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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde 2017, um grupo transdisciplinar de pesquisadores, oriundos de 

diversas unidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), reúne-se para 

discutir a temática dos egressos. Em dezembro de 2017, foi organizado pelo Instituto de 

Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) e pelo Programa Sempre UFMG 

o Workshop UFMG Pesquisa Egressos1, atividade integrante do Colóquio Educação 

Superior: dimensões e perspectivas transdisciplinares, também organizado pelo IEAT. 

Esse workshop ampliou o debate institucional sobre o assunto, na medida em que 

divulgou pesquisas concluídas e em andamento e fomentou a articulação entre diversos 

setores, serviços e pesquisadores da UFMG com interesse institucional e acadêmico no 

tema. 

As pesquisas sobre egressos do ensino superior tiveram início de forma 

sistemática na primeira metade do século XX. Esses estudos, geralmente feitos por 

sociólogos e economistas interessados na mudança do ensino superior e nos 

desenvolvimentos do mercado de trabalho, foram gradativamente retomados na 

atualidade pelos centros estatísticos governamentais, como na França, ou integrados em 

sistemas autônomos nacionais, como na Grã-Bretanha e na Itália (PAUL, 2015). 

 O acompanhamento dos egressos se faz importante, pois proporciona 

conhecimento sobre as trajetórias, a atuação e a inserção no mercado, permitindo 

levantar informações para a (re) elaboração dos cursos e de suas políticas educacionais.  

Em relação à avaliação de egressos dos cursos de graduação, é importante 

destacar que a partir da lei 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (SINAES), criaram-se instrumentos de avaliação institucional para 

indicar a qualidade das Instituições de Ensino Superior (IES), bem como de seus cursos 

de graduação, e o desempenho de seus estudantes. Para avaliação externa, os mais 

recentes instrumentos foram estabelecidos pela Portaria MEC nº 1.382, de 31 de 

outubro de 2017, sendo a avaliação dos egressos um de seus indicadores de qualidade. 

Nesta, busca-se avaliar o perfil profissional do egresso e sua inserção no ambiente 

socioeconômico, além da presença de política institucional de acompanhamento dos 

egressos.  

                                                           
1 Este workshop gerou um livro com 17 capítulos oriundos de dissertações e teses sobre egressos que será 

lançado em breve pela editora UFMG.  
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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES) tem manifestado o desejo de considerar a atuação profissional dos egressos 

como elemento importante na avaliação dos programas de pós-graduação. No 

documento final da comissão nacional de acompanhamento do Plano Nacional de Pós-

graduação (PNPG 2011-2020), publicado em 2018, a CAPES elaborou uma proposta de 

acompanhamento dos egressos na qual aponta que “o destino dos egressos deve ser 

monitorado pelos programas, já que a natureza e o impacto de sua atividade após o 

doutoramento […] é um excelente indicador de qualidade do estudante formado e da 

instituição e do programa que o forma” (p. 15). Ainda sobre a atuação profissional como 

dimensão importante na avaliação dos programas, Ortigoza, Poltroniéri e Machado 

(2012) destacam que “a análise do quadro geral da inserção profissional dos egressos é 

uma forma inequívoca para avaliação de Programas de Pós-graduação no que tange à 

qualidade de sua formação e preparo de profissionais gabaritados para o mercado de 

trabalho” (p. 243). Ademais, os indicadores sobre a atuação ocupacional dos mesmos 

são um dos novos critérios de avaliação adotados pela CAPES. 

Atualmente no Brasil, várias universidades estão criando “Portais de 

Egressos” a fim de acompanhar a trajetória dos diplomados, tanto da graduação quanto 

da pós-graduação. Paul (2015), por meio de análises de sites das instituições, identificou 

32 instituições de ensino superior que possuem Portais de Egressos. Dentre essas 

instituições estão “quatro universidades federais, três universidades estaduais, uma 

universidade municipal, dois institutos federais, onze universidades particulares e doze 

faculdades privadas” (p. 320).  

 

1.1 Missão da UFMG e o acompanhamento de egressos 

 

Visando cumprir integralmente com suas finalidades e honrar o 

compromisso com os interesses sociais, a UFMG assume como missão gerar e difundir 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais. Destaca-se como instituição de 

referência na formação de indivíduos críticos e éticos, dotados de sólida base científica 

e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade, que 

busquem o desenvolvimento econômico, a diminuição de desigualdades sociais e a 

redução das assimetrias regionais, bem como o desenvolvimento sustentável. 
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A missão da Universidade é traduzida em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), documento prospectivo e de referência sobre as metas, os objetivos 

e as ações da IES, e balizador das estratégias para alcançar esses objetivos. O PDI 

estabelece uma série de indicadores de desempenho a fim de possibilitar a análise da 

situação atual e dos avanços alcançados pela instituição ao longo do tempo. O 

monitoramento dos egressos é uma das atividades contempladas pelo PDI, mostrando-se 

relevante em termos da avaliação institucional.  

De fato, o acompanhamento dos egressos produz informação relevante para 

a consecução de diversos aspectos da missão da universidade. Ao traçar os contornos da 

composição socioeconômica e cultural dos graduados, pesquisas de egressos auxiliam 

as universidades a conhecerem o perfil e as características dos estudantes que 

efetivamente concluem a graduação e a pós-graduação. Essas informações permitem à 

IES compreender qual público tem atendido, além de possibilitarem a identificação de 

áreas e cursos nos quais é necessário ampliar ou remanejar o número de vagas; baseiam, 

ainda, o desenho de ações capazes de diminuir a evasão – que, em alguns cursos e 

carreiras, constitui-se em fenômeno preocupante. 

Considerando que colaborar para a diminuição das disparidades sociais por 

meio da democratização das oportunidades de acesso à educação constitui-se em uma 

das finalidades da educação superior pública, gratuita e de qualidade, o 

acompanhamento dos egressos contribui para que a universidade identifique alguns dos 

efeitos advindos da ampliação da escolarização da população. Dentre eles, destaca-se a 

construção de capital cultural e a constituição de redes, fenômenos que se relacionam 

diretamente às vivências no ambiente acadêmico. 

Para além de compreender e identificar questões relativas à inserção 

profissional e à trajetória educacional de seus egressos, esse tipo de monitoramento 

colabora para que a IES avalie sua atuação, identificando mecanismos que possam 

aprimorar a qualidade da formação ofertada. Entre tais mecanismos, enfatizamos ações 

voltadas ao enriquecimento e à diversificação da experiência acadêmica, uma vez que a 

vivência universitária não se restringe (ou não deveria se restringir) às paredes da sala 

de aula, mas abarca as experiências construídas e partilhadas nos eventos culturais 

promovidos ou apoiados pela universidade. 

Também, o acompanhamento de egressos é relevante para a configuração de 

programas de assistência estudantil, para o acesso à iniciação científica e na 
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fundamental conexão com a sociedade, por meio da extensão, entre diversos outros 

tipos de experiências e vivências propiciados pela passagem na IES e que se refletem na 

atuação e no desempenho dos egressos durante suas experiências profissionais e 

acadêmicas. Em suma, ao dar voz aos seus egressos, a universidade abre as portas para a 

sociedade e exercita a habilidade de se colocar em permanente reflexão e avaliação, 

aprimorando-se continuamente e mantendo-se firme em seu propósito de ofertar 

educação com qualidade, consistência e relevância social. 

 

1.2 Contribuições para a política institucional de acompanhamento de egressos   

 

As primeiras pesquisas sobre egressos do ensino superior foram realizadas 

nos Estados Unidos na década de 30 do século XX. A partir da década de sessenta, 

essas investigações se estenderam para os demais países desenvolvidos, e mais 

recentemente passaram a ser realizadas por órgãos governamentais e ou pelas próprias 

instituições de ensino superior em todo o mundo. 

A experiência nacional e internacional nessa área mostra a complexidade do 

acompanhamento de egressos (PAUL, 2015). Não são suficientes pesquisas isoladas e 

sem continuidade ao longo do tempo. No caso de uma universidade de grande porte 

como a UFMG, é preciso utilizar instrumentos e procedimentos padronizados de coleta 

de dados sobre os egressos de todos os cursos, de forma a permitir comparações entre os 

mesmos. É importante também que esses dados sejam coletados e armazenados de 

forma contínua, propiciando a realização de análises comparativas sobre as dificuldades 

e as facilidades encontradas pelos que se formam na universidade a cada ano. É preciso 

monitorar os egressos em diferentes momentos, de maneira sistemática e longitudinal. 

Outro ponto a ser ressaltado é que também não são suficientes apenas 

informações objetivas sobre os salários e as áreas de atuação dos egressos. É igualmente 

importante investigar como os ex-alunos avaliam a formação que receberam na 

universidade. Interessa pesquisar em que medida eles consideram que ela tem sido 

efetivamente útil para sua vida e para sua inserção no mundo do trabalho.  

A complexidade das pesquisas sobre egressos exige que elas sejam feitas de 

forma institucional, como parte de uma política permanente de monitoramento e 

avaliação dos resultados da formação oferecida pela universidade. Somente a instituição 

tem acesso aos dados pessoais de todos os ex-alunos, incluindo telefones e e-mails, o 
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que é essencial para o contato e a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. O 

respaldo institucional confere também maior reconhecimento e legitimidade para a 

pesquisa, elementos essenciais para estimular a disposição dos egressos para participar. 

Finalmente, o caráter institucional da pesquisa garante que a mesma aconteça 

regularmente, não estando sujeita a circunstâncias que acometem o trabalho de 

pesquisadores ou grupos de pesquisa isolados. 

A necessidade de que o acompanhamento dos egressos se faça como uma 

política institucional, diretamente ligada aos órgãos centrais da administração da 

universidade, não significa, no entanto, fechamento em relação às iniciativas das 

diferentes unidades acadêmicas e aos grupos de pesquisa já constituídos em torno do 

tema. Ao contrário, o envolvimento das diferentes unidades e de todos os membros da 

universidade interessados na temática é fundamental para garantir que a política de 

monitoramento de egressos não se transforme em algo hermético e burocrático, 

produzindo informações descoladas das reais necessidades de todos os que participam 

da instituição. 

No caso da UFMG, é importante que não se desconsiderem ações já 

existentes relativas aos egressos, como o Programa Sempre UFMG, o Perfil UFMG e os 

portais de egressos presentes em algumas unidades acadêmicas. Essas ações precisam 

ser reforçadas e melhor articuladas no interior de uma política institucional mais ampla. 

Além das iniciativas de avaliação interna, cabe à universidade observar a 

trajetória de egressos pelas lentes de avaliações externas. A partir da Lei 10.861/2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), criaram-

se instrumentos de avaliação institucional para indicar a qualidade das IES, bem como 

de seus cursos de graduação, e o desempenho de seus estudantes. Para a avaliação 

externa, os mais recentes instrumentos foram estabelecidos pela Portaria MEC no 1.382, 

de 31 de outubro de 20172, sendo a avaliação dos egressos um de seus indicadores de 

qualidade, através da qual busca-se analisar o perfil profissional do egresso, sua 

inserção no ambiente socioeconômico e a presença de política institucional de 

acompanhamento dos egressos. No âmbito da autoavaliação institucional, a avaliação 

dos egressos deve ser conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

considerando o estabelecido pelo SINAES e seguindo as orientações do Conselho 

Nacional de Educação Superior (CONAES), que propõe quesitos para esse 

                                                           
2 Disponível em https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf
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acompanhamento, englobando questões como participação dos egressos nas atividades 

da IES, formação continuada, inserção no mercado e seu papel na sociedade. 

 

1.3 Os egressos nas avaliações curriculares dos cursos de graduação 

 

Um currículo é a representação de experiências da carreira de uma pessoa. 

Pode ser compreendido como um desenvolvimento social, político e histórico em um 

espaço e tempo específicos. Para alcançar tal construção, é necessário discutir e 

atualizar uma matriz curricular a fim de ajustá-la às exigências normativas da educação. 

Nesse contexto, planejar e desenvolver pesquisas longitudinais de 

acompanhamento de egressos pode contribuir com a relação universidade/mercado de 

trabalho, já que uma das finalidades das IES é inserir na sociedade diplomados 

habilitados para atuar com excelência diante das necessidades reais e prospectivas da 

sociedade. 

A coleta de dados de egressos para avaliações periódicas do ensino ofertado 

significa olhar para um cenário histórico que confrontará as competências desenvolvidas 

durante o curso de graduação com aquelas requeridas para o trabalho. Com os dados 

dessa retroalimentação, pode-se buscar reflexões para preencher lacunas existentes e 

estabelecer mudanças necessárias nas matrizes curriculares, nos processos de 

aprendizagem e nos conteúdos ministrados. Essa avaliação permitirá o 

acompanhamento e o aperfeiçoamento das atividades curriculares no sentido de tornar o 

exercício profissional mais significativo para seus atores e para a sociedade. 

Logo, é imprescindível manter informações de egressos como uma fonte 

expressiva de referência para a avaliação e/ou reformas curriculares e saber o que 

pensam a respeito da formação recebida. Utilizar a pesquisa longitudinal como canal de 

comunicação com os egressos da graduação permitirá verificar a evolução da trajetória 

profissional e acadêmica, em sua materialidade, em uma determinada condição 

estrutural-organizativa, em um tempo e espaço específicos. As principais características 

da formação avaliadas podem ser: competências e habilidades requeridas no ambiente 

profissional; cenários de atuação; tempo para o egresso se estabilizar no mercado de 

trabalho; trajetos de formação trilhados após a graduação; nível de satisfação com a 

profissão; e visão do empregador sobre seu desempenho. A questão não é subjugar à 

lógica mercadológica, mas possibilitar a troca de informações e estabelecer uma relação 
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mútua para atingir um padrão satisfatório de exigência e qualidade dos novos 

profissionais.  

Nesse sentido, o acompanhamento dos egressos pelas IES poderá ser uma 

ferramenta gerencial que, aliada a outros indicadores, constituirá importante diferencial 

para que a instituição atinja seus objetivos de eficácia e relevância social. 

 

1.4  Os egressos nas avaliações institucionais dos programas de pós-graduação  

 

O Sistema de Avaliação da Pós-graduação foi instituído pela CAPES em 

1976 e possui como objetivo determinar o padrão de qualidade obrigatório dos cursos 

de mestrado e doutorado, afetando de forma direta a distribuição dos fomentos para os 

programas de pós-graduação (MOROSINI; SOUZA, 2009).  

Uma das propostas da CAPES para o aprimoramento do modelo de 

avaliação da pós-graduação foi publicada no relatório de 2018 e visa fomentar nas IES e 

nos Programas de pós-graduação o desenvolvimento/implantação de ações e políticas de    

acompanhamento dos egressos que favoreçam a avaliação da formação de pós-

graduação em cada área do conhecimento. Embora a CAPES destaque a necessidade de 

definições e parâmetros mais claros para o acompanhamento dos egressos, as 

instituições ainda não desenvolveram e implantaram políticas de acompanhamento 

sistemático dos egressos da pós-graduação que favoreçam a geração de dados relativos à 

compreensão das trajetórias de formação e de sua relação com a inserção profissional 

dos egressos, sobretudo, identificando tais características em cada área de 

conhecimento.   

 Nesse sentido, um dos parâmetros apontados pela CAPES para justificar tal 

proposição é a premissa de que “pós-graduados bem empregados refletem a qualidade 

da formação que se oferece” (CAPES, 2018, p. 14), enfatizando que é fundamental e 

urgente a análise da trajetória dos egressos para uma avaliação da relação entre a 

formação e a inserção dos egressos no mercado de trabalho, na área de formação de 

cada programa de pós-graduação. A proposta é que as avaliações advindas desses 

parâmetros possam identificar as especificidades que caracterizam a necessidade de 

desenvolvimento de metodologias, conhecimento científico e processos acadêmicos que 

favoreçam a inserção profissional de pós-graduados.  
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Portanto, é fundamental que os dados do acompanhamento de egressos 

permitam avaliações referentes à potencialidade que cada área de conhecimento pode 

ter: (i) a geração de emprego e empregabilidade; (ii) o valor e a criação de tecnologias 

de formação acadêmicas que desenvolvam novas modalidades de profissionalização; 

(iii) a caracterização de percursos trilhados para a inserção profissional conquistada por 

seus egressos; (iv) o impacto do progresso do conhecimento adquirido para o 

desenvolvimento das áreas de trabalho; (v) o impacto social gerado pela aplicação do 

conhecimento desenvolvido no âmbito da pós-graduação, dentre tantos outros que 

podem ser identificados e visibilizados por meio de um processo sistemático de 

acompanhamento que dialogue com o planejamento institucional, tanto da universidade 

quanto dos programas de pós-graduação, em suas áreas especificas.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é investigar a temática egressos a partir da articulação de 

grupos de pesquisa de diferentes Unidades da UFMG em um projeto integrado com 

vistas a contribuir na ampliação do arcabouço teórico e prático da temática.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar a evolução da evasão discente na UFMG e o modo como esse 

fenômeno afeta o perfil dos egressos em cada curso e área do conhecimento. Fontes: 

PROGRAD, DRCA, colegiados dos cursos, análise documental; pesquisa quantitativa 

dos dados dos ingressantes e pesquisa qualitativa; 

b) Discutir o papel da dimensão simbólico-afetiva das interações 

informacionais na sustentação do vínculo dos egressos com suas instituições de ensino 

superior (IES) de origem;  

c) Sistematizar ações desenvolvidas por egressos de graduação e pós-

graduação, visando identificar repercussões no desenvolvimento socioterritorial;  

d) Verificar a trajetória acadêmico-profissional dos egressos, visando o 

aperfeiçoamento dos currículos de graduação e pós-graduação para torná-los mais 

significativos.    
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Em virtude da realização do Workshop UFMG Pesquisa Egressos (2017), o 

grupo, autor deste projeto, mantém-se organizado a fim de consolidar-se como grupo de 

pesquisa de natureza transdisciplinar, caracterizado pela excelência de pesquisadores e 

pelo caráter avançado de seus trabalhos voltados para os desafios atuais do 

conhecimento. Esse mesmo grupo também vem se organizando para apresentar uma 

proposta de institucionalização de uma política de egressos para a UFMG.  

O monitoramento dos egressos vem tomando importância na agenda das 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, em decorrência, principalmente, das 

exigências normativas do processo de avaliação institucional. Além disso, tendo em 

vista o propósito de retroalimentação interna de informações, tal monitoramento pode 

trazer contribuições importantes ao planejamento estratégico para a formação 

profissional universitária, bem como orientar oferta e reformulação curricular. 

Importante ressaltar que a UFMG já conta com um grupo de pesquisa 

cadastrado no CNPq, que se chama Alumni, do qual participa grande parte dos autores 

do presente projeto.   

 

4 GRUPOS E PROJETOS QUE INTEGRAM A PROPOSTA 

 

A partir da experiência do Workshop UFMG Pesquisa Egressos, promovido 

pelo IEAT em 2017, grupos de pesquisa de diferentes unidades da UFMG têm 

compartilhado informações e desenvolvido atividades em comum. Em virtude da 

publicação do Edital Programa Grupos de Pesquisa do IEAT (2018), esses grupos se 

organizaram para a proposição de uma ação de pesquisa transdisciplinar integrada de 

forma mais institucional e orgânica.  Assim, o objetivo geral da presente proposta 

expressa esforços para contribuir na ampliação do arcabouço teórico e prático da 

temática egressos. A seguir, uma breve descrição de cada um desses grupos e de seus 

respectivos projetos em andamento. 
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4.1 Grupo de Pesquisas sobre Ensino Superior da Faculdade de Educação da 

UFMG 

 

Coordenador: Prof. Dr. Cláudio Marques Martins Nogueira 

Caracterização geral do grupo: Além dos professores de Sociologia da 

Educação da FaE – UFMG, Cláudio Marques Martins Nogueira e Bréscia França 

Nonato, o grupo conta com ex-alunos e alunos atuais de mestrado e doutorado em 

Educação, estudantes de iniciação científica e outros interessados na temática do Ensino 

Superior. O grupo desenvolve pesquisas e realiza reuniões mensais nas quais são 

discutidos trabalhos que abordam sociologicamente a educação superior, com ênfase na 

escolha dos cursos superiores, nas desigualdades sociais de acesso, na evasão ou 

permanência e no uso social dos diplomas. O grupo compreende que qualquer pesquisa 

sobre egressos deve estar articulada com uma análise do perfil dos ingressantes e de 

uma consideração sobre os processos de mudança de curso e de evasão que ocorrem ao 

longo das trajetórias estudantis. Os egressos constituem, em alguns cursos, uma parcela 

pequena dos ingressantes. É preciso, então, considerar como e porque permaneceram e 

o que os distingue do conjunto dos ingressantes e dos evadidos de cada curso.  

Projetos já concluídos ou em andamento: Nos últimos três anos, o grupo 

desenvolveu um projeto integrado de pesquisa, financiado pela FAPEMIG, sobre a 

influência do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e da Lei de Cotas no processo de 

escolha dos cursos superiores da UFMG e da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Além de uma análise do banco de dados, composto pelos questionários de 

matrícula da UFMG (2010-2016), fornecidos pela instituição, foram aplicados 1274 

questionários próprios a alunos de quatro cursos específicos: Direito, Enfermagem, 

Medicina e Pedagogia. Durante esse período, foram desenvolvidas e concluídas duas 

teses de doutorado relacionadas diretamente com o projeto integrado de pesquisa. 

Atualmente, quatro outras teses estão sendo elaboradas: sobre evasão na UFMG, sobre 

desigualdades de desempenho na disciplina de cálculo, sobre o acesso ao ensino 

superior dos egressos do Colégio Técnico da UFMG e sobre a escolha dos cursos, 

trajetórias no ensino superior e perspectivas de futuro de alunos dos cursos de 

licenciatura da UFMG.  
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4.2 Gabinete de Estudos da Informação e do Imaginário (GEDII) 

  

Coordenadores: Prof. Dr. Cláudio Paixão Anastácio de Paula e Profa. Dra. 

Eliane Pawlowski Oliveira Araújo 

Caracterização geral do grupo: O Gabinete de Estudos da Informação e 

do Imaginário (GEDII) é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Fundado em janeiro de 2017, conta, em sua composição, com 

docentes, técnicos e estudantes da UFMG, além de docentes da Universidade do Porto e 

Universidade do Minho, ambas sediadas em Portugal, e da Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia, sediada em Belo Horizonte. Tem como premissa a utilização do 

imaginário como perspectiva hermenêutica para compreensão dos fenômenos 

infocomunicacionais. Site: http://gedii.eci.ufmg.br/  

Proposta de pesquisa envolvendo egressos: Dito isso, a vertente simbólica 

que é adotada pelo GEDII subsidia também pesquisas que abordam o tema egressos. 

Parte-se da consideração de que a associação entre vínculo, afeto e imaginário pode 

contribuir na busca por estratégias para que as pessoas consigam construir laços mais 

intensos com as suas instituições de origem. Considera-se que discutir o papel da 

dimensão simbólico-afetiva das interações infocomunicacionais na sustentação da 

identificação, do apego, do vínculo e do envolvimento dos egressos com seus locais de 

educação e ensino é elemento basilar para a construção da Alma Mater de uma 

instituição. 

Projetos já concluídos ou em andamento: A partir de 2014, com a defesa 

da dissertação “O bom filho à casa sempre torna: análise do relacionamento entre a 

Universidade Federal de Minas Gerais e seus egressos por meio da informação”, o 

grupo vem desenvolvendo pesquisas com intuito de avançar na discussão entre o 

simbólico e o relacionamento com os egressos da UFMG.  

 

4.3 Grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas sobre Carreira e egressos – 

Alumni  

  

Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Dias Cirino 

Site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/267623 

http://gedii.eci.ufmg.br/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/267623
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Caracterização geral do grupo: Grupo cadastrado no CNPq, conta com a 

participação de docentes do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, do 

Departamento de Psicologia e do Departamento de Teoria e Gestão da Informação da 

UFMG. Também conta com docentes da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais e com ex-alunos e alunos atuais de iniciação científica, mestrado e doutorado de 

diversas unidades da UFMG.  O Alumni desenvolve estudos que se organizam a partir 

de dois eixos: a) pesquisas com os egressos dos Programas de Graduação e Pós-

graduação da UFMG; e b) pesquisas psicossociais sobre as carreiras profissionais e 

acadêmicas. Tem, entre seus objetivos, compreender, dentro da perspectiva dos estudos 

de gênero, as trajetórias de pesquisadores em direção ao topo da carreira acadêmica; 

investigar as trajetórias de pessoas negras graduadas e pós-graduadas na UFMG, de 

modo a discutir sobre os aspectos relativos à elaboração de um projeto profissional e de 

vida. 

Projetos já concluídos ou em andamento: Atualmente duas teses e duas 

dissertações estão sendo desenvolvidas pelo Alumni em temáticas como: a) Trajetórias 

de pesquisadoras egressas do doutorado; b) Egressos negros da pós-graduação; c) 

Atuação profissional de egressos de programas de doutorado; e d) Rede de colaboração 

científica em artigos publicados por egressos de programas de doutorado. 

 

4.4 Grupo de pesquisa sobre Egressos da Odontologia 

 

Coordenadora: Profa. Dra. Simone Dutra Lucas 

Caracterização geral do grupo: O grupo é constituído por docentes do 

Mestrado Profissional de Odontologia em Saúde Pública, incluindo sua coordenadora e 

sua subcoordenadora junto à CAPES. Tem por objetivo avaliar o curso ofertado e a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, especialmente nos serviços públicos de 

saúde. A coordenadora do grupo desenvolveu sua dissertação de mestrado sobre os 

egressos em 1995, época em que os estudos sobre essa temática eram escassos. Em tal 

pesquisa ela analisou o perfil profissional de cirurgiões-dentistas egressos de dois cursos 

superiores com orientações distintas.  

Projetos em andamento: a) Inserção de egressos do curso de Odontologia 

de diferentes níveis socioeconômicos no mercado de trabalho. Foi desenvolvida uma 

pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos estudantes de graduação do curso de 
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Odontologia da UFMG. Essa pesquisa suscitou a necessidade de se avaliar a inserção de 

alunos de alta renda e de baixa renda no mercado de trabalho com o objetivo de analisar 

como se dá tal inserção. b) Mestrado profissional de Odontologia e Saúde Pública: o 

curso e seus egressos. Pretende coletar dados, junto aos egressos, relacionados a quanto 

o curso contribuiu para sua atuação prática nas instituições públicas de saúde. Tais 

dados permitirão avaliar a matriz curricular e refletir sobre conteúdos, metodologias e 

outros aspectos do seu projeto político-pedagógico.   

 

4.5 Grupo de pesquisas sobre Formação de educadores do campo: repercussões na 

trajetória docente de egressos do curso de Licenciatura em Educação do campo 

– LECAMPO/FAE/UFMG 

  

Coordenadoras: Profa. Dra. Maria de Fátima Almeida Martins e Profa. 

Dra. Maria Isabel Antunes Rocha 

Caracterização geral do grupo: O grupo desenvolve pesquisas e realiza 

reuniões mensais nas quais são discutidos trabalhos que abordam diferentes temáticas 

dentro do campo de atuação dos pesquisadores, com ênfase nas repercussões nos 

territórios dos formados por essa licenciatura. O grupo tem, mais recentemente, a 

preocupação de entender o que e como a Licenciatura em Educação do Campo 

repercute nos territórios de moradia dos egressos do curso. O sentido é identificar, 

sistematizar, mapear e analisar as repercussões das ações desenvolvidas por educandos e 

egressos de cursos de licenciaturas em Educação do Campo em Minas Gerais no seu 

território de moradia, visando identificar quais dessas repercussões são refletidas no 

desenvolvimento local. A delimitação das repercussões será localizada no âmbito da 

dimensão imediata da vida acadêmica, pessoal e profissional dos sujeitos, ou seja, em 

sua formação para a atuação na Educação do Campo, bem como no significado dessa 

formação na sua experiência pessoal e profissional em seu território.  

Projetos já concluídos ou em andamento: Nos últimos dois anos o grupo 

desenvolveu um projeto integrado de pesquisa, financiado pela FAPEMIG, sobre 

Territórios, comunidades tradicionais do campo e desenvolvimento sustentável: 

repercussões das ações dos sujeitos formados pela Licenciatura do Campo no Norte de 

Minas. Durante este período, estão sendo finalizadas duas dissertações de mestrado 
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sobre a temática dos egressos. Uma com foco nos dados sobre as repercussões no Vale 

do Jequitinhonha e outra com foco no norte de Minas Gerais. 

 

4.6 Grupo de pesquisa Gestão de egressos no ensino superior e processos 

avaliativos educacionais 

 

Coordenadores: Prof. Dr. Giovanni Campos Fonseca e Prof. Dr. Fausto 

Makishi 

Caracterização geral do grupo: O estreitamento do relacionamento entre 

universidade e egressos tem se mostrado importante mecanismo de fomento a novos 

negócios, geração de oportunidades de trabalho, de pesquisa e de troca de conhecimento 

e de experiências. O acompanhamento de egressos tornou-se uma ferramenta útil na 

avaliação de cursos de formação superior em todo o mundo. Iniciativas no Brasil ainda 

são pouco expressivas em termos de resultados e produtos, mas têm ganhado relativa 

importância como interesse de pesquisa interdisciplinar e também na administração das 

instituições de ensino. Dentre as dificuldades de operacionalização dessas pesquisas, a 

manutenção de níveis aceitáveis na taxa de resposta para obtenção de amostras 

significativas representa, possivelmente, um dos maiores gargalos metodológicos. Tais 

dificuldades surgem do distanciamento na relação universidade/egresso, que pode ser 

fruto de inúmeros fatores. Qual o papel da Universidade Federal de Minas Gerais e do 

Instituto de Ciências Agrárias na formação de recursos humanos? Como a UFMG tem 

retornado à sociedade os recursos investidos na formação de capital humano? Para onde 

têm ido nossos egressos? Quais são os pontos fortes e fracos dos nossos cursos? Essas 

são algumas das questões que motivam um grupo de pesquisadores de áreas do 

conhecimento diferentes a investigar e mapear os egressos dos cursos de graduação em 

Administração e Engenharia de Alimentos e de pós-graduação em Sociedade, Ambiente 

e Território no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. O objetivo central da proposta 

é realizar amplo levantamento dos egressos dos referidos cursos, bem como fomentar 

reflexões sobre os processos educacionais em nível de graduação e pós-graduação no 

contexto regional e no Brasil. 

Projetos em andamento: 1) Revisão da literatura científica sobre estudos 

realizados com egressos da educação superior do Brasil, 1998 a 2017; 2) Perfil dos 

egressos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais - Campus 
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Regional de Montes Claros. 3) Mapeamento dos egressos do curso de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal de Minas Gerais; 4) Mapeamento dos egressos do 

curso de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (parceria); 5) Pesquisa 

com egressos do curso de mestrado associado UFMG/Unimontes em Sociedade, 

Ambiente e Território.  

 

4.7. Grupo de pesquisa Acompanhamento de discentes, docentes e egressos da 

UFMG 

 

Coordenadora: Profa. Dra. Cristina Duarte Vianna Soares 

Caracterização geral do grupo: O principal objetivo de pesquisa é avaliar 

os aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem do estudante, trabalhador 

ou não, à saúde de discentes e docentes e ao acompanhamento da trajetória acadêmico-

profissional dos egressos de IES. Pretende-se avaliar aspectos socioeconômicos, 

emocionais e pedagógicos dos alunos ingressantes nos cursos (após 6 meses), alunos 

com baixo rendimento acadêmico, com elevado risco de evasão ou com histórico de 

trancamentos, egressos e docentes envolvidos com os cursos. Fazem parte do grupo de 

pesquisa a assessora pedagógica Aidê Cristina S. T. Macedo, a profa. Cristina D. V. 

Soares, o estatístico Edmilson Antônio Pereira Júnior (UFMG) e a profa. Alessandra 

Rezende Mesquita (Universidade Federal de Sergipe). Este projeto está inserido em um 

grupo mais amplo de pesquisa sediado na Faculdade de Farmácia e que se chama 

“Saúde e Educação”. 

Projetos em andamento: Acompanhamento da trajetória acadêmico-

profissional dos egressos do curso de Farmácia da UFMG. Surgiu a partir das 

exigências normativas dos processos de avaliação das IES por meio do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e do Ministério da Educação 

(MEC). Aliado a isso, o entendimento de que o relacionamento com os egressos é uma 

forma de interação da universidade com seu entorno também contribuiu para avaliar e 

acompanhar o desenvolvimento do ensino em sua missão de ofertar profissionais 

competentes para atuar na sociedade. Esse acompanhamento poderá orientar a oferta e a 

reformulação curricular, a coleta de dados estatísticos sobre a inserção profissional dos 

concluintes, a consolidação de sua carreira, a adequação/inadequação da formação 

recebida e as perspectivas de tendências de mercado. Essa aproximação poderá ser um 
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aporte para o aperfeiçoamento de políticas de acompanhamento mais efetivas e 

integradas no contexto da Universidade, bem como para a promoção de ações de 

marketing institucional e oferta de formação continuada. Nesse contexto, planejar e 

desenvolver pesquisas longitudinais de acompanhamento de egressos pode contribuir 

com a relação universidade/mercado de trabalho, já que uma das finalidades das IES é 

inserir na sociedade diplomados habilitados para atuar, com excelência, diante das 

necessidades reais e prospectivas da sociedade. Outras vantagens são a compreensão das 

questões relativas à democratização dos cursos, a efetivação das políticas de cota para a 

mobilidade social e a diminuição das desigualdades. O acompanhamento dos egressos 

pelas IES poderá ainda ser uma ferramenta gerencial que, aliada a outros indicadores, 

constituirá um importante diferencial para que a instituição atinja seus objetivos de 

eficácia e relevância social. O objetivo geral do projeto é verificar a trajetória 

acadêmico-profissional dos egressos, visando o aperfeiçoamento dos currículos de 

graduação e pós-graduação para torná-los mais significativos.  

 

4.8. Grupo Interdisciplinar de Metodologias em Avaliação de Políticas Públicas – 

GIMAPP 

 

Coordenadoras: Profa. Dra. Ana Paula Karruz e Profa. Dra. Danielle 

Cireno Fernandes 

Caracterização geral do grupo: O GIMAPP tem por missão fortalecer a 

expertise em metodologias de avaliação de políticas públicas, visando apoiar a formação 

de graduandos e pós-graduandos, bem como produzir conteúdo relevante a gestores 

públicos. Registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (CNPq) desde 

2016, o GIMAPP congrega cerca de dez discentes de pós-graduação, dos departamentos 

de Ciência Política e Sociologia. 

Projetos em andamento: a) Pesquisa de Acompanhamento de Egressos(as) 

– Curso de Gestão Pública da UFMG. Solicitada pelo Colegiado de Coordenação 

Didática do Curso de Gestão Pública da UFMG, a pesquisa objetiva entender as 

trajetórias acadêmica e profissional de graduados(as), bem como sua experiência 

(satisfação com disciplinas, formação de redes de contatos) durante a graduação. 

Informações levantadas subsidiarão as decisões de gestão e planejamento do curso e 

integrarão o sistema de avaliação do projeto de curso, um dos itens analisados pelo 
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MEC no processo de recredenciamento, que se encontra em andamento. b) 

Autoexclusão do Ensino Superior Público – trajetória educacional, renda, raça e 

políticas públicas. Esse estudo versa sobre a demanda pelo ensino superior e a 

autoexclusão de jovens de background socioeconômico desfavorecido. Especificamente, 

investiga em que medida atributos como dependência administrativa do ensino médio, 

renda e cor/raça, de um lado, e a Lei das Cotas, de outro, alteram a formação de 

aspirações quanto ao ingresso na universidade pública. 

 

5 MÉTODOS 

 

Esta proposta de pesquisa se caracteriza por sua pluralidade epistêmica e 

metodológica, preservando as especificidades dos projetos integrantes. Envolve 

abordagem quantitativa (ANDRADE, 2017; JONES, 2015; TRIOLA, 2017), qualitativa 

(DESLAURIEES; KÉRISIT, 2014; FLICK, 2009; LAPERRIÈRE, 2014; POUPART et 

al. 2014; PIRES, 2014), triangulação de métodos (FLICK, 2009; GREENE, 2015; 

GOLDENBERG, 2009; MINAYO, 2006; OLIVEIRA, 2016; STRAUSS; CORBIN, 

2008) e análise de corte (GORDIS, 2014; PEREIRA, 2000).  

Entre as técnicas de coleta e análise de dados, destacam-se:  

a) Análise documental (CELLARD, 2008; FLICK, 2009; GREEN; 

THOROGOOD, 2004; KRIPPENDORFF, 1980; LÜDKE; MEDA, 1986; MINAYO, 

2006; QUIVY; CAMPENHOUDT 1988); 

b) Aplicação de questionários (MINAYO, 2006; OLIVEIRA, 2016; 

QUIVY; CAMPENHOUDT 1988); 

c) Realização de entrevistas (BRITTEN, 2009; CARDANO, 2017; FLICK, 

2009; GASKELL, 2010; MINAYO, 2006; OLIVEIRA, 2016);  

d) Condução de grupos focais e rodas de conversa (GONDIN, 2003; 

MOURA; LIMA, 2014); 

e) Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016; BAUER, 2010; FRANCO, 2018; 

KRIPPENDORFF, 1980; LÜDKE; MEDA, 1986); 

f) Análises estatísticas descritivas e inferenciais (SHADISH; COOK; 

CAMPBELL, 2002; WOOLDRIDGE, 2008). 
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Dentre as fontes de dados a serem utilizadas, citamos: Plataforma Sucupira 

(CAPES); relatórios institucionais da PROGRAD, da DAI e do DRCA; microdados dos 

sistemas acadêmicos e dos Colegiados de graduação e de pós-graduação.   

 

6 PRODUTOS 

 

 Organização do II Workshop UFMG Pesquisa Egressos; 

 Organização de um Encontro internacional sobre políticas de egressos 

nas universidades; 

 Cátedras de visitantes internacionais com os professores Jean Jacques 

Paul (França), Diana Aguiar Vieira (Portugal), Armando Malheiro da Silva (Portugal) e 

David Robinson (Estados Unidos);  

 Oferta de disciplinas com convidados brasileiros e estrangeiros 

especialistas na temática egressos; 

 Publicação de um livro com os principais resultados da investigação; 

 Publicação de artigos transdisciplinares em periódicos especializados e 

qualificados pela CAPES no Brasil e no exterior. 

 

7 EQUIPE 

 

7.1 Coordenação 

 

Coordenador: Sérgio Dias Cirino http://lattes.cnpq.br/5814689441373913 – psicólogo, 

doutor em Psicologia, professor titular do Departamento de Psicologia da UFMG, 

coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG, pesquisador do 

CNPq. 

Coordenadora adjunta: Tatiana Pereira Queiroz 

http://lattes.cnpq.br/6911952988979726  – historiadora, doutoranda em Ciência da 

Informação na ECI/UFMG, servidora técnico-Administrativo da UFMG, coordenadora 

do Sempre UFMG (em afastamento para doutorado). 

Coordenadora adjunta: Simone Dutra Lucas http://lattes.cnpq.br/9778995280783873 

– cirurgiã-dentista, doutora em saúde pública, professora aposentada da Faculdade de 

http://lattes.cnpq.br/5814689441373913
http://lattes.cnpq.br/6911952988979726
http://lattes.cnpq.br/9778995280783873
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Odontologia da UFMG, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. 

 

7.2 Pesquisadores 

 

Álida Angélica Alves Leal http://lattes.cnpq.br/6076786020372420 – geógrafa, doutora 

em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Conhecimento e Inclusão Social na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

  

Ana Paula Karruz  http://lattes.cnpq.br/3772370803299330 – possui graduação em 

Ciências Econômicas, mestrado em Administração Pública e Governo, doutorado em 

Políticas Públicas e Administração Pública e pós-doutorado em Ciência Política; 

professora adjunta do Departamento de Ciência Política da UFMG. 

 

Beatriz Lopes Falcão  http://lattes.cnpq.br/0432754317469191 – pedagoga e mestre em 

Educação pela UFMG, professora no curso de Pedagogia da Faculdade Santa Rita 

(FaSar). 

 

Bréscia França Nonato http://lattes.cnpq.br/5215004501241462 – pedagoga, doutora em 

Sociologia da Educação. 

 

Célia Maria Fernandes Nunes http://lattes.cnpq.br/1724159981026056 – pedagoga, 

mestre e doutora em Educação, professora associada da Universidade Federal de Ouro 

Preto atuando na graduação e na pós-graduação. 

 

Cláudio Marques Martins Nogueira http://lattes.cnpq.br/4616623900584215 – 

sociólogo, doutor em Educação, professor associado de Sociologia da Educação do 

Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da FaE UFMG. 

 

Cláudio Paixão Anastácio de Paula http://lattes.cnpq.br/8966520652185410 – 

psicólogo, doutor em Psicologia Social, professor associado I do Departamento de 

Teoria e Gestão da Informação da UFMG, coordenador do Gabinete de Estudos da 

Informação e do Imaginário (GEDII/ECI/UFMG/CAPES). 

http://lattes.cnpq.br/6076786020372420
http://lattes.cnpq.br/3772370803299330
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=435FA5E6BDB83BA298EE1429FD60C928
http://lattes.cnpq.br/5215004501241462
http://lattes.cnpq.br/1724159981026056
http://lattes.cnpq.br/4616623900584215
http://lattes.cnpq.br/8966520652185410
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Cristina Duarte Vianna Soares http://lattes.cnpq.br/7260065983923219 – farmacêutica, 

doutora em Pharmaceutics, professora titular do Departamento de Produtos 

Farmacêuticos da UFMG. 

 

Danielle Cireno Fernandes http://lattes.cnpq.br/4438377691253112  – Possui graduação 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Sociologia 

pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Sociologia pela University of 

Wisconsin – Madison; professora titular do Departamento de Sociologia da UFMG. 

 

Delba Teixeira Rodrigues Barros http://lattes.cnpq.br/6707088095285883 – psicóloga, 

doutora em Psicologia Clínica, professora associada III do Departamento de Psicologia 

da UFMG. 

 

Eliane Pawlowski Oliveira Araújo http://lattes.cnpq.br/2850117029902282 –

administradora, doutora em Ciência da Informação, coordenadora adjunta do Gabinete 

de Estudos da Informação e do Imaginário da Escola de Ciência da Informação da 

UFMG.  

 

Fausto Makishi http://lattes.cnpq.br/9721613014698836 – engenheiro de alimentos, 

doutor em Engenharia, professor adjunto do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. 

 

Giovanni Campos Fonseca  http://lattes.cnpq.br/5666735098232228 – graduado em 

Comunicação Social, doutor em Educação, professor adjunto II do Instituto de Ciência 

Agrárias - UFMG Campus Montes Claros (ICA/UFMG). 

 

Ingrid Faria Gianordoli-Nascimento http://lattes.cnpq.br/5733932139449534 – 

psicóloga, mestre e doutora em Psicologia, professora associada I do dep. de psicologia 

da UFMG. 

 

João Leite Ferreira Neto http://lattes.cnpq.br/3038678963901173 – psicólogo, bolsista 

de produtividade do CNPq, professor no Instituto de Psicologia da PUC Minas. 

 

http://lattes.cnpq.br/7260065983923219
http://lattes.cnpq.br/4438377691253112
http://lattes.cnpq.br/6707088095285883
http://lattes.cnpq.br/2850117029902282
http://lattes.cnpq.br/9721613014698836
http://lattes.cnpq.br/5666735098232228
http://lattes.cnpq.br/5733932139449534
http://lattes.cnpq.br/3038678963901173
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João Henrique Lara do Amaral http://lattes.cnpq.br/9547658682007313 – Cirurgião 

dentista. Professor associado do Departamento de Odontologia Social e Preventiva – 

Faculdade de Odontologia da UFMG 

 

José Ângelo Gariglio http://lattes.cnpq.br/6524038089245903 – graduado em Educação 

Física pela UFMG, doutor em Educação pela PUC-Rio, professor associado da Escola 

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, , professor do 

Mestrado Profissional em Educação Física em Rede (Proef-CAPES), coordenador do 

Proef-CAPES. 

 

Maria de Fátima Almeida Martins http://lattes.cnpq.br/4326942915444667 – geógrafa, 

doutora em Geografia Humana, professora associada III do Departamento de Métodos e 

Técnicas da Faculdade de Educação FaE/UFMG. 

 

Maria Isabel Antunes-Rocha  http://lattes.cnpq.br/1911927428620105 – psicóloga, 

doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2004), com pós-

doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Campus 

Presidente Prudente, professora associada da Faculdade de Educação/Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

  

Michely de Lima Ferreira Vargas  http://lattes.cnpq.br/9336501391032298 – pedagoga 

(FaE/ UFMG), doutora e mestre em Políticas Públicas da Educação (FaE/UFMG), 

analista em Educação e Pesquisa em Saúde na Escola de Saúde Pública do Estado de 

Minas Gerais (ESP-MG). 

 

Regina Magna Bonifácio de Araújo http://lattes.cnpq.br/9840517590035310 – 

pedagoga, mestre e doutora, professora titular adjunta IV do Departamento de Educação 

da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenadora do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Rita de Cássia Santos Buarque de Gusmão http://lattes.cnpq.br/5506769379877715 – 

performática, doutora em Arte e Tecnologia, professora adjunta II do Departamento de 

Artes Cênicas.  

http://lattes.cnpq.br/9547658682007313
http://lattes.cnpq.br/6524038089245903
http://lattes.cnpq.br/4326942915444667
http://lattes.cnpq.br/1911927428620105
http://lattes.cnpq.br/9336501391032298
http://lattes.cnpq.br/9840517590035310
http://lattes.cnpq.br/5506769379877715
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7.3 Estudantes 

  

Gustavo Bruno de Paula http://lattes.cnpq.br/3304461157343541  – sociólogo, mestre e 

doutorando em Educação na FaE/UFMG. 

 

Juliana Ribeiro Diniz Souza http://lattes.cnpq.br/2481643636372766 – psicóloga, 

mestre em Ciências do Comportamento e doutoranda em Psicologia na FaFiCH/UFMG. 

 

Laurent Franck Junior Charles http://lattes.cnpq.br/4352828888267197 – psicólogo, 

mestrando em Psicologia na FaFiCH/UFMG.  

 

Maria Clarice Lima Batista http://lattes.cnpq.br/3304963503907587 – graduada em 

Ciência da Informação, especializada em Gestão Estratégica da Informação, mestranda 

em Psicologia Social (todos pela UFMG), servidora na UFMG. 

  

Patrícia Cappuccio de Resende http://lattes.cnpq.br/9248009663738856 – pedagoga, 

doutoranda em Educação na FaE/UFMG 

   

Thainara Cristina de Castro Ariovaldo http://lattes.cnpq.br/5181036326992551 – 

pedagoga, mestre em Educação, doutoranda em Educação na FaE/UFMG. 

 

Vilmar Pereira de Oliveira http://lattes.cnpq.br/9837094064630890 – psicólogo, mestre 

e doutorando em Psicologia na FaFiCH/UFMG. 

 

8 PARCEIROS DE INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS 

 

 Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva – Universidade do Porto, Portugal  

http://lattes.cnpq.br/3383819339962955 

 Diana Vieira – Politécnica do Porto, Portugal  

http://ipp.academia.edu/DianaAguiarVieira 

 David Robinson – Truman State University  

https://www.truman.edu/faculty-staff/drobinso/     

http://lattes.cnpq.br/3304461157343541
http://lattes.cnpq.br/2481643636372766
http://lattes.cnpq.br/4352828888267197
http://lattes.cnpq.br/3304963503907587
http://lattes.cnpq.br/5181036326992551
http://lattes.cnpq.br/9837094064630890
http://lattes.cnpq.br/3383819339962955
http://ipp.academia.edu/DianaAguiarVieira
https://www.truman.edu/faculty-staff/drobinso/
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9 CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES SEMESTRE/ANO 

Organização do II Workshop UFMG Pesquisa Egressos 2º SEMESTRE/2019 

Organização de um Encontro internacional sobre políticas 

de egressos nas universidades 

2º SEMESTRE/2020 

Cátedras de visitantes internacionais com os professores 

Jean Jacques Paul (França), Diana Aguiar Vieira (Portugal), 

Armando Malheiro da Silva (Portugal) e David Robinson 

(Estados Unidos)  

2º SEMESTRE/2019 ao 

2º SEMESTRE/2021 

Oferta de disciplinas com convidados brasileiros e 

estrangeiros especialistas na temática egressos 

2º SEMESTRE/2019 ao 

2º SEMESTRE/2021 

Publicação de um livro com os principais resultados da 

investigação 

1º SEMESTRE/2021 

Publicação de artigos transdisciplinares em periódicos 

especializados e qualificados pela CAPES no Brasil e no 

exterior 

2º SEMESTRE/2019 ao 

2º SEMESTRE/2021 
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10 ORÇAMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

Conforme descrito no item 8 do Edital IEAT 2018 “Programa Grupos de 

Pesquisa”, buscaremos captar recursos financeiros junto a agências de fomento 

brasileiras e estrangeiras e outros órgãos internos e externos à UFMG. Em especial, para 

a vinda de catedráticos, esperamos contar com recursos do IEAT. 

 

Itens 

financiados 

Descrição dos 

itens 

Quantidade Valor unitário 

em Reais (R$) 

Valor total em 

Reais (R$) 

 

Material 

Permanente 

Notebook 2 R$4.500,00 R$9.000,00 

Tablet 2 R$3.000,00 R$6.000,00 

Data show 1 R$1.900,00 R$1.900,00 

Impressora 1 R$1.700,00 R$1.700,00 

Material de 

consumo 

Papel (caixas) 4  R$180,00 R$720,00 

Tonner 4 R$120,00 R$480,00 

Bolsas (12 

meses) * 

PIBIC 5 R$400,00 R$1.500,00 

BAT II 2 R$1.072,89 R$ 2145,78 

BAT I 2 R$1.521,30 R$3.42,60 

 

 

Diárias ** 

Nacionais 20 R$273,00 R$5.460,00 

Internacionais (do 

exterior para BH) 

60 R$273,00 R$16.380,00 

Internacionais (de 

BH para exterior) 

21 R$1.200,00 

(US$300,00) 

R$25.200,00 

(US$6.300,00) 

 

 

Passagens  

Nacionais 4 R$1.000,00 R$4.000,00 

Internacionais (do 

exterior para BH) 

4 R$7.000,00 R$28.000,00 

Internacionais (de 

BH para exterior) 

3 R$7.000,00 R$21.000,00 

   

TOTAL 

 

R$31.140,19 

 

 

R$123.485,78 

*De acordo com Tabela Fapemig disponível em https://fapemig.br/pt/menu-

servicos/tabelas-vigentes/valores-de-mensalidades-de-bolsas-no-pais/  

**De acordo com Tabela Fapemig disponível em https://fapemig.br/pt/menu-

servicos/tabelas-vigentes/tabelas-de-diarias-no-pais/ 

https://fapemig.br/pt/menu-servicos/tabelas-vigentes/valores-de-mensalidades-de-bolsas-no-pais/
https://fapemig.br/pt/menu-servicos/tabelas-vigentes/valores-de-mensalidades-de-bolsas-no-pais/
https://fapemig.br/pt/menu-servicos/tabelas-vigentes/tabelas-de-diarias-no-pais/
https://fapemig.br/pt/menu-servicos/tabelas-vigentes/tabelas-de-diarias-no-pais/
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