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REGULAMENTO  

COMITÊ VOLUNTÁRIO DE EGRESSOS DO UNI-RN 

 

O Programa de Acompanhamento de Egressos do UNI-RN tem como principal 

objetivo oferecer apoio aos ex-alunos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento 

profissional, através de ferramentas de autoavaliação institucional. Além disso, tem a 

finalidade de viabilizar a participação dos Egressos em atividades de educação continuada, 

para o desenvolvimento de suas habilidades e competências, visando a sua inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho. 

Como um dos meios para ajudar a alcançar esse objetivo, sugere-se a criação do 

Comitê Voluntário de Egressos, organização formada por ex-alunos, com fins não 

econômicos, sem caráter politico ou religioso, de duração indeterminada, tendo como 

principais atividades a colaboração e a proposição de ideias e sugestões, junto ao Programa 

de Acompanhamento de Egressos, que resultem na realização de ações proativas de 

interesses profissionais, culturais e sociais dos Egressos do UNI-RN. 

I. DO COMITÊ 

 O Comitê Voluntário de Egressos será constituído por número ilimitado de 

integrantes; 

 O Comitê contará com três principais funções voluntárias, tais como: 

Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

 As eleições para as referidas funções ocorrerão por aclamação ou votação pela 

comunidade dos Egressos dos diversos Cursos, que estiverem presentes nas 

reuniões com este propósito; 

 Existirá um Comitê Geral representando toda a comunidade de egressos; 

 Além do Comitê Geral, serão feitas comissões com três pessoas, 

representantes de cada curso, para que seja maior a participação e 

representação dos interesses específicos das áreas; 

 As reuniões dos Comitês serão realizadas no ambiente físico do espaço Nelson 

Mandela, com a presença do Programa de Acompanhamento de Egressos, em 

datas e horários previamente agendados. 
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 A cada dois anos serão realizadas novas eleições para definir os novos 

dirigentes dos cargos voluntários do Comitê; 

 As reuniões poderão ser realizadas uma vez por mês, sendo a data acordada 

conforme as disponibilidades dos membros do Comitê; 

 As reuniões, decisões, direcionamentos e eventos do Comitê Geral de Egressos 

sempre serão registrados em atas e relatórios que ficarão arquivados nas 

instalações do UNI-RN. 

 

 

II. SÃO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO COMITÊ VOLUNTÁRIO DE EGRESSOS: 

 Colaborar com o Programa de Acompanhamento de Egressos quanto ao 

desenvolvimento das ações de proatividade; 

 Promover junto ao Programa de Acompanhamento de Egressos, encontros, 

seminários, palestras e minicursos direcionados aos ex-alunos, bem como à 

comunidade acadêmica do UNI-RN. 

 Contribuir com ideias e sugestões que poderão ajudar os ex-alunos em suas 

diversas demandas; 

 Estimular a utilização do networking entre os egressos; 

 Estreitar as relações e mantê-las constantes; 

 Participar das reuniões e atividades promovidas pelo Programa de 

Acompanhamento de Egressos; 

 Articular com empresas e entidades que potencialmente possam fazer 

parcerias com o UNI-RN, buscando benefícios aos Egressos. 

 Buscar informações importantes sobre Egressos para compor as notícias 

relevantes ao Portal de Egressos do UNI-RN. 

 

 

III. COMPETE AO PRESIDENTE DO COMITÊ VOLUNTÁRIO DE EGRESSOS: 

 Exercer, de forma voluntária, a função de Presidente na condição de 

representante de todos os Egressos; 

 Zelar pelo conceito e integridade do Comitê de Egressos; 

 Participar ativamente das reuniões do Comitê Geral e dos Comitês de Cursos; 

 Criar um calendário de realizações incentivando os Egressos a apresentarem 

ideias e sugestões sobre as atividades de seus interesses; 
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 Organizar os Encontros de Egressos em datas comemorativas da profissão. 

 

IV. COMPETE AO VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ VOLUNTÁRIO DE EGRESSOS: 

 Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos; 

 Zelar pelo conceito e integridade do Comitê de Egressos; 

 Participar ativamente das reuniões dos Comitês de Cursos; 

 Buscar Egressos de sucesso da área do seu Curso para eventuais matérias a 

serem realizadas e inseridas no Portal de Egressos; 

 

 

V. COMPETE AO SECRETÁRIO DO COMITÊ VOLUNTÁRIO DE EGRESSOS: 

 Secretariar as reuniões registrando os assuntos em atas; 

 Auxiliar o Programa de Acompanhamento de Egressos e os presidentes dos 

Comitês no que for necessário; 

 Organizar e ajudar o setor de Egressos na comunicação interna com a 

comunidade dos Egressos do Curso; 

 

 

VI. COMPETE AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO UNI-RN 

JUNTO AO COMITÊ: 

 Exercer a Coordenação geral das atividades do Comitê Voluntário de Egressos; 

 Estimular a interação entre os participantes do Comitê; 

 Avaliar o desempenho dos dirigentes e integrantes do Comitê; 

 Participar ativamente das reuniões do Comitê; 

 Responsabilizar-se por todos os eventos realizados com os Egressos; 

 Estimular os Egressos a participarem da pesquisa sobre desenvolvimento 

profissional; 

 Selecionar Egressos, que se destacarem no exercício de suas profissões, para 

receberem Menção Honrosa do UNI-RN concedida pelo Reitor;  

 

Natal, 11 de setembro de 2019 

 

Programa de Acompanhamento de Egressos do UNI-RN 


