CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA

RESOLUÇÃO CEPE N° 175 DE 13 DE JULHO DE 2017

Institui normas para Política de acompanhamento dos
Alunos e Egressos no âmbito do Centro Universitário UNA
e dá outras providências.

A Presidente em exercício do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE),
vice-reitora do Centro Universitário Una, professora Débora Cristina Brettas
Andrade Guerra, no exercício de suas funções estatutárias e tendo em vista as
deliberações constantes na ata da reunião do referido órgão colegiado realizada
no dia 13 de julho de 2017 e
CONSIDERANDO:
A necessidade de identificar o perfil do estudante e do egresso do Centro
Universitário UNA, por meio de um instrumento que entenda este aluno e o
acompanhe durante a sua trajetória acadêmica/profissional.
RESOLVE:
Art.1º - Autorizar a realização da pesquisa anualmente com os estudantes e
egressos de todos os cursos de graduação da instituição, no período posterior à
sua formatura, como parte integrante da Política de Acompanhamento do Aluno
e do Egresso.
Parágrafo único – A Política de Acompanhamento do Aluno e do Egresso visa
se constituir por meio de ferramentas e geração que subsidiem a melhoria

contínua da UNA, contribuindo, principalmente, para o aperfeiçoamento dos
cursos.
Art. 2º - A Política de Acompanhamento do Egresso, por meio de uma pesquisa
de coleta de dados e posterior análise, buscará identificar o perfil do egresso,
acompanhando-o durante sua trajetória acadêmica e profissional. Portanto, a
política abarca os estudantes que ainda possuem vínculo com a IES e os exalunos.
Parágrafo único - A partir do acompanhamento do aluno e do egresso, a UNA
poderá comparar a percepção dos atuais alunos e ex-alunos, além de possibilitar
a análise da evolução dos alunos desde seu ingresso na Instituição até a sua
inserção e consolidação no mercado de trabalho.
Art.3º. São objetivos específicos da Política de Acompanhamento de Egresso
I-

Identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação de seu
desempenho no mercado de trabalho;

II -

Acompanhar a inserção dos egressos no mercado de trabalho;

III - Construir, a partir dos questionários aplicados, um banco de dados com
informações que possibilitem manter um relacionamento com o egresso,
garantindo um vínculo institucional permanente;
IV - Garantir a aproximação com os egressos, visando ao aperfeiçoamento das
ações institucionais atinentes à implementação de novos cursos e
programas no âmbito da educação superior;
V-

Estimular e criar condições para a educação continuada de egressos;

VI - Construir

indicadores

que

subsidiem

a

adequação

curricular

às

necessidades do desenvolvimento de competências e habilidades, em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais;

VII - Facilitar a formação de uma rede de comunicação entre os egressos,
possibilitando a troca de informações profissionais e acadêmicas.
Art. 4º - As informações relacionadas aos estudantes e aos egressos serão
obtidas a partir da aplicação sistemática de questionário contendo perguntas que
abarcam informações relacionadas ao aluno, ao seu curso, seus professores e
sua relação com o Centro Universitário UNA e deverá atender as seguintes
premissas:
I-

a pesquisa com egressos será realizada anualmente com os ex-alunos, no
ano posterior a sua formatura, de todos os cursos da instituição;

II -

a pesquisa com estudantes será realizada semestralmente com alunos de
todos os cursos da UNA;

III-

o instrumento (questionário) será encaminhado um link para o endereço
eletrônico cadastrado no Centro Universitário UNA;

IV - os resultados disponibilizados para toda a comunidade acadêmica,
subsidiando os planos de ação de melhorias.
Art. 5º - Caberá ao diretor do Instituto garantir que a Política de
Acompanhamento de Egressos seja aplicada e analisada, contribuindo, assim,
para o processo de melhoria contínua da UNA.
Art. 6º - São atribuições do Diretor no que tange a Política de Acompanhamento
de Egressos:
I-

coordenar a elaboração e aplicação da pesquisa de estudantes e egressos;

II -

emitir relatório global e de análise institucional;

III - respaldar a CPA na implementação do plano de ação fazendo valer as
propostas de melhoria apontadas pelos coordenadores de curso;

IV - acompanhar junto com as coordenações a implementação do plano de
ação de cada curso fazendo valer as propostas de melhoria diante dos
resultados apresentados na pesquisa;
V-

criar canais de comunicação permanente com alunos egressos.

Art. 7º - Caberá aos coordenadores de curso analisar os dados oriundos da
pesquisa realizada junto aos estudantes e egressos, elaborar plano de ação
visando ao aperfeiçoamento do seu curso, além de divulgar o resultado da
pesquisa e as melhorias realizadas aos discentes.
Parágrafo único - Os coordenadores deverão contar com o apoio dos Núcleos
Docentes Estruturantes - NDEs para elaboração do plano de ação, na divulgação
dos resultados, mas, principalmente na reflexão acadêmica sobre o perfil do
egresso.
Art. 8º -

A Comissão Própria de Avaliação - CPA deverá acompanhar a

implementação dos planos de ação, fazendo valer as propostas de melhorias
apontadas pelos cursos e pela Direção, além de dar publicidade aos resultados
e ações de melhoria realizadas.
Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

Prof.ª Débora Cristina Brettas Andrade Guerra
Vice-Reitora
Centro Universitário UMA

ANEXOS

INSTRUMENTO DE PESQUISA DO ALUNO
Qual o seu curso? (Colocar os cursos da UNA)


xxxx



xxxxx



xxxxx



xxxx



xxxx

Ano de Entrada:

DIMENSÃO: Você, o curso, os professores, a instituição
Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
Tempo

Em Escola Particular

Em Escola Pública

de 1 ano a 2 anos e um mês
mais de 2 anos e dois meses
Todo o ensino médio

Qual modalidade de ensino médio você concluiu?


Ensino médio tradicional



Profissionalizante magistério (Curso Normal)



Profissionalizante
direcionamento)



Educação de Jovens e Adultos (EJA)



Supletivo

técnico.

Qual?

________________

Alguém em sua família concluiu o ensino superior?


Sim. Quantos? _______



Não

(verificar

Qual a principal razão para você ter escolhido a UNA como sua instituição
de educação superior?


Preço da mensalidade



Proximidade à minha residência



Proximidade do meu trabalho



Qualidade acadêmica



Imagem Institucional / Reputação



Foi a única em que obtive aprovação



Possibilidade de ter bolsa de estudo



Outro (especifique)

Você estudou com alguma bolsa e ou desconto?
TEMPO

DESCONTOS

FIES

PRAVALER

CORPORATIVOS

Menos de 1 ano
De um ano a 3 anos
Mais de 3 anos

Por que você escolheu fazer este curso superior?


Pelo enfoque do curso



Por indicação da empresa



Pela minha área de atuação atual



Por indicação de aluno ou ex alunos



Pelas oportunidades atuais do mercado de trabalho



Outro (especifique)

Você já participou de


Iniciação Científica



Estágio NÃO OBRIGATÓRIO

UNA JURO
ZERO

PROUNI



Estágio OBRIGATÓRIO



Monitoria



Atividades de Extensão



Atividades voluntárias dentro e/ou fora da UNA



Líder de Turma



Não participei



Outro (especifique)

Sua graduação contribui para o desenvolvimento das habilidades e
competências descritas abaixo. Considerando 1 para (discordância total) e
5 para (concordância total).


Capacidade de trabalhar em equipe



Capacidade de liderança



Capacidade de tomar decisões



Interesse em buscar por novos conhecimentos



Relacionamento Interpessoal



Capacidade para inovar



Autonomia



Visão Sistêmica



Capacidade de se adaptar às mudanças



Ética



Busca de resultados



Autodisciplina



Habilidade em considerar e se preparar para múltiplos cenários



Habilidade de comunicação oral e escrita



Capacidade de usar redes sociais



Capacidade empreendedora



Capacidade para trabalhar de forma virtual e sustentável



Domínio de informática (conhecimento de softwares)



Visão ampla de mundo



Capacidade de análise e julgamento do conjunto de dados



Capacidade de planejar e organizar as ações



Capacidade de assumir posições diante de situações problema,
considerando as consequências e os riscos



Capacidade de entender as necessidades e opiniões das pessoas



Capacidade de controlar os impulsos emocionais, mantendo o
equilíbrio frente às diversidades

A seguir leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de
concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1
(discordância total) a 5 (concordância total).


Os conteúdos que estão sendo abordados no curso são relevantes
para minha atuação profissional



Considero que sou satisfeito com meu curso



Meu curso me proporcionará estabilidade no mercado profissional



O corpo docente da UNA contribui para minha formação



Em geral, considero que meu curso de graduação é bem aceito no
mercado de trabalho



Considero que a UNA me prepara com uma formação de qualidade



A UNA consegue me auxiliar nas necessidades que vivencio na
atualidade



Já indiquei a UNA e meu curso de formação para outra pessoa.



Já indiquei a UNA para outra pessoa.



Já indiquei meu curso de formação para outra pessoa.



Indicaria a UNA e meu curso de formação para outra pessoa.



Indicaria a UNA para outra pessoa.



Indicaria o meu curso de formação para outra pessoa.



Se fizesse tudo de novo eu escolheria a UNA e meu curso



Se fizesse tudo de novo eu escolheria a UNA.



Se fizesse tudo de novo eu escolheria o mesmo curso de formação.



Tenho conhecimento de empresas conveniadas à UNA para
realização de estágios e/ou empregos



Faria pós-graduação na UNA para dar prosseguimento à minha
carreira profissional.

Na sua visão, quais são as características imprescindíveis para um bom
professor? Marque as três principais


Inovação / atitude empreendedora



Ter experiência profissional



Planejamento de aulas e atividades



Motivador



Atitude interdisciplinar



Avalia com coerência



Atividades extracurriculares



Didática



Inovação



Conhecimento do conteúdo



Atualizado em conhecimentos gerais



Pontualidade e assiduidade



Relacionamento com os alunos



Ajuda o aluno a superar dificuldades



Estimula alunos a desenvolverem-se



Usa recursos didáticos diversificados



Alia teoria e prática



Abertura para conversa sobre aspectos ligados à profissão e ao
mercado de trabalho

DIMENSÃO: Você e o Mercado
Quando iniciou seu curso de graduação você desempenhava atividades
profissionais


Relacionada à área do curso escolhido com vínculo empregatício



Relacionada à área do curso escolhido como voluntário(a)



Relacionada a outra área com vinculo empregatício



Não trabalhava

Qual era o seu cargo ou atividade antes da graduação


Auxiliar



Assistente



Analista Junior



Analista Pleno



Analista Sênior



Coordenador / Supervisor



Gerente



Diretor



Presidente



Autônomo



Empregador



Não se aplica



Outro (especifique)

Qual era sua renda quando entrou na graduação?


Não tinha renda própria



Até 1.000 reais



De 1.001 a 1.500 reais



De 1.501 a 2.000 reais



De 2.001 a 3.000 reais



De 3.001 a 5.000 reais



De 5.001 a 7.000 reais



De 7.001 a 10.000 reais



Acima de 10.001 reais



Outro (especifique)

Atualmente você exerce alguma atividade remunerada


Sim



Não, sou do lar



Não, sou estudante



Não, sou aposentado



Não, sou desempregado



Não, devido a problema de saúde



Outro (especifique)



Não se aplica

Qual é o seu vínculo empregatício?


Empregado com carteira assinada



Empregado sem carteira assinada



Funcionário público concursado



Autônomo/Prestador de serviços



Em contrato temporário ou indeterminado



Estagiário



Proprietário de empresa/negócio



Outro (especifique)



Não se aplica

Há quanto tempo você está na atual ocupação?


Há menos de um ano



De 1 a 2 anos



De 2 a 5 anos



Mais de 5 anos



Não se aplica

A seguir leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de
concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1
(discordância total) a 5 (concordância total). NA - Não se aplica


Atualmente considero que estou satisfeito com minha atividade
profissional.



Meu trabalho atual está relacionado com minha área de formação.



Considero que estou satisfeito (a) com minha renda atual.



Considero que estou satisfeito com minha qualidade de vida como um
todo.



Acredito que vale a pena ser um profissional formado em minha área
de atuação.



Já pensei em ser dono do meu próprio negócio.

Você já pensou em seguir carreira acadêmica (ser professor?)


Já sou professor



Sim, principalmente na UNA



Sim, em qualquer instituição de Ensino Superior



Sim, nos ensinos fundamentais e médios



Não pensei nessa possibilidade



Não tenho interesse

Visando possibilidades de desenvolvimento de carreira, quais das opções
abaixo, mais lhe interessaria: Escolha as 3 de MAIOR INTERESSE.


Conhecimento do mercado de atuação e possibilidades de inserção



Conhecimento de língua estrangeira



Conhecimentos avançados em informática



Etiqueta empresarial e marketing pessoal



Elaboração adequada de currículo



Comportamento em uma entrevista



Raciocínio lógico e analítico



Sustentabilidade corporativa



Relacionamento interpessoal



Ética pessoal e corporativa



Flexibilidade e equilíbrio emocional



Empreendedorismo



Liderança



Gestão de pessoas e conflitos



Trabalho em equipe



Sustentabilidade corporativa



Planejamento estratégico



Gestão de projetos



Processo de tomada de decisão



Cultura e valores organizacionais



Planejamento de sua carreira

DIMENSÃO: Você e a UNA
Você mantém contato com os colegas do seu curso que estudam em outro
turno e/ou campus?


Sim



Não

Você tem contato com alguma comunidade de ex- alunos Una?


Sim



Não

Qual o seu nível de interesse nas atividades abaixo relacionadas:
Nenhum interesse - Pouco interesse - Muito interesse
Acesso à biblioteca
Canal de relacionamento com ex-alunos
Acesso a portal de vagas de emprego
Coaching e orientação de carreira
Eventos de confraternização para alunos e ex-alunos
Palestras e workshops
Cursos de curta duração
Cursos de Idiomas
Receber informativos impressos
Receber informativos eletrônicos
Intercâmbios
Iniciação Científica
Estágio NÃO OBRIGATÓRIO
Monitoria
Atividades de Extensão
Atividades voluntárias dentro e/ou fora da Una
Líder de Turma
Outros (indique)
Atualize seus dados
Facebook
Linkedin
Email

Celular
Esta área é livre para outros comentários. Fique à vontade e registre aqui
suas sugestões, elogios e/ou críticas com ética. Sua opinião é muito
importante para a Una.

INSTRUMENTO DE PESQUISA DO EGRESSO
Qual o seu curso?


Administração



Arquitetura e Urbanismo



Engenharia Civil



Engenharia de Produção



Engenharia Mecânica

Ano de Entrada:

DIMENSÃO: Você, o curso, os professores, a instituição
Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
Tempo

Em Escola Particular

Em Escola Pública

de 1 ano a 2 anos e um mês
mais de 2 anos e dois meses
Todo o ensino médio

Qual modalidade de ensino médio você concluiu?


Ensino médio tradicional



Profissionalizante magistério (Curso Normal)



Profissionalizante
direcionamento)



Educação de Jovens e Adultos (EJA)



Supletivo

técnico.

Qual?

________________

Alguém em sua família concluiu o ensino superior?


Sim. Quantos? _______ (verificar direcionamento)

(verificar



Não

Quem mais o incentivou a cursar a graduação?


Ninguém



Pais



Outros membros da família



Professores



Líder ou representante religioso



Colegas/amigos



Outros (especifique)

Algum dos grupos abaixo foi determinante para você superar as
dificuldades vividas durante seu curso superior e concluí-lo?


Não tive dificuldade



Não recebi apoio para enfrentar dificuldades



Pais



Avós



Irmão, primos ou tios



Líder ou representante religioso



Colegas de curso ou amigos



Professores de curso



Profissionais de serviço de apoio ao estudante da IES (NOPp)



Colegas de Trabalho



Outros (especifique)

Qual a principal razão para você ter escolhido a Una como sua instituição
de educação superior?


Preço da mensalidade



Proximidade à minha residência



Proximidade do meu trabalho



Qualidade acadêmica



Imagem Institucional / Reputação



Foi a única em que obtive aprovação



Possibilidade de ter bolsa de estudo



Outro (especifique)

Você estudou com alguma bolsa e ou desconto?
TEMPO

DESCONTOS

FIES

PRAVALER

CORPORATIVOS

Menos de 1 ano
De um ano a 3 anos
Mais de 3 anos

Por que você escolheu fazer este curso superior?


Pelo enfoque do curso



Por indicação da empresa



Pela minha área de atuação atual



Por indicação de aluno ou ex alunos



Pelas oportunidades atuais do mercado de trabalho



Outro (especifique)

Durante o seu curso de graduação, você participou de:


Iniciação Científica



Estágio NÃO OBRIGATÓRIO



Estágio OBRIGATÓRIO



Monitoria



Atividades de Extensão (projetos e programas)



Idiomas



Cursos de Curta Duração

UNA JURO
ZERO

PROUNI



Intercâmbio



Ciência Sem Fronteiras



Atividades voluntárias dentro e/ou fora da UNA



Líder de Turma



Não participei



Outro (especifique)

Você teve conhecimento das atividades realizadas pela instituição?

ATIVIDADES

TIVE CONHECIMENTO

NÃO TIVE CONHECIMENTO

Iniciação Científica
Estágio
Monitoria
Atividades de Extensão (cursos de
curta duração, idiomas, projetos)
Líderes de Turma

Pensando nas habilidades e competências desenvolvidas durante o seu
curso, você considera que este contribui para que desenvolvesse seu
diferencial como profissional. Considerando 1 para (discordância total) e 5
para (concordância total).


Capacidade de trabalhar em equipe



Capacidade de liderança



Capacidade de tomar decisões



Interesse em buscar por novos conhecimentos



Relacionamento Interpessoal



Capacidade para inovar



Autonomia



Visão Sistêmica



Capacidade de se adaptar às mudanças



Ética



Busca de resultados



Autodisciplina



Habilidade em considerar e se preparar para múltiplos cenários



Habilidade de comunicação oral e escrita



Capacidade de usar redes sociais



Capacidade empreendedora



Capacidade para trabalhar de forma virtual e sustentável



Domínio de informática (conhecimento de softwares)



Visão ampla de mundo



Capacidade de análise e julgamento do conjunto de dados



Capacidade de planejar e organizar as ações



Capacidade de assumir posições diante de situações problema,
considerando as consequências e os riscos



Capacidade de entender as necessidades e opiniões das pessoas



Capacidade de controlar os impulsos emocionais, mantendo o
equilíbrio frente às diversidades

A seguir leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de
concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1
(discordância total) a 5 (concordância total).


Os conteúdos estudados durante a graduação foram relevantes para
minha atuação profissional



Considero que sou satisfeito com meu curso de formação



Meu curso me proporcionará estabilidade no mercado profissional



O corpo docente da Una contribui para minha formação



Em geral, considero que meu curso de graduação foi relevante para
o ingresso no mercado de trabalho



Considero que a Una me preparou com uma formação de qualidade



A Una, durante a minha formação, conseguiu atender às
necessidades que vivencio na atualidade



Já indiquei a Una e meu curso de formação para outra pessoa.



Já indiquei a Una para outra pessoa.



Já indiquei meu curso de formação para outra pessoa.



Indicaria o Una e meu curso de formação para outra pessoa.



Indicaria a Una para outra pessoa.



Indicaria o meu curso de formação para outra pessoa.



Se fizesse tudo de novo, eu escolheria a Una e meu curso de
formação



Se fizesse tudo de novo, eu escolheria a Uma.



Se fizesse tudo de novo eu escolheria o mesmo curso de formação.



Durante a graduação tive conhecimento de empresas conveniadas à
Una para realização de estágios e ou empregos



Durante a graduação, a Una me preparou para o mundo do trabalho
e me ofereceu oportunidade de emprego dentro de minha área de
formação.



Considero que cursar uma pós-graduação é importante para a minha
formação



Faria pós-graduação na Una para dar prosseguimento à minha
carreira profissional.

Sobre a continuidade de seus estudos:
ATIVIDADE

SIM

NÃO

NA UNA

EM OUTRA INSTITUIÇÃO?
QUAL

Estou realizando outro
curso de graduação
Estou realizando ou já
realizei curso de pósgraduação lato sensu
(especialização)
Estou realizando ou já
realizei curso de pósgraduação stricu sensu
(mestrado ou doutorado)

Outros cursos (especifique)

Na sua visão, quais são as características imprescindíveis para um
bom professor? Marque as três principais


Inovação / atitude empreendedora



Ter experiência profissional



Planejamento de aulas e atividades



Motivador



Atitude interdisciplinar



Avalia com coerência



Atividades extracurriculares



Didática



Conhecimento do conteúdo



Atualizado em conhecimentos gerais



Pontualidade e assiduidade



Relacionamento com os alunos



Ajuda o aluno a superar dificuldades



Estimula alunos a desenvolverem-se



Usa recursos didáticos diversificados



Alia teoria e prática



Abertura para conversa sobre aspectos ligados à profissão e ao
mercado de trabalho

DIMENSÃO: Você e o Mercado
Quando iniciou seu curso de graduação você desempenhava atividades
profissionais


Relacionadas à área do curso escolhido com vínculo empregatício



Relacionadas à área do curso escolhido como voluntário(a)



Relacionadas a outra área com vínculo empregatício



Não trabalhava

Qual era o seu cargo ou atividade antes da graduação?


Auxiliar



Assistente



Analista Junior



Analista Pleno



Analista Sênior



Coordenador / Supervisor



Gerente



Diretor



Presidente



Autônomo



Empregador



Não se aplica



Outro (especifique)

Qual era sua renda quando entrou na graduação?


Não tinha renda própria



Até 1.000 reais



De 1.001 a 1.500 reais



De 1.501 a 2.000 reais



De 2.001 a 3.000 reais



De 3.001 a 5.000 reais



De 5.001 a 7.000 reais



De 7.001 a 10.000 reais



Acima de 10.001 reais



Outro (especifique)

Marque a opção que melhor descreve a sua situação:


Trabalho na área a qual me formei mesmo antes da graduação



Iniciei meus trabalhos a qual me formei durante a graduação



Não trabalhei na área a qual me formei até o momento, e tenho
interesse em ingresssar



Não trabalhei na área a qual me formei até o momento, e não tenho
interesse em ingressar

Você começou a trabalhar na área para qual se formou:


Nos primeiros 6 meses de formados



De 6 meses a 1 ano de formado



De um 1 ano a 2 anos de formado



Após 2 anos de formado



Não trabalhei na área

Atualmente você exerce alguma atividade remunerada


Sim



Não, sou do lar



Não, sou estudante



Não, sou aposentado



Não, sou desempregado



Não, devido a problema de saúde



Outro (especifique)



Não se aplica

Qual é o seu vínculo empregatício?


Empregado com carteira assinada



Empregado sem carteira assinada



Funcionário público concursado



Autônomo/Prestador de serviços



Em contrato temporário ou indeterminado



Estagiário



Proprietário de empresa/negócio



Outro (especifique)



Não se aplica

Há quanto tempo você está na atual ocupação?


Há menos de um ano



De 1 a 2 anos



De 2 a 5 anos



Mais de 5 anos



Não se aplica

Qual era o seu cargo ou atividade você ocupa atualmente


Auxiliar



Assistente



Analista Junior



Analista Pleno



Analista Sênior



Coordenador / Supervisor



Gerente



Diretor



Presidente



Autônomo



Empregador



Não se Aplica



Outro (especifique)

Qual era sua renda atual?


Não tinha renda própria



Até 1.000 reais



De 1.001 a 1.500 reais



De 1.501 a 2.000 reais



De 2.001 a 3.000 reais



De 3.001 a 5.000 reais



De 5.001 a 7.000 reais



De 7.001 a 10.000 reais



Acima de 10.001 reais



Outro (especifique)

A seguir leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de
concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1
(discordância total) a 5 (concordância total). NA - Não se aplica


Atualmente considero que estou satisfeito com minha atividade
profissional.



Meu trabalho atual está relacionado com minha área de formação.



Considero que estou satisfeito (a) com minha renda atual.



Ter sido aluno da Una facilitou a minha inserção no mercado de
trabalho



Considero que estou satisfeito com minha qualidade de vida como um
todo.



Acredito que vale a pena ser um profissional formado em minha área
de atuação.



Já pensei em ser dono do meu próprio negócio.

Você já pensou em seguir carreira acadêmica (ser professor?)


Já sou professor



Sim, principalmente na Una



Sim, em qualquer instituição de Ensino Superior



Sim, nos ensinos fundamentais e médios



Não pensei nessa possibilidade



Não tenho interesse

Para as possibilidades de requalificação e planejamento de carreira, qual
das opções abaixo mais lhe interessaria. Escolha as 3 de MAIOR
INTERESSE.


Conhecimento do mercado de atuação e possibilidades de inserção



Conhecimento de língua estrangeira



Conhecimentos avançados em informática



Etiqueta empresarial e marketing pessoal



Elaboração adequada de currículo



Comportamento em uma entrevista



Raciocínio lógico e analítico



Sustentabilidade corporativa



Relacionamento interpessoal



Ética pessoal e corporativa



Flexibilidade e equilíbrio emocional



Empreendedorismo



Liderança



Gestão de pessoas e conflitos



Trabalho em equipe



Sustentabilidade corporativa



Planejamento estratégico



Gestão de projetos



Processo de tomada de decisão



Cultura e valores organizacionais



Planejamento de sua carreira

DIMENSÃO: Você e a Una
Você mantém contato com os colegas do seu curso de graduação?


Sim



Não

Você faz parte com alguma comunidade de ex- alunos Una?


Sim



Não

Para mantermos o vínculo com você, qual o seu nível de interesse nas
atividades abaixo relacionadas:
Nenhum interesse - Pouco interesse - Muito interesse


Acesso à biblioteca



Canal de relacionamento com ex-alunos



Acesso a portal de vagas de emprego



Coaching e orientação de carreira



Eventos de confraternização para alunos e ex-alunos



Palestras e workshops



Pós-graduação



Outra graduação



Cursos de curta duração



Cursos de Idiomas



Receber informativos impressos



Receber informativos eletrônicos



Intercâmbios



Outros (indique)

ESTAMOS ATUALIZANDO OS DADOS DOS EX-ALUNOS DA UNA. VOCÊ PODE FORNECER OS DADOS ABAIXO PARA
QUE MANTENHAMOS UMA CONTATO MAIS PRÓXIMO. (NÃO PRECISA ser obrigatório)
Facebook

Linkedin
Email
Celular
Endereço
Esta área é livre para outros comentários. Fique à vontade e registre aqui
suas sugestões, elogios e/ou críticas com ética. Sua opinião é muito
importante para a Una.

