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Resolução PPGB nº 05/2020  

 

Fixa normas para o acompanhamento de 

egressos do Programa de Pós-Graduação em 

Biociências. 

 

O COLEGIADO DO PGRNSA e PPGB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o acompanhamento anual de egressos do 

PPGB.  

 

CONSIDERANDO que em 04 de julho de 2018, a CAPES instituiu uma Comissão para 

Implantar uma sistemática de auto-avaliação no âmbito dos programas de pós-graduação, que 

possa também ser componente relevante para a avaliação realizada pela CAPES (Portaria 

CAPES nº 148/2018). 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Para o processo de acompanhamento de egressos do PGRNSA e PPGB deverá ser 

preenchido o formulário de acompanhamento de egressos, que contém os dados requisitados 

aos egressos do PPGB. 

 

Parágrafo único. O referido formulário de que trata o caput deste artigo está anexada ao final 

desta Resolução. 

 

Art. 2º - Será realizada o acompanhamento dos egressos entre os meses de outubro a dezembro 

de cada ano, juntamente com a avaliação docente e a autoavaliação do Programa de Pós-

graduação em Biociências que já é realizada anualmente. 

 

Parágrafo único. Considera-se egresso o discente até 5 anos após defesa de sua dissertação. 
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Art. 3º - O acompanhamento dos egressos do PPGB será realizado pela coordenação e 

secretaria do programa. 

 

Parágrafo único. Os recursos utilizados serão: recursos humanos do corpo docente permanente 

do Programa, bem como técnico administrativo, formulários que serão preenchidas pelos 

egressos do programa de forma online.  

 

Art. 4º - A disseminação dos resultados será realizada por meio de apresentação ao Colegiado 

Acadêmico dos resultados, além da ampla divulgação dos mesmos a todos por meio do 

endereço eletrônico www.cpgb.univasf.edu.br. 

 

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, ficando revogada qualquer disposição 

contrária. 

 

 

  

Petrolina, 15 de Setembro de 2020.  

 

 

Prof. Dra. Larissa Araújo Rolim  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biociências 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PPGB 

 

 

Nome do Egresso:  

CPF:  

E-mail:  

Endereço:  

Número de telefone:   

Título da Dissertação:  

 

Linha de Pesquisa:  

Orientador(a):  

 

1. Qual sua ocupação atual (onde você trabalha ou estuda e qual sua função?) 

2. Qual a sua cidade de origem? 

Resposta: ________________________________________ 

 

3.Por que escolheu o Programa de Pós-Graduação em Biociências? 

Resposta: ________________________________________ 

 

4. Quando você defendeu sua dissertação de mestrado?  

 

(    ) outro: ________ 

(    )  2016-2 

(    )  2017-1 

(    )  2017-2 

(    )  2018-1 

(    )  2018-2 

(    )  2019-1 

(    )  2019-2 

(    )  2020-1 

 

 

Perguntas relacionadas à colocação profissional do Egresso 

 

5. Você já trabalhava durante o mestrado? - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    ) Sim 

(    )  Não 

 

 

6. Após o término do mestrado você ingressou no: - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    ) Doutorado 
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(    ) Mercado de Trabalho 

(    ) Abriu a própria empresa 

(    ) Outro: 

 

 

7. Após o término do Mestrado, quanto tempo demorou para você ingressar no mercado 

de trabalho? (Não se aplica para quem já trabalhava) - Marcar apenas uma 

alternativa. 

 

(    ) Menos de 1 ano 

(    ) Mais de 1 ano 

(    ) Continuo desempregado 

(    ) Não se aplica 

 

 

8. Após o término do Mestrado, quanto tempo demorou para você ser promovido? (Não 

se aplica para quem não trabalhava durante o mestrado) - Marcar apenas uma 

alternativa. 

 

(    ) Menos de 1 ano 

(    ) Mais de 1 ano 

(    ) Continuo sem vínculo 

(    ) Não se aplica 

 

 

9. Como o Mestrado impactou sua vida profissional? Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    ) Pouco 

(    ) Suficiente 

(    ) Muito 

 

 

10. Se você trabalha, qual o nome da instituição/empresa? 

Resposta:___________________________________________________________________ 

 

 

11. Qual função você exerce? 

Resposta:___________________________________________________________________ 

 

 

12. A metodologia empregada nas disciplinas permite o aprofundamento e análise crítica 

dos conteúdos ministrados? - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    )  Pouco. 

(    )  Suficiente. 

(    )  Muito. 
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13. De uma forma geral as bibliografias adotadas são pertinentes aos programas das 

disciplinas? - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    )  Pouco. 

(    )  Suficiente 

(    )  Muito 

 

 

Perguntas relacionadas ao projeto e desenvolvimento da dissertação 

 

14. Os projetos de dissertação desenvolvidos estão em consonância com a realidade 

regional e buscam interagir com a sociedade onde está inserido o Mestrado? - Marcar 

apenas uma alternativa. 

 

(    )  Não 

(    )  Sim, parcialmente 

(    )  Sim, totalmente. 

(    )  Não sei informar. 

 

 

 

 

15. Houve participação de alunos de graduação no desenvolvimento do seu projeto de 

dissertação? - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    )  Não 

(    )  Sim, parcialmente 

(    )  Sim, totalmente 

 

 

Perguntas globais sobre o mestrado 

 

16. A orientação proporcionada pelo orientador auxiliou no desenvolvimento da 

dissertação? - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    )  Pouco. 

(    )  Suficiente. 

(    )  Muito. 

 

 

17. Como considera a infraestrutura disponível às atividades acadêmicas do mestrado? - 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    )  Excelentes 

(    )  Suficiente 

(    )  Insuficientes 
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18. Como considera a infraestrutura disponível às atividades de pesquisa do mestrado? - 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    )  Excelentes 

(    )  Suficiente 

(    )  Insuficientes 

 

 

19. Baseado em sua experiência, você recomendaria o Programa de Pós-graduação em 

Recursos Naturais do Semiárido e Biociências a algum formando em nível superior? - Marcar 

apenas uma alternativa 

(    )  Sim. 

(    )  Não. 

(    )  Talvez. 

 

 

20. Como você avalia a Coordenação? - Marcar apenas uma alternativa. 

 

(    ) Muito boa 

(    )  Boa 

(    )  Suficiente 

(    )  Muito Ruim 

(    )  Ruim 

 

 

 

21. Como você avalia o atendimento de Secretaria? - Marcar apenas uma 

alternativa. 

 

(    ) Muito boa 

(    )  Boa 

(    )  Suficiente 

(    )  Muito Ruim 

(    )  Ruim 

 

 

22. Como você avalia a representatividade discente no Colegiado? - Marcar apenas 

uma alternativa. 

 

(    )  Ruim 

(    )  Suficiente 

(    )  Muito boa 
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23. Quais pontos fortes (até 3) você destacaria no no  programa de Pós-graduação 

em Recursos Naturais do Semiárido e Biociências? Marque todas que se aplicam. 

 

 Corpo docente 

 Conteúdo das disciplinas obrigatórias 

 Conteúdo das disciplinas optativas 

 Qualidade da Orientação 

 Ambiente de relacionamento 

 Proximidade com o setor produtivo 

 Seriedade na formação profissional 

 Estrutura Laboratorial 

 Disponibilidade de Bolsas 

 

 

24. Quais pontos fracos (até 3) você destacaria no PGBiociências? Marque todas 

que se aplicam. 

 

 Corpo docente 

 Conteúdo das disciplinas obrigatórias 

 Conteúdo das disciplinas optativas 

 Orientação deficiente 

 Ambiente de relacionamento 

 Ausência de proximidade com o setor produtivo 

 Ausência de seriedade na formação profissional 

 Estrutura Laboratorial 

 Bolsas insuficientes 

 

 

______________________ 


