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PROEGRESSO – EDF – FIPA

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – FIPA

Capítulo I
Das Disposições Gerais

O presente Programa de Acompanhamento de Egressos do Curso de Licenciatura em
Educação Física das Faculdades Integradas Padre Albino – FIPA denominado de
PROEGRESSO está devidamente articulado com a política institucional norteadora das
ações das FIPA, voltadas ao acompanhamento da trajetória profissional do egresso nas suas
interações com instituições de ensino e a sociedade em geral, e que objetivam subsidiar a
retroalimentação do processo de ensino, pesquisa e extensão.

-Da mesma forma, o PROEGRESSO interage e se coaduna perfeitamente com a política de
auto-avaliação da instituição de ensino, estabelecendo importante espaço para que os
egressos possam expressar opiniões e fornecer informações a serem analisadas e trabalhadas
objetivando a finalidade do programa.

Capítulo II
Das Justificativas

-As justificativas que embasam o Programa estão assim delineadas:
a)Constatação da necessidade de manutenção de um programa contínuo de relacionamento
com os egressos, objetivando potencializar a troca de informações e possibilitar o
acompanhamento da inserção no mercado de trabalho;
b)Necessidade do curso aprimorar suas ferramentas de auto-avaliação;
c)Constatação da atual insuficiência/carência de informações sobre a trajetória dos egressos
na sociedade e no mercado de trabalho;

Capítulo III
Dos Princípios Norteadores

-Confirmando o propósito de total identificação e confluência com os ideais preconizados
pela política institucional de acompanhamento de egressos das FIPA, o presente Programa
adotou os seguintes princípios norteadores:
a)Continuidade do relacionamento;
b)Educação continuada;
c)Valorização do processo avaliatório (avaliação e autoavaliação)
d)Compromisso com o desenvolvimento humano;

Capítulo IV
Dos Objetivos

1- Objetivo Geral
Incrementar o relacionamento com os alunos formados no curso de Licenciatura em
Educação Física – FIPA, bem como a sua colocação no mercado de trabalho, onde as
escolas estaduais, municipais e particulares são o seu maior aporte, e também viabilizar
ações ao desenvolvimento da carreira de professor e ao aperfeiçoamento das políticas
de ensino, pesquisa e extensão.

2- Objetivos Específicos
a)Incentivar e oportunizar aos egressos a participação nos eventos programados e
realizados pelo curso;
b)Promover ações que incentivem o interesse pela educação continuada junto à
comunidade de egressos;
c)Estruturar e manter, mediante atualização periódica, registro dos alunos egressos;
d)Viabilizar o acesso dos egressos à biblioteca.
e)Promover ações e mecanismo para incentivar o intercâmbio de informações entre
escola/egressos.
f)Disponibilizar aos egressos informações sobre atividades, tais como, palestras, cursos,
workshop, seminários e outros, programadas e desenvolvida no âmbito do curso e da
instituição FIPA.

Capítulo V
Metodologia de Coleta de Dados/Mecanismos

-Os dados serão coletados com a aplicação de um questionário que contempla
questões relativas à identificação e endereço residencial e comercial do egresso,
informações sobre a sua situação acadêmica e profissional, disponibilizando ainda um
campo destinado a avaliação do curso e sua importância para a trajetória profissional e
pessoal.
-Aplicação do questionário será realizada diretamente aos egressos, nas seguintes
ocasiões:
a) Pela secretaria, quando o egresso comparecer para retirar o diploma;
b) Nas atividades desenvolvidas no âmbito do curso, pelos responsáveis das
respectivas atividades, quando contarem com a participação do egresso;
c) O questionário ficará permanentemente disponibilizado no site da instituição, na
página do curso de Licenciatura em Educação Física para que os egressos possam se
cadastrar ou atualizar o seu cadastro.

Capítulo VI
Das Disposições Finais
-Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso, com a supervisão da
Coordenação Pedagógica

PLANO DE AÇÕES – 2017
FEVEREIRO
-Participação dos professores egressos que atuam como docentes na Rede Oficial de
Ensino Estadual e Municipal, no Projeto de Extensão “Atualidades em Educação Física
Escolar”.
MARÇO
-Palestra com professores egressos, dirigida aos alunos do curso, que já atuam como
docente em escolas da nossa cidade, discorrendo sobre a sua experiência na área de
Educação Física.

-Participação de professores egressos, ministrando aula de Zumba, em projeto de
integração de cursos da FIPA.

ABRIL
-Participação de egressos no Projeto de Extensão sobre Capacitação de professores de
educação física na identificação e prevenção de obesidade de escolares.
MAIO
-Participação de egressos atuando na organização e arbitragem dos Jogos Interclasses, com
a participação desportiva dos alunos do curso.
JUNHO
-Participação de egressos, como colaboradores, no Projeto de Extensão “Festa Junina”, que
acontece anualmente com alunos dos cursos de Educação Física e Pedagogia.
-Participação de professores egressos, das escolas pertencentes a Diretoria de Ensino
Estadual de Catanduva e das escolas vinculadas à Secretaria da Educação do Município, no
Curso de Atualização em Educação Física Adaptada.
AGOSTO
-Participação de egressos no projeto Atualidades em Educação Física, com orientação em
esportes alternativos.
-Participação dos professores egressos, que atuam como docentes de educação física, nas
escolas estaduais, municipais e particulares, no Curso de Atualização em Ensino das Lutas
nas Escolas.
SETEMBRO
-Participação de egressos nas atividades comemorativas ao Dia do Profissional de Educação
Física, que serão desenvolvidas no dia 1 de setembro, com os alunos dos cursos de
Educação Física.
-Participação do egresso que ministram aulas nas escolas da cidade e região, no curso de
Atualização em Educação Física Escolar, com abordagem em Capoeira, Slackline,
Orientação, Kimbol.
OUTUBRO
-Participação do egresso que ministram aulas nas escolas da cidade e região, no curso de
Atualização em Educação Física Escolar, com abordagem em Atividades Rítmicas e Danças,
Rúgbi, Esgrima, Basebol e Softbool.
NOVEMBRO
-Participação de professores egressos que atuam na área de Dança, para participarem com
seus grupos no evento “Mostra de Ginástica e Dança”, projeto este que encerra as
atividades práticas do curso.
-Convidar egressos que tiveram destaque em apresentação do seu TCC para apresentarem
seus trabalhos, durante o acontecimento, bem como participarem como convidados de
bancas de avaliação.

