
 
FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS – FAMAZ 
   

 

Prezado (a) Egresso (a),                                        

É com muita satisfação que a Coordenadoria de Acompanhamento de Egressos - CAE, vem por 

meio deste, estreitar as relações entre os ex-alunos e a FAMAZ. Para que isto aconteça, solicitamos 

que respondam ao formulário de forma objetiva e verdadeira, para que este e os próximos contatos 

sirvam para a nossa integração e melhoria na qualidade do curso. As respostas serão tratadas de 

forma confidencial e os dados serão relatados apenas de forma agregada. Todas as informações 

serão codificadas e as identidades dos entrevistados permanecerão anônimas.  

Obrigado pela participação! 

 

Nome:______________________________________________________________________. 

Curso:______________________________________________________________________. 

Ano / semestre de conclusão de curso:____/_____/_____ 

 

1. Você está inserido no mercado de trabalho atualmente?  

o Sim, na área de minha formação 

acadêmica. 

o Sim, fora da minha área de formação 

acadêmica. 

o Não 

o Outro:___________________.

 

2. Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional?  

 

o Menos de 01 ano. 

o De 01 a 02 anos. 

o De 02 a 03 anos. 

o Mais de 03 anos. 

o A pergunta não se aplica a minha 

situação atual. 

 

 

3. Você estava preparado para o mercado de trabalho quando se formou?  

o Muito. 

o Razoavelmente. 

o Pouco. 

o Nada. 

 

 

4. Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional ?  

o Empresa própria. 

o Empresa privada. 

o Empresa pública. 

o Autônoma. 

o ONG. 

o A pergunta não se aplica a minha 

situação atual. 

o Outro:___________________.



 
FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS – FAMAZ 
   

 

5. Você está cursando outra graduação?  

o Sim. 

o Não. 

o Não, mas pretendo cursar. 

o Não tenho interesse em realizar outra 

graduação. 

o Outro:________________________.

 

6. Você está cursando - ou concluiu - uma pós-graduação?  

o Estou cursando. 

o Já conclui. 

o Ainda não ingressei na pós-graduação, 

mas pretendo ingressar. 

o Não tenho interesse. 

o Outro:________________________. 

 

7. Qual é o conceito que você atribui ao curso que concluiu?  

o Ótimo 

o Bom 

o Regular 

o Ruim 

 

8. O curso que você realizou, melhorou a sua condição social em quais aspectos?  

o Renda. 

o Status. 

o Moradia. 

o Não melhorou. 

o Outro:________________________. 

 

9. Você indicaria a Famaz para outras pessoas?  

o Sim. 

o Não. 

 

10. A sua identificação será preservada para todas as informações coletadas. Escreva aqui as suas 

sugestões para a Política de Acompanhamento de Egressos: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

OBS1: A sua identificação será preservada para todas as informações coletadas. 

OBS2: Favor atualizar os seus dados cadastrais com a FAMAZ. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Patrícia Helena Martins Nazareth 

Coordenadora de Acompanhamento de Egressos 


