POLÍTICA DO EGRESSO

Ao concluir as primeiras turmas, Faculdade Rio Claro, percebeu a importância
de manter vínculos com os egressos, a fim de poder organizar o ensino de graduação e
de pós-graduação, de forma a garantir uma formação adequada frente às necessidades
do mercado de trabalho e, por outro lado, oferecer aos seus egressos, oportunidades de
atualização e acesso a consultas.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver uma política para os egressos, levando-se em consideração as
oportunidades de formação continuada, a inserção profissional e a participação na vida
institucional, em atendimento às exigências legais do Ministério da Educação (MEC) no
processo de avaliação das condições de ofertas de cursos de Graduação e na Avaliação
Institucional.

AÇÕES QUE ATENDEM A POLÍTICA:


Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras

direcionadas a profissionais formados pela Instituição;


Oferecer descontos para a educação continuada dos egressos nos cursos

de pós-graduação, extensão e para realização de um novo curso superior.


Condecorar os formandos dos cursos em cerimônias oficiais, que se

destacaram com a melhor média final;


Utilização da biblioteca e laboratórios.

01 - Encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a profissionais
formados pela Instituição:
Os ex-alunos da Faculdade Rio Claro possuem 10% de desconto em todos os
cursos de Pós-Graduação, ofertados. Além disso, tem 10% de desconto nos cursos
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Graduação, Extensão e Qualificação Profissional. Podem também participar de eventos
como: a semana acadêmica com o mesmo percentual de descontos.

02 - Condecorar os formandos dos cursos em cerimônias oficiais, que se destacaram
com a melhor média final:
O estudante destaque do curso de graduação da Faculdade Rio Claro é escolhido
a partir da análise de sua trajetória e de sua atuação durante o processo de integralização
do seu curso. A IES, consciente da importância do estudo continuado e da PósGraduação oferece ao acadêmico destaque, uma bolsa de estudos que concede 50% de
desconto na realização de um curso de Pós-Graduação na Faculdade Rio Claro.

03 - Utilização da biblioteca e laboratórios:
A Faculdade Rio Claro disponibiliza acesso aos egressos para pesquisa nas
dependências da biblioteca e utilização dos laboratórios. Para isso, basta o aluno
solicitar a liberação junto a secretaria acadêmica.
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