la embasada em teorias cientificas as quais sem elas seria 

impossível ser um bom profissional nos dias de hoje. Também 

passamos momentos inesquecíveis, além de alguns professores se 

tornarem verdadeiros amigos.” (Respondente linha 242) 

“Fico orgulhoso de ter me formado em uma Faculdade muito 

bem conceituada nos dias de hoje, pois no passado ela não tinha uma 

imagem tão positiva, porém tenho ciência que na verdade a imagem 

era das pessoas e não da Faculdade. Gostaria de fazer pós-graduação 

em Marketing-Vendas assim que possível. Em 2002 quando entrei no 

curso eu trabalhava como vendedor de bebidas(Skol), em 2005 entrei 

na Ipiranga Coca-Cola como consultor de vendas e em 2006 fui 

promovido para Supervisor de Vendas e hoje sou autônomo e 

trabalho como representante Comercial no segmento de Baterias. 

Muito grato. Edson Branco.”  (Respondente linha 20) 

Menções elogiosas a infraestrutura, à plataforma de EaD e ao 

material didático também foram observadas. Comparações entre a 

Faculdade e outras IES foram registradas. 

Há de se ressaltar manifestações de gratidão pela formação, 

pelo acolhimento, pela possibilidade de financiamento do curso, 

sobretudo, pelo tratamento dispensado pela equipe técnica e 

pedagógica aos alunos. 

Todas as respostas encontram no APÊNDICE 2 deste relatório. 
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4.2 Críticas 

 

A maioria dos respondentes não quis criticar e/ou não tinha 

nenhuma crítica a fazer. 

As críticas recorrentes foram com relação aos processos de 

orientação de trabalho de conclusão de curso dos cursos de 

graduação e de pós-graduação. 

Problemas com relação a infraestrutura da faculdade: 

banheiros, laboratórios, salas de aulas, bebedouros apareceram. 

Reclamações sobre demora na liberação da documentação 

foram registradas. Todavia, é importante salientar que tal demora, 

em parte, deve-se a fatores que escapam da competência da 

secretaria, esbarram nas questões financeiras (quitação de 

mensalidades), pedagógica (pendências de trabalhos e provas) e 

trâmite externo. 

Apareceram críticas a flexibilização de 20% da carga horária 

em disciplina, tornada como EaD. Há quatro anos esta flexibilização 

deixou de existir, devido justamente às críticas feitas pelos alunos, 

reafirmada em algumas das respostas por aqueles que 

experimentaram  tal regime. 

Críticas com relação à necessidade de articulação entre teoria 

e prática são sempre importantes de se observar. Também, sobre a 

necessidade de melhorar algumas práticas de estágio e efetivar mais 

convênios com empresas. 

Observamos que alguns alunos reclamaram por mais visitas 

em museus, feiras de livros, eventos acadêmicos. 

Uma crítica recorrente em processos de avaliação diz respeito 

à necessidade de melhoria da comunicação interna. Diante deste tipo 

de crítica a Faculdade nos últimos anos criou o Departamento e 

Comunicação e Eventos. 

Embora os professores tenham sido bastante elogiados na 

questão anterior, nesta não escaparam das críticas quanto à 
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metodologia de ensino e didática, a necessidade de melhor 

qualificação, cordialidade, necessidade de mais rigor quanto à 

formação dos alunos 

“Não desmerecendo nenhum outro curso, mas voltando a 

atenção sobre os cursos voltados a área da saúde, em especial o 

curso de Enfermagem no qual estou cursando, eu vejo que falta ainda 

a rigorosidade quanto ao aprendizado dos alunos. Logicamente que 

existem pessoas com mais dificuldade de aprendizado, mas o intuito 

é fazer com que o aluno aprenda e não somente decore uma 

definição ou consiga alguma abreviação dos professores para que 

prossiga ao próximo semestre. Devido a grande responsabilidade que 

a profissão exige do profissional no dia a dia, eu creio que as formas 

avaliativas dos alunos do curso de enfermagem poderiam ser 

repensadas. Ultimamente vê-se muito escândalos envolvendo a 

enfermagem por erros banais cometidos no dia a dia no hospital que 

já resultou em mortes e graves sequelas. Penso que a única ou a 

mais eficaz forma de se combater essa má qualidade do profissional é 

exigindo dos alunos nas aulas e avaliações.” (Respondente linha 344) 

Com relação aos cursos de pós-graduação recebemos algumas 

críticas quanto ao atendimento de tutoria, dificuldade com o DDG 

(0800) em com respostas às mensagens enviadas.  Os cursos de pós-

graduação e a tutoria passaram por reestruturação no ano passado e 

parte destas críticas foi observada. Resta-nos observar nos próximos 

levantamentos ou numa pesquisa específica a reincidência de 

problemas. 

Todas as respostas se encontram no APÊNDICE 3 deste 

relatório. 
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4.3 Sugestões 

 

A maioria dos respondentes não quis sugerir nada ao curso ou 

à Faculdade. No entanto, os que sugeriram propuseram que a 

Faculdade ofereça mais palestras, semanas de estudos, eventos 

científicos que envolvam mais egressos. Foi sugerido que chamemos 

ex-alunos para ministrar palestras aos ingressantes. Houve alunos 

que se dispuseram a ministrar palestras ou outros cursos aos alunos. 

Dentre eles destaco: 

“Poderia proporcionar aos alunos que já terminaram a 

graduação e que estão trabalhando em alguma área específica ou 

estão fazendo pós graduação, ministrar palestras aos alunos que 

estão começando a graduação, isso ajudaria com as horas de 

atividades complementares, e também os ex alunos ganhariam 

experiência.” (Respondente linha 5) 

“Tenho muita facilidade em montar projetos interdisciplinando 

os conteúdos, principalmente para o fundamental I.Atualmente sou 

coodenadora Pedagógica em Ribeirão Preto no Liceu Contemporâneo 

e ´proprietária de uma escola de Educação Infantil, escrevo histórias 

e sou contadora de histórias e orientadora pedagógica de editora. 

Sou Grata a Deus e à Faculdade São Luis)” (Respondente linha19) 

Foram sugeridas melhorias na infraestrutura da faculdade e no 

atendimento ao aluno. 

É importante notar que muitos manifestaram interesse em 

receber informes da Faculdade.  

Promover mais eventos nas áreas dos cursos que 

proporcionem maiores possibilidades de empregabilidade. 

Sugestão para expansão dos cursos em EaD e dos núcleos de 

ensino em outras cidades e Estados. 
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Maior agilidade na liberação da documentação dos alunos. 

Maiores descontos para ex-alunos nos cursos de graduação e 

de pós-graduação. Cremos que o que se propõe aqui seja desconto 

maior do que já é oferecido pela Faculdade.  

Oportunidade de expor os trabalhos elaborados. 

Algumas propostas estiveram relacionadas à maior exigência 

de leituras, mais atividades extras classe, visitas a museus, trabalhos 

de campo, etc. 

Todas as respostas se encontram no APÊNDICE 4 deste 

relatório. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3 

RELATÓRIO DE AÇÕES COM 

EGRESSOS NO ÂMBITO DOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

Administração 

 

De maneira geral, o campo profissional do Administrador é bastante 

ampliado e crescente, podendo atuar em empresas públicas, privadas e do 

terceiro setor dos mais variados setores da atividade econômica. 

Dependendo de suas expectativas pessoais, o profissional de Administração 

pode:  

  a) construir uma carreira gerencial em empresas privadas nas áreas 

de marketing, finanças, produção, recursos humanos, etc.; 

b) tornar-se um empreendedor e gestor de seu próprio negócio, com 

atenção voltada para as oportunidades de mercado, explorando-as de forma 

inovadora; 

c) ocupar cargos em instituições públicas, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

O curso de Administração deve propiciar condições para que o bacharel 

esteja capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto, 

observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem 

como a desenvolver o alto gerenciamento e a assimilação de novas 

informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos 

vários segmentos do seu campo de atuação. 

As competências e habilidades pretendidas para o egresso do curso de 

Administração da Faculdade de Educação São Luís são: 

- Capacidade de atuar na dinâmica organizacional, na qual terá que 

reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, transferir 

e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de 

complexidade, o processo da tomada de decisão; 
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- Capacidade de expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais; 

- Capacidade de refletir e atuar criticamente sobre o meio social, 

político e cultual, onde está inserido, compreendendo sua posição e função 

na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

- Capacidade de desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para 

operar com valores e formulações matemáticas presentes nos fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

- Capacidade de atuar em equipe de maneira interdisciplinar, na 

estrutura organizacional, bem como de compreender as necessidades de 

aperfeiçoamento constante, em prol dos objetivos comuns; 

- Capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 

profissional adaptável. 

- Ser um administrador pautado por valores inerentes à ética e a 

responsabilidade social. 

 

Especificamente para a linha de formação em Administração Rural, o 

profissional estará capacitado para atuar em toda a cadeia agroindustrial, 

objetivando aumentar sua eficiência.  Para isso, deverá ser treinado para 

reconhecer e definir cadeias agroindustriais, gerenciá-las estrategicamente 

e equacionar problemas e soluções intensificando a eficiência e eficácia do 

Agronegócio.  

O profissional deverá desenvolver sua habilidade para resolver 

problemas e enfrentar situações de incerteza, usando conhecimentos e 

habilidades técnicas, conceituais e humanas desenvolvidas ao longo do 

curso. 

Na Linha de Formação em Administração Rural, alguns itens serão 

considerados na definição do perfil (além dos itens mencionados 

anteriormente): 
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- Capacidade de desenvolver projetos de melhoria e de análise de 

desempenho de organizações ligadas à Administração Rural e Agronegócios, 

estimulando o aperfeiçoamento dos processos e recomendando soluções 

alternativas, criativas e inovadoras para estas organizações; 

- Conhecer e dominar as características das cadeias agroindustriais da 

região de Jaboticabal. 

Algumas ações são necessárias para o desenvolvimento do Programa 
de Acompanhamento de Egressos do curso de Administração. As principais 

são:  

- Convites via e-mail e redes sociais para participação dos egressos, 

em conjunto com os discentes regulares, em eventos do Curso de 

Administração como a SEAD (Semana de Estudos da Administração, 

Workshop Empresarial, visitas técnicas, palestras, cursos de extensão, 

etc.);  

- Convites para ministração de palestras aos discentes regulares com 

a intenção de relatar suas experiências (apresentação do TCC desenvolvido 

durante o Curso, ingresso no mercado de trabalho, desenvolvimento de 

habilidades profissionais, aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no 

Curso, promoções profissionais, ações empreendedoras, etc.); 

- Convites via e-mail e redes sociais para participação em cursos de 

extensão oferecidos pela Instituição; 

- Convites para ministração de cursos de extensão aos discentes 

regulares em suas áreas de atuação específicas. 

Os alunos egressos do Curso de Administração atuam principalmente 

em instituições financeiras do munícipio de Jaboticabal/SP e região. Pode 

ser destacada a existência de um elevado número de egressos que atuam 

em empresas comerciais e industriais do município de Jaboticabal e região, 

além de instituições públicas como Prefeituras e Órgãos Governamentais. 

Também deve ser ressaltado o fato que dois egressos do curso de 

Administração são, atualmente, docentes do curso com elevada reputação 

entre os discentes. Existem também egressos que, atualmente, estão 

cursando Especialização ou Mestrado em instituições públicas ou privadas. 

Está em estudo para implantação uma forma de monitorar e registrar dados 
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sobre publicações científicas e apresentação de trabalhos em eventos 

acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda  
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

Publicidade e Propaganda 

 
Descrição das práticas do curso relacionadas aos 

egressos 

O egresso do curso de Publicidade e Propaganda deverá ter 

competência profissional, não só em sua área específica, mas 

também no conhecimento do campo da comunicação em geral. 

Entende-se, que os profissionais desta área devem possuir um 

embasamento cultural sólido e a capacidade de dominar e 

transformar informação em instrumento gerador de novos 

conhecimentos, intervindo desta forma na comunicação, antecipando-

se aos fatos e acontecimentos, gerando novos negócios e 

oportunidades.  

Os egressos deverão, por força da profissão, serem capazes de 

perceber tendências da sociedade e da cultura, tendo a atenção 

voltada para o comportamento, atitude dos indivíduos e para a 

evolução da sociedade como um todo. Atuando em um campo que 

tem como nutriente, as formas de expressão social cada vez mais 

dinâmicas e complexas, esse profissional deverá possuir mobilidade e 

criatividade para os enfrentamentos cotidianos, propondo soluções 

para os diferentes desafios. E para isso, se faz necessário que o 

futuro profissional tenha consciência que a formação na área de 

Publicidade é um processo continuado e ininterrupto. Além desses 

elementos, é necessário que o futuro profissional perceba quais são 

as melhores ações de comunicação que poderão contribuir, para o 

sucesso de uma marca e/ou de produtos/serviços, deverá ter noções 

negociais, pensar criativamente, conceitualmente e estrategicamente 

e buscar a inovação constante em suas ações. Deverá ainda, estar 

preparado para responder prontamente ao mercado de trabalho, 
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conhecendo a terminologia, os recursos, os softwares e suas 

aplicações, as técnicas desejadas, a pesquisa, tendo em sua 

formação a vivência laboratorial que lhe fornecerá bagagem para sua 

atuação como profissional. 

Através de atividades de ensino, pesquisa e projetos 

interdisciplinares, o curso de Publicidade da Faculdade de Educação 

São Luís, busca formar profissionais capacitados para trabalhar 

tecnicamente com os processos de comunicação. 

Formar cidadãos críticos, comprometidos ética e politicamente 

com a disseminação da informação. Capacitar o discente a 

desenvolver campanhas publicitárias institucionais, mercadológicas e 

promocionais, por meio da atuação em agências de publicidade e 

propaganda, empresas e instituições. 

Durante o curso, os alunos aprendem todas as técnicas 

relacionadas à atividade publicitária. As disciplinas abordam 

conteúdos teóricos e práticos. As atividades práticas implicam: 

Elaboração de roteiro e gravação de vídeos, spots e jingles; 

Criação de peças gráficas: outdoor, panfletos, cartaz entre 

outras; 

Dessa maneira o trabalho com mídias eletrônicas e impressas, 

tem o intuito de prepará-los para o mercado de trabalho. No TCC – 

Trabalho de Conclusão de Curso, é desenvolvida uma campanha 

publicitária real, com cliente, produto/serviço e verba. Os alunos 

aplicam os conteúdos aprendidos durante toda graduação. 

A principal atuação do publicitário é vender um produto ou 

serviço.  

Para isso ele estuda os hábitos e comportamentos dos 

consumidores, explora o mercado e os concorrentes, define a 

comunicação, planeja e desenvolve campanhas publicitárias para 

atender o cliente. 
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Trabalha com: 

 promoção de vendas; 

 produção em rádio (spots e jingles) e TV (comerciais); 

 campanhas e peças publicitárias como cartazes, banners, 

folders, outdoors e embalagens; 

 desenvolve a configuração visual de sites, jornais e revistas. 

O suporte prático propiciado pelo curso torna o egresso capaz de 

gerir a comunicação de empresas públicas e privadas; trabalhar em 

agências publicitárias; criar campanhas; planejar e desenvolver 

estratégias para empresas, por meio de retorno econômico de seus 

produtos e serviços; formar-se com senso crítico em aspectos sociais, 

culturais e econômicas com as quais a publicidade e a propaganda 

age de forma interdisciplinar e mediadora. 
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Agência Modelo 

Traz ao discente a possibilidade de se aproximar com o 

mercado de trabalho, com serviços de comunicação prestados 

gratuitamente à sociedade. Essa atividade é contada como estágio, e 

não é obrigatória. 
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Facebook 

A página do curso na Rede Social Facebook possibilita a troca e informações de conteúdos acadêmicos, 

proporcionando proximidade curso – docente – aluno. 
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Participação em encontros, semanas de estudos, 

workshops, exposições 

Exposição Gestalt 25 a 29/04/2011 

Na semana do dia 25 de abril de 2011, os alunos do 1º 

semestre do curso de Publicidade e Propaganda fizeram uma 
exposição no pátio de entrada da Faculdade de Educação São Luís. 

O tema da exposição foi “A Influência das Leis da Gestalt no 
Design Gráfico”. Os trabalhos serviram de avaliação para a disciplina 

Programação Visual, ministrada pela Profª. Ms. Roberta Lucas 
Scatolim. 
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Encontro com Locutores - Senac – 31/05/2011 

 

No dia 31 de maio de 2011, os alunos do curso de Publicidade e 
Propaganda, da Faculdade de Educação São Luís participaram de 

evento no SENAC de Jaboticabal.  

O evento “Encontro com Locutores” é voltado para profissionais 

e estudantes de comunicação e radialismo. As atividades são 
gratuitas e acontecem em 12 unidades da capital e do interior do 

Estado de São Paulo.  

Reuni profissionais do 

mercado de locução, com 
diferentes características, o 

objetivo do encontro é 
promover a discussão e 

reflexão sobre a história e a 

atuação dos profissionais da 
voz, as novas demandas do 

mercado, possibilidades de 
atuação, as exigências e os 

diferenciais de cada perfil 
profissional.  

Foi uma oportunidade 
produtiva no aprendizado 

dos alunos do curso, do 1º e 3º semestre, que tiveram como 
responsável pela participação o Professor de Rádio Daniel Leós 

Demonico.  
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Puderam aprender dicas sobre o mercado e esclareçam dúvidas 

sobre a formação profissional e a necessidade do registro na DRT.  
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Teste cego-08/06/2011 

No dia 08 de junho de 2011, das 20h30min as 20h50min, os 
alunos do 8° semestre do curso de Publicidade e Propaganda da 

Faculdade São Luís, Alison Fabrizi, Ericson Morise Cordeiro, Hesly 

Elois Bernardes e Richelmy Odair Rossi, realizaram no pátio de 
entrada da uma pesquisa de preferência de sabor de um guaraná, 

através de teste cego, sob orientação do professor Newton 
Nakamura, disciplina Projeto Experimental. 

Essa pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso, 
com o desenvolvimento de uma campanhal real para o Refrigerantes 

Jaboti. 

O intuito do teste foi definir a preferência dos entrevistados 

com relação a quatro marcas de refrigerantes distintas (Guaraná Kuat 
do Grupo Coca-Cola Company, Guaraná Antártica do Grupo Ambev, 

Refrigerantes Dom e Refrigerantes Jaboti). 

Os entrevistados degustaram 25ml de cada marca, em seguida, 

responderam qual o sabor mais agradável.  

O teste contou com o universo de 50 pessoas pesquisadas. 
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Curso de Publicidade e Propaganda promove 1º Arraiá 

Na noite de 30 de junho, às 19h, aconteceu o 1º Arraiá da 
turma de Publicidade e Propaganda da Faculdade São Luís, no 

Zeppelin Pub em Jaboticabal. A festa contou com a música da banda 
Sapatos Elétricos e decoração personalizada. 

Todos os presentes, vestidos de caipira, puderam apreciar as 
bandeirinhas que eram, além de decoração, trabalhos em design 

gráfico em exposição. Eram peças publicitárias, humorísticas e outras 
contando a história da publicidade no Brasil, feitas pelos alunos do 

curso, que também prepararam a arte dos panfletos para a 

divulgação da festa. O dinheiro arrecadado será revertido para pagar 
o transporte para a Fest’Up 2011, em setembro. 

Foi uma noite divertida e descontraída, tendo inclusive 
quadrilha, com direito a casal de noivos e padre. O arraiá foi uma 

realização da Agência Modelo e foi organizada pela professora 
Roberta Lucas Scatolim, coordenadora do curso de Publicidade e 

Propaganda. 
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1ª Feira de Profissões 

 

 

 

FEIRA DE PROFISSÕES 

 

ALUNOS:  

4º semestre: 

Ana Carolina 

Brenda 

Daniele 

Lucas 

Luis Claudio 

 

2º Semestre:  

José Baldan 

Letícia 
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Dia 27/10, a faculdade promoveu a 1ª Feira de Profissões. Os 
alunos de ensino médio foram à faculdade para conhecer cada curso. 

O Curso de Publicidade e Propaganda organizou as seguintes 

atividades:  

 

2° Semestre: Explicar as atividades de uma agência de 
publicidade: atendimento, planejamento, criação e mídia; 

4° Semestre: Fotografia com produtos no estúdio (com os 
alunos que visitaram a feira); 

6° Semestre: Gravação de comerciais, jingles e spots (com os 
alunos que visitaram a feira); 

8° Semestre: Apresentação da grade curricular do curso  

Durante o evento foi passada uma lista para que o aluno 

visitante deixasse o nome e o e-mail, uma forma de mantê-los 
informados sobre o vestibular e para enviar os as atividades (fotos, 

vídeos, jingles e spots) que eles participaram. 

 

2º SEMESTRE: AGÊNCIA MODELO 

• Criar uma agência modelo para mostrar as principais 
funções dos departamentos de uma agência de publicidade: 

• Agência: função, departamentos, anunciantes e 
fornecedores. 

• Uma agência de propaganda se estrutura essencialmente 
em função das três principais etapas do trabalho que presta: o 

atendimento/planejamento, a criação e a mídia.  

• Empresa especialista na arte e técnica da propaganda 

para atender as necessidades de comunicação dos clientes.  

• Cria a propaganda eficaz, para atingir o público e vender.  

• Uma agência de propaganda é uma empresa comum, tem 
funcionários, departamentos, folha de pagamento, clientes, 

fornecedores, metas, etc. 

• Um diferencial dessa empresa é o tipo de serviço 

prestado.  

 

Departamentos: 

 

Atendimento 
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  Ao contrário do que se pensa, a recepcionista e a 

telefonista, não fazem parte do departamento de atendimento de 
uma agência de propaganda.  

  Os profissionais desse departamento têm a função de 

manter o relacionamento diário, profissional com os anunciantes, 
como também são conhecidos os clientes. 

  Apresenta os trabalhos solicitados pelo cliente, projetos 
de comunicação propostos pela agência. É também responsável pela 

elaboração do Briefing.  

 

Planejamento 

  Analisa o caso de cada cliente, estuda suas necessidades 

de mercado e define as melhores táticas para que os objetivos 
desejados pelo cliente sejam alcançados. 

  Detecta necessidades mercadológicas, deficiências ou 
oportunidades que não haviam sido percebidas pelo cliente. 

  Atua em parceria com os demais departamentos da 
agência de propaganda, unindo o conhecimento de todos para traçar 

a melhor estratégia. 

 

Criação 

  Transformar necessidades mercadológicas do cliente em 
mensagens impactantes, emocionantes, comerciais, simpáticas e ao 

mesmo tempo eficientes. 

  Neste departamento atuam: o diretor de criação, o diretor 

de arte e o redator.  

 

Mídia 

  Adequação da mensagem para determinado público, para 

atingir os objetivos da campanha. 

  Conta com dados de pesquisa e informações fornecidas 

pelos próprios veículos. 

  Mantém um relacionamento e faz negociações com os 

fornecedores da agência de propaganda: emissoras de rádio e tv, 

jornais, editoras, outdoor, gráficas, fotógrafos e muitos outros. 

 

4º e 6º SEMESTRE: COMERCIAIS E FOTOS 

Gravar comerciais e tirar fotos de produtos com os alunos 

visitantes. Os vídeos (pequenas tomadas, apenas a fala do slogan) e 
fotos serão colocados com o fundo e a legenda da feira de profissões. 
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Os alunos deverão coletar e-mail dos visitantes, para enviar esses 

vídeos e fotos, juntamente com o material de divulgação do 
vestibular. 

Produtos que serão utilizados (vídeos e fotos) e seus slogans: 

Bombril  -  Tem 1001 utilidades; 

Doril - Tomou Doril, a dor sumiu; 

Leite Moça -  Você faz maravilhas com Leite Moça  

 

 

8º SEMESTRE – GRAVAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE O CURSO 

Roteiro e tópicos:  

Qual o nome da profissão de quem faz Publicidade e 

Propaganda? 

 

O publicitário: 

   

A atuação de um publicitário: 

 

O que é uma agência de publicidade? 

 

O que estuda? 

 

Quais são as disciplinas do curso? 

 

Mercado de Trabalho 

 

Laboratórios 
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9ª Semana da Comunicação - “Mídias Sociais e Publicidade”- 

04 a 07 de outubro de 2011 

A 9ª Semana da Comunicação, do Curso de Publicidade e 

Propaganda, da Faculdade de Educação São Luís, aconteceu de 04 a 

07 de outubro de 2011, na Câmara Municipal de Jaboticabal. 

Com palestrantes renomados e falarão com muita propriedade 

sobre o tema “Mídias Sociais e Publicidade”, uma tendência mundial 
de comunicação mercado-sociedade. 

DIA HORÁRIO PALESTRANTE PALESTRA 

03/10/2011 19h Exposição de trabalhos na Faculdade São Luís 

04/10/2011 

19:30h 
José Vantini Jr. 
Jornalista Globo/EPTV 
Ribeirão 

Jornalismo e Redes Sociais 

21h 

Jean Marce 
Professor na UNAERP, na 
UGF e na  
Faculdade São Luis 

Bola da vez: Marketing 
esportivo (plataforma de 
comunicação e 
relacionamento) 

05/10/2011 

19:30h 

Paulo Milreu  
Fundador e Presidente da 
ACOPADi – Associação 
Centro-oeste paulista das 
Agências Digitais 

Mídias Sociais e o 
Comportamento do 
Consumidor. 

21h 

Daniel Ribas 
Marketing da Jet e-
commerce e diretor do 
Ofertas Região 
 

O futuro com e-commerce no 
Brasil 

06/10/2011 

19:30h 

Maria Carolina Zanette  
Pesquisadora em Redes 
Sociais. 
Estudou Università di 
Bologna, na Itália 

"Novas mídias, novos canais: 
como os influentes da 
internet estão mudando a 
comunicação" 

21h 
João Mendonça 
Diretor de Arte da 6P 
Marketing & Propaganda 

Primavera das Redes Sociais 

07/10/2011 

19:30h 
Rodrigo De Sena Gouvêa 
Marketing do Grupo Linx 

Tendências tecno-sociais e o 
Marketing 

21h 
Milena Trevisoli e Rogério 
Campos 
Agência Daksa 

Comunicação Integrada 

 

Participaram da 9ª Semana da Comunicação os alunos do curso 

de Publicidade e Propaganda e de Sistemas da Informação, estes 
acompanhados pelo coordenador Prof. Ms. Marcelo Martins Laffranchi. 
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Durante as palestras os alunos tiveram oportunidade de fazer 

várias perguntas, cujo assunto pertinente e comum voltou-se ao 
futuro da publicidade diante as mídias sociais, onde o receptor 

também pode criar conteúdos e questionar a mensagem. Outros 

tópicos também foram abordados, entre eles a postura da televisão 
com o advento da internet e das mídias sociais e a mediação de 

novas tecnologias.  
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A 9ª Semana de Publicidade e Propaganda da Faculdade 

de Educação São Luís discutiu o tema: “Mídias Sociais e 
Publicidade”. 

De 04 a 07 de outubro deste ano, o curso de Publicidade e 

Propaganda promoveu a 9ª Semana de Comunicação, trazendo 
palestrantes para abordar, junto aos alunos, as Mídias Sociais e seu 

papel no mundo da Publicidade. 

Na segunda-feira, dia 03, foram expostos no Pátio de Entrada 

da Faculdade vários trabalhos publicitários dos alunos de 
Comunicação para a apreciação de todos os estudantes da 

Instituição, juntamente com a apresentação do Jingle que concorreu 
no 23º Fest´Up – Festival Universitário de Propaganda, deixando os 

alunos entre os 5 melhores. 

A abertura contou com um Jornalista da Globo/EPTV Ribeirão, 

José Vantini Júnior, que falou sobre Jornalismo e Redes Sociais. As 
palestras das noites seguintes abordaram temáticas igualmente 

relevantes, discutindo o trabalho de Agências de Publicidade e as 
tendências do Marketing hoje. O crescimento e importância das 

Mídias Sociais e as ferramentas da Internet para o trabalho 
publicitário também foram abordados, assim como o “e-commerce”, 

ou comércio eletrônico, que se refere às compras realizadas pela 
Internet, atividade que vem crescendo cada vez mais no Brasil. 
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E para encerrar o evento, os alunos ouviram sobre tendências 

tecnossociais, e Milena Trevisoli e Rogério Campos, da Agência Daksa 
de Jaboticabal, que falaram sobre “Comunicação Integrada”. (Fonte: 

Blog da Faculdade São Luís)  

Despesas e Receitas 

Alunos participantes: 

51 alunos do Curso de Publicidade e Propaganda (nos 4 dias) 

40 alunos do Curso de Sistemas da Informação (em 2 dias) 

 

Valor da Inscrição:  

Curso de Publicidade e Propaganda R$ 13,00 

Curso de Sistemas da Informação R$ 4,50 

Total arrecadado: 

Curso de Publicidade e Propaganda R$ 663,00 

Curso de Sistemas da Informação R$ 180,00 

Total: R$ 843,00 

Gastos com palestrantes: 

Gastos alimentação, transporte e coffee-break: R$ 1.000,00 

Outros gastos: 

R$ 143,00 

Patrocínio em dinheiro:  

R$ 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:____________________________________________________________

_________ 

 

Endereço:_________________________________________________________

_________ 

 

Telefone: (    )______________________________ 

 

Cel: (    )___________________________________ 

 

E-mail: 
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Cartaz  
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Divulgação no Facebook 

 

 

 

Participação em eventos acadêmicos com apresentação 
de trabalho 

 

Fest´up 2011 – 17 e 18 de Setembro de 2011 

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda, da Faculdade 
de Educação São Luís participaram do 23º Fest´Up – Festival 

Universitário de Propaganda, nos dias 17 e 18 de setembro.  

Um evento renomado, que acontece todos os anos na FAAP – 

Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. O Fest´Up é 

promovido pela APP – Associação dos Profissionais de Propaganda, 
envolvendo profissionais e escolas de comunicação de todo Brasil, 

com o objetivo de informar, qualificar e valorizar a atividade 
publicitária. 

As experiências passadas pelos profissionais de agências 
grandes como África, W/Brasil, DPZ, Lew Lara, Gaia Creative, entre 

outras, traz aos alunos uma visão de mercado e o aprofundamento 
da profissão. Foram mostrados comerciais famosos e cases de 

campanhas nacionais e internacionais. 
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Os alunos da Faculdade São Luís participaram do 17º Concurso 

de Jingle do Fest´Up, ficando entre os 5 melhores, dentre 52 dos que 
estavam concorrendo a “Crista do Galo”, o troféu para as faculdades 

vencedoras nos concursos de jingle e de peça gráfica.  

No total, foram 22 alunos da faculdade e dois professores: a 
coordenadora Roberta Lucas Scatolim e o professor José Vicente 

Mazon. 
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Publicações de artigos, em periódicos, livros, anais de eventos 

(resumo ou texto integral), blogs de cursos, revistas 

eletrônicas, jornais. 
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PubCom - Revista Eletrônica Científica 

http://www.saoluis.br/revistacientifica/publicidade-
propaganda/revista-pubcom.php 

 

Missão 

A Revista PubCom será editada por uma comissão de alunos e 

professores do  Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de 
Educação São Luís de Jaboticabal, SP. Tem por objetivo a divulgação 

de reflexões, relatos, resumos de pesquisas e experiências 
relacionadas com a publicidade e propaganda e áreas afins, como 

Design, Artes Plásticas, Marketing, Rádio/TV, Relações Públicas, 
Jornalismo e outras.  

Aberta à participação de pesquisadores docentes e discentes da 
Faculdade São Luís, interessados em discutir os diversos aspectos 

que envolvem a comunicação social, em seu sentido mais amplo. 

 

Temas Aceitos para Publicação: 

Marketing e sustentabilidade 

Acessibilidade e comunicação 

Rádio e TV 

Mídias Sociais e Web design 

Design Gráfico e mídias impressas 

A história da comunicação 

Metodologias de Pesquisa em Comunicação 

Publicidade 

Propaganda 

 

Normas para Publicação de Artigos:  

O Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Educação 

São Luís receberá os artigos de discentes do curso. Esses artigos 
farão parte da avaliação semestral dos alunos, de acordo com a 

disciplina (sorteada) e a linha de pesquisa. 

Os artigos deverão ser resultados da pesquisa científica, 

metodologia, análise e conclusões realizadas no campo da Publicidade 

e da Propaganda.  

 

Expediente 
 

Coordenação Geral 

http://www.saoluis.br/revistacientifica/publicidade-propaganda/revista-pubcom.php
http://www.saoluis.br/revistacientifica/publicidade-propaganda/revista-pubcom.php
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Profª. Msc. Neusa Maria Fernandes do Santos 

 
Coordenação Curso Publicidade e Propaganda 

Profª. Msc. Roberta Lucas Scatolim 

 
Revisão de Língua Portuguesa 

Prof. Vitório Bonato Neto 
 

Digitação 
Graziela Antônia Vasques 

 
Projeto Gráfico  

Prof. Msc. Roberta Lucas Scatolim 
 

Logotipo da Revista: 
Agência Fábula:  

Cristina Pereira dos Sandres 
Gabriele Ferreira Simião 

Guilherme Paviani de Oliveira 

Vanessa Fernanda Sabino 
Vilmara Aguilar dos Santos 

 
Diagramação e Criação Gráfica 

Daniel Rocha do Amaral 
 

Comitê Científico 
Profª. Msc. Roberta Lucas Scatolim 

Profaª. Msc. Neusa Maria Fernades dos Santos 

Prof. Msc. José Vicente Mazon 

Profaª. Msc. Nicéia Aparecida Penharbel 
Nogueira 

 

 

 

Profª. Msc. Roberta Lucas Scatolim 
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Direito
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

Direito 

Como forma de acompanhamento dos egressos do curso de Direito 

da Faculdade São Luís, a Coordenação e o Núcleo de Prática Jurídica 

mantém contato com os ex-alunos para convidá-los a participarem dos 

diversos eventos e atividades realizadas durante o ano letivo. 

Um grande número de ex-alunos, já inscritos nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, militantes na 

advocacia, comparecem nas semanas de estudos realizadas pelo curso, um 

deles, inclusive, na qualidade de palestrante, tendo proferido excelente 

explanação acerca da Emenda Constitucional 66, relativa ao divórcio. 

Alguns egressos comparecem em atividades práticas extensão, 

como por exemplo relacionadas ao projeto Direito e Cidadania, consistente 

na prestação de orientações jurídicas à população em praças públicas de 

cidades da região, normalmente coincidindo com dias festivos, onde há 

grande comparecimento da população. 

Como há vários egressos atuantes na advocacia, muitos são 

convidados a ministrar atividades complementares e aulas de estágio 

supervisionado em temas de sua especialidade, como elaboração de 

petições iniciais, contestações, recursos e defesas e júri simulado. Outros 

são convidados por professores para apresentação de parte do conteúdo de 

determinadas aulas, como exposição de quinze minutos de determinado 

tópico da disciplina, estimulando-os a seguir a carreira acadêmica. 

Há também egressos que atualmente ministram aulas no curso e 

que atuam ou atuaram como professores assistentes no Escritório de 

Assistência Jurídica, que consiste num escritório de advocacia mantido pela 

instituição e que se destina ao estágio dos discentes e a prestação de 

serviços gratuitos à comunidade local. Referido escritório é autorizado pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, possuindo o RE 

(registro de escritório) número 8966, propiciando a população carente o 
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acesso à Justiça, mediante disponibilização de advogado sem qualquer 

custo para ingressar no Poder Judiciário com as demandas necessárias, na 

área civil, direito de família, direito do consumidor e outras congêneres. 

Outra parcela significativa de egressos é de servidores das carreiras 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, havendo ainda tabeliães e 

servidores de cartórios extrajudiciais. 

Como se vê, é grande a atenção da direção do Curso de Direito 

voltada aos egressos, na medida em que se cientifica das atividades 

profissionais que estes tem desenvolvido após o término do curso e 

propiciando-lhes o importante incentivo a seguirem se aperfeiçoando. 

  

____________________________________________________________________ 

Prof. Paulo Roberto Talarico 

Advogado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 

Faculdade São Luís - Jaboticabal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

História 

De modo geral, a forma como mantemos contato com os alunos 

egressos é através das redes sociais (Orkut, facebook). Já é prática entre os 

alunos, criar e-mails de turma, que mesmo depois de formados, os alunos 

continuam acessando, então, também utilizamos esses e-mails. 

 Através das redes sociais, divulgamos todos os eventos promovidos pelo 

curso de História, no entanto, percebemos que para o egresso é difícil 

participar das atividades como Semanas de História, por exemplo, porque 

geralmente eles atuam no magistério, principalmente na Rede Pública Estadual 

lecionando à noite. Para os que lecionam na Rede Pública Estadual não há 

dispensa de ponto para participar de atividades acadêmicas, a não ser aquelas 

propostas pela própria Diretoria de Ensino ou Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. 

 Os alunos que atuam nas Redes Municipais de Ensino, participam um 

pouco mais dos eventos e de modo geral assim que terminam a graduação ou 

se efetivam, passam inclusive a fazer os cursos Lato Sensu oferecidos pela 

Faculdade de Educação São Luis. 

 Todos os eventos acadêmicos, científicos, cursos, que a Coordenação 

fica sabendo, são informados por e-mail, ou pelas redes sociais, mas percebe-

se que poucos têm condições para participar. Alguns pelos motivos já 

apresentados anteriormente como a falta de dispensa do trabalho e pelas 

condições materiais. 

 Nos últimos anos, alguns alunos, começaram a trabalhar em Secretarias 

da Cultura como estagiários contratados pela prefeitura. Isso fez com que 

muitos deles se interessassem por cursos nas áreas de preservação de 

patrimônio cultural. Recentemente duas alunas, que concluíram o curso em 

2010, fizeram um curso de 32 horas em Ribeirão Preto sobre esse assunto. 

 Quanto à condição profissional dos egressos, observa-se que a maioria 

trabalha na Rede Pública Estadual, sendo que muitos já estão efetivados por 
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concurso. Muitos também, tem ocupado posição de destaque nos concursos 

regionais, passando nos primeiros lugares nos concursos municipais.  

 Observa-se ainda que parte dos alunos, atua em mais de uma rede 

pública ou em uma rede pública e outra privada. 

 Dos alunos formados nos últimos anos temos alunos lecionando no 

Colégio Agrícola da Unesp de Jaboticabal, na Fundação Casa, em Escolas 

Municipais, Escolas Estaduais, Escolas Particulares e Instituições de Apoio à 

Criança. 

 Alguns alunos, depois de concluir o curso de História cursaram 

Geografia na própria Faculdade São Luís e outros estão cursando Pedagogia, 

Psicologia, Filosofia e Ciências Sociais em Universidades Públicas. 

 Recentemente, percebe-se um aumento no número de alunos que 

procura os professores, depois de formados, para que eles corrijam projetos de 

pesquisa que serão apresentados em Universidades Públicas para disputar 

uma vaga em Mestrado.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA COM ÊNFASE EM 

INFORMÁTICA 
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

Matemática com ênfase em 

Informática 

 

O PAE – Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade de 

Educação São Luís tem como objetivo estabelecer uma política de 

acompanhamento e integração de egressos de nossa instituição. Sendo 

assim, tem a finalidade de reunir informações sobre as condições pessoais, 

acadêmicas e profissionais dos nossos ex-alunos e envolvê-los em 

atividades de complementação de formação em atividades de pesquisas, em 

eventos acadêmicos e em cursos de extensão, aperfeiçoamento e nos de 

pós-graduação. 

Nesse cenário, o curso de Licenciatura em Matemática com ênfase em 

Informática oferecido pela Faculdade São Luís estabelece contato com seus 

ex-alunos através desse programa e também pelo email da coordenação do 

curso, um dos canais de comunicação mais utilizados pelos alunos e ex-

alunos do curso. Através desse email dúvidas dos alunos e ex-alunos são 

tiradas, perguntas freqüentes são respondidas e diálogos profissionais são 

estabelecidos.  

Há um canal aberto entre os docentes do curso através de email, 

onde alunos egressos solicitam material para ministrarem suas aulas em 

escolas públicas ou particulares e também utilizam esse mesmo email para 

tirarem dúvidas sobre determinados conteúdos relacionados à matemática. 

Normalmente a sala cria um email com o prefixo matematicaanoingresso 

seguido de um provedor (Yahoo, Hotmail, Bol ou outro), exemplo, 

sl.matematica2011@yahoo.com.br. Esse email torna-se o canal de 

comunicação dos alunos ingressos e egressos entre os professores do curso. 

Como o email não é desativado pelos alunos e professores, esse canal de 

comunicação fica em aberto para qualquer tipo de contato (Anexo A).  

As semanas de estudos realizadas pelo curso de Matemática são 

encaminhadas através de convite (por email) aos ex-alunos, com o intuito 

mailto:matematica2011@yahoo.com
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de permitir que participem das atividades realizadas pela faculdade e 

fiquem atentos as tendências que acontecem com a educação matemática. 

Os convites também são colocados junto aos murais da faculdade para 

conhecimento de toda comunidade acadêmica (Anexo B – convites das 

semanas de estudos). 

Cerca de 90% dos alunos formados pelo curso de Matemática da 

Faculdade de Educação São Luís são professores da rede pública ou privada, 

sendo efetivos ou substitutos. A maioria dos egressos do curso (cerca de 

40%), normalmente freqüentam o curso de pós–graduação oferecido pela 

faculdade na mesma área.   

Poucos são os alunos que saem da pós-graduação e continuam seus 

estudos no Strictu Sensu, por exemplo. A maioria dos egressos alegam que 

ministram aulas nos três períodos, isso pelo fato de haver falta de docentes 

qualificados na área. Uma das alunas formadas pelo curso de Matemática 

Caroline Andriolli Raimundo em 2009, atualmente é docente da Faculdade 

no curso de Matemática e responsável pelas disciplinas Estatística I e II e 

Fundamentos da Matemática I e II. Ela foi selecionada pela coordenação do 

curso através da análise de currículo. Também ministra aulas de 

matemática em outros cursos da instituição. Outra aluna egressa do curso 

de Matemática, também em 2009, foi chamada em 2010 para substituir a 

falta de alguns docentes em nosso curso, por motivos diversos. A aluna é 

chamada Silvia Panosso e reside em Taquaritinga-SP, onde ministra aulas 

de matemática nas escolas públicas. 

Outro aluno que merece ser ressaltado como egresso em nosso curso 

foi Tadeu Aparecido Martins, natural de Santa Ernestina-SP. Esse aluno 

participou de um processo seletivo público para realizar a substituição de 

uma professora de matemática do ITES – Instituto Taquaritinguense de 

Ensino Superior “Dr. Aristides de Carvalho Schlobach”, em Taquaritinga – 

SP. Foi o primeiro colocado do processo e substituiu a professora nessa 

instituição de ensino superior durante 4 (quatro) meses. Atualmente, esse 

ex-aluno é professor por prazo determinado das disciplinas do componente 

curricular de matemática do Ensino Médio da ETEC “Dr. Adail Nunes da 

Silva”, em Taquaritinga, que vale ressaltar, oferece o melhor ensino médio 
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público da região, isso pode ser comprovado pela nota da instituição no 

Enem.  

A aluna Paula Helena de Novaes, formada em 2010, ingressou na 

pós-graduação da Faculdade São Luís em 2011 e teve seu trabalho de 

conclusão de curso elogiado pela banca examinadora. A banca também 

incentivou a aluna a publicar os resultados do trabalho em uma revista 

científica da área. Orientada pela professora Ms. Luciana Maura Aquaroni 

Geraldi, a aluna Paula está reescrevendo o trabalho nos moldes de um 

artigo científico para que seja encaminhado em 2012, a uma revista 

renomada na área de Educação Matemática. 

Deve-se considerar ainda, a participação das alunas Joice Barleta e 

Daniela Gementi, formandas do último ano de Matemática em 2011, no 

Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC) realizado na Baixada 

Santista em 18 de novembro próximo passado. O artigo apresentado foi o 

resultado do trabalho de conclusão de curso realizado pelas alunas e 

orientado pela Prof. Ms. Luciane Mialich Scadelai intitulado “Análise dos 

índices de evasão escolar na cidade de Ibitinga-SP” (Anexo C- Fotos 

do evento Conic/2011).  

Vale ressaltar também que a aluna Aline de Campos Brittes 

matriculada no 3º semestre do curso de Matemática, que foi aprovada em 

um concurso da Prefeitura de Jaboticabal – SP,  para ministrar aulas em 

caráter de substituição na mesma área. Foi classificada em 6º lugar e isso 

fez com que ela passasse a frente de professores que estão formados e 

ministrando aulas nessa área há algum tempo. 

Pode-se verificar que os ingressos e egressos do curso de Matemática 

formados pela Faculdade de Educação São Luis estão aptos ao mercado de 

trabalho e correspondem às expectativas do curso, no sentido de formar 

profissionais éticos e cumpridores de seus deveres de cidadão perante a 

sociedade e a educação brasileira. 
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ANEXO A 

 TROCA DE EMAILS 

De: "professormarcosvinicius@r7.com" <professormarcosvinicius@r7.com> 
Para: "sl.matem2011@yahoo.com.br" <sl.matem2011@yahoo.com.br>  
Enviadas: Domingo, 4 de Dezembro de 2011 11:39 
Assunto: Notas de Cálculo 2 

Oi alunos 

 

As notas estão lançadas no Sistema. Esta semana estarei lá para tirar eventuais dúvidas. 

 

Seguem as provas dos 2 bimestres e uma lista de limites, estudem por elas mais os 

trabalhos. Ainda estou com os deste bimestre de alguns, levarei na terça-feira. 

 

Um abraço, Professor Marcos. 

 

Por favor, não apague esta mensagem para que o máximo de alunos recebam a 

informação. 

 

De: Carlos Eduardo - HP Big Impression <carlose@itmchannelmarketing.com> 
Para: sl.matem2011@yahoo.com.br  
Enviadas: Terça-feira, 29 de Novembro de 2011 13:07 
Assunto: LINK DO WXMAXIMA 

Boa tarde pessoal! 

  

Segue abaixo link para baixar o programa (wxMáxima) que nosso grupo 
apresentou ontem na aula de informática: 

  

http://sourceforge.net/projects/maxima/files/Maxima-Windows/ 

  

  

Abraço, 

  

 

Carlos Eduardo Simão 
Programa HP Big Impression 
carlose@itmchannelmarketing.com 

Celular: 55 16 9761-0863 

 

DE:Luiz Otávio  

PARA:laquaroni@yahoo.com.br  

Mensagem sinalizada  

http://sourceforge.net/projects/maxima/files/Maxima-Windows/
http://www.portaldoplotter.com.br/
http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/view.html
http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/view.html
http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/br/pt-BR/view.html
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Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2012 13:28 

 

Corpo da mensagem 

Bom dia, Professora, 

   Não sei se você vai se lembrar do meu caso, mas sou um ex-aluno da turma de matemática 
que deveria ter se formado em 2009. 

  Quando posso ir fazer a matricula para as disciplinas do TCC e ESTÁGIO? 

  

  

 

De: Thiago Caraski <thiagocaraski@hotmail.com> 
Para: sl.matem2011@yahoo.com.br 
Enviadas: Segunda-feira, 31 de Outubro de 2011 19:16 
Assunto: Apostilas 

Pessoal, boa noite ! 

  

Segue apostila do Graphmatica. 

  

Abraço 

Thiago 

 

De: Wagner Bolzan <wagnerjbol@hotmail.com> 
Para: Luigi Mansion <oszeferino2005@hotmail.com>; Aline Campos 
<aline_c_c@hotmail.com>; sl.matem2011@yahoo.com.br; William 
<william_matem@hotmail.com>; Wagner Bolzan <wagnerjbol@hotmail.com>  
Enviadas: Domingo, 20 de Novembro de 2011 18:52 
Assunto: Lista 4 Física 1 

Olá pessoal! Estudem bastante a lista 4. Em breve mando gabarito e teoria sobre 

vetores, grandezas vetoriais e Dinâmica. Mas tentem fazer antes de olhar o gabarito. 

  

Abraços, Prof. Wagner. 
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Anexo B 

Convite aos Alunos Ingressos e Egressos 

 
Convite 

 Convidamos V.Sra. a participar da Semana da Matemática intitulada 

“Modelagem matemática: formação docente e perspectivas futuras”, a ser realizada na 

Faculdade de Educação São Luís – Sala C27, no período de 08/09/2010 a 10/09/2010, a 

partir das 19 horas e 30 minutos. Informamos que as inscrições devem ser realizadas 

com uma semana de antecedência, na Central de Eventos da faculdade com a 

responsável Juliana Mialick e o valor da inscrição é de R$10,00. Segue a programação 

do evento: 

 08/09: abertura (Palestra com a Profª Dra Luciana Ferrarezi) com o tema: 

Formação do professor de matemática na sociedade contemporânea: 

necessidades e tendências. 

 09/09: apresentação da Matemoteca: centro de estudos de matemática com o 

Prof. Gilson Caires Marçola.  

 10/09: encerramento (palestra com o Prof. Ms. Samuel Lourenço Nogueira)  

intitulada Introdução à robótica de manipuladores que envolvam restrições de 

movimento e força 

 Contamos com vossa presença!. 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Ms. Luciana Maura Aquaroni Geraldi 

Coordenadora do curso de Matemática 

 

 



108 

 

Convite 
 

 Convidamos V.Sra. a participar da X Semana de Estudos do curso de 

Matemática intitulada “Reflexão acerca das tendências metodológicas na educação 

matemática”, a ser realizada na Faculdade de Educação São Luís – Sala C27, no 

período de 29/09/2011 a 31/09/2011, a partir das 19 horas e 30 minutos. Informamos 

que as inscrições devem ser realizadas com uma semana de antecedência, na Central de 

Eventos da faculdade com a responsável Juliana Mialick e o valor da inscrição é de 

R$12,00. Segue a programação do evento: 

 29/08: abertura - Palestra com a Profª Dra Adriana da Silva Turqueti com o 

tema: O novo Plano Nacional de Educação (PNE): 2011-2020. 

 30/08: Apresentação da Matemoteca: centro de estudos de matemática com o 

Prof. Gilson Caires Marçola. 

 31/08: encerramento - Palestra com o Prof. Dr. Mauro Carlos Romanatto 

intitulada “Estudantes matematicamente educados”. 

 Contamos com vossa presença!. 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Ms. Luciana Maura Aquaroni Geraldi 

Coordenadora do curso de Matemática 

 

 

 

 

Anexo C 

Fotos CONIC – 2011 
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Ciências Biológicas
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

Ciências Biológicas 

 

 

De acordo com o projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas, o 

licenciado em Ciências Biológicas deverá possuir uma formação básica, ampla 

e sólida, com adequada fundamentação teórico-prática que inclua o 

conhecimento profundo do padrão da diversidade dos seres vivos, bem como 

sua organização em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, 

suas respectivas distribuições e relações com o ambiente em que vivem.  

Essa formação deve propiciar o entendimento do processo histórico de 

construção do conhecimento na área biológica, no que diz respeito aos 

conceitos, princípios e teorias, bem como a compreensão do significado das 

Ciências Biológicas para a sociedade, e da sua responsabilidade como 

educador nos vários contextos de sua atuação profissional, consciente do seu 

papel na formação de cidadãos; deve propiciar também a visão das 

possibilidades presentes e futuras da profissão de Biólogo que o capacite a 

buscar autonomamente o conhecimento relacionado ao objeto da profissão, 

tornando-o capaz de desempenhar o papel de facilitador do conhecimento nos 

diferentes ramos de sua área específica de conhecimento.  

Como licenciado, exercitar a docência da Educação Básica de ensino 

em escolas públicas ou particulares estando habilitado para ingressar a 

programas de pós-graduação nas diversas áreas de concentração da Biologia. 

 Como funções profissionais alternativas, o biólogo poderá atuar em 

laboratórios de análises clínicas e de pesquisa, em equipes de pesquisa na 

área industrial (indústria de agrotóxicos e de produtos ambientais), ainda no 

setor agrícola para o controle biológico e em outras áreas de grande aplicação 

biológica. 
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 As qualidades necessárias para este tipo de profissional fundamentam-

se no conhecimento básico de todas as áreas de Biologia e noções gerais de 

Química, Física e Matemática, além de capacidade de investigação. 

As competências e habilidades esperadas do egresso são: 

 Dotado de senso crítico e de responsabilidade, que lhe permita 

atuação consciente e conseqüente; 

 Detentor de adequada fundamentação teórica-prática com base para 

uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo do 

padrão de diversidade dos seres vivos, bem como da sua 

organização em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e 

evolutivas, suas respectivas  distribuições e relações com o ambiente 

em que vivem; 

 Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das 

Ciências Biológicas; 

 Capaz de utilizar o conhecimento socialmente acumulado e produzir 

novos conhecimentos e estratégias que possam auxiliar em sua 

atuação profissional; 

 Conhecedor da realidade em que vai atuar; 

 Consciente da necessidade de se tornar agente transformador da 

realidade presente na busca da melhoria da qualidade de vida da 

população, inclusive na perspectiva sócio-ambiental; 

 Apto a atuar multi e interdisciplinarmente, dependendo da natureza 

dos problemas a enfrentar; 

 Adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de 

mudança contínua do mesmo; 

 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional, assumindo 

uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças 

contínuas. 

 

1.Programa de Acompanhamento de Egressos 

O Curso desenvolve atividades científicas que favorecem a participação 

dos discentes e também dos egressos, os quais sempre são convidados via e-

mail e por meio do blog do Curso. Como atividades oferecidas podem ser 
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citadas: Semana de Estudos da Biologia, Semana do Meio Ambiente, I Prática 

no Pátio, Visitas técnicas, Cursos de Extensão  e  Palestras. 

Além disso, todo semestre convidamos os egressos que já atuam no 

mercado de trabalho ou que estejam na área de pesquisa, para que os 

mesmos possam ministrar palestras para os discentes do Curso de Biologia. 

Os egressos do Curso de Ciências Biológicas atuam em Escolas 

Públicas, tanto municipais quanto Estaduais, e geralmente conseguem uma 

quantidade significativa de aulas. 

Sabemos que alguns egressos estão desenvolvendo Mestrado ou estão 

realizando estágio em laboratórios de Universidades Públicas e em Empresas 

como: USP Ribeirão Preto (Biologia); Unesp Jaboticabal, Usina São Martinho, 

Usina São Geraldo, Usina Santa Adélia, Lagoa (Genética) reprodução animal, 

Gravena (controle biológico) entre outras. 

Infelizmente não temos dados sobre publicações científicas. 

  

Para que possamos obter mais resultados em relação ao 

acompanhamento dos futuros egressos, incentivaremos os discentes a fazerem 

o Curriculo Lattes, por meio de cursos de como preencher adequadamente 

esta ferramenta tão importante para todas as áreas profissionais. 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Janaina Fernanda Gonçalves Neto 

Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas  
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Sistemas de Informação
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Relatório do Programa de 

Acompanhamento de Egressos – PAE 

Sistema de Informação 

 
ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS E EX-ALUNOS 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
 
NOME COMPLETO: EDUARDO VANTINI NETO 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2009 
EMPRESA QUE TRABALHA: MESQUITA CONSTRUÇÕES 
SITE DA EMPRESA: WWW.MESQUITACONSTRUCOES.COM.BR    
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SISTEMAS 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: SUPORTE NO 
ERP TOTVS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, MANUTENÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES, ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE 
DADOS E TELEFONIA MÓVEL. 

 

NOME COMPLETO: LUCIENE DO NASCIMENTO 
PADOAN  
ALUNO OU EX-ALUNO: EX- ALUNA 
ANO DE FORMAÇÃO: 2011  
EMPRESA QUE TRABALHA: FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO SÃO LUIS 
SITE DA EMPRESA: WWW.SAOLUIS.BR 

CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO JR. 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: ATENDIMENTO A 
CLIENTES POR E-MAIL E TELEFONE, MANUTENÇÃO NO SISTEMA EAD 
(MOODLE), MONTAGEM DE MANUAIS PARA USUÁRIOS DOS SISTEMAS 
(MANUAIS DO MOODLE E SISTEMA INTERNO UNIVERSUS - 
PROTOCOLOS), ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS, LIBERAÇÃO DE 
ACESSO AO SISTEMA, AUXILIO NA PARTE FINANCEIRA (BAIXA NO 
SISTEMA), ETC.. 

 

NOME COMPLETO: BRENO FERNANDO RIBAS 
ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2013 
EMPRESA QUE TRABALHA: LDC-SEV BIOENERGIA 
SITE DA EMPRESA: WWW.LDCSEV.COM 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE 
EXECUTA:  ANALISTA DE SUPORTE E SUPORTE A 
SERVICOS DE TI 
 

http://www.mesquitaconstrucoes.com.br/
http://www.saoluis.br/
http://www.ldcsev.com/
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NOME COMPLETO: ROBSON SARDELIC 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2011 
EMPRESA QUE TRABALHA: PAINEL FISCAL SOLUÇÕES E 
TECNOLOGIA 
SITE DA EMPRESA: WWW.PAINELFISCAL.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: CONSULTOR PLENO 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA FISCAL DA EMPRESA COM O ERP DOS 
CLIENTES, DESENVOLVIMENTO DE PROCEDURES, TRIGGER ETC., EM 
BANCOS DE DADOS ORACLE E SQL –SERVER. CONSULTORIA FISCAL E 
CONTÁBIL. 
 

NOME COMPLETO: ANDRÉ TOSCANO 
ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2013 
EMPRESA QUE TRABALHA: GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
LTDA. 
SITE DA EMPRESA: WWW.GASCOM.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SUPORTE 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: SUPORTE A 
USUÁRIOS, MANUTENÇÃO EM SERVIDORES WINDOWS E LINUX, 
SUPORTE AO SISTEMA ERP BENNER. 
 

NOME COMPLETO: DEIVID L. MENDONÇA  
ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2013 
EMPRESA QUE TRABALHA: SETI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
SITE DA EMPRESA: 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SUPORTE. 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: SUPORTE A 
USUÁRIOS, E SERVIDORES WINDOWS. 
 

NOME COMPLETO: ANDRÉ LUIZ VANZATO CARRARETO 

ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 

ANO DE FORMAÇÃO: 2012 

EMPRESA QUE TRABALHA: VANTEC-CENTRO DE 

TECNOLOGIA 

SITE DA EMPRESA:  

HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/VANTECPIRANGI/ 

CARGO QUE OCUPA: TECNICO DE INFORMATICA, TI E 

CEO. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: MANUTENÇÃO 

EM SERVIDORES NAS PLATAFORMAS WINDOWS E LINUX, 

http://www.gascom.com.br/
https://sites.google.com/site/vantecpirangi/
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ESPECIALIZADO EM ELETRONICA E REBALLING DE BGA, CONSERTO DE 

PLACAS MÃES, CAMERAS DIGITAIS, INFRA ESTRUTURA DE REDES SEM 

FIO E COM FIO, CONSERTO DE NOTEBOOK E NETBOOK. 
 

NOME COMPLETO: GUILHERME AP. BATTISTA 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2009 
EMPRESA EM QUE TRABALHA: LINX 
SITE DA EMPRESA: WWW.LINX.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA:  ANALISTA DESENVOLVEDOR 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 
LÍDER TÉCNICO DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DO 

SISTEMA DE VENDAS TOYOTA - SISTEMA UTILIZADO EM TODAS AS 
CONCESSIONÁRIAS TOYOTA DO BRASIL E RESPONSÁVEL PELA 
COLETA E TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE AS CONCESSIONÁRIAS E A 
FÁBRICA. 
 
 

 
NOME COMPLETO: DANIEL ALESSANDRO DE LIMA 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2009 
EMPRESA QUE TRABALHA: DROGACENTER 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A 
SITE DA EMPRESA: 
HTTP://WWW.DROGACENTER.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SISTEMAS JR 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 

ERP JDEDWARDS ANÁLISE DE PROCESSOS. LEVANTAMENTO DE 

DADOS, ANALISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS PARA 

DESENVOLVIMENTO E DE TESTES. ACOMPANHAMENTO DE TESTES E 

PROCESSOS; MONITORAMENTO E CORREÇÃO DE ERROS SISTÊMICOS 

NO PROCESSO DE FATURAMENTO DOS PEDIDOS. ELABORAÇÃO DE 

DOCUMENTAÇÕES DE ROTINAS UTILIZANDO O SOFTWARE DE 

INTEGRAÇÃO IBS INTEGRATOR. PLSQL - ELABORAÇÃO DE QUERYS SQL 

DE TRIGUERS, VIEWS E CONSULTAS E CORREÇÕES EM BANCO DE 

DADOS ORACLE 

 

NOME COMPLETO: FRANCIELLE CUSTODIO GARCIA 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNA 
ANO DE FORMAÇÃO: 2008 
EMPRESA QUE TRABALHA: CREDIGY SOLUÇÕES 
FINANCIERAS LTDA 
SITE DA EMPRESA: WWW.FUNDOATLANTICO.COM.BR   
CARGO QUE OCUPA: COORDENADORA DE ANALISE 
DE NEGÓCIOS EM TI 

http://www.linx.com.br/
http://www.fundoatlantico.com.br/
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BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: COORDENAÇÃO 
DA FILA DE REQUISITOS, LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 
ANÁLISE DE RISCO E IMPACTOS; COORDENAÇÃO DE TESTES E 
IMPLANTAÇÃO. 
 

NOME COMPLETO: FLAVIO FERRARESI 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX- ALUNO  
ANO DE FORMAÇÃO: 2010 
EMPRESA QUE TRABALHA: LINX  
SITE DA EMPRESA: HTTP://WWW.GRUPOLINX.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DESENVOLVEDOR 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: ATUANDO COMO 
ANALISTA DESENVOLVEDOR VOLTADO A SUSTENTAÇÃO/EVOLUÇÃO 
DO ERP DE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. 
 
 

 

NOME COMPLETO: THEODORO ARTHUR PRATA DO 

PRADO 

ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 

ANO DE FORMAÇÃO: 2014 

EMPRESA QUE TRABALHA: ACTIONW CONSULTING 

SITE DA EMPRESA: WWW.ACTIONW.COM.BR 

CARGO QUE OCUPA: CONSULTOR SAP -ABAP TRAINEE 

BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 

DESENVOLVEDOR DE SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES SAP 
 
 

 

NOME COMPLETO: JOÃO PAULO MACHADO VIEIRA 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2010 
EMPRESA QUE TRABALHA: LDC SEV BIOENERGIA S/A 
DO GRUPO LOUIS DREYFUS COMMODITES BRASIL 
SITE DA EMPRESA: WWW.LDCSEV.COM 
CARGO QUE OCUPA:  ANALISTA DE INFRAESTRUTRA 
EM TI JUNIOR - CORPORATIV 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 
ATUAÇÃO DATACENTER: PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURA EM TI EM TODAS AS UNIDADES DA LDC-SEV 
BIOENERGIA S/A E LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL. PROJETO 
FILESERVER SPLIT: SEPARAÇÃO DE REDES, MUDANÇA DE AMBIENTE 
DO DATACENTER DA T-SYSTEM - MATRIZ LDC BRASIL E LDC-SEV, SÃO 
PAULO – SP  
PROJETO NETWORK: MIGRAÇÃO DE RANGE IP E HOSTNAME DE 
SERVIDORES - EM TODAS UNIDADES NO BRASIL DA LDC-SEV 
BIOENERGIA S/A 

http://www.grupolinx.com.br/
http://www.ldcsev.com/
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NOME COMPLETO: WILLIAM MIALICH 
ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2013  
EMPRESA QUE TRABALHA: LINX  
SITE DA EMPRESA: WWW.LINX.COM.BR  
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DESENVOLVEDOR  
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE 

EXECUTA:  DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO EM 
PROGRAMAS DE LINGUAGEM 4GL PARA OS CLIENTES DE 
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. 

 

NOME COMPLETO: YURI DE OLIVEIRA BRAZ 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2010 
EMPRESA QUE TRABALHA: ÍTALO LANFREDI S/A 
INDÚSTRIAS MECÂNICAS. 
SITE DA EMPRESA: WWW.LANFREDI.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA PROGRAMADOR JR. 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 

ATUO NA ÁREA DE T.I. DA EMPRESA, NO DESENVOLVIMENTO DE UM 
NOVO ERP INTERNO TOTALMENTE PERSONALIZADO PARA AS 
NECESSIDADES DA MESMA. UTILIZO A LINGUAGEM JAVA E BANCO DE 
DADOS POSTGRESQL.  A EMPRESA ATUA NO RAMO DE FUNDIDOS E 
USINADOS PARA O SETOR AUTOMOBILÍSTICO, E ATENDE CLIENTES 
COMO DAYCO, ARVINMERITOR E HONDA. 
 

NOME COMPLETO: WELLINGTON SOUZA ARAUJO DOS 
SANTOS 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2009 
EMPRESA QUE TRABALHA: HP - HEWLETT-PACKARD - 
BRASIL 
SITE DA EMPRESA: WWW.HP.COM     
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE QUALIDADE 
BILÍNGUE 

BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: GERENCIAMENTO 
FILA DE CHAMADOS ABERTOS PARA GARANTIR E EXECUÇÃO CORRETA 
DE PROCEDIMENTOS. INTERAÇÃO COM ÁREAS DE SEGUNDO NÍVEL 
ORIENTANDO E COBRANDO A ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES. 
CONTROLE DE PRAZOS DE ATUALIZAÇÃO DE CHAMADOS E 
ELABORAÇÃO DE INDICADORES ESTATÍSTICOS DE PRODUTIVIDADE. 
 

 

 

http://www.linx.com.br/
http://www.hp.com/
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NOME COMPLETO: JOÃO MARCOS DE AMORIM 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO:  
ANO DE FORMAÇÃO: 2008 
EMPRESA QUE TRABALHA: OLIVEIRA & LOPES LTDA 
SITE DA EMPRESA: ANDREZAENXOVAIS.COM.BR  
CARGO QUE OCUPA: PROGRAMADOR 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE 
EXECUTA: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS. 

 

NOME COMPLETO: LUIS CARLOS NISIKAVA YAMAUCHI  
ALUNO OU EX-ALUNO: ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2013 
EMPRESA QUE TRABALHA: LINX SISTEMAS 
SITE DA EMPRESA: WWW.GRUPOLINX.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA PROGRAMADOR 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA:  
DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS E DA 
PROGRAMAÇÃO, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, 

TESTE E IMPLEMENTAÇÃO. 
 
 

 
NOME COMPLETO: ADERLEI CAETANO DA ROCHA 
JUNIOR 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2008 
EMPRESA QUE TRABALHA: ITEL INFORMÁTICA 
SITE DA EMPRESA: WWW.ITELINFORMATICA.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SISTEMAS NO 

SEFAZ - MS. 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: TRABALHA COM 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 - C# - 3 CAMADAS, MICROSOFT SQL 
SERVER 2008 E SCRUM. DESENVOLVE SISTEMAS UTILIZADOS NO 
ESTADO DE MS. 
 
 
 

NOME COMPLETO: ANGELA AP MOREIRA GOULART 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2010 
EMPRESA QUE TRABALHA: RGB COMUNICAÇÃO 
SITE DA EMPRESA: WWW.RGBCOMUNICACAO.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE E-MAIL MARKETING 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 

CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS E MONTAGEM DE E-MAIL 
MARKETING COM HTML E CSS 
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NOME COMPLETO:  JANDELSON DE OLIVEIRA SOUZA 
ANO DE FORMAÇÃO: 2011 
EMPRESA QUE TRABALHA: REDE SOL FUEL 
DISTRIBUIDORA S/A 
SITE DA EMPRESA: REDESOLDP.COM.BR  
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SISTEMAS  
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB E DESKTOP, 
ANALISE DE REQUISITOS, PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. 

 
 

NOME COMPLETO:  MURILO GIMENEZ ALVES 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2010 
EMPRESA QUE TRABALHA: FACULDADE SÃO LUIS 
SITE DA EMPRESA: WWW.SAOLUIS.BR 
CARGO QUE OCUPA:  ANALISTA DE 
SUPORTE TÉCNICO  

BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE EXECUTA: 
SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES E REDES, 
NA ÁREA ADMINISTRATIVA E LABORATORIAL DA FACULDADE. 
 

 

NOME COMPLETO:  EGUEMIEL MIQUELIM JUNIOR 
ALUNO OU EX-ALUNO: EX-ALUNO 
ANO DE FORMAÇÃO: 2010  
EMPRESA QUE TRABALHA: SHOP DOS ALARMES 
SITE DA EMPRESA: 
WWW.SHOPDOSALARMES.COM.BR 
CARGO QUE OCUPA: ANALISTA DE SUPORTE 
BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE 
EXECUTA:  GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA 

DO TI DA EMPRESA, REDES, SOFTWARES E BUSCA DE NOVAS 
TECNOLOGIAS. 
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ESTATUTO DA   

EMPRESA JÚNIOR DO CURSO DE  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

- SIGMA Jr. - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fevereiro / 2009 

 
 

CAPÍTULO I 
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DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 

 

Artigo 1 – A Sigma Jr., Empresa Júnior do Curso de Sistemas de Informação 

da Faculdade de Educação São Luis de Jaboticabal, doravante denominada 

EJ, constitui-se em uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter 

multiprofissional e unidisciplinar, com prazo de duração indeterminado, com 

sede e foro sito à Rua Floriano Peixoto nº 839/873- CEP:14870-370, bairro 

Centro, nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, e é regida pelo 

presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.  

 
Artigo 2 - A EJ tem por finalidade:  

I. Proporcionar aos membros efetivos (Estagiários), condições 

necessárias à aplicação prática dos conhecimentos obtidos durante a 

graduação;  

II. Dar à sociedade retorno aos investimentos realizados através de 

serviços de alta qualidade, prestados por alunos da Faculdade São 

Luis; 

III. Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma 

visão profissional já enquanto acadêmico; 

IV. Aperfeiçoar os conhecimentos teóricos adquiridos; 

V. Realizar estudos e elaborar soluções aos problemas da área de 

Informática, utilizando-se de uma equipe multiprofissional e 

unidisciplinar na área de Informática; 

VI. Levantar projetos e Recursos de Hardware e Software visando o 

assessoramento e a implantação de soluções indicadas para 

problemas diagnosticados;  

Valorizar alunos e professores da Faculdade São Luis no mercado de 

trabalho e no âmbito acadêmico; 

 
 
 

CAPÍTULO II 

QUADRO SOCIAL, DIREITOS E DEVERES 
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Artigo 3 – Os membros da EJ pertencerão a uma, e tão somente uma, 
dentre as três categorias a seguir: 
 

a)  MEMBROS HONORÁRIOS: toda pessoa física ou jurídica que tenha 

prestado ou venha a prestar serviços relevantes para a consecução de 

determinados projetos que possam ser desenvolvidos pela EJ; 

b)  MEMBROS EFETIVOS:  

b.1. ESTAGIÁRIO: estudante regularmente matriculado na 

Faculdade de Educação São Luis,  efetivado por processo de 

seleção e que participa ativamente dos processos e atividades 

relacionados à EJ; 

b.2. DIRETOR: é todo ESTAGIÁRIO que, ocupando cadeira na 

Diretoria Executiva, atua na administração, gerenciamento, 

supervisão ou representação da EJ; 

c)  MEMBROS ORIENTADORES: professores da Faculdade de Educ 

São Luis que orientem os estagiários na realização dos fins da EJ, durante o 

Ano Letivo ou até o final do Projeto. Caso o professor Orientador se desligue 

do Quadro de Funcionários da Instituição de Ensino, poderá optar, por escrito, 

pela saída do quadro da Empresa Junior como Orientador ou, caso tenha 

interesses em permanecer na Orientação, será conduzido ao cargo de 

HONORÁRIO, conforme definição no item A, desse artigo.  

Artigo 4 – Os ESTAGIÁRIOS da EJ serão admitidos por meio de provas 
escritas e entrevista. 

 §1º Não haverá data pré-fixada para o processo de admissão. 

Caberá ao interessado solicitar um processo junto à Diretoria Executiva. 

 §2º As provas de admissão serão elaboradas pela Diretoria 

Executiva. 

 §3º As provas visarão avaliar se o ESTAGIÁRIO detém os 

conhecimentos básicos definidos pela Diretoria Executiva. 

 §4º As entrevistas serão realizadas por algum membro da Diretoria 

Executiva. 
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 §5º As entrevistas visarão avaliar o perfil profissional dos 

ESTAGIÁRIOS 

 §6º A aceitação ficará em função da Diretoria Executiva, através do 

voto favorável da maioria absoluta dos membros que a compõe. 

Artigo 5 – Os participantes do quadro social da EJ não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela EJ. Respondem 
solidariamente pelos atos por ela praticados, durante a gestão.  
 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES 

 
Artigo 6 - São direitos dos ESTAGIÁRIOS: 

a) comparecer e votar nas Assembléias Gerais; 

b) solicitar, por escrito, a qualquer tempo, informações relativas às 

atividades da EJ; 

c) utilizar todos os serviços colocados a sua disposição pela EJ relativos 

aos projetos; 

d) ser eleito membro da Diretoria Executiva, na forma prevista neste 

Estatuto; 

e) requerer a convocação de Assembléia Geral, na forma prevista neste 

Estatuto; 

f) receber reembolso referente aos custos incorridos durante a execução 

dos projetos, desde que as respectivas notas de despesas sejam 

apresentadas e aprovadas pela Diretoria, conforme determinação em 

Projetos; 

g)  receber certificado do período em que participou das atividades da EJ 

como ESTAGIÁRIO, desde que tenha completado tempo igual ou 

superior a um ano. 
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Artigo 7 – Os membros honorários não gozam dos mesmos direitos que os 

ESTAGIÁRIOS. Seus direitos restringem-se à participação e deliberação 

somente em relação ao projeto para o qual forem chamados, bem como o 

recebimento de certificado.  
 
Artigo 8 – São deveres dos ESTAGIÁRIOS da EJ: 

a) respeitar o Estatuto, bem como as deliberações da Assembléia 

Geral e da Diretoria Executiva; 

b) exercer diligentemente os cargos para os quais tenham sido 

eleitos, em se tratando de DIRETORES; 

c) comparecer às reuniões, aos plantões de atendimento e às 

demais atividades para as quais forem designados, no período em 

que for indicado. 

d) Ceder o direito autoral sobre a criação, projeto, sistema ou 

treinamentos em favor da EJ, mediante assinatura da Ata de 

Reunião, que deverá constar expressamente a cessão de direitos 

acima referidos e da anuência de todos os participantes da EJ. 

Artigo 9 - Perde-se a condição de membro da EJ:  
a) Pela sua renúncia;  

b) Pela conclusão, abandono ou jubilamento do curso de graduação no 

qual está matriculado; 

c) Pela morte, no caso de pessoas físicas; 

d) Pela falência, no caso de pessoas jurídicas;  

e) Por deliberação da maioria absoluta dos ESTAGIÁRIOS em 

Assembléia Geral convocada para este fim, nos termos deste estatuto; 

f) Por ausência nas reuniões, nos plantões ou nas atividades para os 

quais forem designados, por três vezes consecutivas ou cinco 

esparsas não justificadas no período inferior a seis meses; 

g) Por comportamentos prejudiciais ao funcionamento da EJ. Neste caso, 

o poder de decisão caberá à Assembléia Geral. 

 §único. O ESTAGIÁRIO que estiver desenvolvendo um projeto 

junto à EJ e concluir o curso de graduação de Sistemas de Informação 

pode continuar no desenvolvimento do mesmo projeto até o seu término, 

tornando-se um membro honorário.  
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CAPÍTULO IV 

DAS RECEITAS, DESPESAS E PATRIMÓNIO 

 
Artigo 10 – A receita é constituída por: 

I. Subvenções e legados oferecidos à EJ e por esta aceitos; 

II. Recursos criados a título excepcional; 

III. Produtos de atividades realizadas pela EJ. 

Artigo 11 – Constituem despesas: 
I. Gastos com manutenção da associação; 

II. Ampliação do patrimônio; 

III. Gastos com eventos, projetos e atividades da EJ; 

IV. Outros pagamentos eventuais que importem em encargos 

patrimoniais. 

 

CAPÍTULO V 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Artigo 13 – A Assembléia Geral é o órgão de deliberação máxima da EJ e 

poderá ser ordinária ou extraordinária. 
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Artigo 14 – Somente os MEMBROS EFETIVOS terão direito a voto nas 

Assembléias Gerais, correspondendo 1 (um) voto a cada membro, sendo 

vedada a representação, mesmo que por procuração, nas Assembléias Gerais. 

 

Artigo 15 – A Assembléia Geral Ordinária acontecerá, no mínimo, uma vez por 

ano. 

 

Artigo 16 – As Assembléias Gerais serão convocadas pela Diretoria Executiva 

mediante Edital de Convocação fixado na sede da EJ, com 04 (quatro) dias 

úteis de antecedência a sua realização, mediante divulgação dirigida a todos os 

ESTAGIÁRIOS. 

 §1º. As Assembléias Gerais serão ainda, convocadas pela Diretoria 

Executiva, a requerimento de 1/5 (um quinto) dos ESTAGIÁRIOS. 

 §2º. No Edital de Convocação será delimitada a pauta de 

deliberações para ordem do dia. 

Artigo 17 -  A Assembléia Geral Ordinária destina-se a: 
a) analisar os pareceres da Diretoria Executiva a respeito das 

demonstrações financeiras e o relatório de atividades; 

b) deliberar sobre as contas anuais da EJ, previamente apresentadas; 

c) eleição da Diretoria Executiva; 

d) votar as demais matérias constantes da Ordem do Dia; 

e) divulgar as decisões por ela tomadas; 

Artigo 18 – Serão nulas as decisões da Assembléia Geral sobre assuntos não 

incluídos na ordem do dia, a não ser que estejam presentes todos os 

ESTAGIÁRIOS, e suas decisões serão sempre tomadas por maioria simples de 

voto dos presentes, salvo disposição em contrário. 

 §1. Se não houver quorum para a instauração da Assembléia na 

hora designada, dar-se-á o prazo de trinta minutos para que seja atingido o 

número mínimo. 

 §2. Ressalvadas as exceções deste Estatuto, com a presença de 

membros que representam pelo menos ¼ (um quarto) do total de 

ESTAGIÁRIOS, a Assembléia será instalada em primeira convocação e, em 

segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número. 



131 

 

Artigo 19 – A Assembléia Geral será presidida pelo Diretor Presidente da EJ e 

as funções de secretariado serão desempenhadas por qualquer dos 

ESTAGIÁRIOS, nomeado pela Assembléia Geral por maioria simples. 

 § único. Em caso de ausência do Presidente, assumirá a 

Presidência, o Vice-Presidente. 

Artigo 20 – À Assembléia Geral Extraordinária caberá por maioria de 2/3 dos 

membros presentes: 

I. destituir estagiários desidiosos; 

II. alterar este estatuto; 

III. alterar diretoria. 

§único. A Assembléia não poderá deliberar, em primeira 

convocação, sem maioria absoluta de seus membros; ou com 

menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes, respeitado o 

prazo de 30 (trinta) minutos. 

Artigo 21 – As deliberações de Assembléia Geral constarão na ata lavrada em 

livro próprio. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Artigo 22 – A Diretoria Executiva é investida dos poderes de administração e 

representação da EJ de forma a assegurar a consecução de seus objetivos, 

observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da 

Assembléia Geral e o Código de Ética do Movimento Empresa Júnior. 

 
Artigo 23 – A Diretoria Executiva será composta por um Diretor Presidente, um 

Vice-Presidente, um Diretor Administrativo - Financeiro, um Diretor Comercial e 

Marketing e um Diretor de Projetos e Desenvolvimento. 

 §único. As funções do Presidente, Vice-Presidente e Diretor 

Administrativo - Financeiro são definidas por este estatuto as demais são 

definidas por Regimento Interno. 
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Artigo 24 – Compete à Diretoria Executiva: 

a) executar deliberações da Assembléia Geral; 

b) elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e 

orçamento anual, apresentando-os à Assembléia Geral para exame e 

emissão de parecer; 

c) receber os pedidos de prestação de serviços de terceiros, sempre 

considerando a capacidade da EJ para sua assunção; 

d) aprovar as propostas de prestação de serviços e respectivos contratos; 

e) requerer e providenciar todas as formalidades necessárias ao 

enquadramento da EJ, tendo em vista a obtenção das imunidades e 

isenções fiscais; 

f) indicar os substitutos de Diretores no caso de impedimentos 

temporários dos mesmos, sendo que, no caso do Presidente, seu 

substituto temporário será o Vice-Presidente; 

g) estabelecer diretrizes fundamentais da EJ; 

h) observando a desidia do ESTAGIÁRIO, poderá suspendê-lo da 

condução do projeto, delegando-o a outro membro, e proporá 

Assembléia Geral para a exclusão do ESTAGIÁRIO desidioso; 

 §1º. O ESTAGIÁRIO desidioso não receberá qualquer sorte de 

contraprestação pelo trabalho executado, sem observação dos preceitos 

de boa conduta profissional, tal como prescrito neste Estatuto e no 

Regimento Interno da entidade; 

 §2º. A atribuição da Diretoria Executiva cinge-se à suspensão e 

fiscalização do ESTAGIÁRIO. Jamais poderá destituí-lo; 

 §3º. Caberá a qualquer membro, participante de comissão ou 

projeto, requisitar à Diretoria Executiva que aplique ao membro desidioso 

as devidas advertências e punições. 

Artigo 25 – Compete ao Diretor Presidente: 
I. Coordenar as reuniões da Diretoria Executiva; 

II. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria 

Executiva; 

III. Convocar Assembléias Gerais; 
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IV. Autorizar a divulgação dos projetos/programas solicitados por 

empresas ou instituições públicas ou privadas, ao seu quadro 

social, após a avaliação da Diretoria Executiva; 

V. Assinar documentos e correspondências em nome da EJ; 

VI. Representar a EJ em juízo ou fora dele, passiva ou ativamente; 

VII. Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

VIII. Abrir as Assembléias Gerais; 

IX. Abrir e movimentar contas bancárias conjuntamente com o Diretor 

Administrativo-Financeiro; 

X. Coordenar e articular as atividades acadêmicas/profissionais de 

cada Diretoria. 

XI. Voto Minerva.  

Artigo 26 – Compete ao Diretor Administrativo - Financeiro: 

I. Receber valores inerentes aos trabalhos executados pela EJ e dar a 

pertinente quitação;  

II. Administrar os recursos para apoio às atividades acadêmico/profissionais 

da EJ, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Diretoria Executiva; 

III. Realizar a contabilidade, em livro apropriado, do movimento financeiro da 

EJ; 

IV. Abrir e movimentar contas bancárias conjuntamente com o Diretor 

Presidente da EJ; 

V. Prestar conta de suas atividades à Diretoria Executiva quando solicitado; 

VI. Representar a empresa judicialmente concomitantemente com o Diretor 

Presidente ou em caso de impedimento, do Diretor Vice-Presidente; 

VII. Emitir parecer previamente sobre qualquer proposta de mudança do 

Estatuto; 

VIII. Secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias, confeccionando as 

atas em livro próprio; 

IX. Arquivar e centralizar  todos os documentos da EJ. 
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Artigo 27 – A EJ será representada judicialmente e extrajudicialmente pelo 

Diretor Presidente e pelo Diretor Administrativo - Financeiro. 

 §1º. Em qualquer ato que envolva obrigações financeiras, a EJ será 

representada pelo Presidente e pelo Diretor Administrativo - Financeiro, em 

conjunto. 

 §2º. A EJ poderá ainda ser representada por procurador habilitado, 

pertencente à Diretoria Executiva, desde que a procuração especifique os 

poderes e tenha prazo de validade limitado ao ano, executando as procurações 

ad judicia. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Artigo 28 – As eleições para constituição da Diretoria Executiva da EJ serão 

realizadas no quarto bimestre do ano, nos termos do Edital publicado, cabendo 

à DIRETORIA EXECUTIVA convocar as eleições no prazo previsto, omissa 

esta, a competência transfere-se automaticamente à Assembléia Geral. 

 
Artigo 29 – Todos os ESTAGIÁRIOS poderão votar e ser votado em qualquer 

cargo da Diretoria Executiva, de acordo com as disposições deste estatuto. 

 
Artigo 30 – A Diretoria Executiva será composta por 06 (seis) ESTAGIÁRIOS, 

para o mandato de 01 (um) ano. 

§ 1º. Um candidato não poderá se candidatar em mais de uma chapa, 

independente do cargo escolhido; 

 § 2º. Cada chapa deverá ser composta de, no mínimo, 60% de 

candidatos matriculados no curso de Sistemas de Informação; 

Artigo 31 - A forma de escolha dar-se-á por: 
I. Eleição direta e voto secreto; 

II. Maioria simples. 

Artigo 32 – O processo eleitoral constará de: 
I. Registro prévio da chapa candidata, requerido à Diretoria Executiva 

com antecipação mínima de 07 (sete) dias; 
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II. Acompanhamento por uma Comissão Eleitoral, constituída por 04 

(quatro) estagiários que não estejam concorrendo a nenhum cargo; 

III. Identificação do votante através da lista de membros efetivos; 

IV. Garantia do voto secreto e da inviolabilidade da urna; 

V. Apuração imediata, logo após o término da votação, na sede da EJ. 

Artigo 33 - O pedido da chapa requerente deverá conter: 

I. Nome completo e comprovante de matrícula dos integrantes da 

chapa; 

II. Declaração das funções almejadas na Diretoria por cada integrante 

da chapa; 

III. Comprovante de regularidade das mensalidades com a Instituição 

de Ensino. 

 
Artigo 34 - Compete à Comissão Eleitoral: 

I. Garantir a lisura do processo eleitoral, cuidando do bom andamento 

da votação e apuração, assim como, fiscalizar e executar os 

dispositivos fixados neste Estatuto no Edital de Eleições; 

II. Estabelecer prazo para a campanha eleitoral e fiscalizar o 

cumprimento deste; 

III. Receber reclames interpostos à votação e dar-lhes solução 

imediata; 

IV. Providenciar apuração dos votos e encaminhar o resultado final, 

acompanhado da respectiva ata e documentação, a presidência da 

Assembléia Geral. 

Artigo 35 – O Edital de Convocação de eleições deverá ser fixado em lugar 

devido, nos murais da EJ e onde mais se fizer visto e necessário, no mínimo, 

duas semanas antes da data marcada para as eleições. 

 
Artigo 36 – Deverá constar neste Edital: 

I. Data da Eleição; 

II. Período, horário e local em que estarão abertas as inscrições para 

os candidatos; 

III. Local da votação; 
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Artigo 37 – Será considerada eleita, a chapa que obtiver maior número de 
votos. 

 §único. Caso a chapa esteja concorrendo sozinha deverá obter 

maioria absoluta dos votos válidos para sua eleição sob a pena de convocação 

de novas eleições. 

Artigo 38 – Logo após o término das eleições, iniciada e terminada a apuração, 

o Presidente da Mesa Apuradora proclamará oficialmente o resultado das 

eleições. 

 
Artigo 39 – Os casos omissos sobre o processo eleitoral serão decididos pela 

comissão eleitoral, cabendo recurso à Assembléia Geral. 

 
Artigo 40 - Qualquer recurso poderá ser interposto no máximo até 24 horas 

após a proclamação do resultado. 

 

 §único. Os recursos deverão ser apresentados por escrito 

contendo: 

a) Descrição do fato ou da questão levantada; 

b) Motivo fundamentado e dispositivo infringido; 

c) Pedido certo; 

d) Identificação do requerente 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 41 – Os resultados da EJ que se verificarem ao final de cada exercício 

social serão compulsoriamente reinvestidos nas atividades precípuas da 

mesma.  

Artigo 42 – É vedada a remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva 

pelo exercício de suas funções, bem como a distribuição de bonificações ou 

vantagens a estagiários da EJ. 
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Artigo 43 - Considera-se como parte integrante deste estatuto o regimento 

interno da EJ. 

 

Artigo 44 – Os casos omissos neste estatuto, bem como pelo regimento interno 

serão submetidos à deliberação da Assembléia Geral, pelo voto da maioria 

absoluta de seus estagiários. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DISSOLUÇÃO 

 
Artigo 45 -  A EJ poderá ser extinta a qualquer tempo por deliberação de 75% 

(setenta e cinco por cento) dos membro associados, em Assembléia Geral 

convocada exclusivamente para este fim, e também quando:  

I. Deixar de desempenhar efetivamente as atividades a que se 

destina; 

II. Aplicar as importâncias representadas por auxílio, subvenções ou 

contribuições populares, em fins diversos, alheios aos previstos nos 

seus atos constitutivos ou estatutos sociais; 

III. Ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão dos 

seus órgãos diretores durante 6 (seis) meses. 

  §1º. No caso de extinção da EJ, a Assembléia Geral 

destinará o seu patrimônio a uma ou mais entidades de fins 

idênticos ou semelhantes. 

  §2º. A EJ só poderá ser extinta caso não haja contratos 

pendentes de conclusão. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 46 – O exercício social coincidirá como ano civil. 
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Artigo 47 - Qualquer alteração no presente estatuto entrará em vigor no mesmo 

dia em que for registrada e arquivada no competente cartório da Comarca de 

Jaboticabal. 

 

Artigo 48 -  Este Estatuto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 


