4ª ATA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE
EGRESSOS
Na sala de reunião da Reitoria do IFG, no município de Goiânia, no dia 25 de
outubro de 2018 às 09:30 horas da manhã, reuniram-se por meio de
videoconferência os membros dos comitês gestores de acompanhamento de
egressos do IFG, com a presença de: Fabiano Paiva Vieira (Formosa/PROEX),
Murilo de Assis Silva (Câmpus Formosa/CGG), Bruno Quirino Leal (Câmpus
Formosa), Letícia Cunha Fernandes (Câmpus Goiânia Oeste), Roney Lopes Lima
(Câmpus Jataí), Renato Oliveira Abreu (Câmpus Jataí), Adriana Rosely Silva
(Câmpus Águas Lindas), Emille Cristina Oliveira de Souza (Câmpus Águas Lindas),
Rafael Gonçalves Borges (Campus Goiânia), Charlise Fortunato Pedroso (Câmpus
Goiânia Oeste), Fábio Kuhn (Câmpus Águas Lindas), Raclene (Câmpus Goiânia
Oeste), Leila Patrícia Gonzaga da Silva (Câmpus Anápolis), Tiago Gomes de Araújo
(Câmpus Águas Lindas). Fabiano Paiva Vieira pediu desculpas ao constatar que o
horário da reunião no memorando de convocação estava diferente do previsto no
e-mail, em seguida passou a expor os informes, relatando sobre a aprovação da
minuta de regulamento de acompanhamento de egressos do Instituto Federal de
Goiás pelo Conselho Superior da instituição - CONSUP. Ressaltou ainda a
necessidade de recomposição dos comitês gestores locais e geral devido às
modificações propostas durante o trâmite do regulamento nas instâncias
institucionais. Além disso, explanou sobre a previsão de elaboração de plano de
trabalho e relatório periódico, solicitou o posicionamento dos membros sobre a
periodicidade destes e propôs que fosse realizado anualmente, o que foi consenso
entre os membros. No segundo informe houve a divulgação do Encontro de
Egressos do Câmpus Águas Lindas no dia 7 de novembro de 2018, quando
parabenizou a equipe do Câmpus pela iniciativa. Depois dos informes, no primeiro
ponto de pauta, aprovou-se a Ata da reunião anterior sem considerações, após o
esclarecimento que não houve solicitações para correções. Em seguida, iniciou-se a
avaliação final do formulário da pesquisa de acompanhamento de egressos do IFG.
As questões iniciais não receberam sugestões, porém acataram-se as sugestões da
questão nove com modificações no título e conteúdo das alternativas, inclusive a
solicitação do Prof. Bruno Leal (Câmpus Formosa) para modificar a alternativa “b” a
fim de inserir projeto de extensão no texto do item. A questão sobre a intenção do
discente ao cursar a área ofertada pelo IFG inserida pela equipe do Observatório foi
aprovada com o acréscimo do seguinte item “Não, minha intenção é obter uma
preparação de qualidade para aprovação no vestibular”, sugerido pela Prof.ª
Charlise Fortunato Pedroso. A equipe do Observatório sugeriu modificações textuais
nos enunciados das seguintes questões: 11, sobre a continuidade dos estudos por
parte dos egressos, 12, sobre as contribuição da formação no IFG para o
desenvolvimento do egresso, 13, sobre a avaliação do curso, 14, sobre fatores
motivadores para novo vínculo com o IFG, e 15, sobre a atuação na área de

formação, sendo todos foram aprovados. A questão 16 foi aprovada com
modificações em seus itens. Rafael Gonçalves Borges ressaltou que as questões 17
e 18 sobre o estágio estavam bem distantes da situação da Licenciatura, propôs
ainda a sua retirada, porque nenhuma das questões contemplava o contexto da
Licenciatura, situação reforçada por Charlise Fortunato Pedroso e Renato Abreu.
Rafael Gonçalves Borges sugeriu inserir itens para alunos das Licenciaturas. Letícia
Cunha do Câmpus Goiânia Oeste explicou que nos cursos da saúde, os estágios
são realizados no setor público. Fabiano esclarece que na reunião anterior foi
sugerida a exclusão das questões relacionadas ao estágio, porém o coletivo não
aprovou a sugestão, que poderia ser revista após a implementação da pesquisa
específica de estágio. Rafael Gonçalves Borges questionou se essa decisão pela
manutenção das questões do estágio não seria irrevogável, reforçando que na
Educação o estágio acontece em escolas públicas e não há estágio em escola
particular, afirmou ainda que o objetivo da formação de professores no IF é para as
Redes Públicas e não há a lógica da empresa. Letícia Cunha sugeriu que as
questões fossem mantidas e houve um consenso pela manutenção delas, porém,
solicitou que o termo empresa fosse substituído por instituição, então, Fabiano
informou que esta substituição ocorreria em todo formulário. A questão 19, sobre as
razões para a atuação fora da área de formação, foi aprovada com modificações no
enunciado e nos itens. A questão 20, sobre os meios utilizados para atualização na
área de formação, e 21, sobre a renda mensal bruta, foram aprovadas com
modificação em seus enunciados, porém houve a inserção de um item sugerido pela
equipe do Observatório nesta última. Por fim, a questão 22 foi aprovada com
modificação no enunciado e a questão final, 23, foi mantida como estava. Em
seguida, discutiu-se o próximo ponto de pauta, as estratégias para individualização
do acompanhamento de egressos por área, então Fabiano sugeriu a realização de
reuniões setoriais e a criação de formulários individualizados, colocando à
disposição dos comitês locais o apoio do Comitê Gestor Geral e da Coordenação de
Estágio e Trabalho, ressaltou ainda iniciativas como o encontro de egressos do
Câmpus Águas Lindas e o Café Empresarial do Câmpus Jataí. A equipe deste
último relatou que o Café Empresarial exerce papel fundamental nas parcerias
institucionais do Câmpus, ressaltaram ainda que o feedback é muito rico e que
aproveitam a oportunidade para esclarecer questões legais sobre estágio. Fábio do
Câmpus Águas Lindas informou que no Encontro de Egressos haverá um momento
de debate com a participação dos parceiros de estágios e esperam que enriqueça
as demandas dos estagiários e das instituições, ressaltou ainda que estão sempre
em contato com os supervisores de estágio, os parceiros, e utilizam a avaliação dos
estágios como parâmetro do andamento das atividades. Finalmente, o terceiro
ponto de pauta, as sugestões para o 3º Encontro do Mundo do Trabalho foi
debatido, porém ficou estabelecido que os comitês locais fizessem uma discussão
no Câmpus sobre o evento para posteriormente compartilhar com o coletivo, a fim

de encontrar os melhores encaminhamentos e sugestões para o evento. A equipe
DAPT agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:55.

