
 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2021 

 

A DIREÇÃO ACADÊMICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

REGIMENTAIS, EM ESPECIAL NO ART. 16, INCISO V,  

 

RESOLVE:  

Art.1º. Estabelecer as finalidades, objetivos, atribuições e normas para o 

desenvolvimento e operacionalização do  Programa de Acompanhamento de Egressos 

da ESAB. 

Art.2º.  O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) estabelece a comunicação 

e promove a interação entre  a instituição e os ex-alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação, visando à integração entre egressos e a ESAB.  

§ 1º Considera-se egresso para fins deste Regulamento o acadêmico que integralizou a 

estrutura curricular do curso de graduação e pós-graduação na ESAB.   

§ 2º Para participar do PAE e ter acesso a seus benefícios, o ex-estudante deve realizar o 

cadastro do Programa, disponibilizado no site da ESAB, e mantê-lo atualizado.  

§ 3º O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) é o órgão responsável por planejar 

ações, acompanhar e avaliar o Programa de Acompanhamento de Egressos. 

Art.3º. São objetivos do Programa de Acompanhamento de Egressos:  

I – Desenvolver uma política de acompanhamento do egresso, objetivando uma 

integração entre escola, empresa e sociedade;  

II – Manter o contato com alunos egressos, promovendo oportunidades de formação 

contínua;    

III – Incentivar a participação dos egressos em atividades e programas da ESAB, como 

a participação em grupos de estudo do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE); 

IV - Divulgar e colaborar em processos de seleção e convocação para oportunidades 

profissionais adequadas de acordo com o perfil de egresso dos cursos de graduação;  



 
 

 

V – Disponibilizar ao egresso informações e orientações sobre a inserção no mercado de 

trabalho e capacitação profissional;  

VI – Analisar o desenvolvimento profissional dos ex-alunos, como a inserção no 

mercado de trabalho e a relação com a formação inicial promovida pela ESAB;  

VII - Promover uma avaliação contínua a respeito da eficácia dos serviços educacionais 

prestados pela ESAB, da adequação das concepções e matrizes curriculares dos cursos e 

perfis de egresso às demandas sociais, profissionais e econômicas.   

Art.4º. Os egressos dos cursos de graduação da ESAB, cadastrados no Programa de 

Acompanhamento de Egressos, terão acesso ao benefício de desconto estipulado pela 

instituição nos cursos de pós-graduação e de segunda graduação ofertados pela ESAB.  

Parágrafo Único. Esse benefício não é cumulativo a outros programas de desconto da 

ESAB, ficando a critério do egresso optar por um dos benefícios vigentes.  

Art.5º. O canal de comunicação entre a ESAB e os egressos será estabelecido por meio 

do endereço eletrônico da instituição, no “Portal do Egresso”.  

Art.6º.  Os casos omissos serão resolvidos pelo NAP e pela Direção Acadêmica, nos 

limites de sua competência. 

Art.7º.  Estas normas entram em vigor na presente data.   

 

 

Vila Velha, 29 de junho de 2021.  

 

Thalita Cunha Rezende Massini  

 Diretora Acadêmica.   

 


