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O Núcleo de Avaliação da Unidade da Faculdade de Medicina (NAU-FAMED) busca,            
através das avaliações institucionais, do docente pelo discente, coletar dados que           
promovam a melhoria contínua na qualidade do ensino. O questionário semestral           
permite instigar melhorias a curto e médio prazo. Mas, conhecer os resultado do             
ensino a longo prazo, pode contribuir para uma reflexão do corpo docente sobre o              
profissional que os cursos formam. Uma forma de conhecer estes dados é contactar             
os egressos dos cursos. Os objetivos deste contato são obter dados sobre trajetória             
do egresso após concluir o curso e sua avaliação (pontos fortes e fracos) do ensino               
que recebeu na UFRGS, apresentar os dados às COMGRADs e NDEs, que poderão             
trabalhar os resultados com seu grupo de professores, avaliar se os objetivos e fins              
institucionais estão sendo atingidos. Método: para retomar este contato, o NAU           
FAMED já identificou o contato dos egressos a partir do ano de 2015 e vem               
trabalhando em um questionário com vinte e quatro perguntas divididas em três            
blocos (identidade do egresso, informações sobre sua graduação e pós graduação).           
O questionário vem sendo discutido desde abril/2019, entre os membros do NAU. As             
perguntas referentes à graduação e pós graduação buscam identificar a avaliação           
do egresso sobre sua formação, suas experiências durante a realização do curso            
(mobilidade acadêmica e iniciação científica), além da sua atuação profissional e           
formações posteriores à realizada na UFRGS. Este formulário encontra-se em          
processo de revisão dentro do NAU para possíveis melhorias e ajustes. Após a             
aprovação dentro do Núcleo, serão realizadas as próximas etapas para que a            
ferramenta seja utilizada efetivamente: registro no Sistema de Pesquisas da UFRGS           
e na Plataforma Brasil, a fim de ser avaliado pela Comissão de Pesquisa da Unidade               
e pelo Comitê de Ética da Universidade. Acreditamos que esta nova ferramenta            
pode ter seu uso expandido e adaptado para outras Unidades que ainda não             
realizam contato com egressos.  


