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Grupo 1 
I – Perfil do Egresso (Inserido automaticamente)

II – Atuação profissional 

1. Você atua como: 

a) Funcionário público 

b) Funcionário de empresa privada 

c) Profissional liberal 

d) Empresário 

e) Outro: 

2. Sua atuação no mercado de trabalho é:

a) na área do seu curso de graduação

b) na área do seu curso de pós

c) em área afim à da graduação

d) em área não correlacionada com a sua formação acadêmica

e) outro. Qual? 

3. Sua atuação no mercado de trabalho iniciou

a) antes de ingressar na graduação

b) durante o curso de graduação

c) após a conclusão do curso de graduação (sem

d) somente após a conclusão de curso de pós

III – Formação Acadêmica 

1. Você considera que ter realizado o curso de graduação na UEM: 

a) foi fator fundamental e diferencial para o seu ingresso no mercado de trabalho.

b) não foi fundamental para o seu ingresso no mercado de trabalho, mas facilitou o 

seu acesso profissional em área correlata.

c) não contribuiu para o seu ingresso no mercado de trabalho, mas foi fundamental 

para a sua atuação profissional hoje.

d) não contribuiu para o seu ingresso no mercado de trabalho e não facilitou sua 

atuação profissional. 

e) Outro. Qual? 

2. A maior contribuição do curso de graduação na UEM para seu desempenho 

profissional esteve relacionada com: 

a) o domínio de conteúdos e

b) a capacidade de relacionar a teoria com a prática. 

c) a busca de informações contextualizadas e atualizadas. 

d) a articulação entre conteúdos específicos e temas correlacionados. 

e) Outro. O quê?

3. Em relação à graduação cursada na UEM, 

a) os pontos positivos do curso.

Universidade Estadual de Maringá
CPA – Comissão Própria de Avaliação

"Instrumento de Avaliação pelo Egresso
 

Perfil do Egresso (Inserido automaticamente) 

Você atua como:  

a) Funcionário público  

b) Funcionário de empresa privada  

c) Profissional liberal  

Sua atuação no mercado de trabalho é: 

a) na área do seu curso de graduação 

b) na área do seu curso de pós-graduação 

afim à da graduação 

d) em área não correlacionada com a sua formação acadêmica

Sua atuação no mercado de trabalho iniciou-se: 

a) antes de ingressar na graduação 

b) durante o curso de graduação 

c) após a conclusão do curso de graduação (sem a pós-graduação)

d) somente após a conclusão de curso de pós-graduação 

 

Você considera que ter realizado o curso de graduação na UEM: 

a) foi fator fundamental e diferencial para o seu ingresso no mercado de trabalho.

fundamental para o seu ingresso no mercado de trabalho, mas facilitou o 

seu acesso profissional em área correlata. 

c) não contribuiu para o seu ingresso no mercado de trabalho, mas foi fundamental 

para a sua atuação profissional hoje. 

d) não contribuiu para o seu ingresso no mercado de trabalho e não facilitou sua 

atuação profissional.  

 

A maior contribuição do curso de graduação na UEM para seu desempenho 

profissional esteve relacionada com:  

a) o domínio de conteúdos específicos.  

b) a capacidade de relacionar a teoria com a prática.  

c) a busca de informações contextualizadas e atualizadas.  

d) a articulação entre conteúdos específicos e temas correlacionados. 

e) Outro. O quê? 

Em relação à graduação cursada na UEM, aponte: 

a) os pontos positivos do curso. 
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d) em área não correlacionada com a sua formação acadêmica 

graduação) 

Você considera que ter realizado o curso de graduação na UEM:  

a) foi fator fundamental e diferencial para o seu ingresso no mercado de trabalho. 

fundamental para o seu ingresso no mercado de trabalho, mas facilitou o 

c) não contribuiu para o seu ingresso no mercado de trabalho, mas foi fundamental 

d) não contribuiu para o seu ingresso no mercado de trabalho e não facilitou sua 

A maior contribuição do curso de graduação na UEM para seu desempenho 

d) a articulação entre conteúdos específicos e temas correlacionados.  



b) aspectos que você considera que poderiam ser melhorados no curso. 

4. A maior deficiência apresentada pelo seu curso de graduação na UEM está 

relacionada à:  

a) falta de domínio de conteúdos básicos pelos professores.  

b) falta de aprofundamento teórico na grade curricular.  

c) falta de capacitação técnica dos professores para a prática pedagógica.  

d) falta de articulação entre a teoria e a prática.  

e) Outro: 

5. A estrutura pedagógica do seu curso de graduação na UEM:  

a) atendeu plenamente às necessidades para uma formação adequada.  

b) atendeu parcialmente às necessidades para uma formação adequada. 

c) atendeu precariamente às necessidades para uma formação adequada.  

d) não atendeu às necessidades para uma formação adequada.  

e) Outro: 

6. Indique as atividades acadêmicas complementares que você participou durante o 

seu curso de graduação na UEM.  

a) Monitoria  

b) Iniciação científica – PIC/PIBIC 

c) Projeto de pesquisa  

d) Projeto de extensão  

e) Projeto de ensino  

f) Programa Institucional de Bolsa à Iniciação à Docência (Pibid) 

g) Programa de Educação Tutorial (PET) 

h) Eventos na área 

i) Outro 

7. O motivo principal que o(a) levou a participar de atividades acadêmicas 

complementares na UEM foi:  

a) o interesse pessoal. 

b) o estímulo de professores. 

c) o estímulo de colegas. 

d) a oferta de Programas de Bolsa.  

e) Outro: 

8. O motivo principal que o(a) levou a não participar de atividades acadêmicas 

complementares na UEM foi: 

a) a falta de tempo. 

b) a falta de interesse pessoal. 

c) a falta de oportunidades. 

d) a falta de recursos financeiros. 

e) a incompatibilidade de horários. 

9. As atividades acadêmicas complementares contribuíram para o seu 

amadurecimento profissional e acadêmico? 

10. Você participou de Mobilidade acadêmica durante a sua graduação? Comente a 

respeito. 

11. Você recomendaria o curso de graduação que você realizou na UEM para um 

amigo ou familiar? 



IV – Formação Continuada 

1. Você cursa ou cursou?  

a) Especialização 

b) Mestrado 

c) Doutorado 

d) Pós-Doutorado  

e) Outro: 

2. Se cursou, ou está cursando, em qual instituição? 

3. Você tem interesse em fazer algum curso de pós-graduação na UEM? Em qual 

nível? Em que área? 

V – Relacionamento do Egresso com a UEM 

1. Atribua uma nota de 1 a 5 aos aspectos abaixo, sendo 1 o valor mínimo e 5 o 

máximo. 

a. Formas de socialização do conhecimento produzido na universidade para a 

comunidade. 

b. Importância da atuação da UEM para a comunidade. 

c. Qualidade dos serviços prestados pela UEM.  

d. Satisfação da comunidade com a atuação da UEM.  

e. Impacto da produção acadêmica, da científica, da tecnológica e da cultural no 

desenvolvimento regional. 

f. Qualidade do curso de graduação que você cursou na UEM. 

2. Você manteve contato com a UEM após a formatura? 

3. Você gostaria de receber informações da UEM? 

Se sim, sobre o quê? 

a) Especialização 

b) Mestrado 

c) Doutorado 

d) Pós-Doutorado  

e) Eventos 

f) Cursos de extensão 

g) Serviços 

g) Vestibular 

i) Avaliações 

j) Outro: 

 


