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Resumo: Partindo da premissa de que o cumprimento do papel da Universidade compreende ensino, 

pesquisa e extensão, bem como a determinação do Ministério da Educação, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, (lei 10.861/2004) com a finalidade de avaliar o 

desempenho das Instituições de Ensino Superior; o acompanhamento dos egressos se torna um fator 

importante no processo de avaliação. Este trabalho objetiva analisar sistemas de acompanhamento de 

egressos de curso de graduação de instituições de ensino superior, por meio de atores desta rede. Para 

isso, foram analisadas várias universidades no Brasil, com intuito de conhecer quais formas de 

acompanhamento vem sendo praticadas, algumas delas, nesta dissertação, denominadas Universidades 

“modelo”. Foram analisados os relatórios de avaliação institucional das 10 Universidades mais bem 

colocadas, conforme ranking da última avaliação dos índices gerais dos cursos de graduação. Utilizou-se 

o estudo de caso do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, da Universidade Federal de 

Santa Catarina, no qual, por meio da Teoria Ator-Rede foram identificados os actantes, que impactam no 

acompanhamento do egresso, nesta instituição. Aplicou-se questionário junto aos actantes, para 

conhecer os fatores relevantes quanto ao processo de acompanhamento de egressos, o qual passou por 

etapas para sua construção, como grupo foco e conversa com especialistas. Em paralelo, são 

apresentadas as ferramentas de compartilhamento do conhecimento, advindas da gestão do 

conhecimento, e a sua aplicabilidade nessas universidades. Dentre os resultados, percebe-se que os 

actantes respondentes têm ciência da importância do egresso, mas apontaram grande dificuldade em se 

estabelecer o vínculo, após a conclusão do curso. Constatou-se a eficiência de algumas ferramentas no 

acompanhamento dos egressos, como é o caso das redes sociais, promoção de eventos para 

relacionamento, convites para palestras e eventos, relacionados à área de formação do egresso. São 

apresentadas ações de melhoria, que contemplem o estimulo à atualização do lattes, e o uso dos portais 

de estágios e, de egressos (ferramentas já institucionalizadas na Universidade Federal de Santa 

Catarina), atualização dos dados cadastrais nos sistemas da instituição formadora, criação de perfil em 

redes sociais para contato com os ex-colegas, professores.  
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