
Egressos 

 

No ano de 2015 contamos com 27 egressos dos cursos de Pedagogia, 27 do curso 

de Arquitetura e Urbanismo,  47 do curso de Engenharia de Produção, 03 do curso de 

Sistemas de informação, 27 do curso de Educação Física e  29 do curso de Administração, 

11 do curso de Fisioterapia, 14 do curso de Nutrição, totalizando 142 egressos. 

Responderam o questionário 78 alunos o que corresponde a 60% dos egressos de 

2015. Destaca-se que todos os alunos receberam um formulário eletrônico que os 

convidavam a responder o questionário em anexo. 

Da amostra conseguida observamos que 72% está exercendo a profissão 

relacionada à sua formação acadêmica e apenas 28% ainda não conseguiram uma 

colocação com relação a seus estudos. 

Quando perguntados ao motivo de não atuarem na área de formação as respostas 

são as mais diversas possíveis como apresenta o gráfico a seguir: 

 

 

 

Dos profissionais formados pela ASSER, 80% encontram-se em empresas 

privadas e 20% em públicas, lembrando que muitos alunos do curso de Pedagogia 

passaram nos concursos públicos o que destaca esse dado. A maioria, ou seja, 85% 

trabalham em Rio Claro e 15% na região. 
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Observa-se ainda que grande parte 58% já atuava na área que trabalha atualmente 

e 23% conseguiram uma colocação no mercado no período de até 2 anos após o término 

de seus estudos. 

 

Quanto aos cursos de pós-graduação, 65% ainda não realizaram, no entanto 12% 

já concluíram e 23% estão cursando. Tal fato apresenta a importância da formação 

continuada. 

 

 

 

Os alunos ainda apontaram que mantêm relacionamento com a faculdade e a 

recomendariam para futuros estudantes. Além disso, nos cursos de pós-graduação 

oferecidos pela instituição verificamos um grande número de ex-alunos. 
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