
Pesquisa dos Egressos FAJE – 2018 

 

1. Descrição 

Com o objetivo de conhecer o perfil dos egressos da FAJE (Faculdade Jesuíta de Filosofia 

e Teologia) foi realizada, pela primeira vez, uma pesquisa com os ex-alunos, a partir de 

uma ampla base de dados de e-mails.  

 

2. Objetivos 

Essa pesquisa tem o intuito duplo:  

a) Apresentar um quadro geral e compreensivo dos ex-alunos, 

b) A partir do perfil dos egressos propor novos caminhos para a formação dos alunos. 

 

3. Metodologia 

A pesquisa foi realizada por e-mail entre os dias 24 de Agosto e 06 de Setembro de 2018 

a partir de uma base de dados de cerca1 de 700 e-mails de egressos. Foi recebido neste 

período um total de 58 respostas, o que representa 8,4% do conjunto de contatos de 

Egressos. Apesar de o número ser baixo em relação à totalidade dos ex-alunos, deve-se 

levar em conta que a participação era espontânea e aplicada a ex-alunos que já haviam se 

desligado da FAJE desde um até dez anos atrás. 

A pesquisa foi feita a partir de formulário eletrônico disponibilizado no serviço on line 

Google Docs e foram apresentadas sete questões, dentre as quais seis quantitativas e uma 

qualitativa. 

Questões Quantitativas 

1) Ano de Ingresso na FAJE 

2) Ano de Titulação 

3) O curso realizado na FAJE tinha o objetivo de inserção profissional? 

4) Se o curso tinha o objetivo de inserção profissional, ela foi obtida? 

5) O curso realizado na FAJE tinha o objetivo de formação para a vida religiosa e 

pastoral? 

6) Você ficou satisfeito com a sua formação na Faje? 

Questão Qualitativa 

7) Deixe aqui sua manifestação, sugestão, crítica, elogio: 

 

                                                           
1 A base de e-mails ultrapassou o número de 700, no entanto, foi constatado que alguns alunos tinham 
mais de um e-mail registrado, assim, foi considerado o número menor de recipientes do questionário. 



 

 

4. Análise dos dados 

Neste item apresentamos uma avaliação das sete questões. Os dados brutos podem ser 

encontrados no site da FAJE. 

1) Ano de Ingresso na FAJE 

A maior parte dos que responderam o questionário (49,2 %) teve seu ano de ingresso 

anterior a 2010, sendo que outra fatia considerável (18,6%) teve o ingresso em 2014.  

Esse dado representa que alunos que ingressaram na FAJE antes de 2010 ainda têm uma 

forte ligação com a IES a ponto de espontaneamente responder ao questionário. Isso 

parece demonstrar que a FAJE tem um impacto duradouro na formação de seus Egressos. 

 

2) Ano de Titulação 

O dado mais complexo da pesquisa é encontrado nesta pergunta, uma vez que tivemos 

uma distribuição mais ampla do ano de titulação. Ainda é predominante a participação 

dos alunos anteriores a 2010, sendo que a maioria dos egressos respondeu ser anterior a 

2010 seu ano de titulação. No entanto, chama a atenção que 18,6% dos que responderam 

à pesquisa não terminaram o curso. 

As respostas a este item parecem revelar dois pontos: 

a) Que os alunos anteriores a 2010 têm ainda forte ligação com a FAJE, uma vez que 

para ter-se titulado antes de 2010 seu ingresso nesta instituição tem de ser pelo 

menos em 2007. 

b) Que quase 20% dos que responderam ao questionário e não terminaram a sua 

formação na FAJE, estavam ainda dispostos a participar do questionário e 

reconheceram a importância desta instituição em sua formação. 

 

3) O curso realizado na FAJE tinha o objetivo de inserção profissional? 

Foram apresentadas três opções com as seguintes respostas: 

a) Sim (30,5 %) 

b) Não (37,3%) 

c) Parcialmente (32,2%) 

Nesta questão foi notado que aqueles que procuram a FAJE exclusivamente por questões 

profissionais não são em grande número, mas somados àqueles que desejam alguma 

inserção profissional a partir de sua formação representam 62,7% do público da FAJE. 



Mas ainda é relevante notar que cerca de um terço dos que frequentaram a FAJE não 

tinham nenhuma expectativa profissional a partir de sua formação. 

 

4) Se o curso tinha o objetivo de inserção profissional, ela foi obtida? 

Foram apresentadas três opções: 

a) Sim (51,2%) 

b) Não (23,3%) 

c) Parcialmente (25,6) 

Nesta questão notamos que a maioria dos que realizaram o curso na FAJE, e desejam 

inserção profissional, conseguiram. No entanto, ao se somar com aqueles que julgaram 

que a FAJE os auxiliou, ainda que não totalmente a alcançar o mercado de trabalho, temos 

que 76,8% dos egressos foram auxiliados de alguma forma pela sua formação da FAJE. 

 

5) O curso realizado na FAJE tinha o objetivo de formação para a vida religiosa 

e pastoral? 

Foram apresentadas três opções: 

a) Sim (50,8%) 

b) Não (30,5%) 

c) Parcialmente (18,6%) 

Essa questão teve uma resposta muito importante para a FAJE: a maioria dos alunos vem 

a esta instituição buscando uma formação que os habilitará integralmente ou parcialmente 

para uma vida religiosa e pastoral (69,4%). Isso parece demonstrar a energia da FAJE 

para a formação de novas (os) religiosas (as) e lideranças pastorais. 

Mas também é digno de nota que um terço dos egressos da FAJE não buscaram relacionar 

seu curso à vida religiosa. 

 

6) Você ficou satisfeito com a sua formação na Faje? 

Foram apresentadas três opções 

a) Sim (96,6%) 

b) Não (0%) 

c) Parcialmente (3,4%) 

Essa questão apresentada destaca a permanência da marca da FAJE entre os egressos, 

sendo que não houve resposta negativa a este item. 

 

7) Deixe aqui sua manifestação, sugestão, crítica, elogio: 



Esse item era o único qualitativo de todo o questionário e foi elaborado para ser amplo o 

suficiente para permitir observações gerais, sugestões, elogios e críticas à IES. Esse item 

não era obrigatório, mas foi respondido por todos os que participaram do questionário.  

Neste item não foram observadas críticas, apenas elogios à FAJE. Abaixo são destacadas 

cinco, sendo que as outras 53 podem ser lidas no arquivo bruto. Não houve qualquer 

edição na resposta abaixo. 

 

i. “A FAJE me forneceu uma sólida formação que me capacitou para continuar a 

desenvolver a pesquisa e a reflexão.” 

ii. “A minha experiência na FAJE foi maravilhosa. Gostaria muito de fazer mais 

cursos nesta instituição. Uma paixão!” 

iii. “Elogio - A FAJE constitui-se na maior referência de professores comprometidos 

com a qualidade de ensino, com um método eficaz, com o desenvolvimento de 

pesquisa de primeira linha e com o desenvolvimento de discente na academia a 

no seu potencial humano. Obrigado, FAJE!” 

iv. “O apoio recebido pela FAJE possibilitou meu ingresso no curso de doutorado da 

Universidade Gregoriana em Roma.” 

v. “Excelente faculdade, com professores preparados e respeitáveis. Biblioteca 

fenomenal. Atualmente, trabalho como professor de Filosofia na Universidade 

Federal da Fronteira Sul, graças à formação que obtive na FAJE e na UFMG.” 

 

5. Conclusões a partir do questionário 

 A pesquisa teve uma participação ainda tímida entre os Egressos, mas a partir da 

extensa e antiga amostragem e especialmente, pelo fato de a pesquisa ter sido preenchida 

de maneira espontânea, podemos destacar uma sondagem que apresentou resultados 

satisfatórios. 

 Quatro conclusões podem ser retiradas a partir da amostragem: 

1) A permanência com os egressos da formação da FAJE. Notamos uma forte ligação 

entre os ex-alunos e a IES. 

2) A boa avaliação da FAJE. Em geral todas as respostas parecem indicar que a FAJE 

deixa nos alunos uma ótima imagem. 

3) A FAJE parece também estar auxiliando na vida profissional daqueles que a 

procuram. Embora o foco da formação em Teologia e Filosofia seja na formação 

humana e espiritual dos alunos, ao fim do processo essa formação também auxilia 

o egresso na sua entrada no mercado de trabalho. 

4) Essa pesquisa também revela a importância da FAJE na formação religiosa e 

pastoral dos alunos. 

 

6. Objetivos futuros 



A pesquisa dos Egressos deve ser realizada em periodicidade trienal que é o tempo da 

formação média dos alunos nesta IES. Além da pesquisa, será importante a FAJE iniciar 

atividades que possam aproximar ainda mais os egressos e a instituição. 


