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PROGRAMA DE
ACOMPANHAMENTO
DO EGRESSO

Sobre os objetivos da pesquisa

As políticas e as ações da Faculdade Capital Federal -
FECAF com relação aos egressos vinculam-se à ideia
de uma avaliação continuada das condições de oferta
dos cursos, visando à formação de profissionais
capazes de se integrarem no mercado de trabalho.
Para isto, nossa Política Institucional de Egressos
pretende colher dados sobre a inserção de seus
egressos no mercado de trabalho e, ainda, obter
informações do próprio mercado visando formar
profissionais cada vez mais qualificados para o
exercício de suas atribuições. 

A coleta dos dados avaliativos foi feita através de
questionários enviados por meio eletrônico, alimentados
de forma contínua.



RESULTADOS 

2021

RESUMO

PRINCIPAIS CARGOS

21%

79%

54%

85
participantes

Estão desempregados

Estão trabalhando

Atuam na área de formação

Analista

Supervisor

Técnico operacional

Sendo que:



$400,000

CARGOS E SALÁRIOS

Realizaram estágio
remunerado durante a

graduação

36% Declaram ter recebido
aumento salarial após a
conclusão da graduação

50%
Declaram que a

graduação contribuiu
para o aumento salarial

43%
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Administração 

Operações 

Vendas 

Educação 

Tecnologia da informação 

Desenvolvimento de negócios 

Recursos humanos 

Suporte 

Financeiro 

Engenharia 

Contabilidade 

Saúde 

Marketing 

Pesquisa 

Jurídico 

O QUE FAZEM

De acordo com dados
recolhidos no Linkedin em
13/12/2021 essas são as
principais áreas de atuação
dos egressos FECAF para o
período de 2015 à 2021.

De acordo com dados recolhidos no
Linkedin em 13/12/2021 os cursos com
maior número de egressos atuantes
no mercado de trabalho são:
Administração, Gestão de Recursos
Humanos, Logística e Pedagogia.
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Sercom 

Interfile Full Service BPO 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 

Faculdade FECAF 

Sequoia Soluções Logísticas 

Colégio SER 

RD 

Itaú Unibanco 

CIPAL 

União Química Farmacêutica Nacional 

Libbs Farmacêutica 

Prevent Senior 

BRF 

Refrio Armazéns Gerais S.A. 

De acordo com dados
recolhidos no Linkedin em
13/12/2021 esses são os
principais empregadores
dos egressos FECAF para o
período de 2015 à 2021.

PRINCIPAIS
EMPREGADORES



EDUCAÇÃO
CONTINUADA

14%  Já realizaram pós-graduação

95% Declaram que pretendem cursar 
pós-graduação

Todos os egressos que
participaram da pesquisa
receberam um voucher com
desconto de 30% como
incentivo a pós-graduação
nos cursos oferecidos pela
FECAF



PROAE
 

SUCESSO DO ALUNO
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO - CPA

Os resultados dessa pesquisa
servirão de subsídios para a

revisão das políticas
institucionais de ensino,

pesquisa e extensão.


