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Equipe egressos

� DIP:
� Profa. Sandra R. S. Ferreira

� STA. Paulo de Morisson

� NPD:
� STA. José Marcos da Silva

� STA. Roque Oliveira Bezerra

� Design:
� Prof. Milton Horn Vieira

� Profa. Mônica Stein

� Estagiário: Thales Macedo

http://www.masternewmedia.org/



www.egressos.ufsc.br

� Sistema de acompanhamento de egressos;
� Manter atualizados os registros de alunos egressos

� Canal de comunicação entre UFSC e Ex-Alunos;

� Egresso:
� Avaliar o desempenho da instituição 

� Fornece subsídios para a atualização dos projetos pedagógicos; 

� UFSC:
� Observar a integração profissional do egresso na sociedade e o seu perfil;

� Promover a educação continuada, as atualizações acadêmicas e a integração 
entre egressos e instituição;

� MEC (instrumento de avaliação institucional e dos cursos):
� Dimensão: Organização didático-pedagógica.



www.egressos.ufsc.br

� Portal de egressos:

� aproximação entre egressos, 

� participação em eventos na UFSC, 

� convite para proferir palestras, 
participar de bancas,

� oferta de campos de estágio,

� utilização continuada da BU,

� promover ações de integração,

� reconhecer egressos de destaque.
http://www.roraima-brasil.com.br/



Número de egressos UFSC

� Cursos de Graduação
� Registro do CAGR a partir de 1970: 61.400 egressos

� Aproximadamente 5.000 egressos anteriores

� Faculdades de Direito (1934), Medicina e Farmácia,

� Faculdades de Ciências Econômicas e Serviço Social.

� Pós-graduação:
� Registro no CAPG a partir 1997: 10.985

� De 1970 até julho de 2009:

� Mestrado: 17.798

� Doutorado: 3.413



Ações 2010

� Identidade visual do portal:
� Projeto conjunto: DIP/NPD/Design

� Estimular cadastramento:
� Informações para os cursos (mercado, currículo, etc.)

� Ciclo de palestras 2010
� Egressos de diversas áreas: 50 anos UFSC

� Reconhecimento de egressos ilustres:
� Revista eletrônica

� Diploma e/ou medalha para egressos ilustres.

� Divulgação para coordenadorias de curso
� Busca de contatos de egressos para divulgação do portal

� Divulgação em veículos de comunicação.







Sugestões e informações

administrador@egressos.ufsc.br

www.egressos.ufsc.br


