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1. Introdução

O acompanhamento de egressos consiste em um rol de ações desen-

volvidas para observar o itinerário profissional dos estudantes que concluíram 

cursos em uma instituição de ensino, na perspectiva não somente de identificar 

os elementos desta trajetória dentro do mundo produtivo, como também de 

retroalimentar o processo educacional realizado pela instituição e de auxiliar os 

egressos em sua jornada.

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA), o acompanhamento de egressos é normatizado pela Resolução 

CONSUP/IFMA nº 42, de 26 de abril de 2016, que aprovou a Política de Está-

gios e  Egressos do IFMA. Este documento, em seu artigo 48,  definiu como 

objetivos da Política de Egressos:

I. Manter cadastro atualizado dos dados pessoais e profissionais dos egressos 

do IFMA, por meio de software próprio ou com base em dados do Sistema 

Nacional de Emprego - SINE e do Cadastro Geral de Empregados e Desem-

pregados - CAGED;

II. Incentivar os egressos a participarem de eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pela Instituição;

III. Mapear a trajetória profissional do egresso identificando sua inserção 

no mundo do trabalho;

IV. Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela Ins-

tituição, o grau de compatibilidade entre sua formação e as demandas 

da sociedade e do mundo do trabalho e as suas expectativas quanto à 

formação profissional continuada;
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V. Ter indicadores para subsidiar a avaliação contínua dos métodos e 

técnicas didáticas e dos conteúdos empregados pela Instituição no 

processo de ensino e aprendizagem;

VI. Disponibilizar aos formandos oportunidades de emprego, encami-

nhadas à Instituição por parte das empresas e agências de recrutamento 

e seleção de pessoal;

VII. Promover o intercâmbio entre ex-alunos. (IFMA, 2016).

Considerando estes objetivos, a Pró-reitoria de Extensão do IFMA e os 

Departamentos de Extensão e Relações Institucionais ou setores correlatos 

dos campi apresentam, neste documento, a Pesquisa de Acompanhamento de 

Egressos do IFMA (PAE-IFMA 2021). 

A PAE-IFMA 2021 tem como propósito central traçar o perfil dos egressos 

do IFMA, permitir que estes fizessem uma avaliação institucional e identificar seu 

êxito pós conclusão de estudos no IFMA, colocando em prática os preceitos es-

tabelecidos na Política de Egressos, especialmente no que tange aos itens III, IV 

e V acima elencados. 

Esta é a primeira iniciativa do IFMA voltada ao acompanhamento de egres-

sos a render frutos, mas há também outras ações institucionais em andamento 

que em breve estarão consolidadas, complementando os esforços da PAE-IFMA 

2021 e concretizando os demais objetivos da Política de Egressos:

Projeto IFMA no Mundo: 

Projeto estratégico definido no Plano de Desenvolvimento Institucional 

do IFMA/2019-2023 (https://portal.ifma.edu.br/novopdi/), criado com o 
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objetivo de analisar a inserção ocupacional dos egressos da instituição, 

tendo em vista os seguintes indicadores do mercado de trabalho formal: 

empregabilidade, remuneração, distorções de acesso (mismatching en-

tre formação e ocupação) e regionalização (migração intra e interestadu-

al). Esta análise será feita através de um sistema, que cruzará os dados do 

sistema acadêmico do IFMA aos da RAIS (Relação Anual de Informações 

Sociais) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Portal de Empregabilidade:

Adesão  do IFMA ao Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profis-

sional, Científica e Tecnológica - CONIF e a Universia Jobs, que permitirá 

a utilização do Portal de Empregabilidade da Universia para divulgar va-

gas de estágio e emprego, eventos, editais, bolsas e outras oportunida-

des aos estudantes e egressos do IFMA.

1.1 Sobre o IFMA
O histórico do IFMA, criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São 

Raimundo das Mangabeiras, começou a ser construído no século XX. Em 1909, 

no governo do então presidente Nilo Peçanha, foram instituídas as Escolas de 

Aprendizes Artífices nas capitais dos estados. As Escolas foram criadas com o 
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intuito de proporcionar às classes economicamente desfavorecidas uma educa-

ção voltada para o trabalho, sendo a do Maranhão instalada em São Luís no dia 

16 de janeiro de 1910. 

Ao longo das mudanças provocadas pelas disposições constitucionais 

que remodelaram a educação do país, no ano de 1937 a Escola de Aprendizes 

Artífices do Maranhão passou a ser chamada de Liceu Industrial de São Luís. A 

partir do ano de 1942, o então Liceu Industrial de São Luís passa a ser denomina-

do de Escola Técnica Federal de São Luís, criado com o objetivo atender às novas 

demandas do setor industrial devido a intensificação do processo de substitui-

ção das importações. 

No ano de 1965, a Escola Técnica Federal de São Luís passou a se chamar 

Escola Técnica Federal do Maranhão que, em 1989, foi transformada em Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA), adquirindo também 

a competência para ministrar cursos de graduação e de pós-graduação. Esse perí-

odo de transformação em CEFET propiciou o crescimento da instituição no Estado 

e levou à criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Imperatriz (UNED). 

A expansão do sistema trouxe a necessidade de sua reorganização, por 

isso, em dezembro de 2008, foram criados os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. No Maranhão, o Instituto integrou as unidades do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e as Escolas Agro-

técnicas Federais de Codó, São Luís e São Raimundo das Mangabeiras. Estas 

instituições são atualmente os campi São Luís-Monte Castelo, Imperatriz, Codó, 

São Luís-Maracanã e  São Raimundo das Mangabeiras.

Atualmente, o Instituto Federal do Maranhão possui 29 campi espalhados 

em 27 municípios maranhenses, bem como Centros de Referência Educacional, 

Centro de Referência em Ciências Ambientais e Centro de Referência Tecnoló-

gica (Figura 1).
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Figura 1: Unidades do IFMA
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2. Metodologia da PAE

A PAE-IFMA 2021 coletou dados no período de 02 a 31 de agosto de 2021. 

A campanha de divulgação consistiu em publicações, no portal e nas redes so-

ciais oficiais do IFMA, de notícias sobre a ação, vídeos e fotos com depoimentos 

de egressos da instituição e cards explicativos (Figura 2). A ferramenta utilizada 

na coleta de dados foi um formulário criado na plataforma google forms, dispo-

nibilizado aos egressos através do portal institucional.

Ao responder o formulário, primeiramente o egresso deveria registrar se 

gostaria ou não de participar da pesquisa. O formulário prosseguia somente se 

a resposta fosse positiva. As perguntas do formulário estavam organizadas nas 

seguintes seções: Identificação pessoal; Caracterização pessoal; Identificação 

do curso no IFMA; Continuidade dos estudos; Atuação no mundo do trabalho; 

Avalie o IFMA; e Retorno ao IFMA e acompanhamento de informações. A primeira 

seção era de resposta facultativa, na qual os egressos poderiam optar por deixar 

suas informações pessoais e seus contatos para futuras divulgações de oportu-

nidades de emprego, notícias e convites institucionais; já as demais seções eram 

de resposta obrigatória. Responderam ao questionário 704 egressos do IFMA.
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Neste relatório, serão apresentados apenas os dados referentes às 

questões obrigatórias. As respostas dos egressos a essas perguntas foram 

analisadas seguindo métodos da estatística descritiva e os resultados podem 

ser vistos a seguir.

Figura 2: peças de divulgação da PAE/IFMA - 2021
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3.1 Caracterização pessoal
A caracterização dos respondentes contou com perguntas que permiti-

ram traçar um perfil dos respondentes (Gráficos 1, 2 e 3). A maioria dos respon-

dentes se identificou como do gênero feminino (58%), cor/raça parda (61%) e 

pertencente à faixa etária de 21-25 anos (30%):

Gráfico 1: Gênero Gráfico 2: Cor/raça

Gráfico 4: Egressos com deficiência

Gráfico 3: Faixa Etária
1% 1% 1% 1%

58% 61%
21%

15%

21,30% 31%

41%

Os egressos também foram perguntados se eram deficientes. Apenas 2% 

respondeu positivamente (Gráfico 4), sendo a deficiência física como a mais apon-

tada. Outras deficiências indicadas pelos egressos foram visual, auditiva e múltiplas.
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Não
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Preta

Indígena

Branca

Não declarou

3. Resultados da PAE

26,10%21,60%
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Por fim, investigou-se se os egressos falavam uma língua estrangeira (Gráfico 

6). Os que informaram que não falavam foram a maior parte dos egressos, represen-

tando 74% dos respondentes.

Gráfico 5: Cidade de moradia atual

Gráfico 6: Língua estrangeira*

62%

74%

10,70%

20,60%
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Legenda: ING: Inglês, ESP: Espanhol, FRA: Francês, Outras: Coreano,  Italiano, Grego, Japonês, Romeno e 
Libras . *As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar mais de uma opção. 

Em outra cidade fora MA

ESP
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ING

Em outro país

FRA

Outras

O IFMA adota sistema de cotas na seleção de seus discentes para acesso 

aos cursos de nível médio e de nível superior, sendo que a porcentagem de vagas 

de cada curso destinadas a esse público variou ao longo do tempo de 2,5% a 5% 

(IFMA, 2011; 2019). Não há estimativas institucionais que indiquem a porcentagem 

de estudantes deficientes que, de fato, concluíram seus cursos.

Para identificar os principais destinos dos egressos, perguntou-se se 

os respondentes moravam na mesma ou em uma cidade diferente de onde 

realizou o curso do IFMA (Gráfico 5). A maioria respondeu que mantém-se na 

cidade em que concluiu o curso no IFMA (62%).
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As principais línguas apontadas pelos egressos que informaram que fa-

lavam alguma língua estrangeira foram Inglês, Espanhol e Francês. Em outras 

línguas, foram citadas Coreano, Italiano, Grego, Japonês, Romeno e Libras, 

sendo esta última reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 

no Brasil pela Lei  nº 10.436, de 24 de abril de 2022, mas ainda pouco utilizada 

nacionalmente.

Em relação à promoção do ensino-aprendizagem de língua estrangeira, a 

inclusão de ao menos uma no currículo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio é obrigatória, devendo esta ser escolhida pela comunidade escolar dentro 

das possibilidades de cada campus (IFMA, 2014). Além da inclusão de disciplinas 

formais no currículo, o instituto apresenta também uma política institucional de 

fomento à criação de Centros de Estudo, Pesquisa e Extensão da Linguagem (CE-

PELIs) em todos os campi do IFMA, espaços de ensino e aprendizagem de línguas, 

de pesquisa, de formação profissional e de extensão (IFMA, 2017).

3.2  Identificação do curso no IFMA
Para a identificação das relações que o egresso têm com o IFMA, os res-

pondentes foram perguntados sobre o último curso concluído na instituição, sua 

modalidade, nível, campus e ano de conclusão. 

Quanto ao ano de conclusão, o Gráfico 7 revela que mais da metade dos 

respondentes concluíram seu curso nos últimos 4 anos (de 2018 a 2021), sendo, 

portanto, egressos recentes da instituição. No entanto, egressos mais antigos 

também foram contemplados pela PAE-IFMA 2021, tendo a pesquisa recebido 

respostas de egressos das décadas 80, 90 e 2000. Estes egressos mais antigos 

são anteriores à criação do IFMA, sendo oriundos das instituições que deram 

origem ao Instituto: o CEFET/MA e as Escolas Agrotécnicas Federais.
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Gráfico 7: Ano de conclusão do último curso no IFMA
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Em relação à modalidade do último curso concluído no IFMA, 95,9% dos 

egressos realizaram cursos presenciais e 4,1% a distância. Em relação ao nível do 

curso, tem-se (Gráfico 8):

Gráfico 8: Nível de ensino do último curso concluído no IFMA

55,80%

16,50%

4,80%

1,40%

1,80%

2,10%

0,70%

16,90%

INT

SUB

CONC

PRO

EM

GRA

ESP

MEST

Legenda: INT: Curso Técnico Integrado, SUB: Curso Técnico Subsequente; CONC: Curso Técnico Concomitante; 
PRO: PROEJA; EM: Ensino Médio  sem curso técnico; GRA: Graduação; ESP: Especialização; MEST: Mestrado. 
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O Gráfico acima demonstra que a maior parte dos egressos concluiu um 

curso de nível médio (80,3% dos respondentes, somando-se cursos técnicos 

integrados, técnicos subsequentes, técnicos concomitantes, PROEJA e ensino 

médio sem associação a um curso técnico). A lista dos cursos indicados pelos 

egressos pode ser encontrada no ANEXO 1. 

Os cursos técnicos de nível médio são oferecidos em todos os campi 

do IFMA, sendo que, atualmente, o IFMA não oferece cursos de ensino médio 

sem associação a um curso técnico. Entretanto, esta modalidade era ofertada 

pelo CEFET/MA, o que pode justificar eles terem sido indicados por 1,8% dos 

respondentes (Gráfico 8).  

A graduação representou 16,9% dos respondentes (Gráfico 8). Cursos de licen-

ciatura, bacharelado e tecnólogo são ofertados atualmente em 20 campi, sendo eles: 

Açailândia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Caxias, Codó, 

Coelho Neto, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Santa Inês, São João dos Patos, São José 

de Ribamar, São Luís – Centro Histórico, São Luís – Maracanã, São Luís – Monte Castelo, 

São Raimundo das Mangabeiras, Timon e Zé Doca. A lista de cursos de nível superior 

indicados pelos egressos está no ANEXO 2.

Acerca dos cursos de pós-graduação, 2,8% dos respondentes indicou 

este nível como o do último curso concluído, somando-se os cursos de especia-

lização e mestrado. Presentemente há um curso de doutorado sendo ofertado 

pelo IFMA, no campus São Luís - Monte Castelo, mas que não apresentou turma 

concluída até a realização da coleta de dados desta pesquisa.

Ainda sobre os cursos realizados pelos egressos, 10,8% dos responden-

tes informaram que já tinham concluído outro(s) curso(s) no IFMA, o que aponta 

para a verticalização do ensino dentro da instituição. Este é um dos fundamentos 

dos Institutos Federais (BRASIL, 2008) e promove a integração entre educação 

básica, educação profissional e educação superior. Do ponto de vista da gestão, 

a verticalização otimiza a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os re-

cursos; do ponto de vista do estudante, facilita a construção  de  itinerários  de  

formação  entre  os  diferentes níveis de ensino (BONFANTE; SCHENKEL, 2020). 
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Em referência ao campus do último curso concluído no IFMA, a distribuição 

dos egressos é apresentada a seguir (Gráfico 9): 

Gráfico 9: Campus do último curso concluído no IFMA
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Legenda: MTC: São Luís-Monte Castelo; IMP: Imperatriz; CNT: Coelho Neto; PIN: Pinheiro; SRM: São Raimundo 
das Mangabeiras; MAR: São Luís-Maracanã; COD: Codó; BTC: Buriticupu; ACA: Açailândia; CCH: São Luís-Centro 
Histórico; TMN: Timon; SIN: Santa Inês; SJR: São José de Ribamar; SJP: São João dos Patos; ZDC: Zé Doca;  VNA: 
Viana; CNL: Carolina; CAX: Caxias; GRA: Grajaú; BDC: Barra do Corda; ALC: Alcântara; PFR: Porto Franco; BAC: 
Bacabal; BAR: Barreirinhas; PED: Pedreiras; ARA: Araioses; ITA; Itapecuru; PDU: Presidente Dutra; ROS: Rosário; 
CERTEC: Centro de Referência Tecnológica. 
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A pesquisa obteve respostas de todos os campi do IFMA que estão em 

funcionamento, bem como do Centro de Referência Tecnológica. Os campi com 

mais repostas foram o São Luís-Monte Castelo e Imperatriz, que estão entre as 

unidades mais antigas do instituição, outrora unidades do CEFET/MA, e com 

maior oferta de cursos.

3.3 Continuidade dos estudos
Sobre a continuidade de estudos, 79,9% dos respondentes informaram 

que prosseguiram estudos no IFMA ou em outra Instituição de ensino após seu úl-

timo curso concluído no IFMA, e 20,1% dos egressos responderam negativamente. 

Apontaram como o nível de ensino da continuidade os seguintes  (Gráfico 10):

*As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar mais de uma opção. 

Em relação aos que responderam positivamente quanto à continuidade de 

estudos, 54,8% informaram que tal continuidade ocorreu dentro da mesma área 

ou de áreas afins à do último curso concluído no IFMA e 45,2% indicaram que foi 

em outra área.

Gráfico 10: Continuidade de estudos após 

último curso concluído no IFMA*
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29,30%

10,30%
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3.4 Atuação no mundo
do trabalho

Em relação à atuação no mundo do trabalho, os egressos foram ques-

tionados se trabalhavam antes de concluir seu curso no IFMA (Gráfico 11) e se 

estão trabalhando atualmente (Gráfico 12). Para a primeira pergunta, 26,8% 

responderam positivamente, e para a segunda pergunta 55,5%.

Os egressos que estavam em atuação no mundo do trabalho responderam se 

a sua atividade profissional atual estava relacionada à sua área de formação no IFMA 

(Gráfico 13), sua carga horária de trabalho (Gráfico 14) e faixa salarial (Gráfico 15).

61%

73,80%

26,20%

55,50%

44,50%

Gráfico 11: 
Trabalho antes da conclusão do curso

Gráfico 12: 
Trabalho atualmente 

Não Não

Sim Sim

Gráfico 13: Vínculo 
entre atividade 

profissional atual e 
área formação no 

IFMA

Gráfico 14: Carga 
Horária Semanal de 
Trabalho (em horas)

Gráfico 15: 
Faixa Salarial 

(em salários mínimos)

56,30%

0,30%

15%

18,90%

44,50%

27,70%

15,60%

6,60%
43,70%

Não

Sim

Até 20h Até 2 sm

De 31 a 40h De 4 A 10 sm

Abaixo de 20h Não declarou 

De 21 a 30h De 2 a 4 sm

Acima de 40h Acima de 10 sm

24%

40,40%

13,30%



INSTITUTO FEDERAL
Maranhão

Pesquisa de Acompanhamento de Egressos Relatório - 2021 20

Os egressos, em sua maioria, informaram que o vínculo profissional atu-

al não tinha relação com a área de formação do IFMA (56,3%). Algo que pode 

explicar esse dado é que a maioria dos respondentes concluiu cursos de nível 

médio no IFMA (item 3.2 Identificação do curso no IFMA, Gráfico 8) e continuou 

os estudos em nível de graduação ou pós-graduação (item 3.3 Continuidade 

dos estudos, Gráfico 10), em grande parte em áreas diferentes à do último curso 

concluído no IFMA. Os egressos atuantes no mundo trabalho também indicaram, 

em sua maioria, que trabalhavam de 31 a 40 horas semanais (44,5%, Gráfico 14) 

e que recebiam até 2 salários mínimos mensais (40,4%, Gráfico 15).

Quanto à atuação profissional (Gráfico 16), os egressos estão posiciona-

dos principalmente dentro do mercado de trabalho formal, sendo a maior parte 

das ocupações exercidas em serviço público, através de Concurso (30,4%) ou 

Contrato (14,6%), ou ainda em Empregos com carteira assinada (29,4%).

Gráfico 16: Atuação profissional dos egressos* 

30,40%

29,40%

14,60%

13,10%

10,70%

9,50%

8,20%

1,00%

0,90%

0,60%

0,30%
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EMP C CART

CONT SP
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EMP S CART
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Legenda: CONC SP: concursado em serviço público, EMP C CART: empregado com carteira de trabalho 
assinada, CONT SP: contratado em serviço público, AUT: autônomo, EMP S CART:  empregado sem carteira 
de trabalho assinada, EMPRES: empresário, proprietário de empresa/negócio formal, EST/APR: estagiário 
ou jovem aprendiz,VOL: voluntário, BOL: bolsista, COM SP: comissionado em serviço público, INT: emprego 
internacional. *As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar mais de uma opção.
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Por fim, foi perguntado aos egressos quais características eles enten-

diam ser as mais importantes a um profissional atualmente (Gráfico 17). Chama 

a atenção que tanto características técnicas, como Conhecimentos da área de 

atuação (83,10%), Domínio da língua materna (72,60%) e de língua estrangei-

ra (36,10%) e Consistência científica (37,60%), quanto habilidades comporta-

mentais, como Ética e responsabilidade profissional (95,20%) e Boas relações 

pessoais/trabalho em equipe (86,60%), foram indicadas pelos egressos como 

importantes para a atuação profissional, sendo as duas últimas as mais citadas. 

Estas características comportamentais correspondem às chamadas soft skills, 

habilidades estão relacionadas à maneira como as pessoas se comunicam, se 

expressam e colaboram com os colegas.

Apesar de serem habilidades que não dependem de ambientes formais 

de aprendizagem para serem desenvolvidas, ao contrário das características 

técnicas, as soft skills também podem ser trabalhadas em ambiente escolar e 

universitário, a partir de metodologias de ensino que estimulem a interação so-

cial e vivências dentro e fora de sala de aula.

Gráfico 17: Características importantes a um profissional*

95,20%

86,60%

83,10%

72,60%

72,60%

63,20%

37,60%

36,10%

2,10%
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CRIAT
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CONS CIEN
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OUTROS

Legenda: ETICA: Ética e responsabilidade profissional, REL PES: Boas relações pessoais/trabalho em equipe, 
CONC TEC: Conhecimentos técnicos da área de atuação, CRIAT: Capacidade criativa, LING MAT: Domínio de 
língua materna, COMP SOC: Compromisso social, CONS CIEN: Consistência Científica, LING EST: Domínio de 
língua estrangeira, OUTROS: técnicas de manejo de informações, ter carteira de motorista, facilidade lidar 
com o público, inteligência emocional. *As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar 
mais de uma opção.



INSTITUTO FEDERAL
Maranhão

Pesquisa de Acompanhamento de Egressos Relatório - 2021 22

3.5 Avaliação do IFMA
Para fazerem uma avaliação sobre a sua experiência no IFMA, os 

egressos foram perguntados sobre a sua participação em atividades comple-

mentares e como bolsistas de programas de assistência estudantil; sua visão 

sobre o corpo docente, técnicos administrativos, disciplinas e infraestrutura; 

contribuições do IFMA para continuidade dos estudos e entrada no mundo 

do trabalho, entre outras.

Foram consideradas como atividades complementares as atividades técni-

ca-científicas e didático-pedagógicas precedidas de planejamento docente que 

objetivam a complementação das disciplinas teóricas e práticas dos cursos, bem 

como as atividades não planejadas pelos docentes que complementam a forma-

ção estudantil. Os egressos puderam responder se tinham realizado estas ativida-

des no IFMA, sendo que apenas 6,7% sinalizaram negativamente (Gráfico 18).

Legenda: VIS TEC/CAMP: Visita Técnica/Aulas de Campo, LABO: Práticas de Laboratório, EVENT: Eventos, 
PESQ: Projetos de Pesquisa; ESTA: Estágio obrigatório ou não-obrigatório, EXTE: Extensão, JAPR: Jovem 
Aprendiz, INTE: Intercâmbio, MONI: Monitoria, MVES: Movimento Estudantil, OUTROS: Olimpíadas (matemática, 
física, química), NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas), Campeonatos Esportivos, Residência 
Pedagógica. *As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar mais de uma opção.

Gráfico 18: Participação em atividades complementares*
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As atividades complementares que tiveram maior participação dos 

egressos foram Visitas técnicas/aulas de campo, totalizando 78,7%. Essas 

atividades promovem oportunidades de experiência profissional e troca de 

conhecimentos em situações reais de trabalho. Outras atividades bastante ci-

tadas foram Práticas de laboratório (68,8%), Eventos (48,7%), Projetos de 

Pesquisa (42,2%), Estágios (37,4%) e Projetos de Extensão (29,7%). 

De modo geral, as atividades complementares têm o potencial de con-

tribuir para a ampliação e aprofundamento de temas trabalhados em sala de 

aula, aproximação com o mundo do trabalho, consolidação de técnicas e visões 

científicas, formação integral do cidadão e outros, o que pode levar ao desen-

volvimento tanto de características técnicas quanto de habilidades comporta-

mentais, cuja importância, segundo os egressos, foi abordada na seção anterior 

(Item 3.4 Atuação do Mundo do Trabalho, Gráfico 17). Como é possível ver no 

Gráfico 19 abaixo, os egressos que participaram de atividades complementa-

res concordaram que estas atividades contribuíram para a formação profissional 

(cerca de 87% dos respondentes indicaram notas 4 e 5).

Gráfico 19: Concordância quanto à importância da participação em atividades 

complementares para a formação profissional (escala de 1 a 5)

0,90%
3,40%

8,00%

24%

63,70%
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Em relação à participação em Programas de Assistência Estudantil  (Gráfico 

20), a minoria dos egressos apontou nunca ter recebido nenhum tipo de bolsa/

auxílio (29,8%). O auxílio mais apontado pelos egressos foi o Auxílio Transporte 

(28,9%), seguido de Bolsas de Pesquisa (24,3%) e Ajuda de Custo para Partici-

pação em Eventos (16,76%).

Gráfico 20: Recebimento de bolsas 
ou auxílios estudantis*

Legenda: TRANS: Auxílio Transporte, PESQ: Bolsa de Pesquisa, EVEN: Ajuda de Custo para Participação em 
Eventos, ESTU: Bolsa de Estudo, EXTE: Bolsa de Extensão, DIGI: Auxílio Digital, MORA: Auxílio Moradia, ALIM: 
Auxílio Alimentação, PROEJA: Bolsas do PROEJA, MONI: Bolsa Monitoria, FARD: Auxílio Fardamento, DIDA: 
Auxílio Material Didático, OUTROS: bolsa atleta, ajuda de custo intercâmbio, mentor técnico. *Observação: as 
respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar mais de uma opção.
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1,70%
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1,51%

O IFMA possui uma Política de Assistência ao Educando, normatizada 

pela Resolução CONSUP/IFMA Nº 114, de 26 de junho de 2017, que norteia a 

implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e a con-

clusão do curso com qualidade pelos estudantes, na perspectiva de inclusão 

social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desem-

penho acadêmico.  Os egressos que participaram de programas de assistência 

estudantil responderam se concordavam que as bolsas e auxílios tinham sido 

importantes para a permanência estudantil (Gráfico 21). Cerca de 88% dos res-

pondentes   expressou grande concordância, marcando nos notas 4 e 5.
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Gráfico 21: Concordância quanto a importância de  bolsas 
ou auxílios estudantis (escala de 1 a 5) 

Gráfico 22: Concordância quanto ao bom nível de conhecimento dos docentes 
sobre os conteúdos das disciplinas (escala de 1 a 5) 

Gráfico 23: Concordância quanto à utilização de metodologias de ensino 
adequadas pelos docentes (escala de 1 a 5) 

Os participantes também foram questionados a respeito da atuação 

dos professores do IFMA (Gráfico 22 e Gráfico 23).
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Na opinião dos egressos, o corpo docente da instituição possui um bom 

nível de conhecimento sobre os conteúdos das disciplinas (cerca de 95% dos res-

pondentes indicaram notas 4 ou 5, Gráfico 22) e utiliza metodologias de ensino 

adequadas (cerca de 82% dos respondentes indicaram notas 4 ou 5, Gráfico 23).

Em relação ao corpo técnico-administrativo do IFMA  (setores relacionados 

à assistência estudantil e pedagógica, técnicos de laboratório, biblioteca e outros), 

81,6% dos egressos concordaram que a sua atuação contribuiu positivamente para 

a realização das atividades de ensino (somando-se as notas 4 e 5, Gráfico 24).

No que se refere às disciplinas, a maior parte dos egressos concordou 

que os seus conteúdos eram atualizados e relevantes para sua formação pro-

fissional (cerca de 85% dos respondentes indicaram notas 4 ou 5,  Gráfico 25) 

e que a carga horária era suficiente para desenvolvimento dos conteúdos (75% 

dos respondentes indicaram notas 4 ou 5,  Gráfico 26):

Gráfico 24: Concordância quanto à importância da atuação 
de técnicos-administrativos para a realização das 

atividades de ensino  (escala de 1 a 5) 
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Gráfico 25: Concordância quanto à atualização e 
relevância dos conteúdos das disciplinas para a 

formação profissional (escala de 1 a 5) 

Gráfico 26: Concordância quanto à suficiência da carga 
horária das disciplinas (escala de 1 a 5) 
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Acerca dos recursos didáticos e infraestrutura disponível, o Gráfico 27 

abaixo demonstra que a maior parte dos egressos concordou que estes eram su-

ficientes para o bom desenvolvimento das atividades do curso (cerca de 62% dos 

respondentes indicaram notas 4 ou 5). Apesar de mais da metade dos egressos 

ter dado resposta positiva, é importante ressaltar que este foi o menor nível de 

concordância expressado pelos egressos e, de maneira complementar, o maior 

nível de discordância (cerca de 13% dos respondentes indicaram notas 1 ou 2):
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Os egressos também responderam sobre as contribuições do IFMA no 

seu futuro, tanto em relação à continuidade dos estudos (Gráfico 28), quanto ao 

ingresso e atuação no mundo do trabalho (Gráfico 29):

Gráfico 27: Concordância quanto à suficiência 
de recursos didáticos e infraestrutura 

disponível (escala de 1 a 5) 

Gráfico 28: Concordância quanto às contribuições 
do IFMA para  a continuidade dos estudos em 

outros níveis educacionais (escala de 1 a 5) 
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Gráfico 29: Concordância quanto às contribuições 
do IFMA no ingresso e atuação no mundo 

do trabalho (escala de 1 a 5) 
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Para cerca de 93% dos egressos, a formação no IFMA contribuiu para a 

continuidade dos estudos em outros níveis educacionais (somando-se as notas 

4 e 5 no Gráfico 28). A porcentagem dos egressos que concordaram que a for-

mação obtida no IFMA contribuiu para o ingresso e atuação no mundo do tra-

balho foi também bastante positiva, representando 81% dos respondentes (so-

mando-se as notas 4 e 5 no Gráfico 29). Esses dados confirmam a tendência já 

apontada em seções anteriores sobre a instituição exercer um papel importante 

para que o egresso aumente o seu nível educacional (seção 3. Continuidade dos 

Estudos) e tenha acesso e permanência ao mundo do trabalho (seção 4. Atuação 

no mundo do trabalho).

Por fim, os gráficos abaixo demonstram resultados positivos expres-

sivos quando os egressos foram perguntados se recomendariam o IFMA a 

outras pessoas (99,1%, Gráfico 30); se participariam de atividades voltadas 

a egressos, como encontros com colegas e professores, visitas ao campus 

ou outros (92,8%, Gráfico 31); e se retornariam à instituição para fazer outros 

cursos (77,7%, Gráfico 32 somando-se cursos presenciais e a distância). Estes 

resultados, quando associados aos demais dados apresentados e discutidos 

nesta seção, indicam um grau elevado de satisfação dos egressos em relação 

à formação propiciada pelo IFMA.
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Gráfico 30: Você
recomendaria o IFMA a 

outra pessoa? 

Gráfico 31:  Interesse 
em atividades 

a egressos

Gráfico 32: Você 
faria outros

cursos no IFMA?
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Os egressos que responderam que fariam outros cursos no IFMA foram 

perguntados sobre que tipos de cursos eles realizariam (Gráfico 33). A maior parte 

dos cursos indicados é de pós-graduação (especialização, mestrado e doutora-

do), indicando o interesse dos egressos na verticalização dentro da instituição.

Gráfico 33: Cursos que os egressos fariam no IFMA*

Legenda: LIV: Cursos livres de curta duração, TEC: Técnico de Nível Médio, GRA: Graduação, ESP: Especia-
lização, MEST: Mestrado, DOUT: Doutorado. *As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia 
marcar mais de uma opção. 
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3.6 Acompanhamento
de informações

Os egressos foram questionados se acompanhavam as notícias, infor-

mações e eventos promovidos pelo IFMA. As respostas podem ser observadas 

no Gráfico 34 a seguir:

O principal meio de comunicação apontado pelos egressos foram os 

perfis de instagram, tanto o de um campus específico, quanto o institucional ge-

ral (63,8%). A segunda forma mais apontada pelos egressos foi através de outras 

pessoas, colegas, ex-professores e familiares (47,7%). Esse é um interessante 

resultado, que indica a importância da manutenção e do reforço dos laços insti-

tucionais com os egressos, como, por exemplo, através de grupos de aplicativos 

de mensagens que reúnam ex-colegas de turma, líderes estudantis, entre outros. 

Também foi relevante a porcentagem de egressos que aponto que acompanha 

o IFMA através do site institucional (40,5%).

Gráfico 34: Acompanhamento de notícias, informações 
e eventos promovidos pelo IFMA*

 *As respostas somam mais de 100%, pois o egresso poderia marcar mais de uma opção.
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4. Principais Conclusões

A realização da PAE/IFMA 2021 representou um esforço institucional iné-

dito de aproximação com os egressos e de avaliação da formação promovida no 

IFMA. Os resultados são válidos para o universo consultado, de 704 responden-

tes, que apresentou representantes de todos os campi do IFMA e de diferentes 

anos de conclusão de curso. A partir dos resultados obtidos, é possível traçar as 

seguintes conclusões:

O perfil de egressos respondentes foi de mulheres, pardas e pertencen-

tes à faixa etária de 21-25 anos. Houve poucas respostas de pessoas com 

deficiência, público que pode ser alvo de pesquisas específicas;

Apesar da inclusão de línguas estrangeiras no currículo, uma minoria 

dos egressos apontou que sabia falar uma. Isso indica que espaços de 

ensino complementares ao currículo formal são importantes, como os 

promovidos pelos CEPELIs, bem como é oportuno o fomento a ações de 

internacionalização; 

A maioria expressiva dos respondentes são egressos de Cursos Técnicos de 

Nível Médio e deseja retornar à instituição para realizar novos cursos. Entre 

os tipos de cursos apontados, os principais foram os de pós-graduação, in-

dicando o interesse dos egressos na verticalização dentro da instituição e a 

importância de se promover cursos deste tipo em âmbito institucional como 

uma maneira de incentivar a formação continuada dos egressos;

As atividades complementares e as bolsas/auxílio são aspectos de formação, 

de permanência e de conclusão considerados importantes pelos egressos;

O grau elevado de satisfação dos egressos em relação à formação pro-

piciada pelo IFMA, revelado pelas boas avaliações acerca dos docentes, 

técnicos-administrativos e disciplinas, bem como pela alta porcentagem 

de egressos que indicariam a instituição a outras pessoas e pelo interesse 

em retornar ao IFMA para realizar novos cursos;
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Quanto aos itens menos bem avaliados pelos egressos, estão o de recur-

sos didáticos e infraestrutura, indicando que investimentos em bibliote-

cas, quadras esportivas, laboratórios, salas de aula e outros espaços de 

ensino, pesquisa e extensão são vistos como importantes;

A contribuição da instituição, reconhecida pelos egressos, na sua conti-

nuidade de estudos em níveis educacionais superiores e seu ingresso no 

mundo do trabalho;

A importância da manutenção e do reforço dos laços institucionais com 

os egressos, através de redes sociais, grupos de egressos em aplicativos 

de mensagem e site institucional, para compartilhamento de notícias, in-

formações e eventos promovidos pelo IFMA.

A concretização desta pesquisa revela não somente estas respostas, 

como também evidencia a necessidade de que sejam fortalecidas as ações de 

acompanhamento de egressos, para que estas sejam contínuas e duradouras. 

Isto deve ser feito não somente através de novas edições da PAE/IFMA, algo 

fundamental para acompanhamento longitudinal da população de egressos da 

instituição, como também através de pesquisas localizadas nos campi, ou com 

públicos-alvo específicos, a exemplo dos egressos com deficiência, para que 

outras questões possam ser respondidas.

Este processo avaliativo contínuo é imprescindível para captar adequada-

mente a percepção dos ex-alunos, atendendo-se a uma ideia fundamental: a de 

que conhecer o egresso é conhecer a formação propiciada pelo IFMA e propiciar 

condições para adaptações e transformações do processo educacional.
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Curso Técnico % Curso Técnico %

Agropecuária 11,5 Florestas 0,7

Informática 10,2 Informática para Internet 0,7

Administração 9,9 Marketing 0,7

Meio Ambiente 9,9 Metalurgia 0,5

Edificações 8,4 Vendas 0,5

Química 5,2 Agrícola - habilitação em Agricultura 0,4

Eletromecânica 4,8 Agricultura 0,4

Eletroeletrônica 3,9 Comércio 0,4

Alimentos 2,9 Design de Móveis 0,4

Biocombustíveis 2,7 Higiene e Segurança do Trabalho 0,4

Automação/ Automação 
Industrial 2,4 Lazer 0,4

Segurança do Trabalho 2,2 Mecânica 0,4

Artes Visuais 2,2 Qualidade 0,4

Agroindústria 2 Telecomunicações 0,4

Eletrônica 1,8 Agenciamento de Viagem 0,2

Agronegócio 1,6 Agroecologia 0,2

Eletrotécnica 1,3 Contabilidade 0,2

Eventos 1,1 Cozinha 0,2

Rede de Computadores 1,1 Hospedagem 0,2

Análises Químicas 0,9 Petróleo e Gás 0,2

Logística 0,9 Serviços Públicos 0,2

Aquicultura 0,7 Outros 4,3

Desenvolvimento e Análise de 
Sistemas/ Desenvolvimento 

de Sistemas
0,7

Anexo 1 
Lista de cursos técnicos concluídos pelos egressos
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Curso Superior % Curso Superior %

Licenciatura em Biologia/
Ciências Biológicas 17,4 Especialização em Agropecuária 

Sustentável 1,3

Licenciatura em Química 8,4 Especialização em Educação 
Ambiental 1,3 

Licenciatura em Ciências 
Agrárias 7,1 Especialização em Educação e Ensino 

de Ciências 1,3 

Licenciatura em Matemática 7,1 Tecnólogo em Construção 
de Edifícios 1,3

Bacharelado em Agronomia 5,8 Bacharelado em Sistemas de 
Informação 0,6

Tecnólogo em Alimentos 4,5 Especialização em Agroecologia e 
Biodiversidade 0,6

Tecnólogo em Gestão de 
Turismo 3,9 Especialização em Ciências e 

Meio Ambiente 0,6

Bacharelado em 
Administração 3,2 Especialização em Controle de 

Qualidade em Alimentos 0,6

Licenciatura em Física 3,2 Especialização em Engenharia de 
Materiais 0,6

Bacharelado em Ciência da 
Computação 2,6 Licenciatura em Artes Visuais 0,6

Bacharelado em Engenharia 
Civil 2,6 Licenciatura em Formação 

Pedagógica 0,6

Bacharelado em Engenharia 
Elétrica/Bacharelado em 

Engenharia Elétrica Industrial
2,6 Licenciatura em Pedagogia 0,6

Especialização em 
Informática na Educação 2,6 Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física 0,6

Mestrado em Engenharia de 
Materiais 2,6 Tecnólogo em Eletrônica Industrial 0,6

Bacharelado em Zootecnia 1,9 Tecnólogo em Gestão Pública 0,6

Bacharelado em Engenharia 
Mecânica Industrial 1,3 Outros 11

Anexo 2
Lista de cursos superiores (graduação e pós-graduação)

concluídos pelos egressos


