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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º Este documento dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Polí ca de Egressos
do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns – IFTO.
Art. 2º A Polí ca de Egressos diz respeito a um conjunto de ações voltadas ao apoio a
egressos, visando cons tuir uma ferramenta de fonte de dados e informações para a
avaliação ins tucional e incen var sua par cipação no mundo do trabalho.
CAPÍTULO II
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DA DEFINIÇÃO DE EGRESSOS
Art. 3º Entende-se como egresso do IFTO todo ex-estudante que teve matrícula regular no
Ins tuto e que tenha concluído os requisitos legais e obrigatórios em qualquer curso da
ins tuição, estando, assim, habilitado a receber o diploma ou o cer ﬁcado do curso.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 4º É obje vo geral da Polí ca de Egressos do IFTO:
I - desenvolver uma polí ca de egressos pautada na construção de oportunidades de
formação con nuada, de inserção socioproﬁssional dos egressos no mundo do trabalho,
bem como de uma avaliação diagnós ca que subsidie o planejamento ins tucional.
Art. 5º São obje vos especíﬁcos da Polí ca de Egressos do IFTO:
I - analisar se o perﬁl proﬁssional do egresso proposto pelo curso adéqua-se ao esperado
pelo mundo do trabalho;
II - veriﬁcar a inserção socioproﬁssional do egresso conforme sua formação;
III - manter espaço virtual com vistas à comunicação permanente com o egresso;
IV - fomentar o relacionamento entre o IFTO e seus egressos;
V - divulgar oportunidades de educação con nua aos egressos; e
VI - destacar as experiências exitosas dos egressos.
CAPÍTULO IV
DAS ESTRATÉGIAS
Art. 6º Para cumprir com os obje vos estabelecidos, a Polí ca de Egressos do IFTO tem por
estratégias:
I - manter o espaço virtual do egresso no site do IFTO;
II - realizar pesquisa para obtenção de informações da realidade do egresso;
III - es mular o acesso à infraestrutura do IFTO conforme os regulamentos internos de cada
unidade;
IV - incen var a par cipação dos egressos em ações do IFTO, com destaque ao acolhimento
de novos estudantes e eventos acadêmicos; e
V - apoiar a realização de encontros de egressos nos campi do IFTO.
CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 7º A Polí ca de Egressos do IFTO terá como organização estrutural:
I - responsável-geral pela Polí ca de Egressos;
II - responsável local pela Polí ca de Egressos; e
III - Comissão Permanente da Polí ca de Egressos no campus.
Seção I
Do Responsável-Geral pela Polí ca de Egressos
Art. 8º O responsável-geral pela Polí ca de Egressos do IFTO é o coordenador de Prospecção
de Estágio e Apoio a Egressos – CPEAE, sendo de competência deste:
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I - coordenar a Polí ca de Egressos do IFTO;
II - auxiliar na realização de ações previstas na Polí ca quando acionado pelos campi;
III - propor mudanças neste documento; e
IV - responsabilizar-se pelos dados referentes aos egressos nos documentos ins tucionais.
Seção II
Do Responsável Local pela Polí ca de Egressos
Art. 9º O responsável local pela Polí ca de Egressos é o coordenador de Estágio ou o
encarregado por setor congênere no campus, sendo de competência deste:
I - auxiliar a Comissão Permanente da Polí ca de Egressos de seu campus nos assuntos
a nentes ao egresso;
II - arquivar os documentos produzidos pela Comissão Permanente da Polí ca de Egressos de
seu campus; e
III - propor mudanças neste documento.
Seção III
Da Comissão Permanente da Polí ca de Egressos no Campus
Art. 10. A Comissão Permanente da Polí ca de Egressos no campus será formada por
servidores, e preferencialmente com par cipação de egressos, sendo de competência desta:
I - executar as ações previstas na Polí ca de Egressos do IFTO no seu respec vo campus em
conjunto com a gestão local;
II - assessorar a gestão local nos assuntos referentes ao egresso;
III - elaborar o relatório anual das a vidades realizadas;
IV - manter lista de contatos dos egressos atualizada;
V - alimentar o espaço virtual do egresso; e
VI - propor mudanças neste documento.
Parágrafo único. A presidência da Comissão Permanente da Polí ca de Egressos não poderá
ser exercida pelo responsável local pela Polí ca de Egressos.
CAPÍTULO VI
DOS ENCONTROS DE EGRESSOS
Art. 11. Os encontros de egressos dos campi serão organizados em conjunto com os
representantes dos egressos e deverão constar no calendário do campus.
§ 1º Para a organização do evento, o gestor local designará uma comissão especíﬁca.
§ 2º O evento poderá ter diversas a vidades envolvendo os egressos, tais como palestras,
mostras, apresentações culturais, entre outras.
§ 3º O IFTO poderá apoiar os encontros de egressos de turmas, desde que estejam em
conformidade com as normas ins tucionais.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Por meio da comunicação com os egressos, outras metas e obje vos poderão ser
traçados.
Art. 13. Os casos omissos, não previstos neste documento, serão analisados e dirimidos pela
Pró-Reitoria de Assuntos Estudan s.
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Art. 14. A Polí ca de Egressos entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho
Superior do Ins tuto Federal do Tocan ns.

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins tuto Federal do Tocan ns
Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Presidente, em
11/09/2019, às 17:05, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0772335 e o código CRC B885D5E4.
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