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RESOLUÇÃO CPPGEM Nº 02/2020 

 
Dispõe sobre a política de acompanhamento de 
egresso do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mineral (PPGEM). 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral (CPPGEM), no uso de suas 

atribuições, considerando:  

 

O disposto no item 4.2.c da Normas Gerais de Pós-Graduação Stricto Sensu (Resolução CEPE 
7320 de 25/01/2018); 

 

O disposto no artigo 62 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral 
(Resolução CEPE 7613 de 20/11/2018); 

 

RESOLVE, procurando aferir a contribuição do PPGEM à sociedade, especialmente em relação ao papel 

que desempenha na qualificação dos profissionais formados em seus cursos de mestrado e doutorado: 

 

Artigo 1º. Criar a Comissão de Egressos para realizar o acompanhamento de egresso. 

§1°. A comissão será constituída por 2 professores do PPGEM, um de cada área de concentração 

ativa, indicados pelo CPPGEM e com mandato de dois anos prorrogáveis por mais dois; 

§2°. A comissão deverá publicar, no final do segundo e quarto ano do quadriênio de avalição da 

CAPES, o Relatório de Egresso contendo a consolidação dos dados do perfil de ex-alunos; 

§3°. O Relatório de Egresso será desenvolvido com base nas respostas do Formuláro de Egresso 

(Anexo I) e amplamente divulgado pelo PPGEM. 

 

Ouro Preto, 09 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Christianne de Lyra Nogueira 

Presidente do CPPGEM 
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ANEXO I 

RESOLUÇÃO CPPGEM 02/2020 
FORMULÁRIO DE EGRESSO 

1. Identificação  
Nome completo: 
Data da Titulação: 
Endereço de e-mail: 
 
2. Questionário de atuação: 

2.1 Residência atual 
(  ) No Brasil 
(  ) em Minas Gerais 
(  ) em Outros Estados  
(  ) No exterior 

2.2. Onde finalizou o ensino médio 
(  ) em instituição de ensino pública 
(  ) em instituição de ensino privada 

2.3.Onde realizou a graduação 
(  ) na UFOP 
(  ) em outra instituição de ensino superior pública 
(  ) em outra instituição de ensino superior privada 

2.4.Onde realizou o mestrado 
(  ) na UFOP 
(  ) em outra instituição de ensino superior pública 
(  ) em outra instituição de ensino superior privada 

2.5.Onde realizou o doutorado 
(  ) na UFOP 
(  ) em outra instituição de ensino superior pública 
(  ) em outra instituição de ensino superior privada 
(  ) não se aplica 

2.6.Você foi bolsista  
(  ) SIM 
(  ) NÃO 

2.7. Qual o seu vínculo atual  
(  ) autônomo 
(  ) emprego em regime CLT 
(  ) serviço público  

2.8.Setor de atuação atual 
(  ) acadêmico 
(  ) industrial 
(  ) governamental 
(  ) serviço 
(  ) outra 

2.9.Função atual 
(  ) gestor 
(  ) consultor 
(  ) docente  
(  ) pesquisador em institutos de pesquisa 
(  ) em doutoramento (outras instituições) 
(  ) outras funções 
 

3. Questionário de avaliação: 
3.1. Como você classifica a importância do PPGEM na sua formação para atuação no mercado de trabalho. 

(  ) Excelente 
(  ) Satisfatória 
(  ) Insatisfatória 

3.2. Qual a sua avaliação geral do PPGEM  
(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Péssimo 

3.3. O que você acha que faltou na sua formação para atividade que você exerce hoje (300 caracteres) 


