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O O ambiente universitário desempenha um pa-
pel fundamental para o desenvolvimento social, 
ambiental, cultural e econômico, onde, por meio 
do ensino, pesquisa, inovação, extensão e for-
mação de profissionais responde a demandas 
da sociedade. 

É neste contexto que a PUCRS está inserida 
e vem atuando na formação integral dos seus 
estudantes. A partir da concepção de uma tra-
jetória acadêmica aberta, mantém-se atenta 
às constantes mudanças sociais, bem como 
aos desafios da excelência e da inovação na 
educação superior. Para isso, apresenta o seu 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
vigente, instrumento que expressa as diretrizes, 
os objetivos estratégicos e as metas a serem 
alcançadas no período, dentre outros, e inclui 
o compromisso de fortalecer a interação com 
os egressos (Alumni PUCRS), ampliando o rela-
cionamento com a sociedade. 

O setor de relacionamento com os egressos se 
iniciou, oficialmente, na PUCRS, em 2002 com 
o lançamento do Programa Diplomados, vincu-
lado à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
com o objetivo de buscar, fortalecer e ampliar 
o relacionamento com os diplomados da Uni-
versidade. Em 2009 este Programa ganhou 
um espaço físico no prédio 15, com o intuito 
de acolher e intensificar as ações direcionadas 
para este público. No ano seguinte, foi lançado 
o Cartão Diplomados, contribuindo para com 
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o reconhecimento dos egressos e oferecendo 
benefícios para que os mesmos continuassem 
usufruindo da estrutura do campus. 

Em dezembro de 2016, o Programa Diploma-
dos passa a ser Rede PUCRS Alumni, uma mu-
dança não apenas de nome, mas no conceito 
e proposta de relacionamento com egressos 
da PUCRS, visando ampliar e estreitar a con-
exão entre egressos e a Universidade. Assim, 
desde então, a Rede PUCRS Alumni direciona 
esforços para valorizar o relacionamento com 
os egressos desenvolvendo ações que pro-
movem e valorizam o sentimento de pertenci-
mento, além de oferecer benefícios que pos-
sam envolver e fidelizar os Alumni PUCRS. A 
partir de 2021, a Rede PUCRS Alumni passou 
a estar vinculada à Pró-Reitoria de Identidade 
Institucional. Desta forma, construiu-se esta 
Política Institucional de Acompanhamento do 
Egresso, a partir da contribuição multidiscipli-
nar de Setores e Escolas da Universidade. Esse 
documento reforça o compromisso da PUCRS 
para com seus mais de 160 mil egressos, que 
desempenham um papel de extrema importân-
cia, enquanto cidadãos e profissionais qualifi-
cados, na construção de uma sociedade mais 
justa, responsável e humana. 

Esta política garante o contínuo reconhecimen-
to da PUCRS enquanto instituição de excelên-
cia, oportunizando outras possibilidades de 
aperfeiçoamento à comunidade acadêmica.
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Para os fins desta Política, considera-se egresso 
o discente de qualquer curso de Graduação ou 
Pós-Graduação stricto e lato sensu da PUCRS, 
que tenha concluído todas as etapas formati-
vas definidas no plano de curso e que já tenha 
sido diplomado ou certificado, sendo assim de-
nominado, nesta Universidade, como: Alumnus 
PUCRS (masculino singular); Alumna PUCRS 
(feminino singular); Alumni PUCRS (masculi-
no plural) e Alumnae PUCRS (feminino plural), 
constituindo a Rede PUCRS Alumni.  

A Política de Acompanhamento do Egresso 
está vinculada à Pró-Reitoria de Identidade 
Institucional (PROIIN), na qual está inserida a 
Rede PUCRS Alumni, setor responsável para 
fomentar o vínculo dos egressos com a Univer-
sidade.  
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III.

IV.

Conforme o Marco Referencial da PUCRS, 
descrito no Planejamento Estratégico, a Uni-
versidade é uma instituição comunitária de 
educação superior que atua em permanente 
interação com a sociedade, buscando formar 
cidadãos responsáveis, autônomos, inovadores 
e solidários, com vistas ao desenvolvimento 
científico, cultural, social e econômico. Desta 
forma, o acompanhamento do egresso faz par-
te deste processo, possibilitando um espaço 
permanente de atualização do conhecimento, 
fortalecendo o sentimento de pertencimento, 
auxiliando na formação integral. 

Para o exercício contínuo desta Política de 
Acompanhamento do Egresso, a Rede PUCRS 
Alumni conta com a colaboração de todas as 
Unidades Universitárias e Administrativas da 
PUCRS (Reitoria, Pró-Reitorias, Superintendên-
cia, Assessorias, Escolas e Associação Irmão 
Norberto Rauch), garantindo a amplitude e a 
linearidade de sua atuação no processo de for-
talecimento do vínculo.  
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S A Política de Acompanhamento do Egresso 
tem como objetivo estabelecer diretrizes 
para a realização de um conjunto de ações 
contínuas que buscam o acompanhamento 
do itinerário profissional e acadêmico dos 
egressos, priorizando a manutenção do vínculo 
e pertencimento à Universidade.

Manter atualizados os sistemas de acompanha-
mento dos egressos, propondo melhorias que 
contribuam para um relacionamento efetivo com 
os alumni PUCRS. 

Constituir mecanismos de avaliação e monitora-
mento dos planos educacionais, estabelecendo 
procedimentos para subsidiar planos de per-
manência e êxito. 

Gerar dados e informações que orientem (I) a to-
mada de decisão em relação ao portfólio de cur-
sos da Universidade, levando em conta os inter-
esses e necessidades dos Alumni PUCRS e (II) o 
desenvolvimento de ações, projetos e iniciativas a 
partir do ecossistema da Universidade e de incen-
tivos oferecidos pela Rede PUCRS Alumni. 

Fomentar o relacionamento com os egressos, 
visando fidelização, engajamento e construção 
de valores no desenvolvimento e responsabili-
dade social. 

Atuar no sentido de facilitar e viabilizar ações de 
relacionamento com foco em doações para fun-
dos de endownment e de projetos específicos 
geridos pela Associação Irmão Norberto Rauch. 

Comunicar de forma eficiente e eficaz com o pú-
blico Alumni PUCRS. 

Oportunizar a educação continuada e integral 
para aperfeiçoamento profissional permanente. 

Oferecer condições especiais de acesso dos Alum-
ni PUCRS aos cursos de Graduação, Pós-Gradu-
ação (lato e stricto sensu), Extensão e idiomas. 

Viabilizar a participação dos Alumni PUCRS em 
ações, iniciativas e projetos desenvolvidos pela 
Universidade 

3.1 Objetivos Específicos
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A fim de sistematizar, orientar e padronizar as 
ações de relacionamento e acompanhamento 
dos Alumni PUCRS, foram definidos ações e 
competências.

Acompanhar o/a Alumnus/Alumna PUCRS em 
seu processo de inserção no mercado de tra-
balho, analisando a relação entre a ocupação 
profissional exercida e a sua formação acadêmica, 
identificando limitadores de empregabilidade e 
oportunidades de desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento; 

Estabelecer uma rede de apoio entre Setores e 
Unidades Universitárias, construindo uma base 
sólida e linguagem única, a fim de manter a comu-
nicação e procedimentos internos padronizados; 

Mapear e contribuir com atividades que ocorrem 
na PUCRS, envolvendo os Alumni PUCRS, no in-
tuito de entender o impacto e a participação de 
egressos em movimentos da Universidade; 

Atuar de forma alinhada com a Associação Irmão 
Norberto Rauch, no sentido de viabilizar ações 
visando a doação para os fundos e projetos geri-
dos pela Associação. 

Garantir a qualidade e confiabilidade de dados e 
informações que constituem a base de egressos 
da Universidade, a fim de mantermos comuni-
cação e relacionamento eficientes. 

Oferecer, de forma contínua, oportunidades e 
benefícios que possibilitem a fidelização, engaja-
mento, fortalecimento de vínculos e o desenvolvi-
mento acadêmico e responsabilidade social. 

Principais ações:
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Planejar e coordenar eventos e atividades de rela-
cionamento e acompanhamento do/da Alumnus/
Alumna PUCRS na Universidade; 

Propor ações que busquem a (re)aproximação dos 
Alumni PUCRS com a Universidade; 

Manter o banco de dados dos Alumni PUCRS atu-
alizado com o apoio da Coordenadoria de Registro 
Acadêmico da PUCRS e demais Unidades; 

Disponibilizar informações relativas a oportuni-
dades de emprego e qualificação profissional aos 
Alumni PUCRS, mediante autorização prévia; 

Captar e disponibilizar as informações necessárias 
dos egressos com vista a participação em ações 
da Universidade e da Associação Irmão Norberto 
Rauch. 

Manter a comunicação com o/a Alumnus/Alumna 
PUCRS, com o apoio da Assessoria de Comunicação 
e Marketing da PUCRS (ASCOM), informando-os/
as sobre eventos culturais e científicos, bem como 
sobre cursos de extensão, capacitação profissional, 
graduação, pós-graduação e outras atividades e 
oportunidades de interesse desse público; 

Auxiliar na implementação e no bom funcionamen-
to das atribuições da Política de Acompanhamen-
to do Egresso PUCRS dentro da Universidade, por 
meio de agendas de acompanhamento com as Uni-
dades Universitárias; 

Aplicar a Pesquisa de Acompanhamento do Egres-
so PUCRS a cada 2 anos, visando a coleta de infor-
mações; 

Analisar os dados da Pesquisa de Acompanhamen-
to do Egresso PUCRS, traçando o perfil dos Alumni 
PUCRS, bem como estratégias de relacionamento; 

Apresentar e disponibilizar os resultados da Pesqui-
sa de Acompanhamento do Egresso PUCRS para as 
Unidades Universitárias. 

Contribuir com a Revisão do PDI da Universidade, 
no que diz respeito à Política de Acompanhamento 
do Egresso. 

Competências da Rede 
PUCRS Alumni 
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Para que a Política de Acompanhamento do 
Egresso seja implementada, seu conteúdo 
deve ser amplamente socializado, disseminado, 
conhecido e praticado por todos os gestores, 
professores e técnicos administrativos que 
atuam em contato com esse público, visando 
a construção coletiva de um relacionamento 
eficaz, estratégico e comunitário com os 
Alumni PUCRS. 



@pucrsalumni

(51) 3353.7942 (51) 98335.0164

Living 360° (prédio 15 da PUCRS), sala 105.

alumni@pucrs.brwww.pucrs.br/alumni


