PROGRAMA DE BOLSA ACADÊMICA DE
EXTENSÃO – PBAEX / EDIÇÃO – 2016
CAMPUS BOA VISTA/ CENTRO
ANEXO III
FORMULÁRIO DA VERSÃO ELETRÔNICA DO PROJETO / DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
PBAEX – 2016

01. Título do Projeto
A INSERÇÃO DOS EGRESSOS DO IFRR /CAMPUS BOA VISTA-CENTRO NO MERCADO DE TRABALHO.

02. Temporalidade/Duração e Carga Horária
Data Início

Data Término

Duração

18/04/2016

18/10/2016

6 meses

Carga Horária Semanal Carga Horária Total
10h

220h

03. Área(s) Temática(s) da Política de Extensão do IFRR envolvida(s) no Projeto

( ) Comunicação
( ) Cultura
( ) Direitos Humanos e Justiça
(x) Educação

( ) Meio Ambiente
( ) Saúde
( ) Tecnologia e Produção
(x) Trabalho

04. Programa da Política de Extensão do IFRR ao qual o projeto está vinculado

( ) Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do Campo e aos APLS Urbanos e Rurais.
( ) Educação Profissional, Esporte, Cultura e Lazer
(x) Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania
05. Público- Alvo e Local de Execução do Projeto
ALUNOS EGRESSOS DO IFRR/ CAMPUS BOA VISTA.

06. Objetivo Geral (O que se pretende alcançar ao final do projeto?)
Sistematizar as informações relacionadas aos egressos, visando à aquisição de dados oficiais para subsidiar
as atividades de avaliação e acompanhamento dos cursos oferecidos pelo IFRR, bem como para extinção,
reformulação e/ou implantação de cursos técnicos e superiores oferecidos pelo IFRR estando em sintonia
com a demanda de mercado.

07. Objetivos Específicos (Desdobramento do Objetivo Geral, orientam as metas a serem
alcançadas por meio dos indicadores físicos)





Subsidiar estudos de demanda para implantação de novos cursos técnicos e superiores;
Levantar dados sobre os egressos no mercado de trabalho;
Diagnosticar as causas dos egressos não estarem atuando no mercado de trabalho (desempregados,
atuantes em áreas diferentes de suas habilitações).
Analisar a satisfação dos conhecimentos adquiridos no curso para a prática no trabalho.

08. Justificativa (Detalhar o porquê do Projeto e demonstrar a relação com o Ensino e a Pesquisa)
O Instituto Federal de Roraima/Campus Boa Vista-Centro forma profissionais de nível Técnico e superior para
atender a demanda de mercado, porém, sem nenhum mecanismo sistemático de acompanhamento dos seus
egressos. Com o objetivo de levantar problemas e dificuldades ou mesmo satisfação destes egressos no
mercado de trabalho, estamos elaborando um projeto para sistematizar as informações destes alunos.
Para isso, é necessário a criação de mecanismos para acompanhamento e levantamento de informações para
podermos avaliar os cursos praticados pelo IFRR/Campus Boa Vista Centro e correção no andamento dos
mesmos, bem como propostas de criação de novos cursos que estejam em consonância com o mercado de
trabalho.

09. Descrição das atividades do Projeto (Detalhar o que será executado com o Projeto)




Cadastrar 50 dos ex-alunos dos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 dos cursos de eletrotécnica,
edificações, informática, educação física e enfermagem.
Inscrever pelo menos 100 alunos dos cursos técnicos e superiores, para acompanhamento.

10. Metodologia (Detalhar como o Projeto será executado)




Conferir os resultados dos concursos públicos;
Fazer levantamento junto aos órgãos públicos quanto à contratação de egressos do IFRR;
Realizar entrevista aos ex-alunos quanto à satisfação de estar exercendo a profissão ou não e quanto
ao ensino prestado pelo instituto.

11 Avaliação e verificação de Resultados (De que maneira o Projeto será avaliado?)
Através dos resultados obtidos, cadastraremos os egressos de modo que possa ser feito um
acompanhamento mais efetivo, sistematizando as informações dos mesmos e facilitando o levantamento de
dados para melhoria do ensino no IFRR.

12. Impactos e Resultados Esperados (Que benefícios são esperados?)
Este trabalho tem como finalidade obter informações que possam realimentar ou reformular o currículo e o
processo ensino-aprendizagem. Através deste processo será possível fazermos um acompanhamento e
redirecionar os caminhos dos Cursos Técnicos em eletrotécnica, edificações, informática, enfermagem e o
curso de licenciatura em educação física, possibilitando ao IFRR uma melhoria no sistema de ensino com
base nos questionários realizados juntamente com os egressos.

13. Cronograma de Execução do Projeto/Programa/Atividade (distribuição das atividades ao
longo do período de duração do projeto/programa/da atividade)
Atividade
Solicitar junto ao DERA a relação dos alunos concluintes.
Pesquisar os egressos do IFRR que obtiveram sucesso em
concursos públicos e vestibulares.
Realizar entrevistas aos ex-alunos quanto ao sistema de
ensino utilizado no IFRR e quanto a satisfação de exercer ou
não a profissão.
Levantamento dos dados e organização dos mesmos no
sistema de acompanhamento de egressos.
Organização do encontro de egressos e culminância do
projeto.
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