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A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, através da 

Pró-reitoria de Graduação – Prograd, realizou em 2017 uma pesquisa para 

acompanhamento dos egressos oriundos dos cursos de graduação, que se 

formaram no período de 2008 a 2016 nos campi localizados no munícipio de 

Diamantina (campus I e campus JK) e no município de Teófilo Otoni (campus do 

Mucuri). Os cursos dos campi de Janaúba e de Unaí não haviam concluído o ciclo 

de formação e, portanto, pelo fato de não apresentarem nenhum egresso até o ano 

de 2016, não foram incluídos nessa pesquisa.  

 

OBJETIVOS 

Os objetivos desta pesquisa foram acompanhar os egressos buscando avaliar a 

efetividade dos cursos de graduação oferecidos pela UFVJM, identificar demandas 

de aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos dos cursos e das políticas 

implementadas no âmbito desta Universidade, estabelecer o vínculo com o egresso, 

construir indicadores que possam ser utilizados para o fortalecimento das 

potencialidades identificadas nos cursos, bem como para contribuir com o 

desenvolvimento de ações de enfrentamento às fragilidades identificadas. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no período de 11 de abril a 06 de maio de 2017, tendo como 

público-alvo os egressos oriundos de 39 cursos de graduação, que se formaram no 

período de 2008 a 2016 nos campi de Diamantina e do Mucuri da UFVJM. Os 

egressos dos seguintes cursos foram alvo desta pesquisa:  

 

A) Cursos presenciais: 

 

Campi de Diamantina:  

1) Cursos de bacharelado: Agronomia, Ciência e Tecnologia, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Engenharia 

Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, 

Humanidades, Nutrição, Odontologia, Sistemas de Informação, Turismo e Zootecnia;  
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2) Cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Educação do Campo, Educação 

Física, Geografia, História, Letras Português/Espanhol, Letras Português/Inglês, 

Pedagogia e Química.  

 

Campus do Mucuri:  

1) Cursos de bacharelado: Administração, Ciência e Tecnologia, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 

Hídrica e Serviço Social;  

2) Curso de licenciatura: Matemática. 

 

B) Cursos de Educação a Distância: 

1) Curso de bacharelado: Administração Pública;  

2) Cursos de licenciatura: Física, Matemática e Química. 

 

Para a realização do trabalho foi elaborado e aplicado um questionário, composto 

por cinco módulos, quais foram: i) dados pessoais e contato; ii) dados acadêmicos; 

iii) oportunidades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e assistência 

estudantil; iv) atuação profissional; v) relação com a UFVJM. 

 

A ferramenta utilizada para criação e aplicação do questionário foi o Google Forms. 

O formulário criado em tal ferramenta foi disponibilizado a todos os egressos dos 

cursos de graduação da UFVJM que se formaram no período de 2008 a 2016. O 

convite para participação na pesquisa foi feito aos egressos através de comunicação 

eletrônica. Listagem contendo todos os egressos, bem como seus contatos foi obtida 

na Prograd/UFVJM. Os dados foram compilados em banco de dados usando o Excel 

2013, software este também utilizado para a tabulação e realização das análises dos 

dados. Foram excluídas todas as respostas duplicadas, o que foi constatado por 

meio do cruzamento dos números do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos 

respondentes, bem como duas respostas em que os respondentes se informaram 

como egressos dos cursos dos campi Janaúba e Unaí. 
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RESULTADOS 

Em levantamento feito na base de dados da Prograd/UFVJM foram identificados 

5557 egressos dos cursos de graduação dos campi Diamantina e Mucuri. Todos 

foram convidados a participar da pesquisa, sendo que 1217 (21,9%) responderam 

ao questionário. 

A Figura 1 apresenta o perfil dos respondentes em relação ao ano de ingresso e de 

conclusão do curso de graduação. 

 

 

Figura 1. Perfil do egresso participante da pesquisa em relação ao ano de ingresso e de conclusão 
do curso de graduação na UFVJM, 2017 (n=1217). 

 

A análise do gráfico apresentado na Figura 1 permite-nos observar que a máxima 

dos respondentes quanto ao ingresso na Universidade corresponde ao ano de 2009, 

enquanto em relação ao ano de conclusão, a máxima foi verificada em 2014. É 

possível observar ainda que, considerando apenas os egressos que responderam à 

pesquisa, o ingresso na UFVJM aumentou de forma exponencial entre os anos de 

2004 a 2007, antes de atingir o máximo em 2009. A duração média segundo a 

estrutura curricular dos 35 cursos cujos egressos foram analisados nessa pesquisa é 

de 3,8 anos (dados calculados a partir das estruturas curriculares vigentes). Assim, 

ingressantes de 2004 integralizariam o curso aproximadamente em 2008, enquanto 

os ingressantes de 2005 fariam sua conclusão em 2009. O gráfico mostra que, em 
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2009, o quantitativo de concluintes se aproxima do número esperado segundo os 

ingressantes de 2005, de modo que o tempo de integralização se aproxima da 

duração do curso. Porém, a partir de 2010, a taxa de concluintes tornou-se bastante 

inferior em relação ao número de ingressantes do quadriênio, demonstrando um 

claro aumento no tempo necessário à conclusão do curso, excetuando-se as 

máximas observadas em 2011, 2014, 2016. Tais dados conduzem a análise para 

duas reflexões: o aumento de discentes retidos, os quais se acumulam durante dois 

ou três anos após o tempo regular de duração, conforme as máximas de conclusão 

se deslocam na curva de concluintes com relação à curva de ingressantes; a 

necessidade de se levantar indicadores mais precisos da retenção, bem como a 

proposição de ações de enfrentamento para melhorar as taxas de conclusão. 

 

A Figura 2 trata da representatividade dos campi e das modalidades de ensino na 

população estudada. 

 

 

Figura 2. Perfil do egresso participante da pesquisa em relação à modalidade do curso de graduação 
e polo presencial do curso de Educação a Distância realizado na UFVJM, 2017 (n=1217). 

 

Sabendo-se que 90,2% dos cursos de graduação da UFVJM são ofertados na 

modalidade presencial, enquanto 9,6% são ofertados na modalidade a distância 
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(dados não mostrados), pode-se perceber, com base na análise da Figura 2 que 

houve uma predominância de respondentes dos cursos presenciais (97,1%). 

Entretanto, há que se considerar que os cursos de Educação a Distância somente 

começaram a ser ofertados na UFVJM a partir de 2012. Desta forma, já era 

esperado uma maior predominância de respostas dos egressos dos cursos 

presenciais. 

Em relação à representatividade dos campi Diamantina e Mucuri na população de 

respondentes, em média a população de discentes nos dois campi é de 29,0% e 

71,0%, respectivamente (dados não mostrados). Tendo em vista que dos 

respondentes 24,5% eram do campus Mucuri, enquanto 75,5% eram do campus de 

Diamantina, pode-se considerar que houve boa representatividade na população 

estudada (Fig.2). 

Em relação aos polos de Educação a Distância, é possível perceber, com base na 

análise da Figura 2, que todos os polos estiveram representados, embora haja uma 

predominância de respondentes do polo de Taiobeiras. 

 

A Figura 3 apresenta o perfil da população estudada em relação à faixa etária. 

 

Figura 3. Perfil do egresso participante da pesquisa em relação à faixa etária, 2017 (n=1217). 

 

Observa-se que 88% da população estudada tem entre 24 e 34 anos de idade, ou 

seja, trata-se de uma população jovem (Fig. 3). Em se tratando de uma população 

cuja faixa etária corresponde aos anos iniciais de carreira, é premente a criação de 
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uma política de acompanhamento que vise fortalecer o vínculo entre os egressos e o 

corpo docente e que funcione como instrumento de apoio para a elaboração de 

cursos de formação permanente e eventos de atualização, bem como a 

consolidação da atuação profissional dos egressos no mercado de trabalho. Por 

outro lado, o contínuo contato com os egressos em sua fase ativa de exercício 

profissional pode abrir como perspectiva o estímulo aos estudantes da UFVJM, a 

abertura de postos de estágios nas empresas em que atuam os ex-alunos e a troca 

de informações entre professores e profissionais, que pode contribuir para o 

processo formativo e melhoria dos cursos de graduação. 

 

Foi questionado aos respondentes sobre o contato que mantinham com a UFVJM 

após a conclusão do curso de graduação. A Figura 4 apresenta os resultados 

obtidos. 

 

 

Figura 4. Formas de manutenção do contato do egresso com a UFVJM, 2017 (n=1217). 

 

A análise da Figura 4 permite-nos observar que 56,2% dos egressos que 

participaram da pesquisa mantém contato com a UFVJM, mesmo após a conclusão 

dos seus cursos de graduação, sendo que as principais maneiras pelas quais este 

contato é mantido é através de obtenção de informações no portal da universidade, 

Facebook ou rádio universitária (63,6%) ou através da realização de cursos (16,9%) 

na UFVJM. Os dados apontam para a importância da comunicação com os egressos 

através das mídias sociais, bem como de se intensificar esse contato através do 

direcionamento de links específicos para os egressos através do Portal da UFVJM. 

Da mesma forma, como os egressos apontaram a rádio universitária como meio de 
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contato com a universidade, o desenvolvimento de programas destinados a esse 

público pode se constituir em ação afirmativa para essa comunicação e para a 

manutenção do relacionamento de longo prazo. Aproximadamente 20% dos 

egressos informaram que mantém contato com a UFVJM através da participação em 

cursos e eventos, enfatizando que essa é uma forma de relacionamento que precisa 

ser ampliada. 

 

A Figura 5 relaciona o tipo de formação dos respondentes com a atuação 

profissional na docência. 

 

Figura 5. Formação dos respondentes e relação com o exercício da docência, 2017 (n=1217). 

 

Em relação ao tipo de formação dos respondentes, pode-se observar na Figura 5 

que ampla maioria dos egressos que participaram da pesquisa são bacharéis, sendo 

que apenas 10,6% destes encontram-se na docência. Esse dado é um bom 

indicador para a UFVJM, pois demonstra que os egressos que concluíram seus 

cursos de bacharelado, provavelmente, tiveram boa inserção no mercado, uma vez 

que poucos partiram para a docência. Em relação aos licenciados, os quais 

constituíram 18,2% dos respondentes, pode-se perceber que 59,0% encontram-se 

atuando profissionalmente como professores. Os dados mostram que, apesar da 
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demanda dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri por professores da Educação Básica, 

41% dos egressos licenciados que responderam à pesquisa não se inseriram no 

mercado de trabalho como docentes. Assim, há que se refletir sobre a necessidade 

de que as políticas públicas do país sejam direcionadas à melhoria da educação e 

da condição de trabalho do professor, de modo a aumentar a atração pela carreira 

do magistério e as oportunidades profissionais nessa área. 

Avaliou-se ainda se esses licenciados tiveram oportunidade de participação no 

Programa de Iniciação à Docência, Pibid, uma estratégia do governo federal criada 

para fomentar a formação de docentes nos cursos de graduação (licenciatura) do 

país. A Figura 6 apresenta os resultados encontrados. 

 

 

Figura 6. Participação dos respondentes licenciados no Programa de Iniciação à Docência – Pibid e 
atuação profissional como professor, 2017 (n=222). 

 

Verifica-se que a maioria (59,0%) dos participantes licenciados teve oportunidade de 

participar do Pibid. Ainda, pode-se afirmar que o Programa atingiu seu principal 

objetivo, uma vez que a porcentagem de professores que estão atuando na 

docência e que tiveram oportunidade de participar do Pibid é 19% maior em relação 

àqueles que não participaram (Fig. 6). 

 

Os resultados da pesquisa em relação às oportunidades de participação em projetos 

e programas de pesquisa, extensão e educação tutorial são apresentados na Figura 

7. 
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Figura 7. Participação dos respondentes em programas e projetos de pesquisa, de extensão 
universitária e em uma das ações de ensino, o Programa de Educação Tutorial (PET), 2017 (n=1217). 

 

Pode-se perceber pela análise da Figura 7 que a UFVJM investe fortemente em 

ações de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que dos respondentes um número 

muito pequeno não teve acesso a esse tipo de ação. É interessante perceber que 

apenas 11% dos respondentes não participaram do Programa de Educação Tutorial 

– PET. Esse Programa permite aos discentes o desenvolvimento de ações voltadas 

ao ensino, à pesquisa e à extensão, com grande foco prático e sempre sob tutoria 

docente. Os respondentes que participaram do PET foram questionados quanto à 

importância dessa experiência para sua formação profissional, sendo que 94,6% 

responderam que a participação no PET foi importante em seu processo formativo 

(dados não mostrados).  

A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão é um dos princípios norteadores do 

processo pedagógico da UFVJM, o qual, segundo os resultados mostrados na 

Figura 7, está articulado com a prática acadêmica que vem sendo realizada, em 

consonância ao preconizado em suas políticas internas. Entretanto, é importante 

fortalecer ainda mais a extensão universitária e também a pesquisa, para que todos 

os estudantes possam ter acesso a esse tipo de participação, seja de forma 

fomentada por bolsas ou de modo voluntário, mas de modo a garantir o acesso de 

todos os discentes a esses processos institucionais.  
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Os egressos foram questionados também se receberam ou não orientação ou tutoria 

docente durante seu curso de graduação. Os resultados são apresentados na Figura 

8. 

 

 

Figura 8. Orientação e tutoria dos egressos durante os cursos de graduação na UFVJM, 2017 
(n=1217). 

 

A Figura 8 permite-nos observar que a maioria dos egressos (74,7%) recebeu 

orientação ou tutoria durante o curso de graduação na UFVJM, sendo que, em sua 

maioria (81,3%), essa orientação ou tutoria teve duração de dois ou mais semestres.  

Além disso, a maioria dos respondentes (97,0%) informou que essa orientação ou 

tutoria teve impacto positivo em sua formação. Desse modo, verifica-se uma forte 

participação dos docentes da UFVJM em atividades realizadas com discentes fora 

de sala de aula, nas quais são exercidas a orientação ou tutoria. Esse aspecto da 

prática docente ressalta o envolvimento com o processo formativo para além do 

exigido no cumprimento de carga horária de unidades curriculares e mostra que 

ações valorizadoras desse trabalho, inclusive para a progressão na carreira, podem 

ter impacto para a melhoria do ensino de graduação. 

 

Quanto à continuidade dos estudos em nível de pós-graduação, os respondentes 

foram questionados, tendo-se obtido os resultados apresentados na Figura 9.  



- 12 - 
 

 
Revista Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 12 – Ano VI – 10/2017 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

 

Figura 9. Participação dos respondentes em cursos de pós-graduação ofertados ou não pela UFVJM, 
2017 (n=1217). 

 

A análise da Figura 9 permite-nos observar que 50,6% dos respondentes, egressos 

da UFVJM, cursaram ou estão desenvolvendo seus cursos em nível de pós-

graduação. Esse índice é especialmente significativo, se observarmos que a 

população estudada é de egressos dos cursos de graduação da UFVJM que se 

formaram entre 2008 e 2016, ou seja em nove anos mais da metade dos egressos já 

buscaram a pós-graduação. Além disso, dos que buscaram a pós-graduação 49,0% 

o fizeram na própria UFVJM. Mesmo sendo uma Universidade jovem, esta 

Instituição já possui um número considerável de cursos de pós-graduação, sendo 19 

mestrados e 7 doutorados. Outra informação importante que pode ser extraída da 

Figura 9 é que dos egressos que cursaram a pós-graduação, 53,7%  o fizeram em 

nível de mestrado (41,5%), doutorado (10,7%) ou pós-doutorado (1,5%). 

 

A Figura 10 apresenta-nos os resultados da pesquisa em relação à participação dos 

egressos em ações de empreendedorismo. 
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Figura 10. Participação dos respondentes em atividades de empreendedorismo, 2017 (n=1217). 

 

Quanto à participação em atividades de empreendedorismo, apenas 33,0% dos 

respondentes afirmaram terem tido oportunidade de participar deste tipo de ação na 

UFVJM (Fig. 10), o que se configura como um indicador negativo. Tais dados 

reforçam a importância de que a Universidade aumente o investimento nesta área, 

por se configurar como uma grande demanda do mercado atual. Quando se 

questionou se essa participação havia sido em empresas juniores, o índice de 

respostas positivas foi ainda menor (apenas 9,6%, como pode ser visto na Figura 

10), uma vez que a maioria havia participado apenas de cursos, palestras e eventos 

de empreendedorismo (dados não mostrados). Entretanto, apesar desses pequenos 

índices, a proporção de egressos que abriram empresas após a conclusão dos seus 

cursos de graduação na UFVJM foi surpreendente (13,2%), uma vez que 43,6% dos 

cursos abordados nessa pesquisa sejam cursos de licenciatura ou bacharelados 

interdisciplinares não profissionalizantes, não tendo em suas essências 

características empreendedoras. 

 

Questionou-se ainda os respondentes em relação à participação no Programa de 

Assistência Estudantil – PAE da UFVJM. Os resultados são apresentados na Figura 

11. 
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Figura 11. Participação dos respondentes no Programa de Assistência Estudantil da UFVJM, 2017 
(n=1217). 

 

 

Quando interpelados em relação à participação no PAE da UFVJM, 38,3% 

afirmaram que tinham sido assistidos pela Assistência Estudantil oferecida pela 

UFVJM durante o seu curso de graduação, sendo que destes 13,6% receberam 

assistência por apenas um semestre, enquanto que 86,4% contaram com essa 

assistência por dois ou mais semestres (Fig. 11).  Quanto ao impacto para a 

formação dos estudantes, pode-se perceber na Figura 11 que 87,2% dos egressos 

afirmaram que a Assistência Estudantil ofertada pela UFVJM contribuiu muito ou foi 

fundamental para a conclusão de seu curso. 

Como a assistência estudantil foi tão importante para que os egressos tivessem 

condições de concluir seus cursos, questionamos aos respondentes sobre o quão 

estavam satisfeitos com sua situação financeira atual, bem como acerca de sua 

autoavaliação enquanto estudantes da graduação, sendo os resultados 

apresentados na Figura 12. 
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Figura 12. Satisfação com situação financeira atual e auto avaliação dos egressos da UFVJM, 2017 
(n=1217). 

 

Pode-se observar através da análise da Figura 12 que 55,7% afirmaram-se 

satisfeitos ou muito satisfeitos com sua situação financeira atual. Quanto à sua 

autoavaliação enquanto estudantes, 88,5% afirmaram-se como bons ou ótimos 

estudantes. Essa relação de dedicação enquanto estudantes e satisfação financeira 

profissional, apesar da situação econômica atual do país, é um bom indicador para a 

UFVJM. 

 

Questionamos ainda se o egresso estava atuando profissionalmente em sua área de 

formação, bem como se quando concluiu seu curso, sentia-se preparado para 

atuação no mercado. A Figura 13 apresenta os resultados obtidos. 

 

 

Figura 13. Atuação profissional na área de formação e preparo auto referido para atuação 
profissional após a conclusão do curso, 2017 (n=1217). 
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A análise da Figura 13 permite-nos observar que 66,3% dos egressos que 

responderam à pesquisa estão trabalhando na área em que se formaram, sendo que 

65,9% dos respondentes se declararam preparados (muito ou razoavelmente) para 

atuação profissional quando concluíram seus cursos. Quando questionados sobre o 

motivo pelo qual esses 33,7% dos egressos não estavam atuando na área que se 

formaram, 24,5% afirmaram que o mercado de trabalho na área estava muito 

saturado, 20,9% afirmaram terem conseguido melhores oportunidades profissionais 

em outra área, 19,7% por falta de perspectivas na carreira em que se formaram 

(dados não mostrados). 

 

Solicitou-se ainda aos egressos que avaliassem os cursos que fizeram na UFVJM, 

bem como que informassem qual o tempo foi necessário para que se inserissem 

profissionalmente em sua área de formação. Os resultados podem ser vistos na 

Figura 14. 

 

 

Figura 14. Conceituação do curso e inserção no mercado profissional dos egressos da UFVJM, 2017 
(A: n=1217, B: n=811). 

 

A análise da Figura 14 permite-nos observar que 34,8% dos egressos conceituaram 

os seus cursos de graduação como ótimos, enquanto 52,8% os conceituaram como 

bons cursos. Apenas 12,4% dos egressos deram conceitos regular (11,4%), ruim 

(0,7%) ou péssimo (0,3%). Este é outro ótimo indicador para a UFVJM. Mesmo 

assim, é importante que se leve em consideração as informações prestadas pelos 

egressos nessa pesquisa, bem como as sugestões que foram enviadas, 

implementando ações mitigadoras dos pontos negativos observados, de modo a 

melhorar ainda mais a avaliação dos cursos pelos egressos.  
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Quanto ao tempo necessário para que se inserissem profissionalmente no mercado, 

em sua área de formação, a Figura 14 permite-nos perceber que 82,5% dos 

egressos iniciaram sua atividade profissional na área antes mesmo de terem 

concluído o curso ou em até um ano após a formatura.  Em relação a esta questão, 

houve questionamento de alguns egressos, pois não constava a opção “ainda não 

estou trabalhando na área”. Desta forma, alguns egressos informaram terem 

marcado a opção “após 3 ou mais anos após a conclusão do curso”, porém é 

importante que o instrumento seja adequado para a pesquisa a ser feita em 2018, 

pois pode ter ocorrido de alguns egressos não terem respondido à questão por esse 

motivo. 

 

Os egressos foram questionados também em relação às disciplinas 

profissionalizantes que cursaram em suas graduações, em relação à contribuição 

que os cursos tinham trazido para seu desenvolvimento cultural e social, bem como 

quanto ao conceito que atribuíam aos professores que ministraram as disciplinas de 

suas graduações. Os resultados são apresentados na Figura 15. 

 

  

Figura 15. Contribuição do curso, disciplinas profissionalizantes e docentes na formação do egresso 
da UFVJM, 2017 (n=1217). 
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A partir da análise da Figura 15 pode-se perceber que, segundo o ponto de vista da 

maioria dos egressos, as disciplinas profissionalizantes que cursaram durante a 

graduação contribuíram muito (39,2%) ou razoavelmente (41,1%) para o seu 

desempenho profissional. Segundo a maioria dos egressos, o curso como um todo 

contribuiu muito (66,1%) ou razoavelmente (27,8%) para o seu desenvolvimento 

cultural e social. Em relação ao conceito atribuído aos professores do curso, 90,0% 

dos egressos atribuíram conceito ótimo (38,7%) ou bom (51,3%), outro excelente 

indicador para a UFVJM. 

 

Os egressos foram questionados também sobre os motivos que o levaram a 

escolher a UFVJM para cursar sua graduação e também sobre a possibilidade de 

fazer novamente a mesma escolha. Os resultados são apresentados na Figura 16. 

 

 

Figura 16. Fatores motivadores para a escolha da UFVJM para cursar a graduação e avaliação da 
Instituição pelos egressos participantes da pesquisa, 2017 (n=1217). 

 

Em relação a tais questionamentos, pode-se observar através da análise da Figura 

16 que a localização da UFVJM foi citada como o principal motivo (43,7%) pelo qual 

os estudantes buscaram esta Instituição para realizar seus cursos de graduação, 

entretanto outros fatores muito citados foram a qualidade do ensino ofertado (19,5%) 

e também o fato de não ter conseguido vaga em outra instituição (14,9%). 
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Quanto à avaliação da UFVJM pelos egressos, pode-se ver na Figura 16 que os 

principais conceitos atribuídos à imagem da UFVJM foram ótimo (25,3%) e bom 

(60,8%).  Quando os egressos foram questionados sobre a possibilidade de fazerem 

novamente a mesma escolha para cursar a graduação, a maioria dos respondentes 

(77,2%) informou que certamente (43,7%) ou provavelmente (33,5%) fariam a opção 

pela UFVJM novamente. Apenas 4,7% dos respondentes afirmaram que não 

repetiriam a mesma escolha, o que é outro bom indicador para a UFVJM. 

A UFVJM tem um papel primordial para o desenvolvimento das regiões onde está 

inserida, notadamente o Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, bem como em todo o 

norte, nordeste e noroeste de Minas Gerais. Sua atuação iniciou-se com a fundação 

da Faculdade de Odontologia de Diamantina, em setembro de 1953, por Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. Após 52 anos, a FAFEOD tornou-se as Faculdades Federais 

Integradas de Diamantina e finalmente a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. A missão desta Universidade é produzir e disseminar o 

conhecimento e a inovação integrando o ensino, a pesquisa e a extensão como 

propulsores do desenvolvimento regional e nacional, em especial dos Vales do 

Jequitinhonha e do Mucuri. Desta forma, para verificar se a UFVJM tem cumprido 

seu papel para o desenvolvimento regional, questionou-se aos respondentes sobre o 

município onde estavam trabalhando atualmente. A Figura 17 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

 

 

A  B 
 

Figura 17. Inserção dos profissionais, egressos da UFVJM, 2017 (n=1217). 
Organizado por: A: Gabriel H.C.Rufino, 2017. B: Izalto L.P.Lopes, 2017. Base cartográfica, IBGE, 2015. Projeção 
cartográfica UTM 23S. Datum Sirgas 2000.  
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A análise da Figura 17A permite-nos observar que a maioria dos egressos da UFVJM 

inseriu-se profissionalmente no estado de Minas Gerais (89,12%), Bahia (1,90%), 

São Paulo (1,73%), Espírito Santo (1,64%), Distrito Federal (1,04%), dentre outros.  

A UFVJM é a única universidade federal que tem sua sede nas regiões nordeste, 

norte e noroeste do estado, próxima também a outras regiões que demandam 

profissionais das mais diversas carreiras para seu desenvolvimento. A formação de 

recursos humanos que se fixam prioritariamente no estado de Minas Gerais e 

particularmente nos municípios de Diamantina (24,8%), Teófilo Otoni (12,1%) e Belo 

Horizonte (11,1%), além de se deslocarem para as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do Brasil, mostra que a UFVJM tem cumprido o seu papel e sua 

missão (Fig. 17B).  

Para finalizar a pesquisa, foi colocado à disposição dos egressos um campo para 

que pudessem colocar depoimentos, relatos, sugestões, críticas. Os dados obtidos 

nessa questão especificamente foram encaminhados às coordenações de cursos, 

garantindo-se o sigilo quanto aos respondentes, para que medidas possam ser 

tomadas em relação às sugestões, críticas ou elogios apresentados. Com esses 

dados foi também construído um gráfico de nuvem de palavras, que é um recurso 

digital que mostra o grau de frequência com que as palavras foram citadas em um 

texto. A Figura 18 apresenta o gráfico produzido. 
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Figura 18. Nuvem de palavras construída a partir da resposta dos egressos a uma questão geral e 
aberta para inserção de sugestões, críticas ou elogios, 2017. 

 

Analisando-se a Figura 18 pode-se ver que algumas palavras apareceram com 

grande frequência: curso, alunos, instituição, mercado, graduação, formação, 

pesquisa, ensino, estágio, vida, aulas, qualidade, prática, orgulho, dentre outras. 

Destacamos algumas que achamos ser de grande relevância, como a palavra 

mercado que também teve alta frequência de relato, sempre como sugestão de que 

os cursos possam instrumentalizar melhor os estudantes para sua atuação no 

mercado de trabalho, gerando também maiores oportunidades de vivência com 

empresas durante a formação. Outra palavra que destacamos dentre as mais 

citadas foi a palavra orgulho. Essa palavra apareceu nos relatos como forma de 

expressão do sentimento que os egressos sentiam pela UFVJM.  

Em suma, os dados levantados junto aos egressos permitem concluir que a UFVJM 

está cumprindo sua missão enquanto universidade com forte inserção regional, 

promovendo a formação de recursos humanos para uma atuação profissional 

exitosa, os quais foram capazes de se inserir rápida e efetivamente no mercado de 

trabalho, o que é benéfico para o desenvolvimento do país e em especial das suas 
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regiões de abrangência. No caminho da consolidação, os dados indicam que a 

UFVJM precisa sustentar uma forte reflexão interna sobre a formação de 

professores, sobre a atuação profissional dos egressos dos cursos de licenciatura e 

contribuir com ações afirmativas para a interação entre a educação superior e a 

básica, sustentando iniciativas para o fortalecimento da educação como um todo. 

Finalmente, a UFVJM precisa investir no enfrentamento à retenção, na intensificação 

do relacionamento com os egressos para a criação de vínculos duradouros e 

reciprocamente benéficos, na articulação entre sua prática de ensino e a atuação 

profissional, intensificando particularmente a valorização das iniciativas de formação 

empreendedora durante a graduação. 

 

Agradecimentos: Agradecemos a Izalto Lucas Pereira Lopes pela colaboração na 

elaboração da Figura 17B. 

 

 

 

 

 

 

Publicado na Revista Vozes dos Vales - www.ufvjm.edu.br/vozes em: 10/2017  

 Revista Científica Vozes dos Vales - UFVJM - Minas Gerais - Brasil 

www.ufvjm.edu.br/vozes  

www.facebook.com/revistavozesdosvales   

UFVJM: 120.2.095-2011 - QUALIS/CAPES - LATINDEX: 22524 - ISSN: 2238-6424 

Periódico Científico Eletrônico divulgado nos programas brasileiros Stricto Sensu  

(Mestrados e Doutorados) e em universidades de 38 países,  

em diversas áreas do conhecimento.  

 

 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes
http://www.ufvjm.edu.br/vozes
http://www.facebook.com/revistavozesdosvales

