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RESUMO 
 
 

O aperfeiçoamento de diversas áreas de conhecimento se dá por meio da pesquisa científica. 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e caráter descritivo. Sendo assim, a referida 

pesquisa teve como objetivo geral identificar como a formação dos pesquisadores de 

Secretariado Executivo influencia as pesquisas dos grupos da área de secretariado cadastrados 

no CNPq. Utilizou-se como estratégia de pesquisa no processo investigatório a análise de 

conteúdo e análise interpretativa. Para a realização da análise desta pesquisa, foi feito um 

levantamento dos dados realizado no site do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil onde, 

através dos grupos de pesquisa identificados da área de Secretariado cadastrados no Diretório, 

pode-se também analisar a formação acadêmica/titulação dos pesquisadores participantes dos 

referidos grupos de pesquisas cadastrados na Plataforma Lattes. Após apresentação e análise 

dos dados, inferiu-se que os grupos de pesquisa possuem grande relevância na pesquisa 

científica para o Secretariado Executivo. Verificou-se também que as linhas de pesquisa dos 

referidos grupos necessitam ter maior influência, pois há existência de demanda de 

pesquisadores formados em Secretariado, mas que por muitas vezes por falta de alternativa 

para aprofundar seus estudos acabam procurando outras áreas correlatadas.  

 
 

Palavras-chave: Formação. Secretariado Executivo. Pesquisa Científica.  
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ABSTRACT  
 
 

The improvement in several areas of knowledge occurs through scientific research. This is a 

study of qualitative and descriptive nature. Thus, such research aimed to identify how the 

training of researchers to influence the Executive Secretariat of the research groups in the 

field of secretarial registered at CNPq. It was used as a research strategy in the investigative 

process content analysis and interpretive analysis. To perform the analysis of this research, a 

survey was made of the data held on the site of the Directory of Research Groups in Brazil 

where, through the research groups identified the area Secretariat registered in the directory, 

you can also analyze the academic / titration of the participating researchers of these research 

groups registered in Lattes. After presenting and analyzing the data, it was inferred that the 

research groups have great relevance in scientific research to the Executive Secretariat. It was 

also found that the lines of research of these groups need to have greater influence, because 

there is no demand for trained researchers in the Secretariat, but that often for lack of 

alternative to further their studies end up looking for other areas correlated. 

 

Keywords: Training. Executive Secretariat. Scientific Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a pesquisa científica vem ocupado papel primordial para o 

desenvolvimento da Sociedade, haja vista o seu poder de indagação originado diante dos 

problemas fora os quais se buscam soluções, reflexões, possibilidades de respostas e enfim a 

construção do conhecimento e para o desenvolvimento satisfatório de toda humanidade. 

 Embora, esteja em processo de evolução, sabe-se que a área de Secretariado 

Executivo ainda não possui uma base totalmente estruturada no que se diz respeito à pesquisa 

científica e a maioria de suas pesquisas ainda são direcionadas para a área técnica. Fator este 

que dificulta a expansão do conhecimento em Secretariado como também a produção de 

pesquisas científicas. 

Acredita-se que conhecer a influência que a formação dos pesquisadores dos 

Grupos de Pesquisa encontrados no Diretório da área de secretariado é algo que promove o 

interesse dos profissionais de Secretariado Executivo a buscarem estímulo no que se diz 

respeito a pesquisa científica no Brasil. Haja vista, a necessidade de cativar pesquisadores que 

proporcionem expansão no conhecimento da própria área de atuação e formação. 

Segundo Nonato Júnior (2009, p.168), 

 

As instituições superiores de ensino devem priorizar o Bacharelado em Secretariado 
Executivo como um curso que busca desenvolver o conhecimento dos seus discentes 
no seu aspecto estratégico, visando à capacidade de analisar, investigar, interpretar e 
lidar com novos conceitos.  

 

 De acordo com o autor, a necessidade de possuir conhecimento científico se deve 

principalmente no ensino superior.  

Diante das justificativas apresentadas, a referida pesquisa trará uma nova reflexão 

sobre a importância do desenvolvimento de pesquisas científicas em Secretariado Executivo, 

como novas concepções sobre as repercussões dos trabalhos dos grupos de pesquisa.  Desta 

forma a problemática desta pesquisa surge da seguinte questão: Como a formação dos 

pesquisadores da área de Secretariado influencia na pesquisa científica no Brasil? E como 

suas linhas de pesquisa contribuem para isso? 

O presente trabalho teve por objetivo geral identificar como a formação dos 

pesquisadores de Secretariado Executivo influencia as pesquisas dos grupos da área de 

secretariado cadastrados no CNPq. Seguindo dos seguintes objetivos específicos: 

I. Caracterizar os grupos de pesquisa de Secretariado cadastrados no CNPq; 
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II.  Identificar a formação/titulação dos pesquisadores que integram o grupo; 

III.  Analisar as repercussões dos trabalhos do grupo. 

 

Este trabalho está composto por 6 (seis) seções  . A primeira seção começa por 

esta breve introdução que tem o propósito de prover ao leitor informações gerais sobre a e 

pesquisa, expondo seu tema, problemas, justificativas, embasamento e seus objetivos de 

pesquisa. 

A segunda seção, consiste na formação e pesquisa na docência do ensino superior, 

como um breve histórico da educação no Brasil, Docência Universitária e o perfil do 

professor no Brasil, Formação para a Docência Universitária e Docência Universitária em 

Secretariado Executivo. Os principais teóricos que fundamentaram a seção foram os autores: 

MOREIRA (1997), GIL (2009), VEIGA (2006) e FREIRE (2004). 

A terceira seção, se faz um aprofundamento sobre pesquisa científica, destacando 

os aspectos fundamentais da pesquisa científica, Pesquisa científica no Brasil e Pesquisa 

científica em Secretariado Executivo. Os principais teóricos que fundamentaram a seção 

foram os autores: DEMO (2006), MARCONI; LAKATOS (1990), ALVES (2005), 

DURANTE (2012) e NONATO JÚNIOR (2009). 

A quarta seção, apresenta a metodologia da pesquisa, como classificação, forma 

de abordagem e objetivos, estratégia, delimitação, coleta e análise dos dados. 

A quinta seção, apresenta o resultado baseado na apresentação e análise dos dados 

da pesquisa. 

A sexta e última seção, apresenta as considerações finais, onde são expostas as 

principais inferências acerca da análise de conteúdo, como suas limitações e propostas de 

continuidade. 
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2 FORMAÇÃO E PESQUISA NA DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 
  

Atualmente vive-se em um período de crescimento constante sobre a educação e a 

formação, não somente para professores, mas também para diversas outras áreas em virtude 

das constantes mudanças que a sociedade vive. Logo a busca de formação para docência no 

ensino superior vem tornando-se uma área em destaque sobre as demais, haja vista a 

acessibilidade à cultura como também a informação.  

Diante dessa evolução, a docência universitária pode torna-se uma carreira extra 

para o profissional de Secretariado Executivo. Ressalta-se que a referida formação não se 

limita somente em atividades didáticas ou metodológicas, mas também no envolvimento de 

questões éticas, afetivas e político-sociais.  

 

2.1 Breve histórico do início da Educação no Brasil 

 

Sabe-se por meios históricos que foram os jesuítas os primeiros professores do 

Brasil. Eles chegaram ao Brasil em 1549, com a missão de catequizar os índios, além de 

serem responsáveis pela educação na colônia. Atividade de educação era ligada totalmente à 

igreja, onde a mesma passava por um processo de interrogação devido ao surgimento da 

Reforma Protestante na Europa. Em seguida com a chegada da Família Real ao Brasil, Dom 

João VI abriu Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o 

Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, foi a Imprensa Régia 

que legalizou a impressão de jornais privados que não precisavam  de autorização dos 

governantes do estado para serem divulgados.   

 Nas Colônias espanholas já existiam muitas universidades, em 1538 já existia a 

Universidade de São Domingos e em 1551 a do México e a de Lima. Segundo dados do 

Jornal Folha de São Paulo de 18 de Fevereiro de 2008, a primeira Faculdade fundada no 

Brasil foi a Fameb (Faculdade de Medicina) inaugurada em 1808 na Bahia, teve como seus 

primeiros professores médicos militares, logo em seguida surgiram os professores civis. Hoje 

a faculdade pertence á UFBA (Universidade Federal da Bahia). Em 05 de novembro do 

mesmo ano, Dom João VI fundou a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina, a atual UFRJ 

(Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Vale ressaltar que 

mesmo com a Proclamação da República, foram tentadas várias reformas para a educação 

brasileira que pudesse melhorar e fortalecer a educação em termos de modelo educacional. 
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Diante de tantos fatos ocorridos durante a evolução da Educação, pode-se 

compreender que a educação tem o poder de mudança dentro da sociedade, tanto para seu 

crescimento como para sua estagnação. Luckesi (1994, p.37), identificar a educação em três 

tipos: 

a) Educação como redenção da sociedade: concebe a sociedade com um conjunto 

de seres humanos que vivem e sobrevivem num todo orgânico e harmonioso, 

com desvios de grupos e indivíduos, os quais ficam à margem desse todo. 

Nesta concepção, a educação é que adapta o indivíduo à sociedade, garantido, 

assim, a sua integração; a personalidade e habilidades são desenvolvidas para a 

conveniência social. Assim, formando os indivíduos como a educação julgar 

melhor, ela pretende “curar” a sociedade de suas mazelas, atendendo aos 

interesses dominantes; 

b) Educação como reprodução da sociedade: afirma que faz parte da sociedade e a 

reproduz. Ao contrário da tendência anterior, não estabelece um modo de agir, 

pretendendo apenas demonstrar como atua dentro da sociedade. Portanto, por 

mais que trabalhe para transformar a sociedade, a educação apenas conseguirá 

reproduzi-la por meio das escolas. Esta tendência é pessimista, pois será 

sempre uma instância a serviço do modelo dominante de sociedade. 

c) Educação como transformação da sociedade: tem por perspectiva compreender 

a educação como mediação de um projeto social. Então, por si só, nem redime 

nem reproduz a sociedade, mas serve-lhe de meio. Essa tendência é otimista 

em relação ao poder da educação sobre a sociedade, vendo a possibilidade de 

transformação na perspectiva de sua democratização, atingindo aspectos não só 

políticos, mas também sociais e econômicos.  

 Uma das grandes preocupações das universidades atualmente é a prática da tríade 

do ensino superior que é composta pelo ensino, pesquisa e extensão são funções básicas que 

trabalham a inserção do indivíduo na sociedade.  A universidade não deve se comprometer 

somente com conhecimentos científicos, mas também com os objetivos econômicos, sociais, 

políticos e culturais, caso contrário pode torna-se sensível à produção de baixo conhecimento.  

Para atuar na docência universitária, é necessário possuir conhecimentos 

específicos e estar constantemente buscando aquisição de novos conhecimentos e habilidades 

vinculadas à atividade docente. A docência exige a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. A indissociabilidade trabalha com componentes curriculares e projeto de pesquisa e 

de intervenção, sendo que a realidade social não é o único objetivo exigindo na disciplina, 
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fazendo-se necessário a aplicação de uma pluralidade metodológica. A pesquisa e a extensão 

são inseparáveis da docência, ambas questionam aquilo que está fora da nossa visão comum.  

 Sabe-se que é através do ensino que o educando mantém contato com a ciência, 

pois é necessário que haja algum envolvimento que promova a aprendizagem. Segundo 

Saviani (1984, p.51), “[...] ninguém chega a ser pesquisador, a ser cientista, se ele não domina 

os conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser investigador, a ser 

cientista.” Ou seja, o ensino deve ser de qualidade para que se possam ter melhores condições 

de crescimento nas áreas de ciência de tecnologia.  

    De acordo com (Nogueira 2000), 

 

A pesquisa, tanto a básica quanto a aplicada, deveria ser sistematicamente 
direcionada ao estudo dos grandes problemas, podendo fazer uso de metodologias 
que propiciassem a participação das populações na condição de sujeitos, e não na de 
meros espectadores. 
 

 Pode-se entender que o ensino, pesquisa e extensão estão correlacionados, 

tornando-se indissociável, pois o ensino depende da pesquisa para ser realizado de forma 

aprimorada, que por sua vez necessita da extensão para aplicabilidade da pesquisa.  

 

Pensar o ensino indissociado da pesquisa é pensar o ensino com base na lógica da 
pesquisa, isto é, como ela se constitui. Percebe-se então, que é possível tomar 
diferentes caminhos para a realização de uma investigação, mas é forçoso admitir 
que não há pesquisa sem dúvida, sem questionamento. Isso significa reconhecer que 
a pesquisa tem a dúvida como princípio fundamental. É ela que nos impulsiona a 
refletir, a levantar questões, a procurar respostas, a imaginar possibilidades, enfim, a 
estudar e a construir o conhecimento. Foi assim que, historicamente, a humanidade 
se comportou ao trilhar a trajetória do conhecimento, O novo sempre foi fruto da 
necessidade, da perplexidade e da insegurança, originárias do raciocínio e da 
observação (CUNHA e FERNANDES, 1994, p. 27). 

 
 A extensão necessita ter conteúdos e conhecimentos necessários para que a 

universidade leve por meio da extensão esses conhecimentos para a sociedade. Dessa forma, o 

conhecimento não fica restrito só na universidade, pois os saberes científicos, filosóficos, 

culturais e tecnológicos devem ser divulgados por toda sociedade. 

 

Se entendermos que tais atividades podem ser realizadas no âmbito universidade 
como um todo, sendo que cada docente deva se dedicar somente àquela que lhe seja 
mais pertinente, não se apresentam problemas mais amplos relativos à sua 
consecução. Porém, se entendermos que na educação superior o ensino não é 
dissociado da pesquisa e da extensão, e que cada professor universitário deveria ser 
em sua prática cotidiana o responsável por estas atividades, cabe-nos indagar sobre 
(e procurar respostas para) as maneiras pelas quais ele poderia realizar essa 
integração. (PACHANE, 1998, p. 129)  
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Portanto, a unificação entre ensino, pesquisa e extensão é algo fundamental para 

que a universidade cumpra seu papel diante da sociedade. 

 

2.2 Docência Universitária e o perfil do professor no Brasil 

 

    Universidade é definida conforme Ferreira (2001, p.696), como “instituição 

de ensino superior que compreende um conjunto de faculdades ou escolas para especialização 

profissional e científica”. Surgiu no Brasil apenas em 1920 na cidade do Rio de Janeiro. 

Todavia, já existia no país cursos de ensino superior desde o período colonial. As primeiras 

faculdades Brasileiras foram criadas durante o Império, eram compostas pela justaposição dos 

cursos, principalmente Medicina, Direito e Politécnico. 

No Brasil, a primeira instituição que recebeu o nome de universidade foi criada 

em 1920, no Rio de Janeiro. Durante o governo de Getúlio Vargas em 1931, foi aprovado o 

Estatuto das Universidades Brasileiras (MOREIRA, 1997) que estabelecia:  

a) A Universidade classificava-se em pública (federal, estadual ou municipal) ou 

livre (particular); 

b) As faculdades estariam ligadas por uma reitoria, mas manteriam sua autonomia 

jurídica. 

Em meados de 1934, foi criada a Universidade de São Paulo (USP), considerada o 

maior centro de pesquisa do Brasil. Em 1945, especialmente com o período da ditadura 

militar o ensino superior passou por algumas modificações, nas quais podemos destacar: 

a) A propagação da pesquisa; 

b) Exigência de qualificação em nível de pós - graduação dos professores; 

c) Ampliação dos programas de mestrado e doutorado. 

 No período da ditadura muitos professores foram afastados das universidades 

pelo próprio Governo, de acordo com Moreira (1997, p.37), 

 

O primeiro golpe de Estado no campo educacional foi a desorganização do 
movimento estudantil, através de uma implacável perseguição, tendo uns se 
refugiando em embaixadas, seguindo depois para o exilio, e outros presos ou 
simplesmente refugiados. Tanto a UNE quanto as redes de diretórios acadêmicos e 
de UEEs tiveram seu espaço invadido, depredado e material confiscado. Às poucas 
entidades e lideranças remanescentes era imposto o isolamento. 
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Todavia, foi a partir desse período que a Universidade passou a ser responsável 

pelo Desenvolvimento do país. Na década de 1970, a Universidade assume um novo perfil ao 

ensino, que se aliou a produção de ciência, de cultura e de tecnologia. 

Nos dias de hoje o professor universitário, além de possuir conhecimentos na área 

em que pretende lecionar também deverá está constantemente em busca de renovação em sua 

qualificação profissional. Em contra partida, ele exerce um papel de influência na sociedade, 

além disso, é responsável pelo direcionamento da prática pedagógica que tem uma grande 

contribuição nas decisões universitárias. 

Sabe-se que a sociedade necessita de profissionais competentes dentro da 

docência universitária, Segundo Gil (2009, p.8), o principal papel do professor do Ensino 

Superior passa a ser, portanto, o de formar pessoas, prepara-las para a vida e para a cidadania 

e treiná-las como agentes privilegiados do progresso social. 

Pode-se analisar que mesmo com a Globalização o professor não foi substituído 

por computadores ou até mesmo máquinas de ensinar, fato que deixa evidente sua 

contribuição tanto na formação humana como profissional da sociedade.  No que se diz 

respeito à qualificação básica para aceitação de docentes, o Conselho Federal de Educação, 

pela Resolução nº 20/77 estabelece, entre outros, os seguintes fatores: 

a) título de Doutor ou de Mestre obtido em curso credenciado no País, ou em 

instituição idônea no País ou no exterior, a critério do Conselho, ou, ainda, título 

de Livre – docente obtido conforme a legislação especifica;  

b) aproveitamento, em disciplinas preponderantemente em área de concentração 

de curso de pós – graduação senso strictu, no País ou  no exterior, a critério do 

Conselho, com carga horária comprovada, de pelo menos trezentas e sessenta 

(360) horas; 

 c) aproveitamento, baseado em frequência e provas, em cursos de especialização 

ou aperfeiçoamento, na forma definida em Resolução específica deste Conselho;  

d) exercício efetivo de atividade técnico – profissional, ou de atividade docente de 

nível superior     comprovada, durante no mínimo dois (2) anos;  

e) trabalhos publicados de real valor. 

Vale ressaltar que além do ensino, na universidade, o professor precisa 

desenvolver pesquisa e ações de extensão.  O ensino superior por sua vez, possui uma forte 

característica de dinamismo no que se diz respeito ao papel do professor universitário, para 

que se possa identificar e avaliar o desempenho de um professor é necessário conhecer os seus 

papéis.  
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O ensino superior se caracteriza por intenso dinamismo, a relação de papéis dos 

professores universitários pode ser significativamente ampliada. Diante disto, GIL (1994, 

p.22), apresenta os 27 papéis diferentes: 

 

a) ADMINISTRADOR: O professor desempenha papel de administrador no 

sentido do estrito do conceito definido no âmbito da administração científica, já 

que suas atividades envolvem planejamento, organização, monitoração e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

b) ESPECIALISTA: O professor universitário é especialista num determinado 

campo do conhecimento. Não há como admitir que um professor universitário 

possa dispor apenas de conhecimento genéricos sobre a matéria que leciona. Isto 

porque ao longo das aulas é requisitado a fornecer aos estudantes informações que 

não estão diretamente relacionadas ao conteúdo proposto. 

c) APRENDIZ: Já está longe o tempo em que o professor, após sua formatura, 

sentia-se seguro para transmitir os conhecimentos referentes à sua disciplina. Os 

conhecimentos evoluem tão rapidamente que os professores, para se sentirem 

aptos para relacionar, precisam estar constantemente aprendendo; não apenas 

realizando novos cursos, mas também aprendendo com a experiência de seus 

colegas e dos estudantes. 

d) MEMBRO DE EQUIPE: Durante muito tempo, o trabalho do professor foi 

considerado do tipo solitário. Cada vez mais, no entanto, ele precisa contar com a 

colaboração de seus colegas. Para isso, é necessário que se sinta membro de uma 

equipe e aja como tal. 

e) PARTICIPANTE: Mais do que condutor, o professor é um participante no 

processo de ensino-aprendizagem. Não há como deixar de ouvir os estudantes em 

relação à definição dos objetivos do curso, ao estabelecimento de metas, a 

utilização de estratégias de ensino e mesmo em relação aos procedimentos a 

serem utilizados para avaliação. 

f) DIDATA: A didática deve ser entendida não apenas como ciência e técnica, 

mas também como arte do ensino. Dessa forma, a atuação do professor enquanto 

didata precisa envolver aspectos artísticos do ensino.  
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g) EDUCADOR: Embora o termo educador seja utilizado com frequência como 

sinônimo de professor, realidade são diferentes. O papel de educador é um dos 

mais complexos. Utilizando uma metáfora proposta por Rubem Alves (2000), os 

educadores são como uma árvore frondosa, são formadas com o tempo. São mais 

raros que os professores porque agregam tudo o que se espera de um mestre: a 

paciência, a sabedoria, a critica, a solidez dos valores. Em suma: o espírito 

engajado pelas raízes grossas e uma copa com diâmetro largo para abrigar várias 

possibilidades de absorção de conhecimentos. 

h) DIAGNOSTICADOR DE NECESSIDADES: A motivação dos estudantes 

depende fundamentalmente de suas necessidades. Assim, cabe ao professor 

identificar suas necessidades para os conteúdos ministrados correspondam às suas 

expectativas. 

i) CONFERENCISTAS: Este é um dos mais tradicionais papeis do professor 

universitário. A aula expositiva ainda constitui um dos métodos mais utilizados no 

ensino superior. Embora os especialistas reconheçam que seja utilizada em 

demasia, ainda é muito importante para providenciar informações não estão 

facilmente disponíveis nos livros, para relatar experiências pessoais e para 

proporcionar uma visão global da matéria a ser ministrada. 

j) MODELO PROFISSIONAL: Os estudantes aprendem não apenas os que seus 

professores dizem, mas também o que fazem em sua prática profissional eos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que exibem. Por isso, são adotados como 

modelos profissionais por muitos estudantes. 

k) MODELO DE PROFESSOR: Para os estudantes que pretendem exercer o 

magistério superior, o principal modelo de professor é o daquele com que mais se 

identificaram ao longo de seu curso de graduação ou que mais despertam sua 

atenção pela conduta em sala de aula. 

l) FACILITADOR DA APRENDIZAGEM: A postura mais centrada nos 

estudantes requer profundas alterações no papel do professor. Já está longe o 

tempo em que o professor era visto principalmente como fornecedor de 

informações. Hoje, ele é visto como facilitador da aprendizagem; como alguém 

que ajuda o estudante a aprender. 
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m) ASSESSOR DO ESTUDANTE: As escolas necessitam atualmente de 

professores como conhecimentos especiais para proporcionar assessoramento aos 

estudantes em relação as atividades que são importantes para o seu 

desenvolvimento. Trabalhos escritos, projetos, atividades de pesquisa, de 

laboratório e mesmo de leitura requerem assessoramento constante do professor. 

Estudantes que já se iniciaram na vida Professional, de modo especial, tendem a 

solicitar auxilio de seus professores para a solução de problemas. 

n) MENTOR: O professor não é solicitado pelos estudantes apenas para fornecer 

informações acerca da matéria que lecionam, mas também acerca dos múltiplos 

aspectos que envolvem a profissão que decidiram seguir. O professor representa 

para muitos estudantes um exemplo de profissional bem sucedido. Cabe-lhe, 

portanto, dialogar como os jovens, estimulando-os a orientando-os em seu 

caminho em direção ao sucesso profissional. 

o) AVALIADOR: O papel do avaliador é um dos mais críticos no desempenho 

das atribuições do professor. Mas não há como deixar de considerá-lo, pois, no 

contexto da educação moderna, a avaliação não tem apenas caráter seletivo, mas 

também está diretamente vinculada ao processo de aprendizagem.  

p) ASSESSOR DE CURRÍCULO: O professor tem responsabilidade não apenas 

em relação ao planejamento e à implementação dos programas educacionais, mas 

também no que se refere a efetividade do ensino ministrado a aos seus currículos. 

Para garantir a unidade do curso, é necessário que cada professor esteja inteirado 

dos objetos e conteúdos das disciplinas que compõem o currículo do curso, que 

seja capaz de analisá-lo como todo e propor as mudanças necessárias para que se 

torne mais efetivo. 

q) PREPARADOR DE MATERIAL: Uma das características da educação 

moderna é o incremento dos recursos de ensino. As novas tecnologias de 

comunicação, por sua vez, contribuem significativamente para a ampliação desses 

recursos. Dessa forma, requem-se do professor universitário habilidades para 

selecionar, adaptar e produzir recursos de ensino. 

r) ELABORADOR DE GUIAS DE ESTUDO: professor do passado preparavam 

apostilas. Esse procedimento nos dia de hoje é execrado, e não sem razão. Mas 
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cabe ao professor elaborar guias de estudo que indiquem aos estudantes o que 

devem aprender e como adquirir a competência necessária para tanto. 

s) LIDER: O professor determina os objetivos e os meios para alcança-los 

mediante a definição da estrutura e dos padrões de excelência e avaliação do 

desempenho dos estudantes. Mas é necessário que a observância desses meios se 

dê pelo prestigio do professor e por sua aceitação pelos estudantes. O que 

significa que este deve atuar como líder muito mais do que autoridade formal. 

t) AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO: O professor em qualquer nível constitui um 

dos mais importantes agentes da socialização. Cabe, portanto, ao professor 

universitário proporcionar aos alunos o aprendizado de normas e valores sociais, 

sobretudo aqueles relacionados à cidadania e à vida profissional. 

u) INSTRUTOR: Identifica-se frequentemente o instrutor com o profissional 

envolvido em programas simples de treinamento. Mas cabe ao professor 

universitário, em muitas disciplinas, atuar também como instrutor. Sobretudo 

naqueles de caráter mais prático, em que os objetos principais relacionam-se ao 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras. 

v) ANIMADOR DE GRUPOS: Quando o professor se vale de jogos e simulações 

como estratégias para facilitar a aprendizagem, seu papel passa a ser o de 

animador de grupos. O que precisa nesses momentos é promover o envolvimento 

dos alunos nas atividades programadas. Precisa para tanto, dominar técnicas de 

trabalho em grupo. 

w) PESQUISADOR: O professor está constantemente produzindo novos 

conhecimentos para utilizar em suas aulas. Ele desenvolve não apenas pesquisa 

bibliográfica, mas também pesquisa de campo, que envolvem, na maioria das 

vezes, participação dos alunos, sem contar também que as atividade de pesquisa 

são hoje reconhecidas como estratégias de ensino, já que é possível aprender pela 

pesquisa. 

x) PESSOA: Este papel, que é um dos mais básicos para qualquer individuo, nem 

sempre é considerado por quem lida com a escola do ponto de vista 

essencialmente técnico. Mas há com a escola do ponto de vista essencialmente 

técnico. Mas há que se reconhecer que o professor é acima de tudo uma pessoa, 
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com crenças, valores e interesses e que no desempenho de suas funções relaciona-

se com os estudantes e com muitas outras pessoas. 

y) PLANEJADOR DE DISCIPLINA: Compete ao professor elaborar planos de 

disciplina, o que implica determinar os seus objetivos, selecionar os conteúdos, 

definir as estratégias e recursos de ensino e os procedimentos de avaliação. Em 

virtude do dinamismo requerido pela universidade contemporânea, esses planos 

requerem do professor contínua reformulação. 

z) COACH: O professor universitário é também um profissional que se 

compromete, no âmbito da escola, a apoiar os alunos, ajudando-os a descobrir seu 

potencial de trabalho e a superar obstáculos, tais como crenças, atitudes e 

condutas que possam atrapalhar o caminho para sua realização profissional e 

social. 

aa) CONSELHEIRO: Há alunos que apresentam problemas, tais como 

desempenho abaixo da média, numero elevado de faltas, dificuldade para cumprir 

prazos e dificuldade de relacionamento. Assim, cabe ao professor atuar como 

conselheiro, ajudando os alunos na identificação das causas do problema e no 

reconhecimento da necessidade de mudar. O aconselhamento refere-se não apenas 

às questões relacionadas à disciplina que o professor ministra, mas também com a 

promoção de valores democráticos e com práticas cidadãs. 

 
Em decorrência desse dinamismo no ensinar, vale ressaltar que esses referidos 

papéis podem alterar-se constantemente.  

Diante das constantes mudanças no Ensino Superior o mercado torna-se cada vez 

mais competitivo, pois para executar determinadas atividades o professor deve possuir 

qualificação e competência profissional. Desta forma, além de possuir conhecimentos 

específicos de uma determinada área, o professor deverá possuir conhecimentos pedagógicos. 

Como ter capacidade de organizar e dirigir situações de aprendizagem, gerar sua própria 

formação continuada, ser transformador, multicultural, intercultural, reflexivo, ter 

flexibilidade para trabalhar em equipe como saber enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão e possuir habilidade em lhe dar com novas tecnologias. 

 A partir dessas exigências, começa a surgir os desafios para a atuação do 

professor universitário. Por competência, entende-se que a “faculdade de mobilizar um 
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conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações e etc.) para solucionar 

com pertinência e eficácia uma série de situações ligadas culturais, profissionais e condições 

sociais” Perreoud (2000 apud GIL, 2009, p. 37).  

O professor universitário além de ocupar um papel importante no crescimento da 

sociedade, deve dispor de conhecimentos técnicos, possuir visão de futuro e acima de tudo 

compreender e reconhecer os estudantes como parceiros do processo de ensino e que não se 

veja somente como especialista, mas como mediador do processo de aprendizagem.  

 

2.3 Formação para a Docência Universitária  

 

A importância da docência para os professores universitários está na capacidade 

de propiciar conhecimento científico – pedagógica, que os tornam capacitados para 

compreender e resolver questionamentos gerados pelas universidades como instituição social, 

que proporciona ter ideias de formação, crítica e reflexão. 

 A formação dos professores universitários, amparada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – Lei nº 9.394/96 apresenta em seu artigo nº66 que o docente 

universitário, de acordo com o enunciado, será preparado (e não formado) preferencialmente, 

nos programas de mestrado e doutorado (BRASIL, 1996). Os programas de Pós Graduação, 

são voltados para os que buscam alguma formação especifica na área, sem exigir a formação 

pedagógica. 

Vale ressaltar que a formação docente para o ensino superior, fica a critério das 

próprias iniciativas individuais e dos regimentos das instituições responsáveis pela oferta de 

cursos de pós – graduação. Os parâmetros de qualidade institucional apresentados no 

Ministério da Educação (MEC) /Secretaria de Educação Superior (SESU) / Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) /Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), determinam a organização e 

desenvolvimento no programa de preparação de seus docentes. Dessa forma muitas 

instituições estabelecem diretamente orientações para a formação pedagógica do professor 

universitário através desses parâmetros. 

O Plano Nacional de Graduação (PNG), projeto ainda em andamento de 

construção, estruturado em princípios e fundamentos, diretrizes, metas e parâmetros. As ideias 

desse plano requerem novas características de um perfil docente, segundo (FORGRAD, 

2004): 
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a) formação científica na área de conhecimento; 

b) pós-graduação stricto sensu preferentemente, no nível de doutorado; 

c) domínio do complexo processo histórico de constituição de sua área; 

d) ampla e crítica compreensão dos métodos que produziram o conhecimento 

e) acumulado; 

f) competência pedagógica.  

 O Plano Nacional de Graduação (PNG) elenca algumas metas e parâmetros para a 

formação de professores universitários. Seguem abaixo as transcrições das referidas metas: 

 

- As agências de fomento à pós-graduação 'stricto sensu', além dos critérios vigentes 
para a formação do pesquisador, ampliarão os programas para capacitação e 
formação, igualmente 'stricto sensu', dos docentes da graduação. 
- Considerando as necessidades relacionadas à expansão da oferta de vagas no 
horizonte de dez anos, as instâncias responsáveis pelas IES ampliarão a oferta de 
programas de pós-graduação 'stricto sensu' no país, dentro dos seguintes parâmetros: 
a) ampliar a oferta de vagas nesse nível, nas IES públicas, de modo que todas se 
tornem pólos de formação 'stricto sensu' de docentes, inclusive por meio de criação 
de novos cursos; 
b) estimular também a ampliação de vagas na pós-graduação 'stricto sensu', nas 
universidades privadas e IES de qualidade, inclusive com abertura de novos cursos; 
c) aumentar o total de docentes titulados no país em taxa superior à obtida na 
expansão das vagas de graduação. 
- Instituir em todas as IES programa de formação pedagógica em perspectiva 
continuada, provendo-se, inclusive, meios para adoção e absorção de novas 
tecnologias e metodologias de ensino. 
- Os programas de pós-graduação devem oferecer a seus alunos a prática regular de 
monitoria supervisionada, disciplinas especiais e outras atividades correlatas, 
visando à preparação para a docência universitária nas respectivas áreas de 
conhecimento. (2004, p. 82). 
 
 

Para forma-se docente do ensino superior é necessário a obtenção de graus de 

mestre e doutor (stricto sensu), requisito para as universidades públicas, conforme a edição da 

Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que instituiu a Reforma Universitária. Ressalta-se 

que nas escolas particulares o índice maior é de professores com cursos de especialização.  

O Conselho Federal de Educação, pela Resolução nº 20/77, estabeleceu em seu 

art. 5º que, para aceitação de docentes, além da qualificação básica, seriam considerados, 

entre outros, os seguintes fatores: 

“Art. 5º para a aceitação de docente, além da qualificação básica, serão 
considerados, entre outros, os seguintes fatores relacionados com a matéria ou disciplina para 
a qual é feita a indicação: 
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a) título de Doutor ou de Mestre obtido em curso credenciado no País, ou no 
exterior, a critério do Conselho, ou ainda, título de Livre Docente obtido 
conforme a legislação específica; 

b) aproveitamento em disciplinas preponderantemente em área de concentração de 
curso de pós-graduação sensu strictu, no País, ou em instituição idônea no País ou 
no exterior, a critério do Conselho, em carga horária comprovada, de pelo menos 
trezentas e sessenta (360) horas; 

c) aproveitamento, baseado em frequência e provas, em cursos de especialização 
ou aperfeiçoamento, na forma definida em Resolução específica deste Conselho; 

d) exercício efetivo de atividade técnico-profissional, ou de atividade docente de 
nível superior comprovada, durante no mínimo dois (2) anos; 

e) trabalhos publicados de real valor. 

A lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece que as universidades 
deverão apresentar “ um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação  acadêmica de 
mestrado ou doutorado” e “um terço do corpo docente  em regime de tempo integral” (art. 52, 
inciso I e II) ( BRASIL,1996). 

Ao falar sobre formação para docência, Veiga (2006 p.6) descreve algumas 

concepções:  

a) a formação de professores é uma ação contínua e progressiva, que envolve 

várias instâncias e atribui uma valorização significativa para a prática pedagógica 

e para a experiência, considerados componentes constitutivos da formação. Ao 

valorizar a prática como componente formador, em nenhum momento assume-se 

a visão dicotômica da relação teoria-prática. A prática pedagógica profissional 

exige uma fundamentação teórica explícita. A teoria é ação e a prática não é 

receptáculo da teoria;  

b) o processo de formação é contextualizado histórica e socialmente e, sem 

dúvida, constitui-se um ato político;  

c) o processo de formação é inspirado por objetivos que sinalizam a opção política 

e epistemológica adotada;  

d) a formação é um processo coletivo de construção docente. É uma reflexão 

conjunta, na medida em que a prática decorrente dessa formação será 

necessariamente coletivizada; não é uma construção isenta de conflito, mas torna-

se mais produtiva se e quando partilhada;  

e) a formação como processo significa uma articulação entre formação pessoal e 

profissional.  
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Diante de tais concepções, verifica-se que a formação de professores é algo que 

exige além da prática pedagógica a prática teórica explícita. Seu processo de formação está 

relacionado com o ato político, logo quando a prática dessa formação é partilhada com os 

demais a produção se torna mais produtiva.  

 

 
2.4 Docência Universitária em Secretariado Executivo 

As constantes mudanças originada pela globalização vem exigido dos 

profissionais de Secretariado Executivo, uma nova percepção de que é necessário adquirir 

uma visão competitiva em busca de conquistar e manter- se em um espaço cada vez mais 

evidente no cenário das tão sonhadas organizações. 

No passado, suas funções estavam relacionadas a tarefas como: datilografar 

cartas, organizar agendas, atender somente a um chefe e servir cafezinho. Mas com o passar 

do tempo, as tarefas características da profissão passaram por transformações, dessa forma as 

organizações passaram a exigir profissionais que tivessem um papel fundamental de 

contribuir para a melhoria da produtividade e qualidade da organização, além de 

desempenharem outras responsabilidades como: participação de gerenciamento de 

informações, contribuir para a melhoria das relações interpessoais, expor dinamismo, 

capacidade de empreendimentos e automotivação. O profissional de Secretariado além de 

exercer atividades do cotidiano, teve ter a capacidade de administrar, planejar, assessorar, 

articular, organizar e executar diversas atividades e funções da área administrativa das 

Organizações como também saber administrar as emoções que possam vir a impedir esse 

desempenho.  

Segundo Farias e Reis (2008, p. 172), a falta de secretários atuando na educação 

“leva as instituições de ensino a optarem por educadores de outras áreas para ministrarem as 

matérias próprias daquele campo do conhecimento”, além do que a falta de pesquisa na área 

acarreta para o desenvolvimento da profissão. 

Um dos obstáculos enfrentados pelos egressos da área que desejam lecionar se 

deve ao fato do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, não ter como objetivo 

principal a formação de profissionais para a docência e sim para atuarem como assessores nas 

organizações. Logo é notável a falta de professores, pesquisadores ou até mesmo 

coordenadores atuando na área de educação, com formação de Secretariado Executivo. 

Existem alguns motivos que podem levar um egresso do curso de Secretariado 

Executivo a atuar na área da docência universitária, como identificar os pontos existentes em 
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comum com este profissional de secretariado e a formação voltada para a docência.  Como 

também perceber as habilidades em comum entre os cursos, como oferecer oportunidades 

para que o aluno perceba o desejo de lecionar e desenvolver algumas habilidades da área da 

docência, pois muitas vezes a informação sobre a atuação chegar a ser desconhecida entre os 

discentes. 

 Freire (2004) preconiza também um fator que há muito é tomado como sendo de 

fundamental importância no processo de docência: motivar e auto motivar-se em uma 

constante busca não apenas do conhecimento teórico prático, através de capacitação e 

formação-pesquisa, mas da relação docente-discente. Desta forma, a motivação é algo 

indispensável para a universidade que deseja equilibrar a vocação humanística e a vocação 

técnica - cientifica. Desta maneira, será o profissional de Secretariado Executivo que decidirá  

conscientemente a área que deseja atuar.  

De acordo com Farias e Reis (2008,p.169): 

 

O campo de atuação do Secretário Executivo abrange empresas de assessoria, e 
consultoria, organizações públicas e privadas de segmentos de mercado diversos, 
corporações próprias ou de terceiros, e, ainda, na área da docência e pesquisa em 
Instituições de Ensino Superior (IES). 
 
 

 Desta forma pode-se avaliar, por exemplo, que ao ministrar determinadas 

atividades nas organizações o profissional de Secretariado Executivo está desenvolvendo 

automaticamente uma forma de atuação na educação. Podemos ainda ressaltar que os 

secretários executivos são direcionados a ensinar e compartilhar os seus conhecimentos 

adquiridos durante toda a sua carreira, sendo dessa forma algo a contribuir para o 

desenvolvimento de uma futura carreira na área da docência.  

 Formar-se docente exige conhecimentos de algumas técnicas e mesmo o curso 

de Secretariado possuindo grande percentual de sua grade curricular voltada para disciplinas 

que desenvolvem as aptidões para trabalhar em empresas, mas em contrapartida também 

desenvolve aptidões para a docência, como por exemplo: impostação de voz; postura e clareza 

na transmissão de idéias; coerência e concisão na produção de textos; domínio de recursos 

audiovisuais (que favorecem a aprendizagem); organização e planejamento de assuntos a 

serem discutidos; execução de tarefas com eficiência e eficácia. 

Atuar na área acadêmica também exige interesse pela profissão, bem como a 

busca constante de atualização das disciplinas que se ministra, pois “o desinteresse pela 

leitura, pelo estudo, a acomodação profissional, a forma rotineira de encarar tarefas, o modo 
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trivial de realizar e cumprir atividades, tudo isso conduz ao fracasso” (MEDEIROS; 

HERNANDES, 2003, p.14).  

São dois os tipos de secretários executivos que atuam na docência, os que 

exercem tempo integral e os que Vasconcelos (1996) denomina de “profissional-liberal-

professor”, o que exerce a profissão de secretário executivo e se dedica parcialmente a prática 

docente. Geralmente os últimos podem ser encontrados em instituições de ensino superior 

particulares, quando encontrado nas universidades em públicas geralmente assumem a 

condição de professor temporário. 

Para ingressar como professor na área de Secretariado em Instituições de Ensino 

Superior (IES) federais a exigência mínima tem sido o mestrado, em virtude da avaliação 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) /Ministério da Educação 

(MEC.) Em algumas instituições é sugerido aos professores universitários o conhecimento e 

habilidades nas áreas de Pedagogia e Metodologia do Ensino. A Resolução nº 3/2005, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Secretariado Executivo 

apresenta no art. 4º as habilidades e competências para a formação:  

a) Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 

b) Utilização do raciocínio lógico, critico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações 

organizacionais; 

c) Domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou inter-grupais; 

d) Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 

e) Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu 

exercício profissional. 

Fazendo uma análise é possível verificar semelhanças nas habilidades e 

competências dos objetos de estudos com a docência. Outra habilidade comum com o 

profissional docente é a comunicação, pois independente da área é necessário se comunicar 

com fluência para se destacar dos demais.  
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De acordo com Libâneo (2001, p. 157): 

 

A educação está ligada a processos de comunicação e interação pelos quais os 
membros de uma sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes, 
valores existentes no meio culturalmente organizado, e com isso, ganham o patamar 
necessário para produzir outros saberes, técnicas, valores, etc. 

 
Desta forma, percebe-se que o profissional de Secretariado Executivo possui além  

de suas competências técnicas desenvolvidas no decorrer do seu trabalho, possui também 

habilidades ligadas a comunicação, habilidade esta que facilita o papel de um docente no 

ensino superior. 
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3 PESQUISA CIENTÍFICA  

 

 A necessidade da vida cotidiana contemporânea faz com que a evolução do 

conhecimento humano cresça constantemente.  Atualmente a pesquisa científica promove aos 

pesquisadores ampla estruturação de conhecimento que por sua vez propicia a sociedade 

conhecimento renomado como também buscar descobrir novos conhecimentos para a solução 

de problemas existentes. 

     

3.1 Aspectos fundamentais da pesquisa científica 

 

São vários os conceitos sobre pesquisa, uma vez que não se pode definir somente 

um consenso sobre tal assunto. 

Compreendida como capacidade de elaboração própria, a pesquisa condensa-se 

numa multiplicidade de horizontes no contexto científico (Demo, 1985).  Ou seja, o 

pesquisador pode ser manipulador competente de diversas áreas científicas. 

Segundo Demo (2000, p.20): 

 

“pesquisa é entendida tanto como processo de fabricação do conhecimento, quanto 
como procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte 
integrante do processo reconstrutivo de conhecimento”.  Entende-se que a pesquisa, 
não é autossuficiente, pois engloba um processo de sistematização xde pelo menos 
mais quatro gêneros de pesquisa. Para o autor, as modalidades são: pesquisa teórica 
– dedicada a reconstruir teorias, conceitos, ideias, ideologias [...]; pesquisa 
metodológica – dedicada a inquerir métodos e procedimentos a serviço da 
cientificidade, polêmicas e paradigmas metodológicos [...]; pesquisa empírica – trata 
a face empírica e fatual da realidade, de preferência mensurável produz e analisa 
dados [...]; e pesquisa prática – que é ligada à práxis, isto é, à prática histórica em 
termos de usar conhecimento científico para fins explícitos de intervenção”.  
 
 

Segundo Asti Vera (1979 apud MARCONI e LAKATOS 1990, p.15): 

 

“significado da palavra não parece ser mito claro ou, pelo menos, não é unívoco”, 
pois há vários conceitos sobre pesquisa, nos diferentes campos do conhecimento 
humano. Para ele, o ponto de partida da pesquisa encontra-se no “problema que se 
deverá definir, examinar, avaliar, analisar criticamente, para depois ser tentada uma 
solução”. 
 
 

  Ander-Egg (1978 apud MARCONI e LAKATOS 1990, p.15) vai além: para ele, 

a pesquisa é um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite 

descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”.  A 
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pesquisa, portanto é um processo com pensamentos reflexivos, com procedimentos científicos 

e embasa-se na busca do conhecimento da realidade. 

 A pesquisa científica está relacionada com as principais características, 

relações e importância do senso comum e do conhecimento científico.  Conforme Alves 

(2003,p. 21): 

O senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a 
necessidade de compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver. E para 
aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, eu 
só gostaria de lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os homens 
sobreviveram sem coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência. A ciência, 
curiosamente, depois de cerca de quatro séculos, desde que ela surgiu com seus 
fundadores, está colocando sérias ameaças à nossa sobrevivência.  

 
 Entende-se que o senso comum é o natural, para muitas pessoas é o que elas 

pensam de verdade. O senso comum e a ciência apresentam-se como um problema de 

investigação, e não a própria investigação de toda uma realidade. Como nos ensina Polanyi 

(2006 apud FONTANA, p. 34):  

[...] coisa alguma, em si mesma, se constitui como problema ou descoberta; ela pode 
ser um problema somente se produz perplexidade e incômodo a alguém, e será uma 
descoberta se aliviar alguém do peso do problema. 

 

De uma forma geral o senso comum é um conhecimento adquirido durante o decorrer da vida, 

independente de se ter o conhecimento científico. Toda via, Não existe conhecimento 

científico sem o senso comum.  

Não importa as diferenças entre ciência e senso comum, pois o objetivo principal 

de ambos é a ordem, a busca da necessidade do entendimento do homem em relação ao 

mundo e a si próprio. É importante que o homem tenha o interesse de investigar sobre a 

realidade em que vive, a ciência é uma área que produz teorias sobre a verdade que nos 

rodeia. Ficando clara desta forma, sua importância para o conhecimento científico. Alves, 

(2003, p. 21) identifica as principais características do senso comum:  

a) Caráter empírico – o senso comum é um saber que deriva diretamente da 

experiência quotidiana, não necessitando, por isso de uma elaboração racional dos 

dados recolhidos através dessa experiência. 

b) Caráter acrítico – não necessitando de uma elaboração racional, o senso 

comum não procede a uma crítica dos seus elementos, é um conhecimento 
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passivo, em que o indivíduo não se interroga sobre os dados da experiência, nem 

se preocupa com a possibilidade de existirem erros no seu conhecimento da 

realidade. 

c) Caráter assistemático – o senso comum não é estruturado racionalmente, 

tanto ao nível da sua aquisição, como ao nível da sua construção, não existe um 

plano ou um projeto racional que lhe dê coerência. 

d) Caráter ametódico – o senso comum não tem método, ou seja, é um saber que 

não segue nenhum conjunto de regras formais. Os indivíduos adquirem-no sem 

esforço e sem estudo. O senso comum é um saber que nasce da sedimentação 

casual da experiência captada ao nível da experiência quotidiana (por isso se diz 

que o senso comum é sincrético). 

e) Caráter aparente ou ilusório – Como não há a preocupação de procurar erros, 

o senso comum é um conhecimento que se contenta com as aparências, formando 

por isso, uma representação ilusória, deturpada e falsa, da realidade. 

f) Caráter coletivo – O senso comum é um saber partilhado pelos membros de 

uma comunidade, permitindo que os indivíduos possam cooperar nas tarefas 

essenciais à vida social. 

g) Caráter subjetivo – O senso comum é subjetivo, porque não é objetivo: cada 

indivíduo vê o mundo à sua maneira, formando as suas opiniões, sem a 

preocupação de as testar ou de as fundamentar num exame isento e crítico da 

realidade. 

h) Caráter superficial – O senso comum não aprofunda o seu conhecimento da 

realidade, fica-se pela superfície, não procurando descobrir as causas dos 

acontecimentos, ou seja, a sua razão de ser que, por sua vez, permitiria explicá-los 

racionalmente. 

i) Caráter particular  – o senso comum não é um saber universal, uma vez que 

se fica pela aquisição de informações muito incompletas sobre a realidade (por 

isso também se diz que ele é fragmentário), não podendo, assim, fazer 

generalizações fundamentadas. 

j) Caráter prático e utilitário  – O senso comum nasce da prática quotidiana e 

está totalmente orientado para o desempenho das tarefas da vida quotidiana, por 

isso as informações que o compõem são o mais simples e diretas possível.  
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Diante destas características, compreende-se que o senso comum é algo que 

acontece naturalmente, como também é um conhecimento passivo. Não possui nenhum 

método específico como não segue regras determinadas. É um conhecimento que não se 

preocupa com as aparências, seu saber é partilhado por todos os membros da sociedade sem 

distinção de pessoas, assume a subjetividade por não ser objetivo, procura não aprofundar-se 

na realidade preferindo manter o que for superficial, por não ser um saber universal acaba 

possuindo informações fragmentadas e o seu saber nasce quotidianamente através das tarefas  

a serem desempenhadas.  

A pesquisa científica tem grande importância para a contribuição do crescimento 

da sociedade como ciência, pois através dela é possível produzir o conhecimento científico 

que tem como objetivo a busca de teorias que revelam a verdade sobre a realidade. Ou seja, 

para tornar uma pesquisa científica é necessário que o pesquisador esteja motivado a resolver 

o problema, que por sua vez é acompanhado de hipóteses. O pesquisador por sua vez, deverá 

observar o que acontece coletar dados para testar suas hipóteses, apresentar suas teorias e em 

seguida explicar e prever os fenômenos que surgirão. 

 

3.2 Pesquisa científica no Brasil  

 

O desenvolvimento do conhecimento originado através da pesquisa científica 

trouxe para a sociedade brasileira grande interesse de buscar entender e compreender tal 

linguagem científica, linguagem que por muitas vezes apresenta-se como uma linguagem 

difícil para a população. Em decorrência dessa dificuldade, a mídia e as novas tecnologias de 

comunicação atuam como facilitadores nesse processo de facilitar o acesso à pesquisa 

científica.   

Dentro do âmbito de comunicação à pesquisa científica no Brasil, pode-se 

destacar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ambos atuam como 

órgãos que facilitam o acesso a informação, como também fomentam o desenvolvimento da 

pesquisa científica.   
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3.2.1 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  

 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi 

criado em 15 de janeiro de 1951, através da Lei nº 1.310 possuindo atualmente 61 anos de 

existência. Segundo informações do próprio site, o acesso às informações de pesquisa 

científica e tecnológica dentro do portal do CNPq pode ser feito através da Plataforma Lattes, 

que apresenta uma ampla experiência da integração de bases de dados de Currículos, de 

Grupos de pesquisa e de Instituições em um único Sistema de Informações. Também atua na 

formulação das políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia e de outros órgãos 

governamentais da área de ciência, tecnologia e inovação. A referida plataforma registra de 

forma segura, o currículo lattes que é uma das formas de reconhecimento para a análise de 

mérito e competência dos pleitos de financiamentos na área de ciência e tecnologia.  

Vale ressaltar que o CNPq fundeia tais financiamentos diretamente ou em parceria 

com os Estados da Federação, Tesouro Nacional (Inclusive repasses de outros órgãos, como 

Ministério da Saúde e da Agricultura) e recursos dos fundos setoriais. Os valores investidos 

nas grandes linhas de bolsas no país e no exterior totalizam as folhas de pagamento mensal do 

período consultado, já inclusos todos os benefícios componentes das bolsas (mensalidades, 

taxas escolares, seguro- saúde, auxílio instalação, auxílio tese e passagens áreas).  

Os fomentos são dados por meio de auxílios, concessão de bolsas e também 

através de ações de divulgação científica e tecnológica. O CNPq promove a concessão de 

bolsas para a formação de recursos humanos na área da pesquisa científica e tecnológica, para 

as grandes universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação 

profissional, tanto no Brasil como no exterior.  

A concessão de bolsas no País são oferecidas para jovens de ensino médio e 

superior, em nível de pós-graduação, interessados em atuar na pesquisa cientifica, e 

especialistas para atuarem em pesquisa e desenvolvimento nas empresas e centros 

tecnológicos. As bolsas concedidas para o Exterior abrangem à formação de estudantes e ao 

aprimoramento de pesquisadores em instituições estrangeiras conceituadas. o CNPq também 

investe em bolsas para empresas que visam implementação de projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e Inovação (P,D& I ),  tal  investimento existe a alguns anos. O 

fornecimento de bolsas é dado diretamente pelo CNPq ou por instituições de ensino e 

pesquisa para as quais o CNPq destina quotas de bolsas.  

Conforme informações no site do CNPq, o número de bolsas, tanto para o país e 

exterior dá-se pela média aritmética do número de mensalidades pagas no período consultado. 
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A consulta é referente ao tempo determinado de um ano fechado (ex: 2002), a resposta à 

consulta equivale ao de número de bolsas-ano (mensalidades pagas de janeiro/12 meses = 

bolsas-ano). Resultando em um número fracionário. Exemplo: 18 mensalidades/12 meses = 

1,5 bolsa-ano.  Toda via o número de bolsas-ano não equivale ao número de beneficiários, 

pois a cada 12 mensalidades pagas, igual a 1 bolsa-ano, que pode ser referente a 1 ou mais 

bolsistas. 

Outra ação benéfica de investimento é a divulgação científica e tecnológica com 

total apoio financeiro em relação a editoração e publicação de periódicos , como também 

promoção de eventos científicos para participação de estudantes e pesquisadores nos maiores 

e importantes eventos de nível nacional e internacional que englobe a área de ciência e 

tecnologia.  

 

3.2.2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

foi fundada pelo ministério da Educação (MEC) e tem como papel a expansão e consolidação 

da pós- graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. No 

ano de 2007, sua atuação se expandiu para formação de professores da educação básica 

aprimorando as ações da formação pessoal.  

 Segundo as informações contidas no próprio site, as atividades da CAPES 

foram agrupadas em linhas de ação que são desenvolvidas por conjuntos estruturados de 

programas, segue abaixo as linhas de ação: 

a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

b) acesso e divulgação da produção científica; 

c) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; 

d) promoção da cooperação científica internacional; 

e) indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a 

educação básica nos formatos presencial e a distância. 

A CAPES concede bolsas dentro do país e no exterior, possui programas 

especiais e dispõe de auxílios a pesquisa visando promover a formação de recursos humanos 

de alto nível, consolidando desta forma o desenvolvimento do país.  As bolsas cedidas no 

exterior objetivam complementar os cursos de pós – graduação no Brasil, por meios 

acadêmicos de alto conhecimento. Mediante as dificuldades e condições do país, a CAPES 
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fomenta projetos especiais de estudos, para que a formação de recursos humanos seja justa 

com aqueles que almejam especialização na área científica. 

Uma das atividades de Cooperação Internacional da CAPES, se dá por meio de 

acordos bilaterais, programas que fomentam projetos conjuntos de pesquisa entre grupos 

brasileiros e estrangeiros. Existem também financiamentos direcionados para Cooperação 

Internacional, como missões de trabalho (intercâmbio de professores), bolsas de estudo 

(intercâmbio de alunos), além de uma ajuda financeira para despesas com atividades 

relacionadas aos projetos.  

 

3.3 Pesquisa científica em Secretariado Executivo 

 

 As amplas habilidades diferenciadas, em áreas distintas são fatores que fazem 

parte da formação e da essência do profissional de Secretariado Executivo. Toda via, com a 

evolução que a sociedade e as organizações passam constantemente, um perfil profissional 

apenas técnico já não tão eficiente para atender e contribuir com as necessidades da 

sociedade. Atualmente secretário executivo que possui formação acadêmica e com foco 

especial para a área da pesquisa, destaca-se como um profissional com habilidades extras e 

acima de tudo com competências próprias que se adéqua aos cenários da pesquisa científica.  

 Segundo DEMO (1993, p.127), “a alma da vida acadêmica é constituída pela 

pesquisa, como princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração de 

conhecimento e de promoção da cidadania”. A pesquisa científica além promover a 

investigação, desperta alguns outros benefícios para a sociedade, conforme (DURANTE, 

2011):     

a) Suscitar a ideia do novo 

b) Instigar à busca 

c) Sugerir expectativa 

d) Gerar esperança 

e)  Permitir acreditar em mudança 

f) Estimular promessas 

g) Permitir pensar no futuro 

h) Buscar aperfeiçoamento 

i) Provocar reflexão.   
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Ainda, DURANTE (2011), afirma que processo de pesquisa engloba as seguintes ações:  
 

a) Percepção e inserção na realidade 

b) Compreensão da complexidade da área 

c) Capacidade de questionar-se (indignar-se) acerca da realidade  

d) Disciplina e método para enfrentar os desafios do conhecimento 

e) Desprendimento e dedicação 

f) Reconstrução da trajetória do saber existente 

g) Clareza dos conceitos envolvidos  

h) Busca de suporte teórico  
 

 O Curso de secretariado executivo pertence área de Ciências Sociais Aplicadas 

deste modo, é considerado positivo e em termos de expectativas e projeção elucidamos que o 

profissional de secretariado executivo deve aprofundar-se mais no mundo cientifico, pois as 

publicações podem ser um diferencial na sua vida profissional como também para a 

instituição em que o profissional está inserido.  

 De acordo com Nonato Júnior (2009, p. 157): 

 

O trabalho empírico do profissional secretário é marcado pelo ato de assessorar, seja 
no âmbito operacional, tático, executivo, intelectual ou interdisciplinar. [...] o 
profissional secretário se destaca como assessor – interligando realidades, 
conhecimentos, pessoas, níveis hierárquicos ou inter-relacionais. Logo, os estudos 
acadêmicos em Secretariado Executivo devem refletir conhecimentos que estejam 
associados às práticas, teorias e relações de Assessoria. 

 

 São muitas as dificuldades para a evolução do profissional de secretariado 

executivo dentro do âmbito da área científica, pode-se destacar a ausência do secretariado 

como área de conhecimento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), toda via, observa-se que o número de grupos em secretariado 

cadastrados na Plataforma Lattes ainda é pouco, conforme abaixo: 

Quadro 1 – Grupos de Pesquisas no Brasil da área de Secretariado Executivo 
 

Nome do grupo 
 

 
Instituição 

 

 
Criação 

 
Grupo de pesquisa em Secretariado 

Executivo Bilíngue – GPSEB 

UNIOESTE 

Líder: Carla Maria Schimidt 

2002 

 

Grupo de estudos em Secretariado 

Executivo – GESEB 

UPF 

Líder: Daniela Giareta Durante 

2007 
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(continuação) 
 

Nome do grupo 
 

 
Instituição 

 

 
Criação 

 
Linguística Dinâmica UFPE 

Líder (es): Antonio Torre Medina e  Simone 

Dias Macedo 

2007 

Grupo de pesquisas interdisciplinares em 

secretariado – GPISEC 

UFS 

Líder: Rosimeri Ferraz Sabino 

2009 

 

Gestão do conhecimento nas Ciências 

Sociais Aplicadas 

UNICENTRO 

Líder: Raimundo Nonato Júnior 

2009 

 

Secretário Executivo: que profissão é 

esta? 

Instituto Federal de Mato Grosso 

Líder: Keyla Portela 

2011 

 

Fonte: Site do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (2013). 

 

Pode-se citar alguns eventos da área secretarial no Brasil, que também 

proporcionam o envolvimento, participação e proximidade com a pesquisa científica mediante 

as apresentações de trabalhos entre os estudantes e profissionais da área:  

a) CONSEC - Congresso Nacional de Secretariado 

b) SEMISEC - Seminário Multiprofissional Integrado de Secretariado da Região 

Nordeste 

c) ENSEC - Encontro de Secretariado 

d) ENASEC – Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo 

Uma grande oportunidade de obter conhecimento científico é através da busca da 

constante leitura, dentro da área de secretariado executivo podemos citar alguns periódicos: 

a) Revista Expectativa 

b) Secretariado Executivo em Revista  

c) Fazu em Revista 

d) Revista de Gestão e Secretariado- GESEC 

Diante dos poucos eventos, periódicos e grupos de pesquisas existentes na área de 

secretariado executivo, deve-se propor mais envolvimento dos professores e acadêmicos em 

grupos e projetos de pesquisa, como também promover constantemente eventos dessa 

natureza, com parcerias entre as instituições e cursos e investir na publicação acadêmica em 

redes. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Sabe-se que é por meio do desenvolvimento de Pesquisas, que se encontram 

respostas para o progresso científico e social.  Gil (1996, p.19) define pesquisa como “[...] 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos.” Segundo Andrade (2009, p.111) “[...] Pesquisa é o conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar 

soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos. ’’ 

Compreende-se desta forma que pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo 

com certas exigências científicas. Para a realização de uma pesquisa científica, Goldemberg 

(1999, p.106) estabelece algumas necessidades nas quais destaca-se:  

a) a existência de uma pergunta que se deseja responder;   

b) a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta. 

Desta forma, a pesquisa é um conjunto de ações que visa encontrar a solução para 

um determinado tipo de problema, que tem como base procedimentos racionais e 

sistemáticos. Precisa-se realizar a pesquisa quando se tem um problema e não se tem nenhuma 

informação para solucioná-lo. 

4.1 Classificação da Pesquisa: Forma de abordagem e objetivos 

 

A presente pesquisa é de caráter descritivo, pois os dados coletados foram 

classificados, registrados e analisados sem interferência do pesquisador.  De acordo com 

Vergara (2000, p.45),  

A pesquisa científica classifica-se quanto aos fins (exploratória, descritiva, 
explicativa, metodológica, entre outras) e quanto aos meios (pesquisa de campo, 
estudo de caso, ex post facto – um fato ocorrido, etc) não sendo mutuamente 
excedente. 
 

 Quanto à forma de abordagem do problema e tratamento dos dados coletados na 

pesquisa de campo classificou-se como qualitativa. Com efeito, Godoy (1995, p.62) ressalta a 

diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de características 

essenciais capazes de identificar uma pesquisa desse tipo, na qual citamos algumas delas: 

a) O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 
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b) O caráter descritivo; 

c) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador.  

Polak, Diniz e Santana (2011, p. 71) afirmam que a pesquisa qualitativa é [...] 

“uma pesquisa descritiva e dirigida à compreensão e descrição dos fenômenos globalmente 

considerados, bem como a dinâmica existente entre a realidade e os sujeitos pesquisados”. 

4.2 Estratégia de pesquisa 

Nesta pesquisa a estratégia utilizada no processo investigatório foi análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (1979, p. 42) define análise de conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos ás condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 
Conforme conceito apresentado compreende-se, que a análise de conteúdo tem 

como finalidade investigar sistematicamente o conteúdo das comunicações. 

A pesquisa objetivou, através da análise de conteúdo, investigar no site do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) os Grupos de 

pesquisa da área de Secretariado cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil, 

onde foram coletados através de uma busca textual de grupos certificados na base atual do 

Diretório um total de 06 Grupos de Pesquisas existentes no Diretório. Diante dos Grupos de 

Pesquisas existentes, também se consultou a formação acadêmica/titulação cadastrada na 

Plataforma Lattes de todos os 45 pesquisadores participantes dos referidos Grupos de 

Pesquisas. Para fins de sondagem o procedimento de coleta dos dados foi realizado em 20 de 

janeiro de 2013.  

Foi realizada uma análise interpretativa, que na visão de Severino (2007, p. 94) 

interpretar é [...] “tomar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas, é superar a 

estrita mensagem do texto, é ler nas entrelinhas, é forçar o autor a um diálogo, é explorar a 

fecundidade das ideias expostas, é cotejá-las com outros, é dialogar com o autor”. Adotou-se 

tal forma de análise, por considerar a mais apropriada para a natureza e a estratégia de 

pesquisa utilizadas. 
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4.3 Delimitação, coleta e análise dos dados 

O processo de coleta e análise dos dados foram divididos em três etapas: 

primeiramente foi realizada uma pré-análise, escolhendo informações a serem analisados no 

site de busca do Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil na qual se buscou saber quantos 

e quais Grupos de Pesquisas existiam na base corrente do referido Diretório  voltados para a 

área de Secretariado. Foram identificados um total de 06 Grupos de Pesquisas cadastrados na 

base corrente do Diretório de Pesquisas.  

  A segunda etapa constituiu-se da exploração do material escolhido. Foram 

coletadas  informações no site http://lattes.cnpq.br/ na data de 20 de janeiro de 2013.   

A busca textual dos Grupos de Pesquisas foi realizada da seguinte forma: Dentro 

da Plataforma Lattes, acessou-se o link Diretório de Grupo de Pesquisas, depois clicou-se  no 

sub-item consultar base corrente,  em seguida clicou-se no link: Grupos (localizado a 

esquerda da tela de navegação) em seguida no campo Consultar por: (preenchimento 

obrigatório) digitou-se a palavra SECRETARIADO, depois clicou-se em consulta, onde em 

seguida apareceu a relação dos 06 Grupos de Pesquisa encontrados. 

Investigou-se a identificação dos grupos de pesquisas, ano de formação, última 

atualização, quantidade e  nomes dos pesquisadores, quantidade de estudantes, quantidade de 

técnicos, quantidades de líderes, quantidade e nomenclatura de linhas de pesquisas, área 

predominante e Instituição vinculada ao qual pertence.   

A terceira etapa constituiu-se da busca e análise do Currículo Lattes de todos os 

45 Pesquisadores cadastrados nos 06 Grupos de Pesquisa. Foram analisadas a formação 

acadêmica/titulação dos Pesquisadores. Os referidos Currículos Lattes foram coletados da 

seguinte forma: Ainda na tela do Diretório dos Grupos de pesquisa no Brasil, onde foi 

identificado o resultado da pesquisa dos Grupos de Pesquisa, clicou-se de um por um em 

todos os Grupos, em seguida visualizou-se a relação de todos os Pesquisadores pertencentes a 

cada Grupo, depois clicou-se de um por um em todos os Pesquisadores, em seguida surgiu 

uma tela onde conseguiu-se acessar através do link: Currículo Lattes (localizado na direita da 

parte superior) o Currículo Lattes de todos os Pesquisadores. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  A apresentação e análise dos dados, buscou alcançar os objetivos da pesquisa, 

bem como refletir o tema proposto.  Por meio da exploração das características e informações 

apresentadas, buscando-se fazer uma interpretação crítica à luz da teoria.   

 

5.1 Características do Grupo 

Caracterizar a pesquisa em Secretariado Executivo no Brasil requer 

primeiramente, delimitar o que está sendo explorado por aqueles que se propõe a desbravar 

esta área. Embora, muitas pesquisas possam ser realizadas nos âmbito das IES sob forma de 

trabalhos acadêmicos, incluindo o s TCC´s, o foco deste estudo foi delimitado com base nos 

Grupos de Pesquisa da área de Secretariado Executivo cadastrados no Diretório dos Grupos 

de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq).  

O quadro 2 abaixo apresenta uma síntese das características dos 06 grupos de 

pesquisa de Secretariado Executivo em atividade no País oficialmente  cadastrados no CNPq e 

certificados pelas Instituições participantes. 

 
Quadro 2 – Características dos Grupos de Pesquisas no Brasil da área de Secretariado Executivo 

 

Identificação 
do Grupo de 

Pesquisa 

 

 

Gestão do 
Conhecimento 
nas Ciências 

Sociais 
Aplicadas 

 

Grupo de 
Estudos em 
Secretariado 
Executivo 
GESEB 

 

Grupo de 
pesquisa em 
Secretariado 
Executivo 
Bilíngue 

 

Grupo de 
pesquisas 

Interdisciplina- 
res em 

Secretariado- 
GPISEC 

 

Linguística 
Dinâmica 

 

Secretário 
Executivo: 

que profissão 
é esta? 

Ano de 
formação 

 

2009 

 

2007 

 

2002 

 

2009 

 

2007 

 

2011 

Última 
atualização 

 

11/07/2012 

 

31/05/2012 

 

10/12/2012 

 

13/12/2012 

 

02/04/2012 

 

23/08/2012 

Quantidade de 
Pesquisadores 

 

10 

 

04 

 

15 

 

03 

 

11 

 

02 

Quantidade de 
 Estudantes 

 

06 

 

01 

 

05 

 

08 

 

17 

 

02 

 



43 

 

(continuação) 
 

Identificação 
do Grupo de 

Pesquisa 

 

 

Gestão do 
Conhecimento 
nas Ciências 

Sociais 
Aplicadas 

 

Grupo de 
Estudos em 
Secretariado 
Executivo 
GESEB 

 

Grupo de 
pesquisa em 
Secretariado 
Executivo 
Bilíngue 

 

Grupo de 
pesquisas 

Interdisciplina- 
res em 

Secretariado- 
GPISEC 

 

Linguística 
Dinâmica 

 

Secretário 
Executivo: 

que profissão 
é esta? 

Quantidade  
de  Técnicos 

 

0 

 

0 

 

01 

 

01 

 

04 

 

0 

Quantidade  
de  Líderes 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

02 

 

02 

Quantidade de 
Linhas de 
Pesquisa 

 

02 

 

01 

 

06 

 

05 

 

48 

 

01 

 

Área 
predominante 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas; 
Ciência da 
Informação 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas; 
Administra-
ção 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas; 
Administra-
ção 

Ciências Sociais 
Aplicadas; 
Administração 

Linguística
, Letras e 
Artes; 
Linguística 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas; 
Administra-
ção 

 

Instituição 
vinculada 

Universidade 
Estadual do 
Centro-Oeste 
UNICENTRO 

Universida -
de de Passo 
Fundo - UPF 

Universidad
e Estadual 
do Oeste do 
Paraná - 
UNIOESTE 

Universidade 
Federal de 
Sergipe - UFS 

 

Universida-
de Federal 
de 
Pernambuco 
UFPE 

 

Instituto 
Federal de 
Mato Grosso - 
IFMT 

Fonte: Dados da pesquisa (2013).  

 

Observa-se um pequeno crescimento em relação ao intervalo do tempo de criação 

de um grupo para outro. O primeiro grupo teve sua criação no ano de 2002, somente após 5 

anos foi registrado a criação do segundo grupo em 2007.  Logo, evidencia-se que a última 

criação de grupo foi em 2011, fator este que pode ser dado pela falta de motivação para a 

pesquisa científica na área de Secretariado em virtude de alguns motivos, como falta de 

periódicos na área, falta de linha de pesquisa na área, falta de eventos científicos na área, falta 

de tempo para produção dos trabalhos, dificuldade para encontrar bibliografia especifica entre 

outros. Desta maneira, estes fatores acabam não sendo favoráveis para área de Secretariado, 

haja vista que a falta de interesse diminuirá na criação de grupos de pesquisa para a área de 

secretariado.  

Com relação a última atualização, todos os grupos tiveram sua última atualização 

no ano de 2012. Dessa forma o grupo não perderá sua certificação, pois conforme 

informações no site do Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil, o grupo que caso não 
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tenha nenhuma atualização nos últimos 12 meses poderá ser excluído da base pelo próprio 

CNPq, não podendo mais ser recuperado nem seu espelho visualizado no site. 

Acredita-se que a partir da quantidade atual de envolvidos nos grupos de pesquisa, 

que se totaliza em 45 pesquisadores, 39 estudantes e 6 técnicos , o envolvimento entre 

pesquisadores, estudantes e técnicos para o desenvolvimento da pesquisa, ainda é pequeno.  

Ressalta-se ainda, que o envolvimento de alunos em grupos de pesquisa muitas vezes vem da 

busca de aprofundar o conhecimento passado em sala de aula para um aprimoramento do 

conhecimento da realidade da futura profissão.  

Em relação a quantidade de linhas, pode-se inferir que  há uma aglomeração na 

área de Linguística, Letras e Artes em virtude de seus pesquisadores  terem foco nas linhas de 

pesquisa do curso de formação.  Acrescenta-se a isso o fato de poucas linhas existentes nas 

outras áreas, haja vista que o fato do curso de Secretariado não estar contemplado como área 

de conhecimento no Brasil influencia na falta de linhas de pesquisa da área.  Verificou-se uma 

relevante diferença de quantidade de Linhas de Pesquisa entre os Grupos.  Tal fato pode ser 

resultante da pluralidade de estudos em áreas diferentes de atuação do secretário,  independe 

da área escolhida, desta forma podendo serem qualificadas para o desempenho das 

competências pertencentes as determinadas áreas que o Secretário possa vir a executar.  

Ressalta-se que a área de ciências sociais aplicadas, predomina o conhecimento 

nos grupos de pesquisa. Segundo o estudo de Sabino e Marchelli (2009) buscou identificar 

elementos correspondentes à cientificidade da área de secretariado, que, segundo esses 

autores, constitui-se em um campo interdisciplinar e com forte aplicação das teorias 

organizacionais.  

Em relação a distribuição das IES vinculadas, observa-se uma concentração nas 

regiões Sul e Nordeste, haja vista,  que ambas organizam eventos que promovem trabalhos e 

discussões para conquistas de avanços na área da pesquisa. Cita-se, o Encontro Nacional 

Acadêmico em Secretariado Executivo (Enasec), evento promovido pelo Curso de 

Secretariado Executivo da Unioeste e o Seminário Multiprofissional Integrado de 

Secretariado da Região Nordeste (SEMISEC) evento promovido em conjunto com os 

Sindicatos de Secretários de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe, com o apoio da Federação Nacional das Secretárias e Secretários 

(FENASSEC). 
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Quadro 3 – Linhas de Pesquisa dos Grupos  
Grupo de Pesquisa Quantidade de 

Linhas 
Linhas de Pesquisa 

Gestão do Conhecimento nas 
Ciências Sociais Aplicadas 

02 Gestão e Teoria do Conhecimento nas Ciências da 
Assessoria 
Relações Internacionais Brasil - França - Canadá 

Grupo de Estudos em Secretariado 
Executivo - GESEB 

01 Formação e atuação do profissional de Secretariado 

Grupo de pesquisa em Secretariado 
Executivo Bilíngue 

 

06 

Administração da Produção 
Administração Pública 
Gestão Secretarial 
Gestão Socioambiental nas organizações 
Língua Estrangeira Moderna 
Língua Portuguesa 

Grupo de pesquisas Interdisciplinares 
em Secretariado- GPISEC 

           05 Educação 
Gestão e Organizações 
Linguagem 
Sociologia 
Tecnologias 

Linguística Dinâmica 48 Princípios de Linguística Dinâmica 
Princípios de Linguística Integrativa 
 Linguística Dinâmica de Letras  
Educação, Cidadania e Globalização 
Linguística Dinâmica Textual 
 Linguística Dinâmica do Ato de Fala, do Discurso 
e da Conversação 
 Linguística Dinâmica da Retórica 
Linguística Dinâmica da Oratória 
Linguística Jurídica 
Linguística Dinâmica Empresarial 
 Linguística Matemática, Econômica e Contábil 
Linguística Dinâmica da Comunicação de Massas e 
Comunicação Social 
Linguística Dinâmica das Artes e da Expressão 
Artística 
Linguística Dinâmica da Música e das Canções 
Linguística Dinâmica do Design 
Linguística Publicitária e de Marketing 
Linguística das Relações Humanas e Relações 
Públicas 
Linguística Dinâmica do Serviço Social 
Linguística Dinâmica de Arquitetura e Urbanismo 
Linguística Dinâmica de Informática 
Linguística Dinâmica da Educação e da Pedagogia 
Linguística Dinâmica da Cidadania 
Linguística Política 
Linguística Administrativa Pública 
Linguística Dinâmica das Ciências Naturais 
Linguística Dinâmica das Ciências Biológicas 
Linguística Dinâmica das Ciências da Saúde 
Linguística Dinâmica das Engenharias e 
Tecnologias 
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(continuação) 
Grupo de Pesquisa Quantidade de 

Linhas 
Linhas de Pesquisa 

  Linguística Dinâmica de Língua Portuguesa no 1º, 
2º e 3º Graus 
Linguística Dinâmica de Matemática e Estatística 
no 1º e 2º Graus  
Linguística Dinâmica de História no 1º e 2º Graus 
Linguística Dinâmica de Geografia no 1º e 2º Graus 
Linguística Dinâmica de Ciências Naturais e Meio 
Ambiente no 1º e 2º Graus 
Linguística Dinâmica e Psicanálise 
Linguística Dinâmica da Psicologia 
Linguística Dinâmica do rito, do discurso religioso 
e do discurso bíblico 
Linguística Dinâmica dos Helenismos na Língua 
Portuguesa do Brasil  
Linguística Dinâmica na liderança em gestão de 
pessoas 
Linguística Dinâmica do Desempenho e da 
Competência 
Linguística Dinâmica do Corpus Herméticum 
Linguística Dinâmica Literária 
Linguística Dinâmica da Análise do Discurso 
Os Poderes da Língua no Âmbito Jurídico, 
Princípios de Linguística Jurídica 
El Español para Brasileños , con atrctivo y asunsots 
de interés 
Lengua Española 2 para Secretariado y 
Administración 
Español lpara el Curso de Turismo y Hotelaría 
Linguística Dinâmica 
Linguística Nuclear e Quântica 

Secretário Executivo: que profissão é 
esta? 

01 Secretariado 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2013).  

 

Ao fazer-se um comparativo com as outras linhas dos Grupos que possuem entre 

01 e 06 linhas de pesquisa pode ser diagnosticado um excesso de conhecimento expansivo 

somente no Grupo de Linguística Dinâmica. Todavia, para o Secretariado Executivo não é 

algo que venha a ser predominantemente necessário, pois no tocante as linhas de pesquisas 

devem promover um espaço de discussão e investigação direcionadas para a atuação e 

formação do profissional de secretariado. Logo, acredita-se que esse excesso de linhas de 

pesquisa no Grupo de Dinâmica Linguística, pode não favorecer as reflexões e produção 

científica de novos saberes voltados especificamente para área.  

É lícito ressaltar, porém que, o estudo da comunicação faz parte dos 

conhecimentos necessários para a formação em Secretariado Executivo, conforme as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2005) para os Cursos de Secretariado, porém, o 

que se verifica empiricamente, em tal grupo, é que nenhuma das linhas cadastradas favorece a 

produção do conhecimento em Secretariado, salvo, pesquisas que possam ter sido realizadas e 

que por ventura não tenham sido localizadas. 

 

Krohling (2007, apud DURANTE 2012, p.106), afirma que:  

Que em Secretariado Executivo ocorre o fenômeno da interdisciplinaridade, dado o 
diálogo constante que se estabelece dessa área com outras, bem como a necessidade 
de estabelecer seu objeto de estudo , a partir da interação entre as diferentes áreas 
com as quais o Secretário interage.   

 

  Dessa forma, as linhas de pesquisas acima apresentadas mantém certa interação 

com as outras linhas, não só das ciências sociais aplicadas como a administração, mas 

também de outras áreas do conhecimento (como a linguística, a sociologia, a tecnologia da 

informação e educação).  Vale ressaltar que manter a integração de várias áreas de linhas de 

pesquisa, requer uma forte contribuição de abstração teórica e pensamento crítico. 

 
5.2 Formação dos pesquisadores 

 

 A Plataforma Lattes, integra a base de dados de Currículos de pesquisadores.  

O Currículo Lattes tornou-se um referencia nacional de registro da formação acadêmica de 

pesquisadores e estudantes de todo o país.  Atualmente é um dos mais aceitos pelas 

Universidades, Instituições de Fomento e Institutos de Pesquisa do País por possui grande 

confiabilidade em suas informações. 

Um dos objetivos desta pesquisa foi identificar a formação acadêmica/titulação 

dos 45 Pesquisadores que integram os 06 Grupos de Pesquisas já apresentados no quadro 2. 

Por essa razão, faz-se necessário conhecer como essa formação, contribui no crescimento de 

Linhas de Pesquisa em Secretariado Executivo no Brasil, tema proposto da pesquisa. 

 Ressalta-se que todas as informações contidas na formação acadêmica/titulação 

foram retiradas do Currículo Lattes dos pesquisadores e não sofreram nenhuma alteração.  
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Quadro 4 – Grupo de pesquisa Gestão do Conhecimento nas Ciências Sociais Aplicadas 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

Elaine Freitas de Sousa Mestrado em Educação 
Graduação em andamento em Ciências 
Sociais/Licenciatura  
Graduação interrompida em 2009 em Geografia 
Graduação em Secretariado Executivo 

Francisca Rosaline Leite Mota 

Doutorado em Ciências da Informação  
Mestrado em Ciências da Informação 
Graduação em Biblioteconomia 

Joelma Soares da Silva 

Mestrado em Administração 
Especialização em Organização e Gestão de IES. 
Graduação em Secretariado Executivo 
Curso técnico/profissionalizante em Turismo 

Jussara Baumann 
Mestrado em Direção y Administração de empresas 
Graduação em Secretariado Executivo. 

Kátia Maria Biesek 
Mestrado em Educação 
Especialização em Didática do Ensino Superior 
Graduação em Curso de Secretariado Executivo 

Mabia Camargo 

Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade 
Especialização em Didática e Metodologia do Ensino 
Superior 
Graduação em andamento em Letras Inglês 
Graduação em Secretariado Executivo 

Raimundo Nonato Júnior 
Mestrado em Educação 
Graduação em Geografia/Licenciatura Plena 
Graduação em Secretariado Executivo 

Suianny Francini Conceição Luiz 
Especialização em Gestão Executiva e Assessoria 
Empresarial 
Graduação em Secretariado Executivo 

Sumara Aparecida Katruch de Souza 
Especialização em Gestão Estratégica de Negócios 
Graduação em Secretariado Executivo 

Vania Silva de Souza Bilert 

Mestrado em andamento em Desenvolvimento Regional  
Especialização em Docência no Ensino Superior 
Graduação em Secretariado Executivo 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Ao analisar o rol de formação acadêmica/titulação do Grupo Gestão do 

Conhecimento nas Ciências Sociais Aplicadas, foram identificadas variadas formações das 

áreas dos pesquisadores, mas que não deixam de estarem relacionadas com as linhas de 

pesquisa. Entretanto, isso pode ser um fator negativo para a pesquisa em Secretariado, pois se 

não há uniformidade na formação Strictu sensu dos pesquisadores em Secretariado, isso pode 

vir a se refletir na produção acadêmica individual e dos grupos.  Como consequência, pode-se 

inferir que a pós- graduação, ao longo desses anos, vem contribuindo sobremaneira para o 

desenvolvimento do país, garantindo a formação de recursos humanos altamente qualificados. 

Kuenzer; Moraes (2005, apud DURANTE 2012, p.132).  
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Vale ressaltar que a diversificação de formação/titulação, pode também contribuir 

de forma positiva, pois essa relação entre a formação do Secretariado Executivo com outras 

áreas proporciona o conhecimento em diferentes visões.  

 

Quadro 5 – Grupo de Estudos em Secretariado Executivo - GESEB 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

Caroline de Fátima Matiello Vaz 
Mestrado em andamento em Educação 
Especialização em Assessoria Executiva 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue  

Cassiane Chais 
Mestrado em andamento em Administração  
Especialização em Gestão Secretarial 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue  

Daniela Giareta Durante 

Mestrado em Desenvolvimento  
Especialização em Gestão Secretarial 
Especialização em Pedagogia Empresarial 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

Maria Elisabete Mariano dos Santos 
Mestrado em Educação  
Especialização em Informática Aplicada à Educação 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue  

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Ao analisar o Grupo de Estudos em Secretariado Executivo (GESEB), em relação 

as suas linhas de pesquisa e formação/titulação dos pesquisadores verificou-se uma relação de 

interação entre os membros. Ressalta-se que todos os pesquisadores possuem graduação em 

Secretariado Executivo Bilíngue. A linha de pesquisa trabalhada no grupo está diretamente 

relacionada com a formação do curso. Desta forma, a proporção de pesquisas na área de 

Secretariado Executivo terá grande proporção de continuidade em virtude dos aspectos 

positivos que esta relação direta proporciona para a pesquisa científica da área. Todavia, 

compreender a própria pesquisa desperta um visão ampla da profissão bem como sua 

formação profissional. 

Quadro 6 – Grupo de pesquisa em Secretariado Executivo Bilíngue 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

 

       Benedito Jose Calixto 

Doutorado interrompido em 2003 em Ph D Em Educação 
Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa  
Especialização em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa 
Graduação em Letras Português Inglês e Respectivas 
Literaturas.  

 

      Carla Maria Schmidt 

Doutorado em Administração  
Mestrado em Administração 
Especialização em Administração Gestão  
Estratégica de Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue  
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 (continuação) 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

 

      Celso Almiro Hoffmann 

 

Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa  
Especialização em Curso de Especialização Em Língua 
Portuguesa.   
Especialização em Metodologia do Ensino Superior.  
Aperfeiçoamento em Pessoal Docente Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira 
Graduação em Licenciatura Em Letras Português Inglês 

      Cristiane Schmidt 
Mestrado em Educação  
Especialização em Didática e Metodologia do Ensino  
Graduação em Licenciatura Plena em Português Alemão 

 

      Dari José Klein 

Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa  
Especialização em LETRAS - Especialização Em Literatura  
Graduação em Letras Português Inglês 
Graduação em Filosofia Licenciatura  

 

     Debora Andrea Liessem Vigorena 

Mestrado em andamento em Administração  
Especialização em Administração de Pessoas  
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

 

      Fabiana Regina Veloso Bíscoli 

Mestrado em Administração.  
Especialização em Excelência na Gestão Pública Graduação em 
Secretariado Executivo Bilíngue  

      Fernanda Cristina Sanches 
Especialização em andamento em Engenharia de Produção  
Graduação em Tecnologia em Marketing 
Graduação em Secretariado Executivo 

      Keila Raquel Wenningkamp 
Mestrado em andamento em Aluno Especial  
Especialização em MBA em Gestão Empresarial 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

 

Márcio Alberto Goebel 

Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio 
Especialização em Desenvolvimento Agroindustrial  
Graduação em Administração  

Maura Bernardon 
Mestrado em Letras (Inglês e Literatura Correspondente) 
Especialização em Curso de Letras 
Graduação em Curso de Letras 

Patricia Stafusa Sala Battisti 
Doutorado em andamento em Administração  
Mestrado em Lingüística Aplicada  
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

 

Rodrigo Müller 

Mestrado em andamento em Ciência, Gestão e Tecnologia da 
Informação  
Especialização em Metodologia da Educação no Ensino 
Superior  
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue  

 

Rúbia Nara Rinaldi Leão de Sousa 

Pós-Doutorado  
Doutorado em Engenharia de Produção  
Mestrado em Engenharia de Produção  
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue  

 

Vanessa Stafusa Sala Denuzi 

Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio   
Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas 
Estrangeiras 
Graduação em Licenciatura em Língua Inglesa 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Como se pode observar, ao analisar o Grupo de pesquisa em Secretariado 

Executivo Bilíngue, em relação as suas linhas de pesquisa e formação/titulação verificou-se 

uma relevante predominância nas linhas de pesquisas em relação formação dos pesquisadores.  

Ressalta-se que o pesquisador 2, não possuía registro de graduação na formação/titulação do 

seu currículo Lattes. 

Desta forma, entende-se que s existência de linhas de pesquisa que são 

relacionadas com a aérea de Secretariado promovem maior questionamento, reflexão e 

produção de pesquisa em beneficio do Secretariado Executivo.  

 

Quadro 7 – Grupo de pesquisas Interdisciplinares em Secretariado - GPISEC 

Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

 

Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas 

Pós-Doutorado 
Doutorado em Educação 
Mestrado em Educação 
Graduação em Pedagogia 

Paulo Sergio Marchelli 
Doutorado em Educação  
Mestrado em Educação 
 Graduação em Filosofia  

 

Rosimeri Ferraz Sabino 

Mestrado em Educação, Administração e Comunicação  
Especialização em Educação a Distância  
Especialização em Avaliação do Ensino e da 
Aprendizagem 
Aperfeiçoamento em Língua inglesa  
Aperfeiçoamento em Língua Italiana 
Graduação em Bacharel em Secretariado Executivo 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

Com relação a formação acadêmica/titulação do Grupo de pesquisas 

Interdisciplinares em Secretariado (GPISEC) foi identificado somente um pesquisador com 

graduação em Secretariado Executivo. Isso demonstrou que a falta de pesquisadores com 

formação em Secretariado Executivo não contribui positivamente para um desenvolvimento 

de Pesquisa na área, pois sem a predominância na formação de Secretariado não evolui 

sinteticamente as pesquisas dos grupos não serão visíveis entre os envolvidos.  

Quadro 8 – Grupo de pesquisa Linguística Dinâmica 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

 

Antonio Torre Medina 

Doutorado em Doutorado Em Lingusitica  
Mestrado em Curso de Mestrado em Letras e Linguística  
Graduação em Filosofia 

Garilza Resende Pinheiro Torre Medina 
Mestrado em Direito  
Graduação em Bacharel em Direito 
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 (continuação) 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

Glória Regina Gomes Amaral 
Mestrado em Letras (Linguística e Teoria Literária) 
Graduação em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa 

Janaína Gomes de Sousa 
Especialização em Planejamento e Gestão Educacional 
Graduação em Pedagogia  

 

José Santos Pereira 

Doutorado em andamento em Inovação Pedagógica.  
Mestrado em Mestrado em Teologia 
Especialização em \especialização em Currículo e Prática 
Pedagógica 
Especialização em Especialização em Supervisão Educacional  
Graduação em Pedagogia 
Graduação em Crédito e Finanças 

Maria Alexandra da Silva Monteiro Doutorado em Filosofia 
Mestrado em Serviço Social 

 

Maria Anete Moura Cordeiro 

 

Doutorado em andamento em Psicologia  
Doutorado em andamento em Inovações Pedagógicas  
Mestrado em Psicologia  
Especialização em Metodologia Científica do Ensino Superior  
Graduação em Licenciatura Plena Em Pedagogia  
Graduação em Licenciatura Plena Em Pedagogia 
Graduação em Licenciatura Plena Em Pedagogia  

Maria Jose Santos Moreira Rosa Mestrado em Ciência Política  

 

Severino José do Carmo Barbosa 

Mestrado em mestrado profissional em gestão de políticas 
públicas  
Especialização em Administração Escolar 
Graduação em Letras 

Simone Dias de Azevedo 
Mestrado em Administração  
Graduação em Secretariado 

Suzana Ferreira da Silva 

 

Não consta nada de Formação/Titulação no Currículo Lates 

   Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Ao analisar o quadro 8 notou-se que a formação acadêmica/titulação do Grupo 

Linguística Dinâmica, possui um diversidade de formação entre os pesquisadores, salienta-se 

que o pesquisador 6 e 8, não possuía na data da coleta dos dados  registro de graduação na 

formação/titulação em seus respectivos currículos Lattes como a pesquisadora 3 possui em 

seu currículo o registro de 3  Graduações em Licenciatura Plena Em Pedagogia. 

 Isso levantou um questionamento, como pode existir um Grupo da área de 

Secretariado com 48 linhas de pesquisas e só possui um pesquisador com formação em 

Secretariado Executivo. Logo, a carência de pesquisadores com graduação na área não 

contribui de forma positiva para o desenvolvimento de Pesquisa na área, pois deve existir 

mais atuação por parte de pesquisadores com formação em Secretariado Executivo, pois ele 
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cada vez mais vem percebendo a necessidade de evolução no eixo da pesquisa para o 

Secretariado Executivo. 

 

Quadro 9 – Grupo de pesquisa Secretário Executivo: que profissão é esta? 
Nome do pesquisador Formação acadêmica/titulação 

 

Alexandre Jose Schumacher 

 

 

Doutorado em andamento em Economia e Direção de 
Empresas 
Mestrado em Administración de Empresas 
Especialização em andamento em MBA - Planejamento e 
Gestão Estratégica 
Especialização em Educação; Ênfase em docência do Ensino 
Superior  
Especialização em Especialização em Comércio Exterior  
Graduação em Bacharel em Administração Hospitalar 
Graduação em Bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue  

 

Keyla Christina Almeida Portela 

 

Doutorado em andamento em Lingüística Aplicada e Estudos 
da Linguagem   
Mestrado em Ciências da Educação  
Especialização em andamento em Especialização em Gestão e 
Docência em EaD 
Especialização em MBS - Master Businesss Secretaries 
Especialização em Especialização em Didática do ensino 
superior  
Especialização em Programa Especial para formação de 
professores 
Especialização em Especialização em Linguistica Aplicada a 
Língua Estrangeira  
Graduação em Letras 
Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Ao analisar o último Grupo de pesquisa Secretário Executivo: que profissão é 

esta? Verificou-se uma distinção de formação/titulação entre os pesquisadores mesmo ambos 

possuindo graduação em Secretariado Executivo Bilíngue, mas, a continuidade de formação 

de ambos difere da linha de Pesquisa. Em virtude disto, a proporção de pesquisas na área de 

Secretariado Executivo pode não ser algo positivo e contínuo, pois tal pluralidade pode 

desfavorecer a uniformidade de pesquisas na área.  

5.3 Repercussões dos trabalhos do grupo 

 

O último objetivo desta pesquisa foi analisar as repercussões dos trabalhos do 

Grupo de Pesquisas. Repercussões são os resultados alcançados dos trabalhos dos grupos. Os 

dados abaixo foram retirados do campo “Repercussões” de cada grupo conforme quadro: 
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Quadro 10 – Repercussões dos trabalhos do grupo  
Grupo de Pesquisa Repercussões dos trabalhos do grupo 

Gestão do 
Conhecimento nas 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

O Grupo de Pesquisa em "Gestão do Conhecimento nas Ciências Sociais Aplicadas" 
promove um debate integrado entre as interfaces do conhecimento aplicado, 
analisando suas condições de gestão frente ao cenário filosófico, científico e 
tecnológico contemporâneo. Há especial ênfase nos estudos de Gestão do 
Conhecimento nas Relações Internacionais, na Ciência da Assessoria (Secretariado 
Executivo) e na Ciência da Informação. 

Grupo de Estudos em 
Secretariado Executivo-
GESEB 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do grupo pretendem contribuir com 
a evolução do conhecimento em secretariado. Busca-se melhor compreender a 
atuação dos profissionais de secretariado e o mercado de trabalho para, com essa 
base, direcionar a formação acadêmica. 

 

 

Grupo de pesquisa em 
Secretariado Executivo 
Bilíngue 

 

O objetivo desta proposta de Grupo de estudos e pesquisa é apresentar informações, 
análises técnicas e artigos científicos referentes as principais variáveis e indicadores 
relativos ao Secretariado Executivo Bilíngüe. As atividades desenvolvidas pelo 
grupo têm como finalidade estimular as linhas de pesquisas dos docentes do 
Colegiado do Curso de Secretariado Executivo Bilíngüe em temas vinculados a área 
correlata; promoção da capacitação e treinamento dos acadêmicos na investigação de 
questões relativas aos temas supracitados; e produção e disponibilização de 
informações para os agentes locais e regionais que atuam no âmbito destas áreas 
temáticas.  

Grupo de pesquisas 
Interdisciplinares em 
Secretariado- GPISEC 

 

O grupo tem o objetivo de identificar a situação do Secretariado nos âmbitos laboral, 
social e educacional, através da análise interdisciplinar das ciências que contribuem 
para a construção do arcabouço teórico e prático da profissão. As investigações 
desenvolvidas pelo grupo pretendem contribuir para a formação e empregabilidade 
dos acadêmicos do curso de Secretariado Executivo, bem como promover a 
produção de investigações sobre questões relevantes à profissão pelo corpo docente e 
discente da instituição, subsidiando os múltiplos agentes sociais, em nível nacional. 

 

 

 

Linguística Dinâmica 

 

A partir das pesquisas, o líder constituiu em 2005 uma especialidade nova, a 
LINGÜÍSTICA DINÂMICA (LD), para a pesquisa dos sistemas energéticos da 
língua, os sistemas linguísticos produtores de energias, forças, efeitos, eficácia, 
competência, competitividade, produtividade e poder, em todas as esferas da 
existência humana, da cidadania, da profissão, da empresa, da política e da 
economia. Criou uma disciplina com o nome LINGUÍSTICA DINÂMICA E 
INTEGRATIVA para a transmissão dos conhecimentos. De 06 a 13/08 de 2005, o Iº 
Curso de LD: O Poder da Língua no Âmbito das Letras, suscitando interesse a nível 
nacional. Publicação em 2005: O Poder da Língua na Vida do Estudante de Letras, 
Recife. Publicação em 2005: O Poder da Língua no Âmbito Jurídico. Fortaleza: 
Livraria Gabriel; lançamento em 20/10/2005. Em 2006, mini-cursos e conferências 
na UB, Brasília, na FAMA, São Luis, na UFPA, Pará, na USP, São Paulo, na UFOP, 
Mariana, MG. Na Iª Jornada Acadêmica de Letras do Baixo Tocantins da UFPA, de 
25 a 27/10 de 2006, o IVº Curso de Lingüística Dinâmica, e apresentou ao Colegiado 
de Letras a proposta de inclusão da Disciplina LINGÜÍSTICA DINÂMICA E 
INTEGRATIVA na Grade Curricular. Na reunião do dia 6/11/2006, o COLEGIADO 
incluiu a referida disciplina no PPP do Curso de Letras. Em 14/11/2006, o Dr. 
Medina, recebeu uma homenagem com placa comemorativa da Academia 
Internacional de Literatura e Artes, AILA, pelos brilhantes avanços científicos e 
tecnológicos. De 24 a 28 /09/2007, o Iº Curso Piloto de Lingüística Dinâmica: As 
Forças da Língua, de 60 hs/a., no CAC / UFPE: O Objetivo: habilitação de 
professores em prol do desenvolvimento com sustentabilidade. No ano de 2009, a 
disciplina LINGÜÍSTICA JURÍDICA, no Curso de Pós-Graduação Novas 
Perspectivas do Processo Penal, na Faculdade de Direito da UFPE, Carga Horária: 
420 h/a; Em 12/09/2009, foi DEBATEDOR no 1º Fórum Pernambucano de Direito e 
Gestão Ambiental, no Hotel Imperial Suítes; Carga Horária: 16 h/a. 

Secretário Executivo: 
que profissão é esta? 

O grupo aplicou vários questionários pela cidade de Cuiabá, em distintos locais para 
conhecer o que a população cuiabana sabia sobre a profissão de secretariado 
executivo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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As ações desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisas são expostas dentro das 

repercussões, que por sua vez tem como objetivo divulgar os trabalhos realizados dos Grupos 

de Pesquisa. Estas referidas repercussões ajudam a promover a importância da atuação dos 

Grupos dentro da Sociedade de forma clara e objetiva baseada em suas Linhas de Pesquisas. 

Observou-se no quadro 10, que existem linhas de pesquisa que não possuem correlação direta 

com algumas repercussões. Pode-se citar o último grupo que tem como linha de pesquisa o 

secretariado, mas que para conhecer a profissão usou por meio de questionário aplicado 

somente na cidade de Cuiabá, que se considera uma minoria, pois essa amostra não irá 

responder de forma plausível o que a referida linha de pesquisa tem proposto. Também se 

leva em consideração que o grupo ainda está no início de suas atividades de pesquisa, haja 

vista a quantidade de poucos pesquisadores, no caso 2, para atingir um objetivo tão amplo 

para a pesquisa. 

Não há dúvidas que, com relação aos pesquisadores da área de Secretariado 

Executivo, seria necessário uma ampliação no aprofundamento e revisão nas linhas de 

pesquisas, pois se verificou uma escassez em linhas de pesquisas direcionadas para a 

formação e atuação do Secretariado Executivo.  

Para Maccari et al. (2007), a linha de pesquisa é um recorte de concentração de 

um programa de pós- graduação. É definida como domínio ou núcleo temático da atividade de 

pesquisa do programa, e expressa a especificidade de produção de conhecimento, para tanto, o 

corpo docente deve ser capaz de sustentar tal linha, e para fortalece-la deve desenvolver 

projetos de pesquisa alinhados.  

 

Quadro 11 – Formação (Graduação e Pós – Graduação) 
Graduação Formação Stricto sensu 

Quantidade Área Quantidade Área 

02 Administração 12 Administração 

04 Educação 11 Educação 

26 Secretariado 07 Linguistica 

01 Ciência da Informação 02 Ciência da Informação 

01 Turismo 02 Planejamento Urbano e Regional 

08 Letras 02 Letras 

04 Ciências Humanas 04  Ciências Humanas 

03 Outros 03 Outros 

01 Direito 01 Direito 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Pode-se analisar através do quadro 10, uma ausência de Pós- graduação stricto 

sensu na área de Secretariado, fator este que implica nas repercussões dos grupos de pesquisa. 

A criação de curso de pós- graduação em Secretariado devem se sujeitar à analise de algumas 

variáveis. Conforme apresenta (Martins et al.,2011): 

a) Quais são as áreas de interesse e de conhecimento para o desenvolvimento de 

pesquisas na área de secretariado; 

b) Os resultados das pesquisas devem ser de interesse acadêmico, social, 

profissional e aplicável ao mercado; 

c) Aspectos regionais e culturais relacionados ao entorno e à área de influência da 

Instituição de Ensino Superior (IES). 

 

Mesmo entre dificuldades no desenvolvimento de ampliação das repercussões dos 

trabalhos dos grupos, sabe-se que é por meio da pesquisa, que se encontra aprimoramento do 

espírito investigativo e reflexivo que o Secretariado necessita para evoluir em embasamento 

científico nas pesquisas de Secretariado Executivo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A importância da relação entre a prática profissional do Secretariado Executivo 

com a influência da formação dos pesquisadores desta área de pesquisa científica, 

infelizmente ainda não possui sua valorização como foco principal. Tal relação está 

fortemente na própria cultura da área, pois os cursos de Secretariado ainda não possuem um 

papel que estimule totalmente a vontade inicial de que o aluno tenha interesse em ter um 

perfil de pesquisador.  

 Assim, a pesquisa de caráter descritivo por meio da análise de conteúdo 

alcançou seus objetivos. Pois se identificou que os grupos cadastrados no Diretório dos 

grupos de pesquisa no Brasil possuem poucos membros pesquisadores, assim como a pouca 

participação de técnicos e estudantes, além disso, identifica-se que para o fortalecimento da 

área de Secretariado seria necessário aprofundamento das discursões sobre a criação dos 

grupos, assim como para suas linhas de pesquisa. 

Depois de identificados os grupos de pesquisa, analisou-se a formação/titulação 

dos pesquisadores dos grupos de pesquisa no campo de Secretariado Executivo. Verificou-se 

que a uma diversificação de áreas do conhecimento, como também uma relevante a 

quantidade de pesquisadores graduados em Secretariado que possuem pós-graduação lato 

sensu e uma minoria com stricto sensu, ressalta-se que a formação stricto sensu não é na área 

de Secretariado, mas em outras áreas. Neste sentido, percebe-se a ausência de cursos de pós – 

graduação stricto sensu para a área de Secretariado, o qual poderia estimular o interesse na 

pesquisa científica. 

Deve-se também levar em consideração, que a interação de múltiplas áreas de 

formação nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu que alguns pesquisadores 

dos grupos possuem, contribuem valorosamente para que o Secretariado Executivo possa vir a 

ser reconhecido por outras, desta forma os resultados de pesquisa ganharam avanço em 

discussões teóricas e propostas de relações interdisciplinares.  

Foi observado nas repercussões dos trabalhos dos grupos, alguns desafios a serem 

vencidos, como o fato de não existir linhas de pesquisa que abordem especificamente na área 

de Secretariado Executivo. Como a falta de meios de divulgação de pesquisa, sendo 

necessário uma construção e fortalecimento de eventos científicos, periódicos e outras ações 

que propiciem reflexões e discussões nesse sentido.  
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Portanto, acredita-se ter conseguido mostrar de forma objetiva a formação dos 

pesquisadores de Secretariado Executivo, como suas linhas de pesquisa no Brasil da área de 

Secretariado Executivo. Resultado este, que vem confirmar a carência de pesquisadores, com 

formação em pós – graduação stricto sensu na área de Secretariado. E por fim, fica exposta a 

necessidade de evolução de pesquisa científica para os profissionais de Secretariado 

Executivo. 

Como qualquer outro trabalho, este teve suas limitações no que diz respeito a 

busca de material de pesquisa, como em artigos, livros e revistas que abordassem sobre o 

assunto.  Espera-se que sirva como fonte de pesquisa para estudantes, professores e 

pesquisadores que se interesse pelo assunto e que sirva de continuidade para criação de 

pesquisas em torno dessa temática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Relação dos grupos de pesquisas encontrados na busca do Diretório de 

Grupos de Pesquisa no Brasil 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 
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ANEXO B – Grupo de Pesquisa: Gestão do Conhecimento nas Ciências Sociais 
Aplicadas 

 

 
 

Grupo de Pesquisa  
GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS   
 

 
Identificação   Recursos Humanos   Linhas de Pesquisa   Indicadores do Grupo   

  

 Identificação   

 Dados básicos   
Nome do grupo: GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  
Status do grupo: certificado pela instituição   
Ano de formação: 2009  
Data da última atualização: 11/07/2012 21:56  
Líder(es) do grupo:  Raimundo Nonato Júnior -  

 

Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Ciência da Informação  
Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO  
Órgão: PROPESP  Unidade: Setor de Ciências Sociais Aplicadas  
 Endereço   
Logradouro: RUA PE. SALVATORE RENNA, 805  
Bairro: SANTA CRUZ  CEP: 85015000  
Cidade: Guarapuava  UF: PR  
Telefone: 99268090  Fax:  
  Home page:  

 Repercussões dos trabalhos do grupo   
O Grupo de Pesquisa em "Gestão do Conhecimento nas Ciências Sociais Aplicadas" promove um debate integrado 
entre as interfaces do conhecimento aplicado, analisando suas condições de gestão frente ao cenário filosófico, 
científico e tecnológico contemporâneo. Há especial ênfase nos estudos de Gestão do Conhecimento nas Relações 
Internacionais, na Ciência da Assessoria (Secretariado Executivo) e na Ciência da Informação.  

 
 

 
 Recursos humanos   

 Pesquisadores   Total: 10    
Elaine Freitas de Sousa  Mabia Camargo  
Francisca Rosaline Leite Mota  Raimundo Nonato Júnior  
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Joelma Soares da Silva  Suianny Francini Conceição Luiz  
Jussara Baumann  Sumara Aparecida Katruch de Souza  
Kátia Maria Biesek  Vania Silva de Souza Bilert  
 Estudantes   Total: 6    
Anderson Luiz Drugos  Franciele de Almeida Bianki  
Carla Marlana Rocha  Geslaine de Fatima Castro  
Elisandra Aires Flores  Saulo Alberto de Oliveira  
 Técnicos   Total: 0    

 
 

 
 Linhas de pesquisa   Total: 2    

• Gestão e Teoria do Conhecimento nas Ciências da Assessoria 
• Relações Internacionais Brasil - França - Canadá 

 
 

 
 Relações com o setor produtivo   Total: 0    

 
 

 
  Indicadores de recursos humanos do grupo   

Integrantes do grupo   Total   
Pesquisador(es)  10  
Estudante(s)  6  
Técnico(s)  0  

 
 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 
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ANEXO C – Grupo de Pesquisa: Grupo de Estudos em Secretariado – GESEB 

 

Grupo de Pesquisa  
Grupo de Estudos em Secretariado Executivo - GESEB   

 

 
Identificação   Recursos Humanos   Linhas de Pesquisa   Indicadores do Grupo   

  

 Identificação   

 Dados básicos   
Nome do grupo: Grupo de Estudos em Secretariado Executivo - GESEB  
Status do grupo: certificado pela instituição   
Ano de formação: 2007  
Data da última atualização: 31/05/2012 19:13  
Líder(es) do grupo:  Daniela Giareta Durante -  

 

Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração  
Instituição: Universidade de Passo Fundo - UPF  
Órgão:  Unidade: Secretariado Executivo Bilíngüe  
 Endereço   
Logradouro: BR 285  
Bairro: São José  CEP: 99001970  
Cidade: Passo Fundo  UF: RS  
Telefone: 33168436  Fax:  
  Home page:  

 Repercussões dos trabalhos do grupo   
Os estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do grupo pretendem contribuir com a evolução do conhecimento em 
secretariado. Busca-se melhor compreender a atuação dos profissionais de secretariado e o mercado de trabalho para, 
com essa base, direcionar a formação acadêmica.  

 
 

 
 Recursos humanos   

 Pesquisadores   Total: 4    
Caroline de Fátima Matiello Vaz  Daniela Giareta Durante  
Cassiane Chais  Maria Elisabete Mariano dos Santos  
 Estudantes   Total: 1    



67 

 

Roberta Aparecida Borges Brito Dalpaz     
 Técnicos   Total: 0    

 
 

 
 Linhas de pesquisa   Total: 1    

• Formação e atuação do profissional de Secretariado 

 
 

 
 Relações com o setor produtivo   Total: 0    

 
 

 
  Indicadores de recursos humanos do grupo   

Integrantes do grupo   Total   
Pesquisador(es)  4  
Estudante(s)  1  
Técnico(s)  0  

 
 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 
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ANEXO D – Grupo de Pesquisa: Grupo de pesquisa em Secretariado Executivo Bilíngue 

 

Grupo de Pesquisa  
Grupo de pesquisa em Secretariado Executivo Bilíngü e  

 

 
Identificação   Recursos Humanos   Linhas de Pesquisa   Indicadores do Grupo   

  

 Identificação   

 Dados básicos   
Nome do grupo: Grupo de pesquisa em Secretariado Executivo Bilíngüe  
Status do grupo: certificado pela instituição   
Ano de formação: 2002  
Data da última atualização: 10/12/2012 08:23  
Líder(es) do grupo:  Carla Maria Schmidt -  

 

Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração  
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE  
Órgão:  Unidade:  
 Endereço   
Logradouro: Rua da Faculdade Nº645 - Secretariado Executivo Bilingüe  
Bairro: Jardim La Salle  CEP: 85900970  
Cidade: Toledo  UF: PR  
Telefone: 33797000  Fax: 33797002  
  Home page: http://  

 Repercussões dos trabalhos do grupo   
O objetivo desta proposta de Grupo de estudos e pesquisa é apresentar informações, análises técnicas e artigos 
científicos referentes as principais variáveis e indicadores relativos ao Secretariado Executivo Bilíngüe. As atividades 
desenvolvidas pelo grupo têm como finalidade estimular as linhas de pesquisas dos docentes do Colegiado do Curso 
de Secretariado Executivo Bilíngüe em temas vinculados a área correlata; promoção da capacitação e treinamento dos 
acadêmicos na investigação de questões relativas aos temas supracitados; e produção e disponibilização de 
informações para os agentes locais e regionais que atuam no âmbito destas áreas temáticas.  

 
 

 
 Recursos humanos   

 Pesquisadores   Total: 15    
Benedito Jose Calixto  Keila Raquel Wenningkamp  
Carla Maria Schmidt  Márcio Alberto Goebel  
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Celso Almiro Hoffmann  Maura Bernardon  
Cristiane Schmidt  Patricia Stafusa Sala Battisti  
Dari José Klein  Rodrigo Müller  
Debora Andrea Liessem Vigorena  Rúbia Nara Rinaldi Leão de Sousa  
Fabiana Regina Veloso Bíscoli  Vanessa Stafusa Sala Denuzi  
Fernanda Cristina Sanches     

 Estudantes   Total: 5    
Amanda Hissamura Dias  João Eduardo de Moura  
Jean Rodrigues de Almeida  Josmary Karoline Demko Alves  
Jefferson Dos Santos Vorpagel     

 Técnicos   Total: 1    
Roseli Lotte - Especialização - Assistente de Pesquisa  

 
 

 
 Linhas de pesquisa   Total: 6    

• Administração da Produção 
• Administração Pública 
• Gestão Secretarial 
• Gestão Socioambiental nas organizações 
• Língua Estrangeira Moderna 
• Língua Portuguesa 

 
 

 
 Relações com o setor produtivo   Total: 0    

 
 

 
  Indicadores de recursos humanos do grupo   

Integrantes do grupo   Total   
Pesquisador(es)  15  
Estudante(s)  5  
Técnico(s)  1  

 
 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 
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ANEXO E – Grupo de Pesquisa: Grupo de pesquisa interdisciplinares em Secretariado 

Executivo – GPISEC 

 

Grupo de Pesquisa  
GRUPO DE PESQUISAS INTERDISCIPLINARES EM 

SECRETARIADO - GPISEC   
 

 
Identificação   Recursos Humanos   Linhas de Pesquisa   Indicadores do Grupo   

  

 Identificação   

 Dados básicos   
Nome do grupo: GRUPO DE PESQUISAS INTERDISCIPLINARES EM SECRETARIADO - GPISEC  
Status do grupo: certificado pela instituição   
Ano de formação: 2009  
Data da última atualização: 13/12/2012 13:12  
Líder(es) do grupo:  Rosimeri Ferraz Sabino -  

 

Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração  
Instituição: Universidade Federal de Sergipe - UFS  
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas  Unidade: Núcleo de Secretariado Executivo - NSE  
 Endereço   
Logradouro: Av. Marechal Rondon, s/n  
Bairro: Rosa Elze  CEP: 49100000  
Cidade: Aracaju  UF: SE  
Telefone: 21056791  Fax:  
  Home page:  

 Repercussões dos trabalhos do grupo   
O grupo tem o objetivo de identificar a situação do Secretariado nos âmbitos laboral, social e educacional, através da 
análise interdisciplinar das ciências que contribuem para a construção do arcabouço teórico e prático da profissão. As 
investigações desenvolvidas pelo grupo pretendem contribuir para a formação e empregabilidade dos acadêmicos do 
curso de Secretariado Executivo, bem como promover a produção de investigações sobre questões relevantes à 
profissão pelo corpo docente e discente da instituição, subsidiando os múltiplos agentes sociais, em nível nacional.  

 
 

 
 Recursos humanos   

 Pesquisadores   Total: 3    
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas  Rosimeri Ferraz Sabino  
Paulo Sergio Marchelli     



71 

 

 Estudantes   Total: 8    
Ana Maria Boguslawski  José Alexandre Silva de Brito  
Eduardo Cesar Pereira Souza  Luciana Nunes de Oliveira  
Fabrício Oliveira Aquino  Maria Claudinete Santos Bispo  
Jessica Angel de Jesus Braga  Omar Pinto Monteiro  
 Técnicos   Total: 1    
Fabio Gomes Rocha - Especialização - Analista de Sistemas  

 
 

 
 Linhas de pesquisa   Total: 5    

• Educação 
• Gestão e Organizações 
• Linguagem 
• Sociologia 
• Tecnologias 

 
 

 
 Relações com o setor produtivo   Total: 0    

 
 

 
  Indicadores de recursos humanos do grupo   

Integrantes do grupo   Total   
Pesquisador(es)  3  
Estudante(s)  8  
Técnico(s)  1  

 
 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 
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ANEXO F – Grupo de Pesquisa: Linguística Dinâmica 

 

Grupo de Pesquisa  
LINGUÍSTICA DINÂMICA   

 

 
Identificação   Recursos Humanos   Linhas de Pesquisa   Indicadores do Grupo   

  

 Identificação   

 Dados básicos   
Nome do grupo: LINGUÍSTICA DINÂMICA  
Status do grupo: certificado pela instituição   
Ano de formação: 2007  
Data da última atualização: 02/04/2012 12:03  
Líder(es) do grupo:  Antonio Torre Medina -  
   Simone Dias de Azevedo -     

Área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Lingüística  
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE  
Órgão:  Unidade:  
 Endereço   
Logradouro: Av. dos Reitores S/N  
Bairro: Cidade Universitária  CEP: 50670901  
Cidade: Recife  UF: PE  
Telefone: 30771786  Fax: 30335847  

  
Home page: http://www.ufpe.br/linguisticadinamica/ 
http://geocities.com/linguistica_dinamica/; 
http://lingdinamica.blogspot.com/  

 Repercussões dos trabalhos do grupo   
A partir das pesquisas, o líder constituiu em 2005 uma especialidade nova, a LINGÜÍSTICA DINÂMICA (LD), para a 
pesquisa dos sistemas energéticos da língua, os sistemas linguísticos produtores de energias, forças, efeitos, eficácia, 
competência, competitividade, produtividade e poder, em todas as esferas da existência humana, da cidadania, da 
profissão, da empresa, da política e da economia. Criou uma disciplina com o nome LINGUÍSTICA DINÂMICA E 
INTEGRATIVA para a transmissão dos conhecimentos. De 06 a 13/08 de 2005, o Iº Curso de LD: O Poder da Língua 
no Âmbito das Letras, suscitando interesse a nível nacional. Publicação em 2005: O Poder da Língua na Vida do 
Estudante de Letras, Recife. Publicação em 2005: O Poder da Língua no Âmbito Jurídico. Fortaleza: Livraria Gabriel; 
lançamento em 20/10/2005. Em 2006, mini-cursos e conferências na UB, Brasília, na FAMA, São Luis, na UFPA, Pará, 
na USP, São Paulo, na UFOP, Mariana, MG. Na Iª Jornada Acadêmica de Letras do Baixo Tocantins da UFPA, de 25 a 
27/10 de 2006, o IVº Curso de Lingüística Dinâmica, e apresentou ao Colegiado de Letras a proposta de inclusão da 
Disciplina LINGÜÍSTICA DINÂMICA E INTEGRATIVA na Grade Curricular. Na reunião do dia 6/11/2006, o 
COLEGIADO incluiu a referida disciplina no PPP do Curso de Letras. Em 14/11/2006, o Dr. Medina, recebeu uma 
homenagem com placa comemorativada da Academia Internacional de Literatura e Artes, AILA, pelos brilhantes 
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avanços científicos e tecnológicos. De 24 a 28 /09/2007, o Iº Curso Piloto de Lingüística Dinâmica: As Forças da 
Língua, de 60 hs/a., no CAC / UFPE: O Objetivo: habilitação de professores em prol do desenvolvimento com 
sustentabilidade. No ano de 2009, a disciplina LINGÜÍSTICA JURÍDICA, no Curso de Pós-Graduação Novas 
Perspectivas do Processo Penal, na Faculdade de Direito da UFPE, Carga Horária: 420 h/a; Em 12/09/2009, foi 
DEBATEDOR no 1º Fórum Pernambucano de Direito e Gestão Ambiental, no Hotel Imperial Suites; Carga Horária: 16 
h/a.  

 
 

 
 Recursos humanos   

 Pesquisadores   Total: 11    
Antonio Torre Medina  Maria Anete Moura Cordeiro  
Garilza Resende Pinheiro Torre Medina  Maria Jose Santos Moreira Rosa  
Glória Regina Gomes Amaral  Severino José do Carmo Barbosa  
Janaína Gomes de Sousa  Simone Dias de Azevedo  
José Santos Pereira  Suzana Ferreira da Silva  
Maria Alexandra da Silva Monteiro Mustafá     

 Estudantes   Total: 17    
Cristiane Lucia da Silva  Lovania Roehrig Teixeira  
Érica Thereza Farias Abrêu  Maria Aparecida Barbosa da Silva  
George Gomes de Farias  Maria Betânia Nóbrega de Arruda Silva  
Gilcemere Vieira da Silva  Osmar Alves de Oliveira  
Hugo Leonardo Gonçalves de Santana  Rosinaldo Ernesto Vieira  
Jaime Cavalcanti de Souza Júnior  Rosyanny Gomes Andrade França  
Jaqueline Souza dos Santos  Salomão da Silva Costa  
Juliana Barbosa da Silva  Vandilma Domingos dos Santos Xavier  
Juliana Barbosa Pereira de Melo     

 Técnicos   Total: 4    
Cecília Batista Bezerra - Graduação - Técnico em Computação  
Hugo Leonardo Gonçalves de Santana - Ensino Médio (2o grau) - Técnico em Computação  
Hugo Raffael Pinheiro de Oliveira - Ensino Médio (2o grau) - Desenhista  
João Everaldo de Araujo - Ensino Médio (2o grau) - Técnico em Computação  

 
 

 
 Linhas de pesquisa   Total: 48    

• 01. Princípios de Lingüística Dinâmica 
• 02. Princípios de Lingüística Integrativa 
• 03. Lingüística Dinâmica de Letras  
• 04. Educação, Cidadania e Globalização 
• 05. Lingüística Dinâmica Textual 
• 06. Lingüística Dinâmica do Ato de Fala, do Discurso e da Conversação 
• 07. Lingüística Dinâmica da Retórica 
• 08. Lingüística Dinâmica da Oratória 
• 09. Linguística Jurídica 
• 10. Lingüística Dinâmica Empresarial 
• 11. Lingüística Matemática, Econômica e Contábil 
• 12. Lingüística Dinâmica da Comunicação de Massas e Comunicação Social 
• 13. Lingüística Dinâmica das Artes e da Expressão Artística 
• 14. Lingüística Dinâmica da Música e das Canções 
• 15. Lingüística Dinâmica do Design 
• 16. Lingüística Publicitária e de Marketing 
• 17. Lingüística das Relações Humanas e Relações Públicas 
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• 18. Lingüística Dinâmica do Serviço Social 
• 19. Lingüística Dinâmica de Arquitetura e Urbanismo 
• 20. Lingüística Dinâmica de Informática 
• 21. Lingüística Dinâmica da Educação e da Pedagogia 
• 22. Lingüística Dinâmica da Cidadania 
• 23. Lingüística Política 
• 24. Lingüística Administrativa Pública 
• 25. Lingüística Dinâmica das Ciências Naturais 
• 26. Lingüística Dinâmica das Ciências Biológicas 
• 27. Lingüística Dinâmica das Ciências da Saúde 
• 28. Lingüística Dinâmica das Engenharias e Tecnologias 
• 29. Lingüística Dinâmica de Língua Portuguesa no 1º, 2º e 3º Graus 
• 30. Lingüística Dinâmica de Matemática e Estatística no 1º e 2º Graus  
• 31. Lingüística Dinâmica de História no 1º e 2º Graus 
• 32. Lingüística Dinâmica de Geografia no 1º e 2º Graus 
• 33. Lingüística Dinâmica de Ciências Naturais e Meio Ambiente no 1º e 2º Graus 
• 34. Lingüística Dinâmica e Psicanálise 
• 35. Lingüística Dinâmica da Psicologia 
• 36. Lingüística Dinâmica do rito, do discurso religioso e do discurso bíblico 
• 37. Lingüística Dinâmica dos Helenismos na Língua Portuguesa do Brasil  
• 38. Lingüística Dinâmica na liderança em gestão de pessoas 
• 39. Lingüística Dinâmica do Desempenho e da Competência 
• 40. Lingüística Dinâmica do Corpus Herméticum 
• 40. Lingüística Dinâmica Literária 
• 41. Lingüística Dinâmica da Análise do Discurso 
• 42. Os Poderes da Língua no Âmbito Jurídico, Princípios de Linguística Jurídica 
• 43. EL ESPAÑOL PARA BRASILEÑOS, con atrctivo y asunsots de interés 
• 44. Lengua Española 2 para Secretariado y Administración 
• 45. ESPAÑOL PARA EL CURSO DE TURISMO Y HOTELARÍA 
• 46. LINGUÍSTICA DINÂMICA 
• 47. LINGUÍSTICA NUCLEAR E QUÂNTICA 

 
 

 
 Relações com o setor produtivo   Total: 0    

 
 

 
  Indicadores de recursos humanos do grupo   

Integrantes do grupo   Total   
Pesquisador(es)  11  
Estudante(s)  17  
Técnico(s)  4  

 
 

 
Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 
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ANEXO G – Grupo de Pesquisa: Secretário Executivo: que profissão é está? 

 

Grupo de Pesquisa  
Secretário Executivo: que profissão é esta?   

 

 
Identificação   Recursos Humanos   Linhas de Pesquisa   Indicadores do Grupo   

  

 Identificação   

 Dados básicos   
Nome do grupo: Secretário Executivo: que profissão é esta?  
Status do grupo: certificado pela instituição   
Ano de formação: 2011  
Data da última atualização: 23/08/2012 15:01  
Líder(es) do grupo:  Keyla Christina Almeida Portela -  
   Alexandre Jose Schumacher -     

Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração  
Instituição: Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT  
Órgão: Campus Cuiabá  Unidade: Cuiabá  
 Endereço   
Logradouro: Rua Professora Zulmira Canavarros, 95  
Bairro: Centro  CEP: 78005200  
Cidade: Cuiaba  UF: MT  
Telefone: 33143543  Fax:  
  Home page:  

 Repercussões dos trabalhos do grupo   
O grupo aplicou vários questionários pela cidade de Cuiabá, em distintos locais para conhecer o que a população 
cuiabana sabia sobre a profissão de secretariado executivo.  

 
 

 
 Recursos humanos   

 Pesquisadores   Total: 2    
Alexandre Jose Schumacher  Keyla Christina Almeida Portela  
 Estudantes   Total: 2    
Denize Da Silva Mesquita  Geshner Inagaki Martins  
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 Técnicos   Total: 0    
 

 
 

 Linhas de pesquisa   Total: 1    
• secretariado 

 
 

 
 Relações com o setor produtivo   Total: 1    

• Campus Cuiab? - IFMT 

 
 

 
  Indicadores de recursos humanos do grupo   

Integrantes do grupo   Total   
Pesquisador(es)  2  
Estudante(s)  2  
Técnico(s)  0  

 
 

Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa - CNPq 

 
 

 

 

 

 


