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1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A identificação do perfil e o acompanhamento dos mestrandos – sua entrada no Programa, 
as mudanças nas práticas profissionais, abrangendo o seu desenvolvimento acadêmico 
no decorrer do Mestrado Profissional – pode permitir ao Programa analisar e discutir os 
nós críticos e as fortalezas, a adequação das mudanças introduzidas na matriz curricular, 
introdução e inovações teóricas e metodológicas, a incorporação de demandas sociais.

Desta forma, o monitoramento dos egressos constitui-se em estratégia avaliativa 
fundamental para que as práticas educativas sejam desenvolvidas em uma perspectiva 
de compromisso social, responsabilidade ética e rigor na produção do conhecimento.

O Projeto de Monitoramento de Egressos visa se constituir em instrumento de fonte de dados e 
informações para a auto-avaliação continuada do Mestrado profissional Ensino em Ciências da Saúde. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Instrumentos de Coleta de Dados

Os dados serão coletados por meio de questionários aplicados junto aos egressos do Mestrado 
Profissional Ensino em Ciências da Saúde.

Os questionários de egressos foram concebidos de forma mista, com alternância entre Escala Likert 
e questões abertas para descrições e/ou percepções dos respondentes.

2.2. Aplicação dos Instrumentos de Coleta de Dados

Os questionários serão integrados ao web site do CEDESS. O conjunto de resultados destes 
questionários serão sistematizados e representados por meio de tabelas e gráficos.

Momento 1:

Análise das Expectativas e Realidades dos Egressos: será realizada após um (1) ano após sua  titulação, 
por meio de aplicação de questionários enviados por correio eletrônico. Na hipótese do não retorno 
do questionário respondido por parte do Egresso, a Coordenação do Programa entrará em contato por 
meio de cartas e telefone. Quando estas iniciativas falharem e a amostragem cair para menos de 30% 
do universo do egresso titulados, serão empreendidas novas ações de coleta de dados. 

Momento 2:

Constituição permanente do processo de avaliação. Será disponibilizado no site do CEDESS um 
processo permanente de incentivo a participação dos egressos na demanda de informações, ou seja, 
será disponibilizado on line um formulário a ser preenchido por todo e qualquer egresso que visite o 
site do Centro.



3. AÇÕES

Para atingir a finalidade do Projeto de Acompanhamento de Egressos, o Programa de Mestrado 
Profissional Ensino em Ciências da Saúde possui as seguintes ações:

• Cadastro através de um banco de dados:

Esse formulário será aplicado com o auxílio da secretaria, que dispõe de telefone, endereço e e-mail 
para proceder à pesquisa, caso não seja realizado presencialmente.

• Web Site do CEDESS:

Será disponibilizado no site do CEDESS o questionário do Projeto de Acompanhamento de Egressos 
a ser aplicado a todo titulado pelo Programa.

• Endereço eletrônico:

Os egressos possuem um canal de comunicação virtual com a Instituição, para que possam sanar 
dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões ou críticas. O feedback será dado por um dos membros 
da CEPG.

• Promoção de eventos:

Uma diversidade de eventos é realizada pelo CEDESS, como cursos, seminários, congressos, fóruns, 
e estes serão divulgados em maior amplitude para os egressos, por meio de seus e-mails cadastrados. 
Também, investir-se-á nas práticas de convidar os egressos com a finalidade de relatar suas vivências, 
apresentação das dissertações com a finalidade de integrar egressos/mestrandos/comunidade/
Instituição.


