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Descrição Técnica  

do Produto

Organização:

Camila Iorrane Costa Santana 
Odaléia Alves da Costa 

Diagramação:

Lessayne Fonseca

Instituto Federal do Maranhão (IFMA – Campus Monte Castelo)

Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede 

Nacional (PROFEPT)

Área Básica da Capes: Ensino

Origem do produto: Trabalho de dissertação intitulado: “EGRESSOS DO CURSO 

INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO DO IFMA CAMPUS TIMON: atuação no 

mercado de trabalho e/ou continuidade nos estudos.”

Produto Educacional: ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS: o Instagram como 

ferramenta de estreitamento da relação com o mundo do trabalho.

Público Alvo: Egressos do Ensino Médio Integrado (EMI) do curso de

Administração - IFMA Campus Timon.

Finalidade: Promover o estreitamento na comunicação entre o IFMA – Campus

Timon e seus alunos formados do curso de Administração, através da

disponibilização de informações sobre eventos, ofertas de cursos e vagas de emprego

no Instagram “adm_vagas”.

Estruturação do Produto: Este produto é composto pela a construção de um perfil

na rede social Instagram, contendo postagens referentes a vagas de emprego, eventos

e cursos na área de Administração.

Avaliação do Produto: O produto foi avaliado por um grupo de 9 seguidores do

perfil “adm_vagas”, respondentes de um questionário avaliativo, que utilizaram as

informações disponibilizadas no perfil.



 

APRESENTAÇÃO 
 

 

Com os avanços dos canais de comunicação, as formações de construção de 

relações e interações entre sujeitos, pertencentes a diferentes esferas e com finalidades 

diversas, se tornaram mais dinâmicas e possíveis. Pensando nisto e como proposta de 

criação de um Produto Educacional que cumprisse as exigências do Programa de Pós- 

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, construímos um canal de cominação, 

chamado “@adm_vagas”, o qual objetiva estreitar a relação dos egressos do IFMA – 

Campus Timon com mundo do trabalho. 

Os protagonistas que compõem o universo deste produto, são os egressos do Curso 

de Administração na modalidade integrada, do IFMA- Campus Timon, estes escolhidos 

considerando que o produto foi proposto pela pesquisa " Egressos da área de gestão e 

negócios do IFMA Campus Timon”, a qual objetivou analisar a trajetória acadêmica e 

pós-formação técnica dos alunos egressos do curso de Administração do Ensino Médio 

Integrado (EMI), considerando as políticas públicas adotadas pela instituição e a realidade 

enfrentada por estes no mundo do trabalho. Assim sendo, este projeto se justifica, 

alicerçado na promoção do acompanhamento egressos e em sua relevância, tanto para 

instituição formadora quanto para os sujeitos envolvidos. 
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ACESSO 
AO PRODUTO 

EDUCACIONAL

https://instagram.com/adm_vagas?utm_medium=copy_link Clique aqui 

https://linktr.ee/adm_vagas

PARA ACESSAR O PERFIL

Clique aqui 
PARA ACESSAR O LINKTREE

https://www.instagram.com/p/CYXn5pNhciQ/Clique aqui 
PARA ACESSAR O TUTORIAL
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