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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 20/2020, de 29 de Outubro de 2020. 

 
 Aprova o Novo Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, bem como com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 

CONSIDERANDO:  
 

 o novo Plano de Desenvolvimento Institucional, instituído no ano de 2020; 

 a necessidade de atualização da política de acompanhamento de egressos da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna; 

 as proposituras realizadas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade, 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1.º Aprovar o novo Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovada pelo Conselho 

Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário, especialmente a Política de Acompanhamento de Egresso vigente 

até a presente data. 

 
Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), em consonância com sua Missão, 

visando à melhoria contínua e de forma a garantir uma formação adequada frente às 

necessidades do mercado de trabalho, institui o presente Programa de Acompanhamento de 

Egressos. 

As políticas e as ações com relação aos Egressos se vinculam à ideia de uma avaliação 

continuada das condições de oferta dos Cursos, visando à formação de profissionais capazes 

de se integrarem ao mercado de trabalho. Também se buscará a verificação e o 

acompanhamento do Egresso em relação à sua atuação profissional. 

Dentre as várias formas de avaliação institucional, o acompanhamento do Egresso se 

constituirá como um dos recursos fundamentais na construção de indicadores que possam 

contribuir para a discussão dessa ação em termos da sua efetividade e repercussão qualitativa. 

Esse processo de crítica supõe um olhar retroativo para aqueles que traçaram sua trajetória 

acadêmica na FASAI e que se encontrarem inseridos no mercado de trabalho. 

Por meio do acompanhamento do Egresso, contato direto em atendimento em eventos 

e/ou pesquisa, será possível fazer o mapeamento e a construção de indicadores, a partir das 

informações colhidas, para uma discussão em termos da efetiva qualidade dos Cursos e a sua 

repercussão no mercado e na sociedade. E se leva em consideração, também, que as 

informações são importantes indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios Cursos e o 

desenvolvimento qualitativo de oferta educacional da IES. 

A viabilidade para atender às necessidades previstas no Programa de 

Acompanhamento de Egressos se concretiza pelas oportunidades criadas em momentos 

distintos e, também, por intermédio dos Programas Institucionais propostos pela 

Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(COPPEXII), em parceria com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade 

(NAPSA), o Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde (NAPS) e o Núcleo de 

Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios (NE3), o que resultará na constituição de um 

canal permanente e dinâmico de comunicação entre a Instituição e os Egressos. 
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2 DO PROGRAMA 

 

 

Egresso é todo estudante que concluiu seus estudos no ensino de graduação ou pós-

graduação. O vínculo com a Instituição é fonte de efetividade e representatividade, uma vez 

que sempre se leva o rótulo, em Diplomas ou Certificados, das Escolas por aonde se passou. 

O que se busca, com a valorização do Egresso, é a continuidade do vínculo afetivo. Por 

acréscimo, vê-se a possibilidade de fidelizar o Egresso quanto às atividades que a IES 

organiza e desenvolve na área do ensino, pesquisa e extensão, em graus e níveis distintos. 

Para a FASAI, é importante monitorar a inserção do Egresso no mercado de trabalho, 

fazer com ele continue vinculado à Instituição, por meio de eventos, cursos, pós-graduação, 

ações sociais, dentre outras. É imperioso o monitoramento, por trazer informações relevantes 

à Instituição, como qualidade de ensino, avaliação da formação, participação no mercado, 

melhora da qualidade pedagógica e a abertura de novas perspectivas. 

Por meio do Programa ora apresentado, será avaliada a situação de integração de 

saberes e práticas gestadas inicialmente na Academia, e como elas se relacionam em rede de 

conhecimento entre instituição profissional (destino atual do Egresso, nas qualidades de 

empregado ou de empregador), a IES e a sociedade. Em outros termos, a formação e a 

qualificação das pessoas, quando estudantes da FASAI, podem representar profissionais 

qualificados. E há extrema necessidade de que a FASAI conheça o destino atual do Egresso, 

que saiba da escala de aplicação, na vida prática, da educação ofertada na Instituição e, 

também, qual o grau de contribuição que a passagem pela FASAI proporcionou ao seu ex-

aluno. 

Por meio da pesquisa e atualização dos dados dos Egressos também se pode, por de 

vários mecanismos, identificar a necessidade de novos perfis de profissionais como também a 

adequação da oferta de Cursos. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

 O Programa de Acompanhamento de Egressos tem por objetivo manter a FASAI 

informada acerca do momento então atual do graduado que tenha passado pelos seus bancos 
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escolares, quais as contribuições que o ensino ministrado proporcionou a este graduado no 

exercício profissional e, por último, como melhorar a oferta do conteúdo dos Cursos ou como 

inovar na oferta de novos segmentos do saber. 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

 O Programa de Acompanhamento de Egressos tem por Objetivo Geral monitorar a 

inserção do ex-aluno no mercado de trabalho, detectando os sucessos e as dificuldades 

enfrentadas na carreira profissional, o fomento à educação continuada e a divulgação de 

oportunidades de trabalho, mantendo-se, assim, um canal de comunicação eficaz com o ex-

aluno. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Para chegar ao Objetivo Geral, o Programa de Acompanhamento de Egressos se 

compõe de Objetivos Específicos, dentre os quais: 

 avaliar o desempenho dos Cursos com relação ao mercado de trabalho; 

 identificar o perfil do Egresso e criar mecanismos para avaliação de seu 

desempenho nos postos de trabalho quer no setor público, no privado e no 

terceiro setor, ou mesmo como empreendedor; 

 construir, a partir de instrumento de cadastro atualizado, um banco de dados 

com informações que possibilitem manter com o Egresso uma comunicação 

permanente e estreito vínculo institucional; 

 promover o intercâmbio entre ex-alunos, fomentando o relacionamento entre a 

FASAI e seus Egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais 

concernentes à implementação de novos Cursos e programas no âmbito da 

educação superior; 
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 promover Encontros, Cursos de Extensão, Pós-Graduação e Palestras 

direcionadas a profissionais formados na Instituição; 

 possibilitar, por meio de concessão de benefícios, o retorno do Egresso para a 

segunda formação (obtenção de novo título) ou especialização (continuidade 

dos estudos) no âmbito dos Cursos ofertados pela FASAI. 

 

 

4 AÇÕES DO PROGRAMA 

 

 

 Para colocar em prática o Programa de Acompanhamento de Egressos, a FASAI visa à 

instituição de diversos Programas e Projetos de Ensino, de Pesquisa, de Extensão e de 

Inovação e, igualmente, variados Programas que representam a responsabilidade social. 

A maioria dos Programas pode ser ofertada de forma isolada. Mas pode haver algum 

módulo de um Curso de Pós-Graduação, por exemplo, que contemple uma oportunidade 

especial para quem já reúne uma gama de conhecimentos e para quem, certamente, um 

incremento ou um investimento especial farão com que o progresso na carreira profissional 

seja evidente. A parte de um todo pode ser ofertada sob o signo de Curso de Extensão. 

Apenas como um exemplo, pode ser que um Curso de Pós-Graduação esteja ofertando 

um módulo que trata da necessidade de um marketing pessoal, de empreendedorismo ou visão 

empreendedora, de um segmento profissional capaz de acrescentar aos seus alunos regulares. 

E este módulo por si só – e não todo o Curso de Pós-Graduação – pode ser frequentado pelo 

Egresso com a condição de um complemento ao conhecimento já captado. 

Em diversos campos do saber, para o graduado ou pós-graduado, muitas vezes uma 

atualização em um segmento que acaba de passar por modificação ou inovação, pode atrair 

mais do que a oferta de um Curso de Pós-Graduação completo. E em estando um Curso de 

Pós-Graduação em andamento, a oferta desta atualização em formato de um módulo, sob o 

título de Curso de Extensão, a quem somente a tal módulo quer frequentar, pode muito mais 

do que contribuir para a educação continuada, pois é capaz de manter o Egresso com 

qualidade competitiva no desempenho profissional. 
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As demais Faculdades que, tal como a FASAI, são mantidas pelo Instituto 

Educacional Santo Agostinho, já têm alguns Programas em andamento, como os seguintes 

elencados. 

 

 

4.1 Curso de Desenvolvimento Pessoal e Profissional: de olho na sua carreira 

 

 

 

 Para uma colocação com ares de supremacia no mercado de trabalho, é necessário 

planejar e implantar o marketing pessoal direcionado para o principal objetivo: a fixação no 

segmento profissional com competência e fórmulas que sustentem o profissional. Nesse 

sentido, há que se investir na empregabilidade já na Academia, entendendo que 

empregabilidade é um conceito amplo que não significa apenas ter um emprego, mas, sim, ser 

detentor da capacidade de ter trabalho e renda permanentes. 

 Há condições distintas que transitam entre ter um emprego e ter as qualificações 

necessárias para viver e ser empregável. A FASAI está preocupada não só com a formação 

profissional dos Acadêmicos, mas também com a sua formação cidadã. 

 Sob este prisma, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade (NAPSA) e o 

Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios (NE3), entendendo quão 

importante são o desenvolvimento, a orientação, o acompanhamento e avaliação da 

empregabilidade dos Acadêmicos que buscam oportunidades para ingressar no mercado de 

trabalho, realizará na FASAI o projeto Desenvolvimento Pessoal e Profissional.  

O objetivo do curso é apresentar um modelo de orientação pessoal e profissional que 

oportunize a identificação de competências e encaminha os ainda Acadêmicos ou os Egressos 

da FASAI para o exercício profissional como portadores de um plano de carreira pessoal e 

profissional claro e definido. Também, visa favorecer o processo de desenvolvimento pessoal, 

intelectual e profissional. 

 Mas não somente o ângulo da obtenção do emprego é valorizado no Programa. 

Também há o incentivo ao empreendedorismo, a mostra de oportunidades e a indicação de 

leituras que carreguem o Acadêmico ou Egresso para a área empresarial, para a condição de, 

em vez de mero ocupante de uma vaga de emprego, ser criador de vagas de empregos para 

outros igualmente talentosos profissionais. 
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4.2 Banco de Talentos 

 

 

 Um cadastro organizado pela Política de Acompanhamento de Egressos facilitará os 

contatos do setor de Recursos Humanos quando este disponibilizar vagas e oportunidades de 

emprego. O Banco de Talentos poderá fazer com que a Instituição avise aos Egressos sobre 

oportunidade de participação em processos seletivos, conforme o perfil profissional constante 

do requisito para a admissão. 

 

 

4.3 Espaço Egresso e Sistema de Atualização de Informações do Egresso 

 

 

 Por meio do registro acadêmico da FASAI, é possível manter contato constante com 

Egressos da Faculdade. 

 Desde a graduação, está disponível a possibilidade de publicação de artigos científicos 

em Fóruns, Congressos, Revistas e outros meio de divulgação científica. Quando os 

Acadêmicos se graduarem, haverá continuidade de tal política, com oferta dos espaços de 

divulgação científica, notadamente em Revistas especializadas por segmento ou ramo do 

saber. 

 Também estará disponível o espaço nas páginas eletrônicas (sítio ou site) da Faculdade 

para divulgação de atividades dos Egressos, o que se mostra capaz de proporcionar 

divulgação do nome, das atividades profissionais, as aprovações em concursos públicos, a 

criação de empresas e as atividades profissionais de destaque. Sempre em favor da 

composição de um elo permanente entre a Instituição e o Egresso. 

 E serão feitas reportagens com os Egressos que obtiverem, por qualquer motivo 

relevante, destaque na vida social ou profissional. Especialmente, notícias sobre aprovação de 

Egressos em concurso público, o exercício de magistério superior e outros tópicos que elevam 

o graduado a um patamar acima dos seus pares. 

 Quando se trata de atividade empresarial desenvolvida pelo Egresso, há possibilidade 

de a divulgação (nome da empresa) ser votada e somar pontuação que forneça um ranking. O 

ranking pode ser constituído pelo acesso ou visualização da marca, pelas indicações de 
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“curtidas” em redes sociais ou por outros métodos de interação entre quem acessa e o nome 

divulgado. 

  Para manter os dados dos Egressos atualizados, será criado um sistema com 

informações do ex-alunos, sendo constantemente revisada pelo Núcleo de 

Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios. Desse modo, a Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna consolidará seu Programa de Acompanhamento do Egresso, e possibilitará o 

efetivo acompanhamento de seus ex-alunos. 

   

 

4.4 Programa de Educação Continuada 

 

 

 Os Egressos serão convidados a participar de atividades de extensão, desenvolvidas 

pela Instituição e compreendidas em Congressos, Reuniões, Seminários, Workshops, 

Encontros, Simpósios, Visitas Técnicas, Concursos, Torneios, Campanhas, Palestras, Feiras, 

Exposições, Fóruns, Entrevistas, Mostras, Mesas-Redondas, dentre outras atividades. Essas 

atividades são mecanismos concretos para reunião de Egressos e discussão do mercado de 

trabalho, além de possibilitar a vivência do mercado de trabalho e o congraçamento entre os 

ex-Acadêmicos participantes destes eventos e os que ainda estão frequentando o Curso. 

 

 

4.5 Descontos para Inscrições em Eventos 

 

 

 Os Egressos formados na FASAI terão descontos incidentes sobre os preços, para 

participação nos eventos realizados pela Instituição. São descontos promocionais para eventos 

como Seminários, Congressos, Semana Acadêmica, Simpósios e outros. 

 Para obter os descontos, há que ser feito um requerimento próprio, junto às 

Coordenações e organizações de cada evento, no período da sua inscrição. 

 As Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional Santo Agostinho em Montes 

Claros e Sete Lagoas, que já têm Egressos, já têm oferta deste benefício. A FASAI terá 

facilidade de implantar igual Plano, por já existirem regras prontas em outras unidades. 
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4.6 Descontos para Cursos de Pós-Graduação 

 

 

Nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, promovidos pela FASAI ou por outra 

Instituição de Ensino Superior mantida pelo Instituto Educacional Santo Agostinho, inclusive 

em outras cidades em relação ao local no qual foi cursada a graduação, o Egresso da FASAI 

terá até 20% de desconto sobre o preço cobrado em relação a outros graduados. 

 Igualmente, os Egressos das demais Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional 

Santo Agostinho terão descontos para cursar Pós-Graduação na FASAI. 

 

 

4.7 Descontos em uma Nova Graduação  

 

 

 A FASAI ofertará aos seus Egressos a possibilidade de obtenção de novo título por 

processo seletivo diferenciado e ainda concederá descontos especiais quanto aos valores das 

mensalidades. Trata-se de um benefício que dura por todo o Curso.  

 O novo título, ou uma nova graduação, pode ser obtido em qualquer Curso ofertado 

pelas Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional Santo Agostinho nas cidades de Montes 

Claros-MG, Sete Lagoas-MG e Vitória da Conquista-BA, independentemente do local em que 

o Egresso cursou a graduação. 

 

 

4.8 Encontro Anual de Egressos – Festa do Egresso 

 

 

 A Festa do Egresso tem o objetivo de estreitar e fortalecer o relacionamento 

Instituição/Egresso e também acompanhar o desenvolvimento do Egresso em várias áreas.  

 As Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional Santo Agostinho já realizam a 

Festa do Egresso nas cidades de Montes Claros e Sete Lagoas. E, quando a FASAI colocar no 

mercado os graduados, passará a realizar igual evento em Itabuna. 
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Nas cidades referidas, durante o encontro festivo é realizado sorteio de Bolsas parciais 

para Cursos de Pós-Graduação que a Faculdade local ou outra Faculdade mantida pelo 

Instituto Educacional Santo Agostinho têm em andamento, além da divulgação dos Cursos de 

graduação ofertados pelas Faculdades igualmente mantidas pela mesma mantenedora, que 

possibilitem o ingresso para uma segunda graduação. 

 

 

4.9 Pesquisa com Egressos 

 

 

 Identificar e mapear como estão os Egressos no mercado de trabalho como empregado 

e nas atividades empresariais próprias são fundamentais para melhoria contínua dos projetos 

pedagógicos de cursos de graduação. Além disso, é fundamental para que a Instituição 

consiga oferecer o acompanhamento necessário para o desenvolvimento de carreira. 

 Com esta visão, a FASAI realizará, anualmente e a começar no ano seguinte ao da 

graduação da sua primeira turma, uma pesquisa que permite acompanhar o desenvolvimento 

dos seus Egressos.  

 

 

4.10 Apoio Institucional para a Formação de Associação de Egressos 

 

 

 A FASAI fomentará, entre os Egressos, a criação de uma associação de ex-alunos. O 

entendimento inicial é que a associação seja resultado de todos os ex-alunos da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna. Mas os ex-alunos é que decidirão pela criação da Associação.  

 A finalidade do incentivo e suporte institucional para a formação de uma associação 

de ex-alunos é de que a partir desta associação, seus membros poderão passar a contar com 

apoio na realização de encontros de antigos alunos e se beneficiar de iniciativas de formação 

realizadas ao longo de cada ano. 

 Também poderá trazer benefícios aos Egressos que, por qualquer motivo, não gozem 

de condições financeiras para continuidade dos estudos (pós-graduação, por exemplo). Uma 

associação de graduados pode ajudar a Instituição como um todo a formar turma para a oferta 
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de um Curso de Pós-Graduação – bem como pode indicar em qual área do conhecimento deve 

ser ofertado um Curso de Pós-Graduação – e, como resultado, obter desconto em favor dos 

seus associados. Este desconto tanto pode ficar para a associação como pode ser revertido aos 

associados. A transferência do desconto aos associados também tem um desdobramento: pode 

ser igual percentual de desconto a todos os associados ou pode carregar o desconto apenas em 

benefício de um associado que tem pretensão de fazer o Curso, mas que se encontra fora das 

condições de pagar pelos serviços. 

 

 

4.11 Incentivo à Cultura e ao Conhecimento – Acesso à Biblioteca 

 

 

 O Egresso poderá seguir fazendo parte de um ambiente inovador à produção e à 

difusão do conhecimento. 

 Quando matriculados, todos os Acadêmicos têm acesso à Biblioteca. No caso da 

FASAI, Egressos permanecerão com registro em cadastro e poderão ter acesso a periódicos, 

livros, obras de referências, mapas e outros materiais disponíveis para consulta local. 

 Quando a FASAI tiver Egresso, haverá possibilidade de empréstimo de obras para 

estudos em domicílio. Uma das possibilidades é o convênio com a (quando criada) 

Associação de Ex-Alunos, em benefício de todos os associados, sem necessidade de outras 

documentações junto à Biblioteca no ato de retirar os livros para estudos fora do ambiente. 

  Os Egressos terão acesso, ainda, aos eventos culturais desenvolvidos na/pela 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

4.12 Utilização de Espaços na IES 

 

 

 Os Egressos formados na FASAI terão, por meio de solicitação junto à Direção, a 

opção de utilização dos espaços como auditórios, salas e ginásio de esportes, sendo 

observados a disponibilidade e os horários de utilização. Os Egressos poderão promover 

cursos, palestras, eventos de natureza científica e cultural, pesquisas, dentre outras ações. 
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4.13 Projeto “Esse Aluno é Show!” 

 

 

 O Projeto “ESSE ALUNO É SHOW!” disseminará a importância da formação 

superior para estudantes nas redes pública e privada, bem como discute assuntos relevantes 

para a comunidade escolar. O Projeto, que já esteve presente em várias escolas, consiste em 

palestras ministradas por Acadêmicos (e, futuramente, também por Egressos) da FASAI sobre 

temas relacionados à sua graduação ou formação de acordo com as atividades desenvolvidas 

em cada escola. Obviamente, o público-alvo é o estudante do Ensino Médio que se encontra 

às vésperas de ingressar no Ensino Superior. A partir das exposições iniciais, os estudantes 

que ouvem as palestras fazem várias intervenções, com perguntas sobre o tema e sua 

percepção e visão em relação aos Cursos que a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

oferece, bem como quanto ao mercado de atuação do graduado.  

 O Projeto reforça o compromisso da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna com a 

responsabilidade social, e o compromisso com o desenvolvimento da região em que está 

inserto. 

 

 

4.14 Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde 

 

 

  Os eixos de inovação e atualização são importantes instrumentos construção do 

conhecimento. Desta forma, incumbe à instituição de ensino oferecer melhores condições e 

estrutura aos seus acadêmicos e Egressos. Assim, o NAPS – Núcleo de Atualização em 

Práticas de Saúde – emerge como ferramenta destinada a proporcionar melhor gestão e 

organização das atividades de inovação, bem como de atualizações contínuas dos cursos da 

área de saúde da Faculdade Santo Agostinho, campus de Itabuna – BA, com a participação 

dos docentes e dos egressos dos cursos de saúde da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, 

ainda, os profissionais da rede de saúde da Região Sul da Bahia, em parceria com as 

secretarias municipais e a rede de atenção de saúde dos municípios dessa Região. 

  O NAPS – Núcleo de Atualização em Práticas de Saúde tem por finalidade a 

promoção de atividades de inovação e de atualização contínua na Faculdade Santo Agostinho, 
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em Itabuna, com vistas à formação integral do discente, para além de estimular a participação 

do Egresso e seu diálogo com os profissionais em formação, bem como a atualização 

constante dos profissionais da área de saúde da região, notadamente quando do 

desenvolvimento da Integração Ensino-Serviço- Comunidade. Dentre os objetivos do NAPS 

está a promoção do diálogo contínuo entre a vivência acadêmica e o mercado de trabalho, 

com a participação do Egresso e de profissionais da área de saúde. 

  O Núcleo de Atualização em Práticas Médicas é composto por docentes e discentes 

dos cursos de saúde da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, além de profissionais da área 

de saúde e egressos, com coordenação de um docente responsável, e com proposta de fluxo 

contínuo, a fim de materializar os objetivos do Curso, notadamente nos eixos de inovação e 

atualização. 

  O Egresso integrará a estrutura organizacional do NAPS, ao lado da coordenação 

desse Núcleo, de docentes, de discentes e de profissionais da rede de saúde, com direito a voz 

e voto nas assembleias para deliberação sobre o seu funcionamento. Com isso, a Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna coloca o Egresso em posição de destaque, conferindo, inclusive, 

participação decisória nos assuntos acadêmicos institucionais. 

 

 

4.15 Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios  

 

 

  O Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios – NE3 surge com uma 

proposta de manter o acompanhamento do discente desde os seus primeiros dias de aula até 

após a sua formação, integrando objetivos e interesses dos Egressos. O NE3 oportunizará aos 

acadêmicos o acesso a conhecimentos de formação profissional, a partir de palestras e cursos 

específicos, bem como a vagas de estágios. Para além disso, servirá como setor de 

monitoramento de vagas de emprego e de alocação de discentes e Egressos no mercado de 

trabalho. Para além disso, o NE3 promoverá ações contínuas de empreendedorismo, 

associando-as à inovação na área de formação dos discentes e dos Egressos, conferindo um 

suporte de qualidade para as iniciativas empreendedoras.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna reconhece que o Programa de 

Acompanhamento de Egressos é um processo contínuo e permanente, e que poderá ser 

revisado periodicamente, sendo implantas ações conforme as decisões gerenciadas. 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 
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