
 

 

  

RELATÓRIO dos EGRESSOS do CURSO GRADUAÇÃO em 

ENGENHARIA ELÉTRICA da UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

          A política de acompanhamento do egresso visa promover um relacionamento 

contínuo entre o Curso de Graduação em Engenharia Elétrica e seus egressos a fim de 

avaliar a adequação da formação profissional às necessidades do mercado de trabalho e 

seu compromisso socioeconômico e socioambiental. A partir da avaliação busca-se 

desenvolver estratégias para o aperfeiçoamento do Curso. 

        A política em tela expressa uma diretriz clara e definida para a ação dos atores 

acadêmicos e está representada por ações voltadas para a constante atualização do 

egresso através de oferta de cursos e convites a participar dos eventos promovidos pela 

Instituição. 

 

2. OBJETIVOS 

         

  Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação do curso de 

Engenharia Elétrica da Universidade Severino Sombra por seus egressos, visando o 

acompanhamento das atividades dos ex-alunos na sua área atuação e realização de 

ajustes no desenvolvimento do curso a partir da apreciação dos egressos. 

 

3. METODOLOGIA 

  

A presente pesquisa foi realizada por meio de questionário disponibilizado aos 

egressos no site da Universidade de Vassouras (em anexo). Participaram desta pesquisa 



 

 

62 egressos do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, concluintes nos anos de 

1987 a 2017. A participação na pesquisa foi livre e voluntária. 

O instrumento de acompanhamento do aluno egresso foi readequado no ano de 

2017 por meio do trabalho coletivo envolvendo a Coordenação do curso de graduação 

e professores do núcleo Docente Estruturante (NDE), de forma a efetivar o Programa 

de Acompanhamento do Egresso (PAE). 

 

4. RESULTADOS: 

 

Responderam ao questionário 89% (54) egressos do sexo masculino e 11% 

(07), do feminino. Ressalta-se que a maioria dos egressos do curso é do sexo 

masculino. 

 

4.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Referente a estar exercendo a atividade profissional atualmente, 62.9% (39) 

informaram que estão atuando na área de formação acadêmica. Não estão 

trabalhando, 19.4%(12). Trabalhando fora da área de formação acadêmica, 

17.7% (11). 

Dos que não atuam na área de formação, informam como principal motivo 

pelo qual você não exerce a sua profissão é não haver oferta de trabalho 

82,6%(19). Dois egressos informaram que não quiseram exercer a profissão e 

mais dois mantiveram o emprego anterior.  

A IES contribui para a formação de Engenheiros Eletricistas para a região 

centro-sul Fluminense. O gráfico da Figura 1 apresenta o panorama de ofertas na 

região em que vive o egresso. 

 



 

 

Figura 1 – Ofertas de emprego 

 

 

Outra percepção apontada foi o tempo médio para o egresso conseguir sua 

colocação na área de sua formação, conforme Figura 2. Aspectos de mercado, 

trabalhistas, salariais e éticos podem estar interferindo na aceitação das vagas 

disponíveis.  

Figura 2 – Tempo ingresso no mercado 

 

 

A Figura 3 apresenta a área de atuação na profissão onde a maioria trabalha 

na indústria da região.  

 



 

 

Figura 3 – Tipo de organização que exerce a profissão 

 

 

Na área correlata destaca-se o setor de projetos e manutenção do campo de 

atividade, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Campo de atividade 

 

 Outra informação relevante é o nível de atuação gerencial, conforme 

observado na Figura 5. 



 

 

Figura 5 – Atividade Gerencial 

 

Quanto à forma de ingresso no trabalho, 48,7% (19) dos egressos 

respondentes foi por seleção de currículo e 20.5% (12) por indicação. 

Quanto à permanência no emprego atual, 25% (10) estão há mais de dez 

anos; 28% (11) há quatro anos; 10%(04) estão entre dois e três anos; 15%(06) 

estão entre um e dois anos e 20%(08) estão há menos de um ano. 

Quanto à quantidade de vínculos empregatícios, 71% (28) dos egressos 

respondentes tem Um vínculos empregatícios; 17,9%(07) tem dois; 2% (1) tem 

três vínculos empregatícios. Em levantamento realizado em algumas instituições, 

é possível identificar que há um número significativo de trabalhadores com mais 

de um vínculo trabalhista.  

Referente à carga horária de contrato de trabalho, revela que 69% tem contrato 

de 40 horas semanais.  

Ao ser perguntado sobre o nível de satisfação na sua atividade profissional, 53,8% 

qualificaram como ótimo e 38,5% como bom, conforme apresentado na Figura 6.  

 

 

 



 

 

 

Figura 6 – nível de satisfação 

 

 Destaca-se que a satisfação na sua atividade profissional, quanto ao nível 

financeiro 53,8% (21) refere ser bom e 20% como ótimo. E 58% respondentes  

recebem mais de 9 salários mínimos. 

 Embora os egressos enfrentes adversidades para se colocarem no mercado de 

trabalho e receberem financeiramente o que almejam, 69% dos respondentes tem boa 

ou otima perspectiva para a profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Referente à se sentir preparado para o mercado de trabalho no momento da 

conclusão do curso, 53% informaram estar preparado o suficiente, conforme 

apresentado na Figura 7.  

Figura 7 – Preparado para o mercado 

 

 

             Dos egressos 59 avaliam o curso como ótimo, muito bom e bom, 

apontam como pontos fortes da formação no curso de Engenharia da Universidade 

de Vassouras:  

- professores capacitados para desenvolver em nossos acadêmicos o preparo 

necessário para desenvolvermos nossas habilidades, vinculando teoria à prática; 

- Preparo profissional para o mercado de trabalho; 

67% (42) dos egressos realizaram cursos de pós-graduação na área. A Figura 8 

apresenta a distribuição dos egressos por tipo de curso. 

 

 



 

 

 

Figura 8 – Aperfeicoamento academico  

 

 

          Ao ser questionado se você escolheria novamente a UNIVERSIDADE DE 

VASSOURAS para realizar o seu curso, 79% disseram que sim, conforme 

apresentado na Figura 9. 

Figura 9 – Escolheria o curso 

 

 

 



 

 

 

 

Sugerem ao Curso: 

 

- Maior aproximação com empresas. 

- Maior enfoque gerencial. 

- Mais incentivo para as atividades de pesquisa e oferecimento mais cursos de atualização. 

- Inclusão de novas disciplinas,  

- reestruturação de aulas para que os alunos tenham capacidade de desenvolver 

desafios provenientes da prática,  

-Oferecer mais tempo de inserção do estudante no ambiente prático profissional. 

- Curso, excelentes professores, estrutura física acadêmica. 

 

7. AUTO AVALIAÇÃO 

 

Quanto à dedicação do egresso aos estudos durante o curso, 70% (44) informaram 

que foi ótima e muito boa. Quanto à sua assiduidade no curso foi 72% (45) ótima e 

muito boa. 

Quanto ao seu envolvimento nas atividades programadas pelo curso, consulta à 

bibliografia, aulas práticas, visitas técnicas, trabalhos solicitados durante o curso, a sua 

participação foi 75% (47) ótima e muito boa, conforme apresentado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 10 – Atividades programadas 

 

 

 

Compilação dos comentários dos egressos: 

          

 O curso de Engenharia Elétrica da UNIVERSIDADE DE VASSOURAS é excelente 

porque coloca no Mercado profissionais com qualidade e formação generalista, sempre 

visando a ética, humanização a crítica e reflexão nas Atividades que iremos 

desenvolver. Tenho grande orgulho de ter realizado este curso na UNIVERSIDADE DE 

VASSOURAS, curso de qualidade, corpo docente qualificado e acessível aos discentes, 

biblioteca atualizada e uma infraestrutura invejável. 

        A UNIVERSIDADE DE VASSOURAS me proporcionou uma ótima formação, além 

de aulas teóricas e práticas a relação de proximidade para com os professores e 

coordenadora nos permite um aproveitamento maior das aulas e conteúdo, além de 

conseguir resolver eventuais problemas de forma mais eficiente. Tenho que elogiar o 

curso. 

 

 

Vassouras, 20 de fevereiro de 2018. 


