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Faculdade de Administração de Mariana

POLÍTICA DE EGRESSOS

A Faculdade de Administração de Mariana apresenta neste documento as suas principais políticas de
acompanhamento, contato, participação e relacionamento com os seus egressos, que deverão emanar da sua
Direção e ser implantadas por seus prepostos.

Principais objetivos:

- Envolver os egressos de forma permanente, evitando que os mesmos percam o vínculo com a instituição
na qual se formaram;
- Permitir a sua atualização por meio de livros, periódicos, jornais, revistas e softwares disponíveis na
Faculdade;
- Possibilitar a troca de experiências e a contribuição para a formação dos alunos;
- Possibilitar a formação continuada dos egressos do Curso por meio de cursos livres, cursos de pósgraduação e outros.

Principais ações:

1. Permitir o livre acesso aos egressos do Curso de Administração a biblioteca, possibilitando inclusive a
continuidade de empréstimos, aos laboratórios de informática e a todos os ambientes da Faculdade,
elaborando para isso um registro e controle específicos;
2. Criar no portal da Faculdade um ambiente específico para relacionamento com e entre os egressos;
3. Criar e atualizar constantemente o contato de todos os egressos, comunicando de forma contínua os
principais acontecimentos da Faculdade, notadamente aqueles que possam envolvê-los como palestras,
seminários, cursos e outros;
4. Elaborar atividades específicas que envolvam os egressos e as empresas em que trabalham ou dirijam,
destacando sua trajetória profissional de forma a contribuir para a formação dos alunos;
5. Criar um evento no mínimo de dois em dois anos que permita o egresso que se destacar na sua atividade
profissional;
7. Estimular o corpo docente a manter contato com o egresso e orientá-lo, sempre que necessário, em
oportunidades profissionais e em aspectos diversos de seu planejamento de carreira;
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8. Estimular o corpo docente a elaborar publicações que envolvam os egressos da Faculdade;
9. Estimular os formandos a realizarem encontros de caráter recreativo ou científico, dentro e fora do
ambiente da Faculdade e que conte com a participação dos docentes, corpo técnico-administrativo e
direção.
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