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RESUMO 

 

Apesar de ainda não apresentar uma cientificidade consolidada no cenário nacional, a 

educação superior em Secretariado Executivo expande-se a passos largos. Tal 

perspectiva pode ser comprovada quantitativamente por meio dos 134 cursos em 

funcionamento no Brasil, segundo dados do Ministério da Educação (2013). A presente 

pesquisa tem por objetivo registrar o trâmite da constituição e da implantação do curso 

de Bacharelado em Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará por meio 

do método qualitativo denominado da história oral.  Sua construção seguiu o modelo 

conceitual da modalidade História Oral Temática de Ichikawa e Santos (2011) assim 

como os passos metodológicos propostos por esses autores. A partir do assunto 

preestabelecido e específico foram realizadas entrevistas narrativas com representantes 

de instituições representativas da classe secretarial que participaram do processo 

histórico de criação do referido curso na década de 1990. O estudo enfocou, também a 

consulta a fontes bibliográficas que tratam da história da educação superior no Brasil e a 

documentos que oficializaram o objeto de estudo em questão. Trata-se, portanto, de uma 

pesquisa descritiva cujos dados permitiram inferir que o desconhecimento e estigmas 

negativos sobre a profissão retardaram a aceitação e criação do curso de Secretariado 

Executivo na Universidade Federal do Ceará.  É possível afirmar, também, que o 

Sindicato das Secretárias do Estado do Ceará liderou, por meio de seus dirigentes da 

época, a luta pela implantação do referido curso na UFC, buscando atender as 

exigências impostas pelo Reitor para que o curso fosse aceito, entre elas a busca por mil 

assinaturas e a elaboração da proposta curricular.  

 

Palavras-chave: Educação. Secretariado Executivo. História Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Although not present a consolidated scientific on the national scene , the Executive 

Secretariat in higher education expands apace. Such a perspective can be proven 

quantitatively by means of 134 courses in operation in Brazil , according to the Ministry 

of Education (2013 ) . This research aims to record the proceeding of the establishment 

and implementation of the course Bachelor Degree Executive Secretary of the Federal 

University of Ceará through qualitative method called oral history . Its construction 

followed the conceptual model of the sport Oral History Theme Ichikawa and Santos 

(2011) as well as the methodological steps proposed by these authors. From the 

predetermined specific subject and narrative interviews with representatives of 

institutions representing the secretarial class that participated in the historical process of 

creation of that course in 1990 were performed . The study also focused on consulting 

the bibliographic sources dealing with the top story in Brazil and documents officiated 

the object of study. It is, therefore, a descriptive research whose data allowed to infer 

that ignorance and negative stigmas about the profession slowed the acceptance and 

creation of Executive Secretarial course at the Federal University of Ceará . You can 

also say that the Association of Secretaries of State of Ceará led by their leaders at the 

time, the struggle for the implementation of that course in UFC , seeking to meet the 

requirements imposed by the Rector for the course to be accepted , including the search 

for a thousand signatures and the development of curriculum proposal . 

 

Keywords: Education. Executive Secretariat. Now history. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de nível superior no Brasil cresceram quantitativamente e 

qualitativamente. Atualmente a difusão sobre a necessidade de uma especialização e um 

maior conhecimento sobre determinada aérea é presente nos lares dos brasileiros, 

variando entre as classes A e E. Além disso, é notório que as pessoas que possuem um 

ensino superior têm maior probabilidade de ascensão no cargo em que exercem. 

Acrescendo a isto, contribuem para um maior desenvolvimento intelectual do país, uma 

vez que os integrantes conseguem um aprendizado em determinada área gerando 

conhecimento técnico cientifico. 

Além das vantagens de se cursar um ensino de nível superior descritas acima, 

em alguns casos para se ocupar determinado cargo é obrigatório formação superior, 

como é o caso do profissional de Secretariado Executivo. De acordo com a Lei nº. 

7.377/85, complementada pela Lei nº. 9.261/96, Art. 1º para ser um profissional de 

Secretariado Executivo é necessário diploma de nível superior( BRASIL,1996). 

A referida Lei foi promulgada em 1985, entretanto no Estado do Ceará o curso 

superior em Secretariado Executivo só foi implantado em 1995 em apenas uma 

Universidade, sendo ela a Universidade Federal do Ceará (UFC). Diante do exposto e 

tendo em vista que somente após 10 anos da promulgação da Lei nº. 7.377/85, que 

exigia a formação superior para o exercício da profissão de Secretariado Executivo, os 

dirigentes da Universidade Federal do Ceará acataram o pedido dos profissionais de 

Secretariado do Estado e criaram o curso superior nessa área; e conhecendo a quase 

inexistência de assuntos com essa temática, delimitou-se  a seguinte questão de 

pesquisa: como ocorreu a constituição e implantação do curso de bacharelado em 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará? 

Para que se possa responder ao questionamento proposto, elegeu-se como 

objetivo geral registrar o trâmite de constituição e de implantação do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, por meio do 

método qualitativo denominado de história oral. De acordo com Ichikawa e Santos 

(2010) a história oral é o registro de histórias de vida de pessoas que, quando focalizam 

suas próprias memórias, acabam por alicerçar uma visão do próprio grupo social do qual 

faz parte e, consequentemente, acaba por tornar-se uma nova fonte de pesquisa, com 

base nos fatos colhidos durante os depoimentos. Uma das maiores vantagens da história 
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oral é a oportunidade que gera ao pesquisador, que não precisa mais se ater, 

exclusivamente, a textos escritos. Tem-se, ainda, como objetivos específicos: 

i) Identificar as dificuldades enfrentadas para constituição do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo da Universidade Federal do 

Ceará;  

ii) Traçar o processo dos trâmites para a criação do curso de Bacharelado 

em Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará;  

iii) Identificar o envolvimento dos idealizadores do curso na implantação e 

implementação do curso de Secretariado Executivo. 

          Este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender por meio da historia 

oral como ocorreu o processo de criação e implantação do curso de Secretariado 

Executivo na Universidade Federal do Ceará, bem como possibilitar a área secretarial 

do Estado uma maior visibilidade das lutas ocorridas pela concepção do curso superior 

em Secretariado Executivo tão essencial para o desenvolvimento profissional, haja vista 

as lacunas acerca da história do referido curso. 

A relevância da pesquisa se dá, também, em função do método empregado, haja 

vista não terem sido encontrados trabalhos publicados na área que utilizassem tal 

método. Nestas condições considera-se que o método empregado, além de promover o 

resgate da história não oficial, também contribui para a inovação nos métodos de 

pesquisa empregados no Secretariado executivo.  

O presente estudo dividiu-se em cinco seções, são elas: introdução, referencial 

teórico, seção na qual aborda-se conceitos e considerações referentes a aspectos 

essenciais e cenário da educação superior do Brasil, assim como a evolução dos cursos 

de nível superior de Secretariado Executivo do Brasil, o perfil do profissional de 

Secretariado Executivo e os desafios da educação superior em Secretariado Executivo 

no Brasil. Logo após o referencial teórico foi apresentada a metodologia utilizada para 

o desenvolvimento deste trabalho, as análises dos dados, seção na qual constam a 

descrição dos dados coletados e os resultados obtidos através das entrevistadas. Por 

fim, apresentam-se as considerações finais onde são abordados de forma sistêmica as 

conclusões e os principais resultados obtidos. 
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2 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

No Brasil, o campo da Educação Superior é bastante heterogêneo, 

possibilitando apontar segmentos institucionais diversos que, segundo Sousa (2006), 

possui características distintas, tanto nas esferas pública e privada, como nas 

modalidades em que são desenvolvidas. O debate em torno da educação superior 

envolve, entre outras coisas, aspectos como capacitação dos docentes, conteúdos, novas 

tecnologias e, sobretudo, o papel das IES e os seus possíveis impactos (GIL, 2009). 

 

2.1 Aspectos essenciais sobre a educação superior no Brasil 

 

Segundo Cunha (2007) o ensino superior no Brasil, foi inicialmente coibido 

pela Corte Portuguesa de modo que mantivesse a colônia incapaz de cultivar e ensinar 

ciências, letras e artes. O autor afirma ainda que delimitar a história do ensino superior 

no Brasil, não é tarefa simples. A assertiva do autor deve-se ao fato de que no período 

compreendido entre o Brasil Colônia e o início do Século XX não havia unificação dos 

conteúdos ministrados nos chamados cursos superiores nem das características das 

instituições que ofertavam tais cursos. As ofertas de formação partiam das mais 

diferentes instituições, incluindo hospitais, conventos, colégios, academias, entre outras 

(CUNHA, 2007). 

No início da colonização, o Brasil não possuiu universidades nem outras 
instituições de ensino superior durante todo o período colonial. A política da 
coroa portuguesa sempre foi a de impedir a formação de quadros intelectuais 
nas colônias, concentrando na Metrópole a formação de nível superior. 
Mesmo a iniciativa Jesuíta de estabelecer um seminário que pudesse formar 
um clero brasileiro, foi destruída, com boa parte do pouco ensino organizado 
que então havia na colônia, quando ocorreu a expulsão da Companhia de 
Jesus (DURHAM, 2003, p.8).  
 

De acordo com Durham (2003) dois aspectos são preponderantes no 

desenvolvimento do ensino superior no Brasil. Tendo como primeira característica o 

aspecto tardio, tendo em vista que somente em 1808 foram criadas as primeiras 

instituições de ensino superior e apenas na década de 1930 as universidades. O segundo 

aspecto, conforme Durham (2003, p.1), “é o desenvolvimento precoce de um poderoso 

sistema de ensino privado paralelo ao setor público”. 

  Na década de 1920 iniciou-se no Brasil um movimento de modernização e 

junto com esse movimento também ocorreu uma grande renovação cultural que foi 

apoiada no Governo de Getulio Vargas. Segundo Durham (2003) essa renovação 
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propunha uma ampla reforma de todo o sistema de ensino superior. As escolas 

autônomas seriam substituídas por grandes universidades que visariam à pesquisa e a 

formação profissional. 

Em 1930, no Governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Educação 

e Saúde Pública que em 1953 passou a ser somente Ministério da Educação (MEC), 

órgão que tem como principal objetivo promover um ensino de qualidade em todo o 

processo de educação formal, sendo a educação formal um sistema institucional e 

cronológico, que possui uma hierarquia estruturada, tendo seu inicio na escola primária 

e se estendendo até a universidade (MONTEVECHI, 2010). 

Até 1960 a educação no Brasil era centralizada, sendo seguidos os mesmos 

modelos em estados e municípios da Federação. Com a aprovação da Lei nº 4024/61 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), houve uma maior 

autonomia desses estados e municípios. Segundo o MEC (s/d) em 1965 ocorreu uma 

reforma universitária que assegurou uma “autonomia didático-científica, disciplinar 

administrativa e financeira às universidades”. Essa reforma representou um avanço na 

educação superior brasileira, pois instituiu um modelo organizacional único para as 

universidades públicas e privadas. 

Na década de 1980, época marcada por crises e por mudanças na economia do 

país, o ensino superior, que nos anos antecedentes crescia, estagnou.  Segundo Durham 

(2003) essa estagnação atingiu tanto os setores públicos quanto os privados. A parada 

no crescimento do nível superior pode ser uma explicação para a crise pela qual o Brasil 

passava. Um fator que explica não somente a estagnação mais diversos outros 

problemas que o ensino superior brasileiro sofria era o fato desse ser pequeno se 

comparado com o de outras nações da America Latina com o mesmo nível de 

desenvolvimento (DURHAM, 2003). 

No Governo de Itamar Franco foi criado o Conselho Nacional de Educação 

(CNE). De acordo com Barreyro e Rothen (2007, p.7) o conselho “delibera sobre as 

diretrizes curriculares, os estatutos das universidades, os relatórios para reconhecimento 

periódico de cursos de mestrado e doutorado, o credenciamento e recredenciamento das 

Instituições e o reconhecimento de cursos”. Entretanto, mediante o Decreto nº 

1.845/1996, o MEC passou a conceder a autorização e o recredenciamento periódico de 

universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior, passou a autorizar e 

reconhecer cursos e aprovar os estatutos e regimentos de todas as IES (BARREYRO; 

ROTHEN, 2007). 
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No Governo de Fernando Henrique Cardoso foi sancionada a Lei nº. 9.394/96 

a mais recente LDB. No mesmo ano, conforme Barreyro e Rothen (2007, p.8), 

especificamente no dia 27 de maio, foram estabelecidas à estrutura do Ministério da 

Educação, assim como a definição das secretarias e dos departamentos.  

 

A Secretaria de Avaliação e Informação Educacional (SEDIAE) que, com o 
Departamento de Apoio Técnico à Avaliação dos Cursos de Graduação, teria 
a competência de coordenar, definir parâmetros e divulgar o processo de 
aplicação de exames de graduação. Dentre as competências da Secretaria da 
Educação Superior (SESu) relacionadas à regulação, destaca-se a sua 
responsabilidade por ‘zelar pelo cumprimento da legislação educacional no 
âmbito da educação superior’ (BARREYRO; ROTHEN, 2007, p.7). 
 

A Educação Superior no Brasil é regulamentada por diversos órgãos, entre os 

principais pode-se destacar: Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de 

Educação (CNE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP)  que foi criado, por lei, no dia 13 de janeiro de 1937 e tem como 

principal finalidade produzir e divulgar informações e estatísticas educacionais; 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES)  órgão colegiado 

criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de Abril de 2004 que coordena e supervisiona o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES. Além desses órgãos 

existem três secretarias do MEC que trabalham diretamente com a educação superior: 

Secretaria de Educação Superior (SESu), Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC) e Secretaria de Educação à Distância (SEAD). De acordo com  

Barreyro e Rothen (2007, p.8):  

 

As três devem instruir processos de credenciamento de instituições e 
autorização de cursos de cada uma dessas áreas, como também propor 
diretrizes ao CNE para o INEP criar os instrumentos de avaliação, para o 
credenciamento das instituições e a autorização e reconhecimento de cursos. 
Também, as três devem aprovar os instrumentos elaborados pelo INEP e 
aplicar penalidades. O CNE continua com suas funções deliberativas: 
primeiro, sugerindo diretrizes e, depois, aprovando os respectivos 
instrumentos sobre credenciamento de instituições, recomendando e 
sugerindo, nos casos de elaboração de Portaria MEC 398/05, Portaria MEC 
2413/05. protocolos de compromisso e estabelecendo e aplicando 
penalidades, nos casos de avaliações insatisfatórias, e julgando recursos. 
Ressalta-se que essas tarefas sempre são de assessoramento ao Ministro e 
precisam da homologação deste. Ao INEP, segundo o Decreto, corresponde 
a função específica de realizar as avaliações (institucional, de cursos e dos 
estudantes) e de desenvolver seus instrumentos. No Decreto, a CONAES 
mantém as funções já determinadas pela lei 10.861/04: de meta-avaliação do 
SINAES, colocando sua visão sobre as diretrizes para elaboração dos 
instrumentos gerais e também, em níveis mais específicos, referentes às 
tarefas do INEP, escolhendo áreas para aplicação do ENADE. 
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De acordo com o Art. 43 da Lei nº 9.394/1996 a finalidade da educação 
superior é: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 
e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 
e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 
e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à 
participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 
na instituição (BRASIL, 1996, S/P). 

 

No art. 44º da Lei nº. 9394/96 é disposto à abrangência dos cursos superiores, 

sendo eles: 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelas instituições de ensino; II - de graduação, abertos a candidatos que 
tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados 
em processo seletivo; III - de pós -graduação, compreendendo programas de 
mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a candidatos 
que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de 
ensino (BRASIL, 1996, S/P). 
 

Percebe-se a partir das disposições da Lei nº. 9.394/96 que a educação superior 

no Brasil deve desenvolver o espírito cientifico, o pensamento reflexivo, além de 

estimular a criação cultural através da abrangência dos cursos superiores, sendo eles, 

conforme a Lei nº. 9.394/96, sequências, de graduação, pós-graduação e de 

extensão(BRASIL,1996).  

Segundo Stallivieri (2010) os cursos de graduação, o qual os estudantes recebem 

o diploma de bacharelado ou licenciatura, são desenvolvidos por períodos de duração 

mais longa, entretanto o curso de bacharelado oferece uma maior formação teórica e 

prática que o de licenciatura que se caracteriza por formar futuros professores, mas para 

cursar qualquer uma dessas modalidades é necessário a conclusão do nível médio e ser 

classificado em processo seletivo.  
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 Já os cursos sequenciais, de acordo com Stallivieri (2010, p.18), são “cursos 

práticos que preparam o aluno rapidamente para o mercado de trabalho. Funciona como 

um aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio, no nível técnico 

ou mesmo na graduação”. Com relação aos cursos tecnólogos, Stallivieri (2010) ressalta 

que a duração é menor que os cursos de graduação, e tem como objetivo suprir a 

necessidade imediata do mercado. 

De acordo com Stallivieri (2010) nos cursos de pós-graduação o estudante 

pode optar por cursar uma especialização, mestrado ou doutorado. Stallivieri (2010,p. 

18) informa que os cursos de pós-graduação no Brasil “oferecem uma  diversificada 

gama de opções e são considerados os de melhor qualificação e mais desenvolvidos 

entre os cursos oferecidos por instituições de Ensino Superior nos países da América 

Latina”. 

Em 14 de abril de 2004 foi criada a Lei nº. 10.861 que cria o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES). De acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) esse sistema é constituído por 

três componentes principais, sendo eles: a avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes, avaliando todos os aspectos relacionados a esses 

componentes como a responsabilidade social, o ensino, a pesquisa, o desenvolvimentos 

dos alunos, a gestão da instituição, os professores, entre outros aspectos. 

O Sinaes utiliza como instrumento de avaliação a auto-avaliação, avaliação 

externa, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), Avaliação dos 

cursos de graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Segundo Vieira 

(2008) apud MEC (2007, p.140) os resultados obtidos após essas avaliações 

“constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 

superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de 

instituições de educação superior, a autorização e reconhecimento de cursos de 

graduação”. 

As informações obtidas após as diversas formas de avaliação utilizadas pelo 

SINAES são utilizadas pelas IES para detectar os problemas existentes, além de 

apresentar sua eficácia como entidade e efetividade acadêmica e social.  Conforme o 

INEP os resultados também são utilizados pelos órgãos governamentais “para orientar 

políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público 

em geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições”. 
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O Ensino Superior no Brasil segue parâmetros e é regido e fiscalizado por 

diversos órgãos, conforme explanação acima, mas o cenário atual da educação superior 

no Brasil ainda apresenta deficiências que atrapalham o processo de aprendizagem, 

como exemplo o número insuficiente de instituições de nível superior pública que não 

atendem a necessidade da população do País. 

 

2.2 Cenário atual da educação superior no Brasil 

 

Ao longo dos anos a educação superior no Brasil passou por inúmeras 

transformações. Foram criados órgãos para fiscalizar e melhorar a qualidade da 

educação, conforme apresentado no capítulo anterior, entretanto ainda há um longo 

caminho a ser seguido para que a educação superior seja a realidade da maioria dos 

brasileiros, haja vista, que, sua importância é incalculável para o crescimento intelectual 

e técnico do individuo.  

Segundo Severino (2008, p.74): 

 

No contexto da cultura brasileira contemporânea, o ensino universitário tem 
sua importância proclamada tanto pela retórica oficial como pelo senso 
comum predominante no seio da sociedade. É-lhe atribuída significativa 
participação na formação dos profissionais dos diversos campos e na 
preparação dos quadros administrativos e das lideranças culturais e sociais do 
país, sendo visto como poderoso mecanismo de ascensão social, cabendo 
destacada valorização para o ensino oferecido pelas universidades públicas. 
 

Segundo Durham (2003) desde a década de 1990 a Educação superior no Brasil 

vem ganhando maior destaque e se tornando realidade das diversas classes econômicas 

do país, deixando dessa forma de ser privilegio para a classe A e B e para uma minoria 

das demais classes, esse fato deve-se em especial ao numero crescente de instituições 

particulares. De acordo com o INEP(2009) existem noves vezes mais intuições de 

ensino superior privada do que publicas no Brasil e das 2016 IES privadas em atividade, 

90% são faculdades, 6% centros universitários e somente 4% universidades. Já em 

relação às IES públicas, 57% são faculdades, 40% universidades e somente 4% centros 

universitários. 

O MEC (2013) indica que até início do ano de 2012 existiam, em atuação em 

território nacional, mais de 2000 instituições de ensino superior sendo que destas, 

apenas 103 são universidades públicas. Percebe-se, portanto, que o cenário da educação 
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superior nacional é composto prioritariamente de Instituições de Ensino Superior 

privadas.  

O Ministério da Educação (s/d) classifica as instituições de nível superior da 

seguinte forma: Públicas (federais, estaduais e municipais); Privadas (comunitárias, 

confessionais, filantrópicas e particulares). De acordo com Stalliever (2010, p.6) “Tal 

definição está seguramente relacionada com as formas de financiamento com que cada 

um dos modelos procura sobreviver no cenário da educação superior”. 

 Neste sentido, Kunsch (1997) destaca que, embora seja as IES sejam 

organizações formais, a universidade em si, difere, sobretudo por suas finalidades; seu 

tipo de atividade; objetivos determinados pela tríade ensino, pesquisa e extensão; 

formas de controle e funções que desempenha na sociedade. A universidade tem papel 

preeminente na superação de diferenças sociais e promoção do desenvolvimento nacional 

e é uma organização formal e como tal possui estrutura interna e persegue objetivos 

próprios. Chauí (2003) amplia a visão desse caráter diferenciado ao afirmar que a 

universidade é uma instituição social e, portanto, reflete a estrutura e o modo de 

funcionamento da sociedade de forma geral, evidenciando-se principalmente pela 

expressão de opiniões, atitudes e conflitos que exprimem divisões e contradições da 

sociedade. 

Tal fato emana um duplo cenário: as IES privadas têm um papel preponderante 

na formação da maioria dos profissionais de nível superior que ingressam no mercado 

todos os anos e as IES públicas, embora em número menor precisam valer-se seu papel 

institucionalizado perante à sociedade como formadora de opinião.   

Para Sobrinho (2005) as universidades são condicionadas pelos contextos mas 

paralelamente precisam responder às exigências e urgências reais. “O fato indiscutível é 

que, a educação superior com todos os seus problemas ocupa um lugar central no 

desenvolvimento cultural e econômico da vida contemporânea” (SOBRINHO 2005, 

p.44). O pensamento do autor corrobora com o previsto no Art. 43 da Lei nº 9394/96 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Dentre outras finalidades, a 

educação superior visa “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo” (BRASIL, 1996). Nestas condições evidencia-se 

que a educação superior é parte moldadora da sociedade de uma forma geral, pois toda 

ela é influenciada direta ou indiretamente por suas ações formativas. 
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Conforme o Ministério da Educação existe, até outubro de 2013, 6.206 

instituições de ensino superior em todo o território nacional, sendo distribuídas da 

seguinte forma: 

Tabela 1 - Quantidade de Instituições de Ensino Superior por Estado Brasileiro 
Estados Instituições de Ensino 

Superior 
Quantidade de Municípios 
onde existe Instituição de 
Ensino Superior. 

Acre 108 22 
Amazonas 227 57 
Amapá 106 9 
Rondônia 125 17 
Roraima 119 15 
Pará 225 70 
Maranhão 174 72 
Piauí 156 45 
Rio Grande do Norte 183 32 
Paraíba 213 38 
Pernambuco 235 52 
Alagoas 169 33 
Sergipe 116 32 
Bahia 278 265 
Ceará 232 49 
Tocatins 137 20 
Mato Grosso 218 63 
Goiás 269 74 
Minas Gerais 375 242 
Espírito Santo 218 44 
Rio de Janeiro 381 58 
São Paulo 732 283 
Mato Grosso do Sul 168 48 
Paraná 364 163 
Santa Catarina 308 98 
Rio Grande do Sul 385 151 

Fonte: elaborado pela autora 

Conforme dados do E-MEC (s/d), no Estado do Ceará existem em 

funcionamento 232 cursos superiores ofertados nas modalidades presenciais ou 

semipresenciais e distribuídos IES públicas e privadas, presentes em 49 municípios, na 

forma de universidades, faculdades, centros universitários ou Institutos Federais.  Nesse 

cenário encontram-se os cursos superiores de Secretariado Executivo considerados 

recentes se comparados às formações tradicionais, porém significantes em termos de 

ações e formação de Secretários e assessores executivos. 
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3 A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SECRETARIADO EXECUTIVO NO BRASIL 

 

O Secretario Executivo desempenha, nas organizações, um papel de cogestor, 

articulador e intermediador nas relações entre gestores e colaboradores, além, é claro, de 

realizar inúmeras atividades próprias do campo secretarial. Diante disso, possuir uma 

formação que desenvolva as atribuições necessárias à atuação efetiva do profissional 

torna-se essencial para o sucesso das atividades que o competem.  

 

3.1 Histórico da Educação Superior em Secretariado Executivo no Brasil 

 

Segundo Nonato Júnior (2009) a profissão de Secretariado surgiu com os 

escribas, intelectuais da antiguidade que dominavam a escrita e assessoravam seus 

lideres com sigilo absoluto. Entretanto foi com Alexandre, O Grande (356 a.C- 323 a.C) 

que a função de assessoramento ganhou destaque, tornando-se essencial para o sucesso 

de qualquer atividade intelectual, bélica ou administrativa daquela época, haja vista que 

era através dos registros feitos pelos secretários que Alexandre, O Grande, realizava 

análise dos pontos necessários para conquistar os territórios desejados (NONATO 

JÚNIOR, 2009). 

 Durante a idade média, de acordo com Nonato Júnior (2009), o referido ofício 

perdeu um pouco do profissionalismo, concentrando-se em instituições políticas e 

religiosas, o que limitava a atuação dessa profissão aos homens. Esse contexto se 

modificou com o inicio da evolução industrial que tornou o profissional de 

Secretariado Executivo peça chave para otimizar o tempo e aperfeiçoar as atividades 

administrativas através do assessoramento a gestores das organizações, entretanto o 

oficio continuava restrito basicamente ao sexo masculino. Contudo, com a ida dos 

homens para as guerras mundiais, ocorridas em 1914 a 1918 e de 1939 a 1945, as 

mulheres passaram a exercer as funções secretariais, tomando, dessa forma, o espaço 

ocupado pelos homens.  

Na década de 1970, especificadamente, em 1976, surgiu a Associação 

Brasileira de Entidades de Secretárias (ABES). De acordo com Nonato Júnior (2009, 

p.100) “a ABES passou a estimular diversos eventos de congregação e mobilização 

política e profissional tanto em âmbito nacional como em muitos estados e regiões”, 

tendo como maior resultado a Lei de regulamentação nº. 6.556, de 05 de setembro de 



 22

1978, primeiro documento a regulamentar as atribuições dos profissionais de 

Secretariado. 

Segundo a Lei nº. 6.556/78 para ser um profissional de Secretariado era 

necessário apenas certificado de curso regular de secretariado em nível de 2º grau e as 

atividades de responsabilidade do Secretariado eram basicamente técnicas, limitadas e 

rotineiras, sendo elas: executar tarefas relativas à anotação e redação, inclusive em 

idiomas estrangeiros; datilografar e organizar documentos; outros serviços de escritório, 

tais como: recepção, registros de compromissos e informações, principalmente junto a 

cargos diretivos da organização. 

Segundo Silva (2006) em 1980, com o advento da informática e a busca pela 

qualidade nas empresas, a relação entre chefes e secretários tornou-se mais estreita e 

esses profissionais passaram a trabalhar em equipe, favorecendo dessa forma a 

criatividade e dando mais espaço ao profissional de Secretariado tomar decisões. Foi 

desse contexto, através de lutas, que a profissão em estudo foi regulamentada através da 

Lei nº. 7.377, assinada pelo então Presidente da República José Sarney, em 30 de 

setembro de 1985, que estabelece critérios para o enquadramento profissional tanto em 

Secretariado Executivo como para o Técnico em Secretariado, além de traçar as 

atribuições de cada nível profissional. 

De acordo com Silva (2006, p.16) com a Lei nº. 7.377/85 “a classe ganha força, 

surgindo os sindicatos dos secretários”. Nonato Júnior (2009, p.104) reforça essa 

afirmação: 

Como possibilidade de uma melhor organização da categoria secretarial 
surgiu mais uma grande conquista profissional, a portaria nº 3.103, de 29 de 
abril de 1987. Este documento assinado pelo então Ministro do Trabalho 
Almir Pazzianotto estabeleceu o Enquadramento Sindical dos profissionais 
de Secretariado. Este documento foi entregue aos responsáveis pelas 
Associações Estaduais, passando a denominar entidade do Rio Grande do Sul 
como primeiro Sindicato de Secretariado dos estados brasileiros.  
 

Após o surgimento do primeiro sindicato, segundo Nonato Júnior (2009), as 

demais entidades estaduais passaram a se mobilizar em torno da sindicalização.  O 

Sindicato das Secretárias do Estado do Ceará (SINDSECE) foi criado em 22 de junho 

de 1988 e entre suas principais conquistas se destaca a implantação do curso de 

Secretariado Executivo na Universidade Federal do Ceará, objeto de estudo deste 

trabalho. 

Segundo portal eletrônico do SINDSECE (s/d) esse sindicato é “constituído 

para estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria profissional de 
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Secretárias na base territorial do Estado do Ceará”, e tem como missão desenvolver o 

profissional de Secretariado no âmbito individual e coletivo. Entre os objetivos desta 

entidade de classe, se destaca: 

 
Representar, perante as autoridades administrativas e judiciais, os interesses 
gerais da categoria, sindicalizados ou não, inclusive na qualificação de 
substituto processual, bem como os interesses individuais e coletivos dos 
representados, relativos à profissão e a formação profissional; Assistir 
juridicamente os sindicalizados; Celebrar normas coletivas de trabalho e 
defender os interesses dos representados, nos dissídios que envolvam a sua 
condição profissional; Fiscalizar as condições e exercício profissional, 
fazendo cumprir as disposições legais que regulamentam a profissão e o 
Código de Ética Profissional; Promover o convívio, o entrosamento, a 
conscientização e a colaboração entre os representados, buscando a defesa 
dos seus interesses profissionais (SINDSECE, S/D). 
 

Esse movimento sindical em prol da categoria foi amplo e abrangente. Em todo 

território nacional, questões de identidade e formação do Secretariado foram resultantes 

da luta das entidades de classe da época. Nesse contexto destaca-se a criação da 

Federação Nacional de Secretárias e Secretários (FENASSEC), criada em 31 de agosto 

de 1988. Segundo Nonato Júnior (2009, p. 107) a FENASSEC é a “principal entidade 

de Secretariado no Brasil, atuando nas mais diversas situações profissionais, políticas, 

sociais educacionais que envolvem o Secretariado [...]”. De acordo com o site oficial da 

FENASSEC, está Federação foi constituída:  

para fins de estudo, coordenação, proteção, defesa e orientação geral e legal 
da categoria profissional diferenciada das secretárias e secretários. Integra o 
2º Grupo dos Trabalhadores Autônomos do Comércio a que se refere o 
Artigo 577, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, de conformidade 
com a Portaria 3103/87 do Ministério do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5452/43. É composta de vinte e quatro sindicatos, trabalhando em 
conjunto dentro de uma mesma linha de ação e com os mesmos objetivos, 
tendo como princípio básico a liberdade e a autonomia, preservando a 
unicidade sindical, a solidariedade profissional e social e é regida por 
Estatuto. É Filiada à CNTC - Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio e a UGT - União Geral dos Trabalhadores. 

 

Desde os anos de 1980 até a atualidade ocorreram mudanças significativas no 

perfil do profissional de Secretariado Executivo, tendo sido conquistas das lutas dos 

sindicatos e da FENASSEC para uma maior qualificação profissional e maior geração 

de conhecimento. Atualmente, esses profissionais atuam como co-gestores, participam 

das tomadas de decisões das organizações, é um elo entre os gestores e os 

colaboradores, organizam eventos, possui visão empreendedora, além de assessorar o 

executivo nos processos administrativos da empresa. 
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Com essas mudanças no perfil profissional foi necessária uma alteração na Lei 

nº. 7.377/85. Em 1996 a referida Lei foi complementada pela Lei nº. 9.261/96 que 

dispõe sobre as atribuições do profissional de Secretariado Executivo, sendo elas: 

planejamento, assessoramento direto a executivos, redação de textos profissionais, 

versão e tradução de idiomas estrangeiros entre outras(BRASIL, 1996). 

De acordo com a Lei nº. 7.377/85, complementada pela Lei nº. 9.261/96, para 

ser um profissional de Secretariado Executivo é necessário que o profissional seja 

diplomado no Brasil por Curso Superior de Secretariado, reconhecido na forma da lei, 

ou diplomado no exterior por curso superior de Secretariado, cujo diploma seja 

revalidado no Brasil, na forma da lei (BRASIL, 1996). Diante deste exposto os cursos 

superiores de Secretariado Executivo ganharam maior destaque no cenário nacional. 

Segundo Castelo (2007, p.48) os cursos de Graduação em Secretariado 

Executivo devem proporcionar aos formandos “conhecimentos gerais que atendam as 

expectativas organizacionais na lida com os diversos públicos e situações profissionais, 

assim como, capacidade de articulação, visão generalista organizacional, e raciocínio 

lógico”. Desse modo, o ensino superior em Secretariado Executivo deve desenvolver 

nos futuros profissionais as habilidades e competências que propiciem aos graduandos 

uma maior desenvoltura e preparo para os desafios envoltos no contexto organizacional. 

Com a instauração das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Secretariado, estipuladas pela Resolução nº. 3, de 23 de junho 2005, o ensino superior 

em Secretariado Executivo teve um grande e importante aliado, pois tal resolução 

possibilitou o nivelamento dos componentes curriculares que deverão ser abordados 

pelas graduações, além de estabelecer as competências e habilidades que deverão ser 

desenvolvidas durante a formação.  

Segundo a Resolução, Art. 2º, parágrafo 3º: 

O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar, como perfil 
desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões 
que envolvam sólidos domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e 
estratégicos, específicos de seu campo de atuação, assegurando eficaz 
desempenho de múltiplas funções de acordo com as especificidades de cada 
organização, gerenciando com sensibilidade, competência e discrição o fluxo 
de informações e comunicações internas e externas(BRASIL, 2005, S/P). 
 

O primeiro curso superior em Secretariado Executivo no Brasil foi criado na 

Universidade Federal da Bahia em 1969, porém só foi reconhecido em 1998 pelo 

Parecer nº. 331/98 – Diário Oficial da União 24/8/1998. Considerando a realidade da 

época, o curso era voltado para o ensino das técnicas secretariais, pois buscava atender 
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às demandas dos profissionais vigentes que limitavam-se às atividades de datilografia, 

taquigrafia, arquivos e atendimento telefônico (BILERT; BISCOLI, 2011). Num 

segundo momento, foi criado em 1970 o curso de graduação em Secretariado Executivo 

na Universidade Federal de Pernambuco, reconhecido em 1978, através do Decreto nº. 

82.166, publicado no Diário Oficial da União do dia 25/8/1978. 

De acordo com Bilert e Biscoli (2011) na década de 1990, ocorreu um 

significativo aumento do número de cursos de Secretariado Executivo no país. Pode-se 

se destacar alguns fatores que contribuíram para esse crescimento, dentre eles, a 

regulamentação da profissão em nível superior que naturalmente exigiu a formação 

necessária e a expansão do ensino superior da época promovido pelo Governo Federal. 

A implantação do Curso de Graduação em Secretariado Executivo na 

Universidade Federal do Ceará (UFC) se deu por meio da aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) em 22 de fevereiro de 1995.  Ressalte-se ainda que 

a primeira turma do curso ingressou no mesmo ano. Seu reconhecimento se deu em 12 

de dezembro de 2001, pela portaria de nº. 2749 do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). Atualmente o curso oferece anualmente 50 vagas no período noturno e fica 

localizado, desde sua criação, na Faculdade de Econômica, Administração, Atuária e 

Contabilidade (FEAAC) no bairro Benfica em Fortaleza, capital do Estado do Ceará.  

O curso da Universidade Federal do Ceará é um dos 134 cursos de graduação 

em Secretariado Executivo em funcionamento no país (MEC, s/d), sendo fruto de uma 

luta do SINDSECE que durou dez anos, tendo com líder a então Presidente do 

Sindicato, Sra. Zoraide Vieira Guedes. Brandão (2010) ratificação essa informação, ao 

afirmar que o surgimento do curso de Secretariado se deu a partir de solicitação formal 

do SINDSECE aos dirigentes da UFC. 

Segundo Ferreira (2009, p.31): 

O Sindicato, por meio de sua presidente na época, Sra. Zoraide obteve 
audiência com o Reitor da Universidade Federal do Ceará - UFC,  Prof. 
Antonio Albuquerque Sousa Filho, reivindicando a criação do Curso Superior 
para Secretária. O então Reitor condicionou a instituição do curso à 
conquista, pelo Sindicato, de mil assinaturas e aquisição de modelos de 
grades curriculares das faculdades existentes no Brasil. Após auferida tal 
condição, mediante portaria da UFC, foram indicados para participar do 
projeto de criação do Curso Superior de Secretariado a Vice-Presidente do 
SINDSECE Maria José da Silva Melo Figueiredo e, pela Universidade, os 
professores Luiz Napoleão Pinto de Castro e Criseida Alves Lima bem como 
a funcionária Eugênia Maria Costa, falecida, além da atual Presidente do 
SINDSECE, Teresinha de Jesus Cordeiro Miranda. 
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O SINDSECE, conforme Ferreira (2009), no inicio não obteve aceitação do seu 

projeto dos órgãos da Universidade, pois os mesmos acreditavam que bastava o curso 

técnico em secretariado e desconheciam a existência de curso superior nessa área. 

Entretanto o projeto foi aceito pelo CEPE, conselho responsável pela criação de cursos, 

tornando-se dessa forma o curso superior em Secretariado Executivo na UFC uma 

realidade e o primeiro vestibular ocorrendo em dezembro de 1994. Brandão (2010, 

p.20) ressalta que foi criada uma “comissão responsável pela elaboração do projeto e 

criação do curso, com a participação efetiva do próprio Sindicato das Secretárias, que 

auxiliou, em muito, a construção da proposta curricular”. Esse fato destaca ainda mais a 

importância do SINDSECE na luta e conquista do curso de graduação em Secretariado 

na UFC. 

O número de 134 cursos de graduação em Secretariado Executivo reflete a 

importância de se ter profissionais capacitados para atender as necessidades do mercado 

e o papel relevante dos cursos superiores dessa formação. De acordo com Nonato Junior 

(2009, p. 14), “O crescimento do secretariado nas universidades teve o papel de divulgar 

a profissão, superar estigmas, alargar campo de trabalho e inaugurar um domínio 

acadêmico de atuação das assessorias”. 

Nonato Júnior (2009, p.114) destaca ainda que: 

Esta expansão acadêmica foi muito importante para o desenvolvimento do 
conhecimento em Secretariado Executivo no Brasil, pois ao passo em que 
cursos superiores foram sendo criados, livros passaram a ser produzidos para 
este público e profissionais buscaram formação intelectual, passando a atuar 
como docentes e pesquisadores.  
 

 A FENASSEC e os Sindicatos da categoria exercem um papel fundamental 

para a formação e conhecimento desses profissionais, haja vista que os ideais 

acadêmicos e educacionais desta profissão passaram, através da FENASSEC, a serem 

discutidos em Fóruns de Debates sobre Competências Profissionais. 

 

3.2 Patamar Atual da Educação Superior em Secretariado Executivo no Brasil 

 

Na realidade atual do Brasil, de acordo com Silva (2006), os profissionais de 

Secretariado Executivo estão cada dia mais organizados, preocupados com o futuro da 

profissão e com as suas diretrizes. Os cursos superiores são cada vez mais procurados, 

visando uma melhor colocação no mercado e uma maior produção de conhecimento. 

Segundo Galindo, Carvalho e Souza (2012, p.01) “no Brasil, o profissional de 
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Secretariado Executivo é formado através de cursos tecnológicos e de bacharelado em 

diversas instituições públicas e privadas de ensino superior”. 

Conforme dados do E-MEC (2013) existem 134 cursos de Secretariado 

Executivo no País (Tabela 01) divididos da seguinte forma: cinco cursos na modalidade 

de Tecnólogo, sendo quatro cursos presenciais e um a distância; um curso sequencial e 

cento e vinte oito de bacharelado, na modalidade presencial. Desses cursos somente dez 

conseguiram obter a nota máxima do ENADE, e entre eles está a Universidade Federal 

do Ceará, que através de sua grade curricular atingiu a nota cinco no referido exame. 

De acordo com o Artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução nº. 3, de 23 de junho 

2005 que instaurou as Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de graduação em 

Secretariado Executivo devem apresentar: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e 
a vocação do curso; III - cargas horárias das atividades didáticas e da 
integralização do curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade;V 
- modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do 
ensino e da aprendizagem;VII - modos da integração entre graduação e pós-
graduação, quando houver; VIII - incentivo à pesquisa, como necessário 
prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação 
científica; IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 
supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, observado 
o respectivo regulamento; X - concepção e composição das atividades 
complementares( BRASIL, 2005, S/P). 
 
 

Segundo a Resolução nº. 03/2005 as instituições de ensino superior (IES) 

devem propiciar aos formandos modos de integração entre a teoria estudada e a prática, 

incentivo a pesquisa, desenvolvimento critico e uma visão geral da organização que está 

inserido, além de modos de integrar a graduação e a pós-graduação. A Resolução nº. 

03/2005, em seu Artigo 5º, dispõe ainda que os cursos de Secretariado devem 

apresentar em sua integralização curricular os seguintes aspectos: 

I - Conteúdos básicos: estudos relacionados com as ciências sociais, com as 
ciências jurídicas, com as ciências econômicas e com as ciências da 
comunicação e da informação; II - Conteúdos específicos: estudos das 
técnicas secretariais, da gestão secretarial, da administração e planejamento 
estratégico nas organizações públicas e privadas, de organização e métodos, 
de psicologia empresarial, de ética geral e profissional, além do domínio de, 
pelo menos, uma língua estrangeira e do aprofundamento da língua nacional; 
III - Conteúdos teórico-práticos: laboratórios informatizados, com as diversas 
interligações em rede, estágio curricular supervisionado e atividades 
complementares,especialmente a abordagem teórico - prática dos sistemas de 
comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos (BRASIL, 2005, S/P). 

 
De acordo com Galindo, Carvalho e Souza (2012, p.01) a demanda da 

sociedade atual tem induzido mudanças nos cursos superiores de formação e hoje o 
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profissional de Secretariado Executivo, além de exercer com eficiência e eficácia as 

atividades rotineiras e técnicas da profissão, também deve ser capaz de tomar decisões, 

resolver conflitos e conhecer a organização que atua. Segundo Biscoli (2005 apud 

GALINDO; CARVALHO; SOUZA, 2012, p.1) os cursos de graduação precisam “visar 

formar profissionais que atuem como assessores executivos, o mais próximo possível 

dos centros deliberativos da organização, tendo condições de também desempenhar 

funções de gestor, empreendedor e articulador”. São com esses objetivos que os 

conteúdos apresentados na integralização curricular dos cursos de Secretariado 

Executivo devem ser ensinados. 

Conforme o E-MEC (s/d) existe três tipos de nomenclatura para os cursos 

superiores de Secretariado Executivo (anexo 02), sendo elas: Secretariado Executivo, 

nome utilizado em 101 instituições, Secretariado Executivo Bilíngue, usando em 

dezenove cursos e Secretariado Executivo Trilíngue, utilizado em catorze instituições. 

As IES que utilizam as palavras bilíngue ou trilíngue na nomenclatura dos cursos têm 

como objetivo forma profissionais com domínio em uma ou mais idiomas estrangeiros, 

visando dessa forma atender a necessidade das empresas multinacionais que fazem parte 

do cenário da economia brasileira. 

Outros fatores de destaque no cenário atual das IES que ofertam o curso de 

Secretariado Executivo é que das 134 IES que ofertam o referido curso, somente 108 

estão em atividade, além disso, o número de instituições particulares em relação às 

instituições públicas é outro fator de destaque, tendo em vista que das 134 IES que 

ofertam o referido curso apenas 20 são públicas, esse dado tem consonância com a 

afirmação de Sguissardi (1999), pois de acordo com ele a educação superior do Brasil é 

cada vez mais privatizada, e com o INEP (2009) que informa que existem noves vezes 

mais intuições de ensino superior privada do que publicas no Brasil. 

 

3.3 Desafios da educação superior em Secretariado Executivo no Brasil 

 

A educação superior ocupa um papel estratégico na construção social de um 

país, pois eleva os seus indicadores sociais. Tal educação tem o papel de formar 

profissionais bem qualificados e aptos pela busca de soluções inovadoras aos novos 

desafios e exigências do mundo contemporâneo. As IES são responsáveis pela 
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propagação do conhecimento, elas devem possibilitar a formação e o aprimoramento do 

profissional.  

O atual desempenho e a capacidade de pensar estrategicamente têm colocado o 

profissional de Secretariado em um novo patamar, no qual consegue ter uma visão do 

todo e da parte dos processos com os quais esteja comprometido, esse fato deve-se aos 

conteúdos ministrados dos cursos superiores de Secretariado Executivo que transforma 

e enriquece cada dia mais o perfil desses profissionais, entretanto ainda há dificuldades 

e desafios para que a educação superior em Secretariado se torne a que os profissionais 

esperam. 

Um dos principais e mais antigo desafio da profissão é o preconceito existente 

na sociedade. Segundo Paim e Pereira (2010) estigmas e mitos afetam de forma 

negativa os profissionais de Secretariado. No Jornal do Brasil (2006 apud Paim e 

Pereira, 2010, p.32) um colunista escreveu que 

a proliferação de cursos universitários, para ofícios singelos, como os de 
bibliotecários e secretárias, faz parte do grande mercado de ilusão dos 
tempos modernos, e serve ao fundamentalismo mercantil. Milhares e 
milhares de jovens sacrificam-se e sacrificam seus pais na busca de um 
diploma que lhes venha conferir modesta estabilidade, e acabam caindo na 
fossa do desemprego e do desespero. 
 

A opinião desse colunista mostra o descrédito que o curso superior de 

Secretariado Executivo ainda possui perante alguns grupos da sociedade que possuem 

conhecimento sobre o papel que esses profissionais exercem na organização que atuam. 

Paim e Pereira (2010) ressaltam ainda que além do preconceito sobre a necessidade de 

um curso superior em Secretariado Executivo, há o estigma das relações supostamente 

mais intimas entre as secretárias com seus chefes.  

No site da FENASSEC há disponibilizado para consulta diversas matérias que 

denegrem a imagem do profissional de Secretariado e as ações que a Federação tomou 

para que isso não se repetisse. Entre as matérias pode-se citar uma publicada pelo Jornal 

O Povo em 06 de outubro de 2010. De acordo com a matéria “Casa Cheia. A estatística 

é de um tradicional empresário do ramo. O Dia da (o) Secretária (o), comemorado no 

último sábado, foi responsável pela segunda melhor invasão de clientes aos motéis de 

Campo Grande. Só perdeu para o Dia dos Namorados [...]”. A FENASSEC encaminhou 

uma nota de repúdio e o editor do referido jornal se retratou, mas a imagem do 

profissional já tinha sido machada por essa reportagem o que acaba contribuindo para 

que a sociedade em geral tenha uma imagem negativa da profissão e não a veja como 

um profissão que necessita de curso superior para ser desenvolvida.  
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Mesmo com esses preconceitos a profissão de Secretariado Executivo é a 

terceira que mais cresce no mundo, conforme site da FENASSEC, esse crescimento 

exige cada vez mais uma boa qualificação por parte desses profissionais, cabendo assim, 

as IES que oferecem o curso formarem profissionais capacitados para atender o atual 

mercado de trabalho. 

A Resolução n°3, de 23 de junho de 2005 que institui as diretrizes curriculares 

nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo veio justamente 

fortalecer o crescente reconhecimento profissional e o atual perfil exigido pelo mercado 

de trabalho. Conforme Resolução n° 3 de 23/06/05: 

O bacharel em Secretariado Executivo deve apresentar sólida formação geral 
e humanística, com capacidade de análise, interpretação e articulação de 
conceitos e realidades [...], ser apto para o domínio em outros ramos do saber, 
desenvolvendo postura reflexiva e crítica [...]. 
 

Diante dessa formação interdisciplinar e generalista de conhecimentos que o 

secretário executivo deve ter, o grande desafio dessa educação superior está em não 

disfocar a real identidade desse profissional. O secretário dentro do seu campo de 

atuação deve ser capaz e apto para compreender questões que envolvam domínios 

científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Outro ponto que deve ser observado no Brasil, de acordo com Sguissardi 

(1999), é que a educação superior é elitista, sendo a maioria dos egressos dos cursos 

superiores da classe mais abastada. Stallivieri (2010) reforça essa afirmação, pois de 

acordo com o mesmo, no Brasil, um país latino-americano com padrões de vida 

inferiores aos países desenvolvidos, acabou por ter um sistema de educação superior 

tardio e tendo como principal objetivo oferecer educação técnica a classe mais abastada 

da sociedade, com um número reduzido de IES públicas.   

Esse fato também está presente na realidade dos profissionais de Secretariado, 

haja vista, que apenas 18 IES públicas ofertam o curso de Secretariado Executivo (E-

MEC, S/D). Contudo, esse não é o único desafio educacional que existe na profissão. 

Outro ponto bastante discutido e buscado por esses profissionais são professores com 

formação e experiência na aérea de Secretariado.  

No Brasil os cursos de graduação em Secretariado Executivo possuem no 
seu corpo docente poucos professores com formação na área especifica e, 
por isso, boa parte das disciplinas são ministradas por professores de outras 
aéreas, como administração, psicologia [...]. Isso se deve à falta de titulação 
dos profissionais em secretariado, pois existe uma escassez desses 
profissionais com mestrado e doutorado (MAÇANEIRO, 2011 apud 
NÓBREGA; ADELINO, 2012, p.82). 
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Segundo Nóbrega e Adelino (2012) um dos problemas presentes na realidade 

das universidades é que muito professores não possuem experiência alguma na aérea 

que ensina, e entre eles os professores de Secretariado Executivo. Em muitos casos, as 

disciplinas da integralização curricular dos cursos em estudo são ministradas por 

professores de outras áreas ou então por professores que não tiveram experiência pratica 

na profissão. 

 Nóbrega e Adelino (2012, p. 77) ressaltam que nesse sentido “os momentos de 

prática docente nos cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado 

aparecem como um caminho possível de formação dos docentes universitários”. Eles 

ressaltam ainda que os docentes do curso de Secretariado devem está atentos a essa 

necessidade, contudo esse é o grande desafio para os profissionais, haja vista a “ 

ausência de programas de pós-graduação stricto sensu nessa 

área”(NÓBREGA;ADELINO, 2012, p.80). 

A Lei nº. 9.394/96 em seu art. 44 § III dispõe que pós-graduação em stricto 

sensu englobam programas de mestrado e doutorado que são abertos a candidatos que 

devem ter obrigatoriamente diploma em curso superior de graduação (BRASIL, 1996). 

De acordo com Nóbrega e Adelino (2012) a pós-graduação stricto sensu é o requisito 

mínimo para os profissionais que desejam seguir carreira acadêmica, contudo existem 

poucos secretários com mestrado e menos ainda com doutorado, o que agrava a 

ausência de professores com formação especifica na aérea de Secretariado. 

Em suas pesquisas, Nóbrega e Adelino (2012), após coleta de dados realizada 

na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), no ano de 2011, identificaram que dos 401 profissionais 

cadastrados na plataforma Lattes, apenas 49 possuíam mestrado e somente cinco 

doutorado. Esses dados demonstram a carência de profissionais com um nível 

educacional mais elevado e a necessidade desses profissionais buscarem um maior 

conhecimento científico na aérea secretarial. 

De acordo com Nóbrega e Adelino (2012), em busca desse objetivo, ou seja, de 

uma maior capacitação acadêmica para os profissionais de Secretariado, existe um 

grupo de professores que trabalham para desenvolver e promover programas de pós-

graduação em Secretariado Executivo. No II Encontro Nacional Acadêmico de 

Secretariado Executivo (ENASEC) foi criada a Sociedade Brasileira de Secretariado 

(SBSEC), que tem como objetivo “promover o desenvolvimento do ensino de pós-

graduação e da pesquisa em Secretariado e contribuir para a consolidação e 
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aperfeiçoamento, bem como estimulando experiências novas na área” (NÓBREGA; 

ADELINO, 2012, p.82).  

Essas ações são fundamentais para que os desafios encontrados na profissão 

sejam superados e para desenvolver o conhecimento na área secretarial oferecendo 

dessa forma novas oportunidades para os secretários e um aumento das produções 

técnico cientifica que tem como objetivo o estudo da profissão em análise. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A produção acadêmica gera novos conhecimentos, além de trazer um 

aprofundamento dos conhecimentos já estudados, para tanto é necessário à utilização de 

técnicas e meios específicos para coleta de dados e desenvolvimento de trabalhos 

científicos, devendo ser utilizado uma metodologia especifica para cada tipo de 

produção. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) conhecimento cientifico é real, é um 

conhecimento contingente, haja vista que sua veracidade ou falsidade é provada através 

de experiências, é sistemático já que é organizado de maneira lógica formando um  

sistema de idéias ordenadas de forma sequencial, além disso, conforme Marconi e 

Lakatos (2003, p. 80) “ é verificabilidade, a tal ponto que as afirmações (hipóteses) que 

não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência”. O conhecimento 

cientifico também é falível, pois não é definitivo nem absoluto e é aproximadamente 

exato, tendo em vista que novas conjecturas e o desenvolvimento de técnicas podem 

modificar ou reformular teorias existentes (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

  Para produzir um conhecimento científico é necessário pesquisa, coleta de 

informações e experiências que devem ser realizadas seguindo um método especifico. 

Brandão (2010) afirma que para desenvolver qualquer tipo de pesquisa é fundamental 

identificar qual a metodologia que será adotada para que o objetivo traçado seja 

alcançado. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.83). 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 
verdadeiros , traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 
as decisões do cientista. 
 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizada uma metodologia 

que atendesse a necessidade do pesquisador em sua busca pelo conhecimento, sendo ela 

a implantação do curso de Secretariado Executivo na UFC. Para alcançar o objetivo da 

pesquisa foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e como estratégia tem-se a 

história oral temática, sendo utilizada a entrevista como instrumento de coleta de dados 

e a para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. 
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4.1 Classificação da Pesquisa 

 

A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa, tendo 

em vista que, de acordo com Creswell (2010), esse tipo de pesquisa se caracteriza pela 

coleta das informações seja, através de conversa direta com as pessoas, através da 

observação do comportamento dos indivíduos, de entrevistas ou por meio de exame de 

documentos. Além disso, Creswell (2010, p.206) afirma que a pesquisa qualitativa “é 

uma forma de investigação interpretativa em que os pesquisadores fazem uma 

interpretação do que enxergam, ouvem e entendem”. 

Neves (1996, p. 1) destaca algumas características da pesquisa qualitativa, 

sendo elas: “Ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida como preocupação do investigador; e enfoque indutivo”. 

Essa pesquisa se classifica ainda como descritiva, pois de acordo com Gil 

(2008) a pesquisa descritiva descreve as características de determinadas populações ou 

fenômenos, tendo como técnica para coleta de dados questionários padronizados e a 

observação sistemática. Brandão (2010) ressalta que os pesquisadores qualitativos 

podem estabelecer estratégias que permita utilizar as experiências vividas pelo 

entrevistado.  

 

4.2 Estratégia de Pesquisa 

 

A presente pesquisa classifica-se como história oral temática que, segundo 

Ichikawa e Santos (2011) tem maior objetividade a partir de um assunto 

preestabelecido e específico além de verificar a opinião do entrevistado sobre um 

evento. Além disso, permite explorar detalhes da vida do narrador que só interessam 

se forem úteis para a temática central.  

De acordo com Vergara (2005) a história oral é uma metodologia de 

pesquisa que visa o estudo e o registro de acontecimentos, histórias de vida, 

trajetórias de organizações e de temas históricos contemporâneos que permitam 

acessar pessoas que ainda estejam vivas. Nesse sentido, Ichikawa e Santos (2011) 

acrescentam que dentre outros aspectos positivos tal método “privilegia a história do 
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tempo presente, através da narrativa ou a história oral dos sujeitos sociais” 

(ICHIKAWA, SANTOS, 2011, p.182). 

O principal impacto da história oral centra-se na possibilidade de uma visão 

alternativa à história oficial proporcionando dentre outros benefícios, mudança no 

conceito de história, sentido social à vida dos depoentes e leitores, confrontação entre 

fontes escritas oficiais. 

Segundo Meihy (1996) apud Ichikawa e Santos (2011) existem três tipos de 

história oral, sendo elas a história oral de vida, a história oral temática e a tradição 

oral. A história oral de vida, conforme o autor acima, o entrevistado tem mais 

autonomia para fala livremente sobre suas experiencial pessoal, haja vista que não 

existe um cronograma a ser seguido. Já na história oral temática, segundo Meihy 

(1996 apud Ichikawa e Santos, 2011, p.183) “há uma maior objetividade: a partir de 

um assunto especifico e preestabelecido, busca-se esclarecimento ou a opinião do 

entrevistado sobre um evento dado”. Dessa modalidade aspectos da vida pessoal do 

entrevistado só interessa se tiver informações úteis para o tema pesquisado o que o 

diferi da modalidade da história oral de vida. Na ultima modalidade, ou seja, na 

tradição oral, o objetivo é a permanência dos mitos, a visão de mundo de 

comunidades cujos valores são filtrados por estruturas mentais asseguradas em 

referenciais do passado remoto que se manifestam no folclore e na transmissão 

geracional (MEIHY, 1996 APUD ICHIKAWA; SANTOS, 2011). 

Conforme as definições de Meihy (1996 apud Ichikawa e Santos, 2011) 

pode-se afirmar que a modalidade utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é 

a história oral temática, tendo em vista que o entrevistador estabeleceu o assunto a 

ser tratado, especificamente as ações realizadas para a implantação do curso de 

graduação em Secretariado Executivo na UFC. Os entrevistados responderam 14 

perguntas abertas sobre assuntos ligados a implantação do referido curso, limitando-

se a explanar aspectos pessoais somente quando agregavam conhecimento ao tema 

central. 

Foram entrevistadas três mulheres vinculadas à profissão de Secretariado 

Executivo que participaram ativamente da implantação do curso em estudo na 

Universidade Federal do Ceará. Essa escolha se deu após conversa com a Presidente 

atual do Sindicato das Secretárias do Estado do Ceará que explanou sobre a atuação 

dessas mulheres no processo de implantação do curso de Secretariado Executivo na 

Universidade Federal do Ceará. 
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Para a elaboração das perguntas foi realizado um levantamento bibliográfico 

para dá embasamento as questões levantadas, logo após foi realizado um estudo de 

como seria feito a abordagem e quais as pessoas que seriam entrevistadas, como seria 

feita a gravação e quais as melhores datas, além da definição de como seria realizada 

a transcrição das informações colhidas. Essa abordagem está de acordo com a 

definição de Ichikawa e Santos (2011), pois de acordo com os autores, em uma 

história oral após a definição do tema deve ser realizado um levantamento 

bibliográfico e em sequencia um roteiro temático e geral que abranja diversos 

aspectos do tema.  Ichikawa e Santos (2011, p. 193) ressaltam ainda que: 

A base da história oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com 
a elaboração de um projeto e continua com a definição de pessoas a ser 
entrevistadas, com um planejamento da condução das gravações, a 
transcrição, a conferência do depoimento, a autorização para o uso, 
arquivamento e a publicação dos resultados [...].  
 

Para o desenvolvimento deste trabalho acadêmico foram seguidos os 

procedimentos da história oral temática definidos por Ichikawa e Santos (2011).  

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Para a realização desta pesquisa foi realizada uma entrevista com 14 questões 

abertas sobre o processo de constituição do curso de Bacharelado em Secretariado 

Executivo na Universidade Federal do Ceará.  As entrevistadas foram a Sra. Zoraide 

Vieira Guedes, Presidente do Sindsce na época da luta pela implantação do referido 

curso, Sra. Terezinha de Jesus Cordeiro Miranda, atual Presidente do Sindsce, e a Sra. 

Maria José da Silva Melo Figueiredo. As entrevistas foram gravadas em vídeo, pois de 

acordo com Ichikawa e Santos (2011) “a base da história oral é o depoimento gravado”. 

Diante disso, Ichikawa e Santos (2011) afirmam que os três elementos que constituem 

as condições mínimas da historia oral é o entrevistado, o entrevistador e a aparelhagem 

de gravação.  

Segundo Lang (1996) apud Ichikawa e Santos (2011, p. 193): 

 

As entrevistas de historia oral consistem em um processo de conversação 
entre o pesquisador e o narrador, no qual o indivíduo é a fonte dos dados- ele 
conta sua história ou dá seu depoimento-, mas não constitui, ele próprio, o 
objeto de estudo; a matéria-prima para o trabalho do pesquisador é a narrativa 
do individuo entrevistado; é pó meio dela que o pesquisador tenta apreender 
as relações sociais em que o fenômeno relatado e seu narrador estão 
inseridos. 
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 No presente trabalho foi utilizada uma câmera digital para gravar as duas 

primeiras entrevistadas e um celular com câmera para gravar a terceira e última 

entrevista. As entrevistadas foram abordadas em momentos distintos, sendo a primeira 

entrevistada em sua residência no mês de outubro de 2012 com duração de 42minutos. 

A segunda entrevista foi realizada no mês de maio de 2013, tendo a gravação durado 52 

minutos. A última entrevista ocorreu no mês de novembro de 2013, assim como nas 

outras duas entrevistas, a gravação ocorreu na residência da entrevistada e durou 

aproximadamente 45 minutos.   

Ressalta-se ainda que embora houvesse perguntas estruturadas, isso não impediu 

que as entrevistadas manifestassem outros pontos não contemplados no roteiro, mas que 

eram relevantes para o assunto e agregaram maior conhecimento sobre o assunto. 

Tomou-se o cuidado para que estes desvios não comprometessem o norte do trabalho. 

 

4.4 Análise de dados 

 

Seguido os passos explanados por Ichikawa e Santos (2011), logo após as 

entrevistas foi realizada a transcrição do áudio, em seguida foi feita uma análise das 

respostas dadas pelas entrevistadas, para, desse modo, ser construído um perfil sobre 

a constituição do curso de Secretariado Executivo na Universidade Federal do Ceará. 

Para os dados coletados foi realizada uma análise de conteúdo que de 

acordo com Bardin (1977) é formado por um grupo de técnicas que possibilita 

inferência de significados as respostas obtidas. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), analisar é a “tentativa de evidenciar 

as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores”. Os autores explanam 

ainda que análise de conteúdo possibilita ao entrevistador a descrição sistemática, 

qualitativa e com objetividade do conteúdo estudado. Nesse sentido, buscou-se o 

método considerado mais adequado para garantir a fidedignidade dos resultados. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O curso de Secretariado Executivo da UFC existe há 18 anos e anualmente são 

disponibilizadas 50 vagas na UFC para candidatos que desejam fazer o referido curso. 

Hoje as empresas cearenses encontram no mercado local profissionais com 

conhecimentos específicos nessa área que são fundamentais para o sucesso das 

organizações onde atuam, através da formação técnica e científica que receberam no 

decorrer do curso de graduação. 

Para a coleta dos dados que serão analisados a seguir foram realizadas três 

entrevistas com três secretárias aposentadas que à época eram vinculadas ao 

SINDSECE, período este de lutas, dentre estas, a luta pela implantação do curso de 

Secretariado Executivo na UFC. Atualmente essas mulheres não atuam mais na área, 

entretanto uma delas ainda atua no Sindicato das Secretárias do Ceará. Para manter o 

anonimato das entrevistadas, as mesmas foram nomeadas como A, B e C. Sendo A a 

primeira entrevistada, a segunda entrevista foi nomeada de B e a última de C. suas 

respostas foram transcritas tal qual foram ditas na gravação. A seguir são apresentadas 

as perguntas e as falas das respondentes seguidas de suas análises. 

 

5.1 Dificuldades enfrentadas para constituição do curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. 

 

No primeiro momento buscou-se através dos questionamentos identificar quais 

as dificuldades enfrentadas pelos envolvidos na luta para a implantação do curso de 

Secretariado Executivo na UFC. 

 

Quais os principais motivos que a levaram a buscar implantação do curso de 
Secretariado no Estado do Ceará? 
 

O Estado do Ceará já vinha notando que precisava no Estado ter um curso 
superior, porque nessa época Natal, estado vizinho, Bahia já tinham 
implantado, fora os do sul, Rio e São Paulo foram os pioneiros em cursos 
superiores em secretariado. Então, depois que saiu a lei que regulamentou a 
profissão e que decidiu por duas categorias de profissionais, secretário 
executivo quem tem curso superior, técnico em secretariado quem tem curso 
técnico em secretariado. Então, o sindicato nosso do Ceará partiu pra 
implantar esses cursos, porque como era que se poderia exigir das pessoas 
que trabalhavam nessa área sem ter, exigir a formação sem ter a instituição 
pra ministrar. Ai caímos em campos, fomos a três universidades UFC,UECE 
e UNIFOR. A UECE fechou as portas e a UNIFOR, disseram o que 



 39

achavam que não tinham demanda. Então engavetaram o processo. A UFC, 
graças a Deus, começou a trabalhar nesse projeto, só que, pra dar uma 
resposta definitiva nós passamos 10 anos esperando. E a UFC passava de 
reitor pro outro, não começavam. E eles não tinham assim, não era que não 
tivesse uma vontade, mas eles precisavam é ter a certeza que esse curso seria 
bem vindo. Aí exigiu que nós apresentássemos uma lista de 1000 assinaturas 
pedindo o curso superior em secretariado, UFC. Aí caímos em campo, o que 
é cair em campo nesse ponto: é de bater a porta de empresa por empresa. 
Aqui tem quantas secretárias? Tem uma, tem duas, tem três? Aí se dizia o 
que era que nós queríamos, implantar um curso superior e para isso 
precisávamos colher 1000 assinaturas. Nós nos dividimos, as diretorias, uma 
parte ia para as empresas do bairro tal outra pra tal, tal até que conseguimos 
as mil assinaturas. Então era um ponto da exigência que a gente estava 
cumprindo, depois eles começaram a estudar o projeto e na época a 
professora Criseida da UFC é, ela abraçou a nossa causa e ficou do nosso 
lado, nos ajudando, ajudando para ver se o curso saia. E graças a Deus em 
95 aconteceu o primeiro vestibular (ENTREVISTADA A) 
 
 
Para responder a essa pergunta, eu diria que antes de a gente chegar ao curso 
de secretariado teria que entrar no CETREDE e verificar o curso de técnico 
em secretariado. Nessa época em Fortaleza idos de 85 não existia nada 
referente ao profissional de secretariado. As empresas até faziam umas 
maquiagens, botavam uma pessoa desempenhando a função de secretária e 
botava no registro dela atendente, recepcionista. Muito bem, então o 
sindicato das secretárias ao qual eu fazia parte, ele começou a se preocupar 
com essa figura dessa mulher que tinha um papel importantíssimo dentro da 
organização e que não estava sendo valorizada dentro do que ela podia fazer 
para contribuir no processo de desenvolvimento da empresa. Como é que ela 
iria contribuir? Com conhecimento, com treinamento, com aprendizado. 
Mas não tinha nada aqui, na época a gente ficou procurando o que é que 
tem, o que é que tem? Não tem nada, não tem nada. Foi quando nós fomos 
ao CETREDE e colocamos para Faustino Albuquerque que era o diretor da 
época a necessidade de Fortaleza contar com pelo menos um curso técnico 
para essa categoria, para esse profissional que era e é tão importante dentro 
da empresa. O Faustino comprou a idéia e o sindicato montou o curso de 
técnico em secretariado. Eu acho que está completando uns 60 anos e 
naquela época foi um marco, porque não existia internet, não existia 
computador, não existia nada disso e nós conseguimos. O sindicato 
implantou um curso a distância, hoje tudo você faz online, mas naquela 
época não tinha nem computador. Então são muitos os motivos: colocar esse 
profissional no local que lhe é devido dentro da empresa, dar a esse 
profissional a valorização do trabalho dele, ele é um comunicador, ele é um 
atendente, ele é um gestor e outras coisas mais (ENTREVISTADA B) 
 
Nosso primeiro contato para a criação do curso foi com a UNIFOR. A 
UNIFOR pediu pra ler o processo todo, essa coisa toda, mas depois não 
aceitou. Porque era muito difícil, né? Eles não tinham professores 
capacitados para fazer, com experiência em Secretariado. Ai fomos para a 
UECE que não nos aceitou, ai fomos para a Federal, que foi com o doutor 
Pedro Albuquerque, o reitor daquela época que nos atendeu muito bem 
nessa proposta, pediu toda a papelada que nos levavamos, porque nessa 
época já tinha o curso em São Paulo, Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, 
era os três estados que tinham o curso, ai ele aceitou de muito bom  grado o 
curso, nomeou uma  professora pra ficar com os contatos essa coisa toda, a 
professora Criseuda. Quando começamos , quando foi criada a lei, nos não 
tínhamos cursos específicos, nos não tínhamos, por exemplo, tinha gente que 
era da administração, que era secretária, tinha gente que era professora, era 
secretária, de letras, era assim, não tinha curso especifico para secretária, 
mas com a criação do sindicato que nos fomos aceitos pelo ministério do 
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trabalho e também pela delegacia regional do trabalho. Então como já tinha 
esses cursos dessas três regiões que já lhe falei nos trouxemos os currículos 
deles, né, fizemos uma leitura desses com o Reitor, e acho que foi isso que 
fez ele ficar muito interessado , ai ele nos abraçou mesmo, mesmo, mesmo e 
tinha que ter, não sei se ainda hoje tem que ter, mas tinha que ter um 
conselho onde um dos estudantes faziam parte deste conselho, que era pra 
aceitação do curso na Universidade. Então nos preparamos, a Mazé passava 
quase o dia lá preparado a papelada lá para ser levada ao conselho para a 
aceitação do curso de secretariado, né?. Ai nos fomos chamados para a 
reunião do conselho que era para firma o curso já (ENTREVISTADA C). 
 

Conforme explanação das entrevistadas percebe-se que o fator principal que 

desencadeou a luta pela implantação de um curso superior em Secretariado Executivo 

no Estado do Ceará foi a promulgada da Lei nº. 7.377/85, haja vista que a referida Lei 

em seu Art. 2º § 1 dispõe que para ser um profissional de Secretariado Executivo é 

necessário diploma de curso superior em Secretariado. 

A fala da Entrevistada A acerca da busca pela aceitação nas universidades, 

reafirma a declaração de Brandão (2010) haja vista que a autora registra que o 

surgimento do curso de Secretariado se deu a partir de solicitação formal do SINDSECE 

aos dirigentes da UFC. 

De acordo com as entrevistadas, a UFC impôs algumas condições para a 

aceitação do curso. Ferreira (2009) ressalta essa afirmação, pois de acordo com o autor, 

o Reitor da época “condicionou a instituição do curso à conquista, pelo Sindicato, de 

mil assinaturas e aquisição de modelos de grades curriculares das faculdades existentes 

no Brasil” (FERREIRA, 2009, p.31). 

Essa solicitação de 1000 assinaturas e as declarações da entrevistada B que 

afirma que nos anos da década de 1980 não existia em Fortaleza nada sobre a profissão 

de Secretariado reforça a idéia que o desconhecimento da profissão e da importância 

desse profissional das organizações foram outros fatores que contribuíram para a 

demora de 10 anos para a criação do curso na UFC. 

De acordo com a fala da Entrevistada B, percebe-se que a valorização da 

profissão e o desejo do Secretário Executivo ocupar um lugar de destaque na 

organização também foram fatores que impulsionaram a busca pelo curso superior na 

área. Esses motivos ressaltam a importância do curso superior para gerar um maior 

conhecimento e uma maior valorização da profissão. Segundo Biscoli (2005 apud 

GALINDO; CARVALHO; SOUZA, 2012, p.1) os cursos de graduação precisam “visar 

formar profissionais que atuem como assessores executivos, o mais próximo possível 

dos centros deliberativos da organização, tendo condições de também desempenhar 

funções de gestor, empreendedor e articulador”. E foi com esse objetivo, de formar 
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profissionais com capacidade para atuar em diversos níveis da organização, 

desempenhado múltiplos papeis além do cumprimento da Lei nº. 7.377/85 que a luta 

pela implantação do curso teve inicio. 

 

Quais foram os motivos alegados pelas instituições que não aceitaram o pedido? 
 

Sempre as duas que não aceitaram, a UNIFOR e a UECE, alegavam é que 
não tinha demanda para um curso desse. Eles não acreditavam que 
profissional secretario precisasse de um curso superior e que se eles 
abrissem não teriam alunos . Como a UFC que não acreditou, mas pediu pra 
se fazer esse abaixo assinado (ENTREVISTADA A).  
 
As empresas, os gestores, os gerentes, os dirigentes eles achavam que não 
havia necessidade. Eles tinham a empresa, eles botavam a mocinha lá, ela 
fazia tudo, eles botavam como recepcionista pagava mais barato e acabou. 
Porém o sindicato começou a bater em cima, a FENASSEC que é a 
fundação maior do sindicato começou a bater, começou a reivindicar que 
não era assim que não podia ser feito assim, que a empresa tinha que pagar a 
pessoa pelo que ela fazia e registrar na carteira dela aquela atividade que ela 
estava exercendo e não rotular com outro nome. Mas foram muitas. 
Ninguém queria não. Não estavam nem aí. Não dava a mínima para nós. Foi 
uma luta muito grande (ENTREVISTADA B).  
 
 Como já falei a UNIFOR não possui professores especializados nessa área e 
a UECE não tinha professores suficientes ( ENTREVISTADA C). 

 
Ao analisar as falas das Entrevistadas A e B obtidas na questão que trata sobre 

os motivos alegados pelas instituições que não aceitaram o curso superior em 

Secretariado Executivo, percebe-se que o principal motivo era o desconhecimento dos 

dirigentes dessas instituições sobre o papel e as atividades desenvolvidas pelo 

profissional de Secretariado Executivo nas organizações que atuam.  

De acordo com as respostas os dirigentes da UNIFOR e da UECE não viam 

motivos para o referido profissional ter formação superior, assim como as empresas que 

os mesmos atuavam. Esse fato vem confirmar as afirmações de Paim e Pereira (2010) 

que afirmam que estigmas e mitos afetam de forma negativa os profissionais de 

Secretariado. 

Os preconceitos existentes com relação às atividades e competências necessárias 

para ser um Secretário Executivo tiveram como consequência não só o retardamento da 

aceitação do curso na UFC, mas gerou uma imagem negativa desses profissionais frente 

a uma sociedade, muitas vezes leiga que tinha como única forma de informação sobre a 

profissão os meios de comunicação em massa, como o jornal em que Santayana (2006) 

escrevia. 
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Quais os maiores desafios para a implantação? 
 

Para a implantação foi esse descrédito, porque elas alegavam que era um 
curso novo, será que vai ter alunos para a gente abrir o curso dessa dimensão 
de curso superior em secretariado. Não sei, não digo preconceito, mas digo 
falta de conhecimento porque o profissional secretário se a gente aprofundar 
a importância dele é imenso (ENTREVISTADA A). 
 
Essa parte já não era do Sindicato, mas da Universidade Federal do Ceará – 
UFC que era a parte mais burocrática que teria que pedir ajuda ao Ministério 
da Cultura, toda aquela burocracia que rege a criação de um curso superior 
que não é pequena. Foi muita coisa que a gente conseguiu 
(ENTREVISTADA B). 
 
O desconhecimento (ENTREVISTADA C). 
 

De acordo com as falas é possível perceber que o principal obstáculo pela qual 

a criação do curso de Secretariado Executivo enfrentou foi à falta de conhecimento, o 

que acabou por gerar uma visão limitada do curso e dúvidas sobre a adesão de alunos 

para ele, retardando dessa forma a implantação do citado curso em uma instituição de 

ensino superior. 

Paim e Pereira (2010) em seus estudos revelaram que a profissão de 

Secretariado Executivo sofreu estigmas que geraram um descrédito com relação à 

necessidade de se ter um curso superior em Secretariado, haja vista que esses estigmas 

propagavam a idéia que o profissão de Secretariado exercia funções limitadas dentro das 

organizações, funções essas que para exercer era necessário somente o curso técnico. 

Também é citado na fala da Entrevistada B a burocracia para a criação de um 

curso superior como uma das dificuldades enfrentadas para a criação do curso almejado. 

Para se criar um curso de nível superior é necessário autorização do Ministério da 

Educação (MEC), que de acordo com Barreyro e Rothen (2007) concede a autorização e 

o recredenciamento periódico de universidades e estabelecimentos isolados de ensino 

superior, além de autorizar e reconhecer cursos e aprovar os estatutos e regimentos de 

todas as IES. Todo esse processo demanda algum tempo, ou seja, a demora nos trâmites 

para a criação do curso em estudo na UFC não foi exclusividade do curso de 

Secretariado.  

 
Você acredita que houve algum preconceito em algum momento no processo de 
implantação? 

 
Preconceito propriamente não, mas eu acho que houve uma resistência 
devido ao descrédito na profissão que graças a Deus hoje regulamentada por 
Lei e agora com a exigência do Ministério do Trabalho de ninguém entrar na 
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profissão sem a formação a coisa mudou. Agora o profissional de 
secretariado já é respeitado e as empresas quando vão admitir primeiro 
perguntam se você tem formação em nível superior (ENTREVISTADA A).  

 
Sim houve. Por que haviam, não sei como está hoje pois estou afastada da 
função mas na época, primeiro a Secretária tinha que ser bonita e depois ser 
amante do chefe. Isso existia. E rotulavam que todo mundo que era 
empregada doméstica era secretária. E não é, empregada doméstica não é 
secretária. Você é Secretária quando você atinge o perfil X, qual é esse 
perfil? Você tem que ter curso superior, você tem que ter redação própria, 
você tem que falar inglês, você tem que saber se comunicar, você tem que 
saber redigir, você tem que saber ser gestora, você tem que saber atender um 
telefone. Essas meninas não têm isso, elas são preparadas para fazer outras 
coisas. Mas como é que o pessoal diz? Minha secretária. Essa é uma luta que 
é para vocês que são novas, essa é de vocês viu. Porque que ela já existia no 
nosso tempo e ainda permanece. Isso acaba com a gente, e havia muito isso 
de ser bonita e ser amante do chefe (ENTREVISTADA B). 
 
Sim. Por exemplo. Nós fomos chamados para a reunião do conselho que era 
para firma o curso já. Ai tinha três estudantes do PT, tinha mais três que era 
de outros partidos, tinha um que comandava o conselho, mas era um 
professor da própria Universidade. Então quando foi marcada essa reunião 
eu perguntei ao Reitor se podia levar minha diretoria pra vê, ele disse: vixe 
Dona C nunca houve isso, mas tudo bem, mas elas não vão ficar na mesa, e 
antes disso nos criamos aqui no Ceara o CETREDE, curso técnico, olha esse 
curso nos levamos para o Brasil todo, nos fomos para a UNIFOR e a UECE 
e nada, então fomos criar o curso técnico e a luta continuo para o curso 
superior, mas esse curso foi uma maravilha, em todos os congressos eles iam 
com a gente, os professores, o coordenador. Então dessa reunião um dos 
estudantes, aliás um dos que era do PT, era contra a criação do curso, dessa 
confusão toda quando o presidente do conselho explicou, eles disseram que 
não sabiam o porquê dessa criação, porque empregada domestica era 
chamada secretária, secretária não tinha essa valorização, secretária era 
conhecida como sentava no colo do chefe, ai eu ouvi quatro prerrogativas 
dele, ai eu pedi a palavra e  disse assim: eu vou dizer a pura verdade, 
realmente tem muita mulher rica que não quer dizer que tem uma empregada 
e disse que tem uma secretária, mas agora com a implantação da Lei nos 
estamos muita atentas a isso, aquela que dizer minha secretária nos vamos lá 
e exigir que ela assine a carteira e pague o salário digno, outra coisa também 
é qualquer casinha inventava um curso de secretariado, nos fechamos três 
aqui em Fortaleza. Ai eu disse assim; você tem essa imagem do profissional 
de Secretariado é porque realmente nos não tínhamos segurança legitima, 
jurídica, nos não tínhamos, mas agora nos temos e vamos atrás realmente de 
quem sai da lei. Mas com suas palavras eu fecho que ai vem do senhor seu 
pai, talvez o senhor seu pai seja uma pessoa que não saiba trazer para sua 
empresa uma profissional e sim uma vagabunda e a senhora sua mãe se tem 
uma secretaria em casa não é uma domestica, ela vai ter que reconhecer. Ai 
o presidente falou assim: olha rapaz não é assim, que é isso? Que você tá 
dizendo? Ai ele falou é porque eu só ouço isso, então vou lhe dizer uma 
coisa essa vai ser a ultima vez , mas pode ficar certo o exemplo é do seu pai. 
Ai o presidente falou não quero mais saber nenhuma de vocês, não quero 
mais ouvir mais nenhuma coisa, vamos reconhecer o curso 
(ENTREVISTADA C).  

Um problema bem presente no período das lutas pelo reconhecimento do curso, 

de acordo com as falas das entrevistas, é o desconhecimento pelo qual passa os 

profissionais de Secretariado Executivo. Segundo as falas, o principal motivo desse 
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preconceito era a denominação de empregadas domésticas ou pessoas sem qualificação 

de secretárias, isso acabou por denegrir a imagem das reais profissionais. 

 Outro modelo de preconceito era a ideia que as secretárias eram escolhidas 

pela estética física e não pela capacidade profissional e pela imagem que se tinha de 

secretária tendo casos extraconjugais com o chefe. No site da FENASSEC existem 

inúmeros casos de uma exposição negativa da profissão pelos meios de comunicação 

em massa, e a maioria trata sobre piadas sobre relações mais intimas entre a secretária e 

o chefe. Paim e Pereira (2010) analisaram essa temática em seus estudos, observando 

que ainda existe um preconceito sobre a relação entre secretária e chefe do sexo 

masculino, o que prejudica a imagem da profissão perante a sociedade que desconhece 

as atribuições e competências desses profissionais, que são tão essências para o 

desenvolvimento da empresa que atua.  

Ao analisar o desenvolvimento da profissão de Secretariado Executivo, 

percebe-se que no inicio, conforme Nonato Júnior (2009), as atribuições desses 

profissionais eram limitas e se restringiam a execução de tarefas técnicas e rotineiras, 

conforme a Lei nº. 6.556/78 que dispunha que para ser um Secretário era necessário 

apenas certificado de curso regular de secretariado em nível de 2º grau, e ter uma 

secretária era sinal de status. Contudo com o desenvolvimento de novas tecnologias, 

segundo Silva (2006), o profissional passou a ganhar maior destaque das organizações e 

passou a desenvolver atividades mais complexas e para tanto passou a ser necessário 

uma formação mais abrangente, ou seja, surgiu a necessidade de um curso superior 

dessa área.    

Como você avalia o grau de dificuldade do processo de implantação? 
 

Eu digo que foi um processo exaustivo, as dificuldades foram imensas, 
porque se a gente parar para pensar a gente ver que dez anos não são dez 
meses, nem dez dias. Foi muito tempo, era o caso de a gente parar e dizer 
assim: vamos desistir não vai dá, mas a perseverança passou por cima de 
tudo isso e conseguimos o desejo maior que foi a implantação do curso 
superior em secretariado executivo na UFC (ENTREVISTADA A). 

 
Essa pergunta está presa àquela outra. Mais isso está mais a cargo da própria 
Universidade (ENTREVISTADA B). 

 
Foi uma luta cansativa, mas muito bonita (ENTREVISTADA C). 

 
As Entrevistadas afirmam que houve uma grande dificuldade na implantação 

do curso o que acabou gerando um longo período de espera para que o curso fosse 

finalmente implantado, demorando dez anos para ser implantado. 
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Conforme as falas das Entrevistadas desse e dos demais questionamentos,  

percebe-se que a demora da aceitação do curso de Secretariado Executivo se deu pelo 

desconhecimento do curso, o que acabava por gerar dúvidas quanto a necessidade de um 

ensino superior para essas profissionais. 

 
Existiram pessoas que se mostraram indispostas a ajudar? Se sim, quais motivos, 
você acredita que possam ter contribuído para tal comportamento? 

 
Indispostas, não. O que se falavam cada uma dentro do seu tempo do seu 
modo facilitava, porque se você tá na profissão e vêm uma questão como 
essa sobre a implantação de um curso que só vai elevar seus conhecimentos, 
então a gente não passou por essa fase de ter pessoas que não quisessem 
colaborar com a implantação do curso. Além da exigência por parte da UFC 
das mil assinaturas, ela também exigiu que o Sindicato apresentasse a grade 
curricular, então pra isso nos recorremos as universidades que já tinham 
implantado o curso, ai vem grade da Bahia, do Rio de Janeiro de São Paulo e 
juntamente com a professora Criseida nos apresentávamos essas grades de 
outras universidades e ela juntamente com a diretoria do sindicato formaram 
uma grade nossa que aqui existe até hoje. Para juntar as mil assinaturas era 
vinte pessoas na rua em porta em porta, a partir de pequenas, médias e 
grandes empresas buscando secretárias para conseguir as mil assinaturas 
(ENTREVISTDA A). 
 
Todo processo criativo gera discórdia, até uma idéia que você tem na sala de 
aula você joga e nem a turma toda aceita. O processo criativo gera discórdia, 
então tinha gente que não dava valor que não queria e dizia pra que 
secretária com curso? Precisa não, coloca um salto, fica bonitinha e fica lá 
na frente como uma bonequinha. Mas não era isso que nós queríamos, nos 
queríamos uma profissional em Secretariado. E a gente lutava para que essa 
mulher fosse inteligente, fosse profissional, fosse capaz e coloca-se o saber 
dela em prol do desenvolvimento da empresa. Produzisse com eficácia e 
eficiência, a gente lutava por isso. Mas para chegar a isso aqui, a Teresinha 
deve ter esse número, que a Teresinha nunca se afastou do Sindicato eu me 
afastei. Então ela deve ter esse número, isso foi uma caminhada de muitos 
anos. Essa luta começou quando a gente deve a ideia, quando a gente pensou 
não existia nada. A gente pensou em criar pense na dificuldade, ninguém 
queria ouvir, nem escutar, ninguém nos recebia, foi uma novela 
(ENTREVISTADA B). 
 
Teve o preconceito desses alunos do PT, mas tivemos muito apoio do 
restante (ENTREVISTADA C). 
 

Houve grandes problemas para convencer a todos sobre a importância da 

criação do curso, ao examinar as falas percebe-se que, como as pessoas tinham uma 

visão vaga e muitas vezes errada desses profissionais acabou por gerar certo receio 

na admissão do curso. No entanto, conseguiram-se muitos aliados na busca pelo 

reconhecimento. 

Paim e Pereira (2010), conforme citado anteriormente, em suas pesquisas 

ressaltam com ênfase que o desconhecimento das competências e habilidades 

necessárias para o exercício da profissão de Secretariado gerou a falsa idéia que 
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qualquer profissional poderia exerce a referia profissão, o acabou ocasionando a 

idéia que não havia motivo para a criação de curso superior em Secretariado 

Executivo. 

Quais as Instituições educacionais que vocês procuraram para a implantação do 
curso e qual foi o posicionamento delas?  

 

A UFC, a UECE e a UNIFOR. E elas duas alegaram que não tinham 
demanda como também a UFC alegou que não tinha demanda ai exigiu o 
abaixo assinado de mil assinaturas quando nos conseguimos não tinha mais 
o que pedi e foi implantado (ENTREVISTADA A).  
 
Vou ser sincera, não me lembro. Mas eu sei que nós batemos em muitas 
portas e, nós conseguimos o técnico em secretariado no CETREDE que é 
ligado a UFC e a partir daí foi que chegamos a UFC para propor a criação 
do curso superior (ENTREVISTADA B). 
 
UNIFOR que alegou que não tinha professores específicos pra isso, e a 
UECE que alegou que não tinha professores suficientes para isso 
(ENTREVISTADA C).  

 
As Universidades procuradas pelas entrevistadas para implantação do curso 

foram a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), a Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). Conforme a entrevistada B através 

do curso Técnico em Secretariado do Centro de Treinamento e Desenvolvimento 

(CETREDE) ligado a UFC foi possível chegar a UFC para solicitar a criação do curso 

de graduação na aérea secretarial. 

De acordo com a Entrevistada C a UNIFOR alegou que não tinha professores 

especializados dessa área o que ratifica a afirmação de Nóbrega e Adelino (2012), pois 

de acordo com os autores um dos principais desafios para a educação superior em 

Secretariado Executivo no Brasil é a ausência de professores especializados na área 

secretarial e as aulas acabam sendo ministradas por professores com especialização em 

outras áreas, entre elas a psicologia e a administração. Já a UECE, alegou não ter 

professores suficientes para atender a demanda de um novo curso na instituição.  

 

5.2 Processo dos trâmites para a criação do curso de Bacharelado em Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará. 

 

No segundo momento da entrevista buscou-se conhecer todo o processo para a 

implantação do curso de Secretariado Executivo na UFC, para tanto foram feitos 

questionamentos sobre o ano que se iniciou a luta, o que disseram os dirigentes da UFC 
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diante do pedido da implantação do curso, assim como outras perguntas que induzam as 

entrevistadas a narrarem o processo vivenciado no período do processo pela a 

implantação do curso em estudo.   

 

Em que ano exatamente começou a luta pela criação do curso?  E qual era a quantidade 

de pessoas envolvidas?  

 
A luta começou no ano da lei. A lei saiu em 85. Em 85 mesmo, nós 
começamos a luta. Você viu que 85 pra 95 foram 10 anos tentando. Então, 
passamos muito tempo, mas o sonho foi tornado realidade, porque quem 
abriu as portas foi a UFC que apesar de ser um curso reconhecido e é um 
curso gratuito. A diretoria. Nós tínhamos, na época, a Presidente com a Vice 
que elas participavam ativamente das reuniões na UFC. Então, quando elas 
voltavam, a diretoria se reunia e cada uma ficava fazendo sua parte para 
ajudá-las no transcorrer do processo. (ENTREVISTADA A) 
 
 
 B- Eu me lembro bem, foi em 85. Mas a luta da gente já vinha dos anos 80. 
A gente estava sempre preocupada, quem fazia parte da diretoria, porque nós 
não fazemos alguma coisa para melhorar o desempenho dessas meninas e, 
para que elas tenham um título para poder reivindicar os seus direitos. Por 
que não tinha nada, como você iria reivindicar? E sou secretária. Como? O 
que você tem, cadê o curso, treinamento, o que existe? Não tinha nada. 
Então, isso afligia muito o sindicato. O sindicato tem um papel muito 
importante na vida do profissional secretário de Fortaleza(ENTREVISTADA 
B). 
 
Bem o Sindicato, não lembro o ano especifico, mas a luta foi eu a Vice, a 
Teresinha, mas a Vice era secretária do BNB, ela trabalhava um expediente e 
no outro ia pra cá trabalhar ( ENTREVISTADA C). 

De acordo com as respostas obtidas no questionamento sobre quando teve 

inicio a luta pela a implantação do curso de Secretariado Executivo na UFC e quais as 

pessoas envolvidas, pode-se afirmar que o processo pela implantação teve inicio em 

1985, mesmo ano da promulgação da Lei nº. 7.377/85. A entrevistada B ressalta que a 

luta já existia desde 1980, mas se intensificou no ano de 1985 devido a referida Lei.   

De acordo com a Lei nº. 7.377/85 que foi complementada em 1996 pela Lei nº. 

9.261, para ser um profissional de Secretariado Executivo é necessário que o 

profissional seja diplomado no Brasil por Curso Superior de Secretariado, reconhecido 

na forma da lei, ou diplomado no exterior por curso superior de Secretariado, cujo 

diploma seja revalidado no Brasil, na forma da lei (BRASIL, 1996). Diante deste 

exposto os cursos superiores de Secretariado Executivo ganharam maior destaque no 

cenário nacional e surgiu a necessidade de ser ter um curso superior de Secretariado no 

Estado do Ceará. O curso da UFC foi criado na mesma época da reformulação da Lei, 
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foi o período de facilidades do Governo Federal para abertura de cursos – expansão do 

ensino superior. 

 
O que disseram os dirigentes da UFC com relação ao pedido? 
 

Achavam também que era um curso novo, então eles não acreditavam muito 
que tivessem uma boa aceitação. É aquela velha história, você vai plantar 
alguma coisa nova tem uma serie de perguntas, como será que vai dá certo, 
porque que estão pedido, pra que estão pedido, pra que secretária formada. 
Então depois do que aconteceu a gente ver que hoje é impossível não existir 
o curso porque as empresas tem que cumprir a Lei e nos passamos muito 
tempo com esses profissionais entrando pela janela. Pessoas diziam “ sou 
secretária” colocavam até o nome executivo sem ter feito a formação, hoje 
não mais. O Ministério do Trabalho dá em cima, o Sindicato não tem poder 
de fiscalizar, de ir das empresas para saber se elas estão admitido 
profissionais com formação superior, mas o Ministério do Trabalho poderá 
fiscalizar e encontrando uma empresa que onde exista uma profissional se a 
formação a empresa é punida ( ENTREVISTADA A). 
 
Nós tivemos uma aceitação muito boa pela UFC. Porém eles falaram que 
iam estudar o caso e exigiram uma pessoa do Sindicato lá para fazer o 
projeto com eles e eu fui designada para trabalhar no projeto e fiquei quatro 
meses trabalhando na UFC (ENTREVISTADA B). 
 
Fomos para a Federal, que foi com o Dr. Pedro Albuquerque, o Reitor 
daquela época, que nos atendeu muito bem nessa proposta, pediu toda a 
papelada que nos levávamos, ai ele aceitou de muito bom grado o curso, 
nomeou logo uma professora pra ficar com os contatos, essa coisa toda, a 
professora Criseuda, foi ela que nos ajudou muito na criação do curso, então 
com um mês ele retornou a ligação, para nós e nos chamou pra conversar e 
daí já passou pra criação do curso (ENTREVISTADA C). 
 

Após analisar as falas percebe-se que a entrada do curso na UFC, conforme 

Entrevistada A, foi retardada pelo preconceito que manchava a imagem desses 

profissionais e por ser considerada uma profissão que não necessitava de formação 

acadêmica, tendo em vista que diversos trabalhadores se auto-dominavam secretários 

mesmo que não possuíssem educação técnica. 

Todas as informações relatadas pelas entrevistadas ratificam as afirmações de 

Ferreira (2009), pois de acordo com o autor o pedido pela implantação do curso na UFC 

não obteve aceitação do seu projeto dos órgãos da Universidade, pois os mesmos 

acreditavam que bastava o curso técnico em secretariado e desconheciam a existência de 

curso superior nessa área. 

É possível perceber divergência nas visões da aceitação do curso na UFC, a 

Entrevista A ressalta o preconceito existente como fator que retardou a criação do curso 

na Universidade Federal do Ceará, entretanto as Entrevistadas B e C discorrem que os 

dirigentes da Universidade citada acima acolheram de bom grado o pedido para a 

implantação do curso. Diante dessas divergências surge a dúvida de como foi visto 
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pelos dirigentes da UFC o pedido para a implantação do curso, mas todas as 

entrevistadas afirmaram que foram feitas exigências, como a busca por 1000 assinaturas 

e a elaboração da proposta curricular para que o curso fosse enfim criado. 

 
Depois da aceitação da UFC pela criação do curso quanto tempo durou o processo de 

criação? 

Desses dez anos foram os anos de trabalho para que a UFC abrisse as portas 
para o curso ser implantado. Quando nos começamos em 1985 e a resposta 
do sim do Reitor foi em 1995, então foram dez anos (ENTREVISTADA A). 
 
É outra coisa que deve ser pegue no Sindicato porque lá tá escrito quando 
foi (ENTREVISTDA B). 
 
Foi logo em seguida o Professor Albuquerque saiu, foi um ano, não foi um 
ano todo não (ENTREVISTADA C). 
 

O processo de implantação do curso na UFC, conforme a Entrevistada A foi 

em torno de dez anos. Período que corresponde o inicio das propostas para a criação do 

curso, iniciado em 1985, ano que da criação da Lei nº. 7.377, assinada pelo então 

Presidente da República José Sarney, em 30 de setembro de 1985, que estabelece 

critérios para o enquadramento profissional tanto em Secretariado Executivo como para 

o Técnico em Secretariado, além de traçar as atribuições de cada nível profissional e 

exigir o diploma de curso superior em Secretariado Executivo para o exercício da 

profissão. 

A criação do curso ocorreu em 1995, tendo no mesmo ano ocorrido o primeiro 

vestibular para Secretariado Executivo. Ao analisar as falas das entrevistadas desse e 

dos demais questionamento pode-se afirmar que o desconhecimento do curso e 

principalmente a idéia de que não era necessário ensino superior para profissionais de 

Secretariado teve conseqüência a demora de dez anos para se provar e criar um curso na 

área secretarial. 

Ressalta-se que houve divergências das falas das entrevistas, pois a 

Entrevistada C afirma em sua fala que a implantação foi rápida, acredita-se que a 

Entrevistada C partiu do momento em que a UFC acatou a solicitação para a criação do 

curso, e não o momento em que a luta teve iniciou.   

Em que locais vocês tiveram que ir para que a criação do curso ocorresse na UFC? 
 

Nós fazíamos as reuniões na Faculdade de Atuária, onde o curso começou e 
onde está até hoje. Era ali que se reuniam as dirigentes do Sindicato com os 
professores da UFC para estudarem os projetos e vê sobre a viabilidade da 
abertura do curso (ENTREVISTADA A). 
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Pelo que me lembro, quando a gente chegou à UFC tivemos uma abertura 
muito grande e a gente focou na UFC (ENTREVISTAD B). 
Na própria Universidade (ENTREVISTADA C). 
 

É percebível, através das falas, que a UFC permitiu que a criação do curso se 

consolidasse, já que aceitou que as reuniões ocorressem no próprio prédio da 

universidade que se tornou o local de inicio do curso e onde são ministradas as aulas do 

curso até os dias atuais. O prédio utilizado para as reuniões e onde funciona até hoje o 

curso é a Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade, Secretariado 

Executivo e Finanças. 

 

5.3 Nível de envolvimento dos idealizadores do curso na implantação e 

implementação do curso de Secretariado Executivo. 

 

Para finalizar a entrevista os questionamentos foram direcionados para 

compreender o nível de envolvimento dos idealizadores do curso de Secretariado 

Executivo para a implantação do mesmo na Universidade Federal do Ceará. 

 

Quais os envolvidos na luta para a implantação do curso na Universidade Federal do 
Ceará? 

 
Na época a Presidente do Sindicato, Zorade Ferreira Guedes, a vice-
presidente, Maria José Figueiredo. Eu estava nessa época como diretora 
cultural e outras mais, mas o envolvimento das duas foi profícuo porque elas 
iam a Universidade juntamente com a professora Criseuda pressionar o 
reitor para que o curso funcionasse ( ENTREVISTADA A). 
 
O Sindicato, toda a diretoria da época que eu não me lembro agora, mas a 
Terezinha deve ter dado para vocês, ela tem as atas. Mas era eu, Terezinha, 
Júlia.  Terezinha tem essa relação, isso é fácil vocês pegarem, porque o 
sindicato tem. Em 85 qual era a diretoria? Eles têm todinho. Sei bem que a 
presidente era a Zoraide ( ENTREVISTADA B). 
 
 O Sindicato, o CETREDE, os Bancos que tinham muitas secretárias, 
Indústria também, que nos apoio bastante, a Delegacia Regional do Trabalho 
também nos deu todo apoio. Outra coisa muito bonita era os jornalistas 
sócias, quando nos chegávamos ao aeroporto, eles ficavam Dona C, Dona C, 
venha nos dizer como foi que ficou resolvido (ENTREVISTADA C).  

 
É possível afirmar através da analise das falas das Entrevistadas que o Sindicato 

das Secretárias do Estado do Ceará teve um papel de líder, através de seus dirigentes na 

luta pela implantação do curso de graduação em Secretariado Executivo na UFC. 

Nonato Júnior (2009) afirma que os Sindicatos das Secretárias juntamente com a 

FENASSEC foram de suma importância para a valorização e o crescimento da 

categoria. Brandão (2010) ressalta que o SINDSECE foi o responsável pela busca das 
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1000 assinaturas exigidas pela UFC para a implantação do curso, assim como por 

desenvolver a proposta curricular do curso, tendo utilizado para isso uma pesquisa junto 

as outras instituições de nível superior em Secretariado no Brasil. 

 

Vocês tiveram apoio de outras Organizações para seguir na luta da implantação do 

curso? 

Tivemos na Federação Nacional que nos somos vinte e sete estados 
brasileiros e são vinte e sete sindicatos, então existe uma Federação 
Nacional que congrega esses sindicatos. Então a Federação, vamos dizer, 
que ela era obrigada a ajudar esse processo que ela tem interesse que exista o 
curso superior em todos os estados. Então ela deu uma força, em uma das 
reuniões estava presente para poder mostrar a importância do curso superior 
em secretariado (ENTREVISTADA A). 
 
Tivemos do CETREDE. As empresas não davam valor à gente, a gente não 
existia para elas. Quando a gente conseguiu fazer o técnico em secretariado, 
a gente tinha o referencial para essas meninas poderem fazer o vestibular. A 
partir daí, com esse elemento que existia, “eu sou técnico”, focamos para 
elas fazerem o vestibular. Porque ia cair no vestibular coisas especificas de 
secretárias que não teria para outros vestibulares, mas para o secretariado 
teria que ter. Então muitas fizeram o curso (ENTREVISTADA B). 
 
CETREDE, Bancos e Indústrias que tinham secretárias (ENTREVITADA 
C). 
 

Entre as instituições que apoiaram a luta pela implantação do curso superior em 

Secretariado Executivo na UFC pode-se destacar o papel da Federação Nacional de 

Secretárias e Secretários (FENASSEC). De acordo com Nonato Júnior (2009) a 

FENASSEC é a “principal entidade de Secretariado no Brasil, atuando nas mais 

diversas situações profissionais, políticas, sociais educacionais que envolvem o 

Secretariado [...]”.  

Além da FENASSEC também se destaca o apoio do Centro de Treinamento e 

Desenvolvimento (CETREDE) vinculado a UFC que oferecia e oferece até hoje o curso 

Técnico em Secretariado. Conforme informações do site do SINDSECE a implantação 

do referido curso do CETREDE também foi uma conquista do Sindicato das Secretárias 

do Estado do Ceará. 

Segundo as falas, o curso teve o apoio de diversas instituições, tanto públicas 

como privadas. Isso facilitou a admissão do curso, pois possibilitou um maior respaldo 

pela profissão que acabou por ganhar maior importância frente à luta pelo 

reconhecimento.  

Qual foi a participação do Sindicato nessa luta? 
 

Foi intensa, porque era um sonho acalentado então a gente partiu pra luta. A 
UNIFOR fechou as portas, ninguém vai desistir, UECE não quis, ninguém 
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vai desistir, UFC enquanto nos não conseguimos abrir o curso, vamos dizer 
assim que não teve nenhum momento de relaxamento, prosseguimos na luta 
mostrando o porquê e para que e a importância do curso na nossa cidade 
(ENTREVISTADA A). 
 
Toda. Vocês devem esse curso de secretariado ao Sindicato das Secretárias 
do Estado do Ceará. Se não fosse o Sindicato esse curso ainda não existiria. 
Foi tudo ideia do Sindicato, obra do Sindicato, trabalho e luta do Sindicato 
(ENTREVISTADA B). 
 
Toda. Foi uma luta sofrida, mas muito profícua. Nossa luta foi muito bonita, 
nos trabalhávamos muito, eu já ia trabalhar com uma malinha, pra ir direto 
pra Brasília. Cansei de chegar ao aeroporto e ir direto para o trabalho ( 
ENTREVISTADA C). 

 
Conforme o discurso das respondentes percebe-se que o SINDSECE teve uma 

importância máxima na luta pela criação do curso de secretariado, de acordo com as 

falas, houve uma grande recusa pelo curso, entretanto também existiu uma união entre 

as secretárias e o órgão, que acabaram por atingir seus objetivos com a implantação do 

curso na universidade federal. 

Nonato Júnior (2009), Ferreira (2009) e Brandão (2010) ressaltam essas 

afirmações. De acordo com Brandão (2010) o SINDSECE teve um papel preponderante 

na luta pela criação do curso superior em Secretariado Executivo, pois segundo a 

mesmo foi criada uma “comissão responsável pela elaboração do projeto e criação do 

curso, com a participação efetiva do próprio Sindicato das Secretárias, que auxiliou, em 

muito, a construção da proposta curricular” (BRANDÃO, 2010, p.20).  

Após análise das falas das entrevistadas, pode-se afirmar que o processo para a 

implantação do curso de Secretariado Executivo na UFC foi longo. Percebe-se, através 

das falas das entrevistadas, que o desconhecimento e os preconceitos existentes com 

relação à profissão em estudo foi recorrente durante todo o processo de implantação do 

curso, o que ocasionou um período de 10 anos de espera e de trabalho constante dos 

profissionais de Secretariado para que o curso fosse criado  e que a profissão fosse vista 

como algo fundamental para a organização que possuem em seu quadro funcional 

Secretários e que para exercer essa função é necessário conhecimento técnico e 

cientifico que são adquiridos nos cursos superiores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os profissionais de Secretariado Executivo no Estado do Ceará estão cada dia 

mais se destacando das organizações onde atuam, o conhecimento técnico e cientifico dessa 

profissão é cada vez mais valorizado. Essas e outras situações que os profissionais de 

Secretariado do Estado do Ceará hoje podem vivenciar são decorrentes de ações travadas 

há 28 anos por secretárias que buscaram a implantação do curso superior de Secretariado 

Executivo na Universidade Federal do Ceará, tendo o SINDSECE, através de sua diretoria, 

como órgão que liderou o processo para a referida implantação. Diante desses fatos e tendo 

em vista o quase inexistente estudo sobre essa temática, fez-se necessário um 

aprofundamento sobre como ocorre todo o processo pela implantação do referido curso, e 

não houve maneira melhor e mais eficiente para compreender toda essa busca pela 

valorização do conhecimento na aérea secretarial do que entrevistando as pessoas que 

fizeram desse sonho uma realidade.  

Com base nos dados apurados na presente pesquisa por meio das entrevistadas 

pode-se constatar que o processo para a implantação do curso de Secretariado Executivo 

foi árduo e enfrentou diversos desafios, entre os principais se destaca o preconceito e o 

desconhecimento sobre a importância de um curso de nível superior para exercer a 

profissão de Secretário Executivo.  

Todo o processo pela implantação do referido curso na UFC teve inicio em 1985, 

mesmo ano da promulgação da Lei nº. 7.377/85, e seu término ocorreu em 1995, ano que 

ocorreu o primeiro vestibular para o curso de Secretariado Executivo na Universidade 

Federal do Ceará. No total foram dez anos de ações e durante esse tempo o Sindicato das 

Secretárias do Estado do Ceará liderou toda a movimentação em prol da implantação do 

referido curso. 

Conclui-se após a análise das informações coletadas, que o Sindicato das 

Secretárias do Estado do Ceará em seu propósito da criação de um curso superior em 

Secretariado do Estado do Ceará, teve como principais impulsos para o inicio do processo 

para a implantação do referido curso o cumprimento da Lei nº. 7.377/85 e a busca pela 

maior valorização desses profissionais. 

Sendo assim a resposta ao questionamento levantado inicialmente é que para a 

implantação do curso de Secretariado Executivo na UFC foi necessário que as dirigentes 

do citado Sindicato fossem em três universidades do Estado, tendo somente um aceitado a 
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criação do curso, entretanto só após o Sindicato conseguir 1000 assinaturas e aquisição de 

modelos de integralizações curriculares das faculdades existentes no Brasil que ofertavam 

o curso em estudo. 

Acrescendo ao exposto, acredita-se que foi possível atingir os objetivos propostos 

por meio dos questionamentos levantados do decorrer das entrevistadas, tendo em vista 

que através das falas das entrevistadas, pode-se identificar as dificuldades enfrentadas para 

a implantação do referido curso, todo o trâmite vivenciado para que o curso fosse aceito e 

o grau de envolvimento das pessoas que lideravam esse processo. Pode se afirmar então 

que o objetivo geral foi alcançado, tendo sido narrado pelas entrevistas todo o processo 

para que o curso de Secretariado Executivo fosse implantado na UFC. 

O presente estudo encontrou limites que influenciaram seus resultados. Um dos 

limites foi à ausência de estudos realizados com a referida temática. Espera-se com essa 

pesquisa ter contribuído para despertar maior atenção sobre a importância do curso superior 

em Secretariado Executivo e como ocorreu o processo para a implantação do referido 

curso.  Assim, as questões que surgiram nesta pesquisa ensejam novas investigações que 

busquem um maior aprofundamento na referida questão de pesquisa.  

Outra limitação que pode ser destaca é a ausência de consulta documental que 

confirmem determinados aspectos afirmados pelas entrevistadas, porém acredita-se que tal 

limite não implica em prejuízo haja vista que o foco é trazer à tona a visão e a versão da 

história viva na fala de pessoas que a vivenciaram na prática. 

Por fim, considera-se que o estudo foi proveitoso não só por resgatar e registrar os 

aspectos aqui abordados, mas pela possibilidade de nortear outros trabalhos.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 - Perguntas da Entrevista 
 

1. Quais os principais motivos que a levaram a buscar implantação do curso de 

Secretariado no Estado do Ceará? 

2. Em que ano exatamente começou a luta pela criação do curso?  E qual era a 

quantidade de pessoas envolvidas?  

3. Quais as Instituições educacionais que vocês procuraram para a implantação do 

curso e qual foi o posicionamento delas?  

4.  Quais foram os motivos alegados pelas instituições que não aceitaram o pedido? 

5.  Quais os envolvidos na luta para a implantação do curso na Universidade Federal do 

Ceará? 

6.   O que disseram os dirigentes da UFC com relação ao pedido? 

7.   Depois da aceitação da UFC pela criação do curso quanto tempo durou o processo 

de criação? 

8.    Em que locais vocês tiveram que ir para que a criação do curso ocorresse na UFC? 

9.   Vocês tiveram apoio de outras Organizações para seguir na luta da implantação do 

curso? 

10.  Qual foi a participação do Sindicato nessa luta? 

11.   Quais os maiores desafios para a implantação? 

12.  Você acredita que houve algum preconceito em algum momento no processo de 

implantação? 

13.   Como você avalia o grau de dificuldade do processo de implantação? 

14.  Existiram pessoas que se mostraram indispostas a ajudar? Se sim, quais motivos, 

você acredita que possam ter contribuído para tal comportamento? 
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ANEXO 2 – Intuições de Ensino Superior que ofertam o curso de Secretariado 
Executivo 
 

Instituições Nomenclatura Modalidade Nota ENADE 

UFV 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

5 

UEL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

PUCPR 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UCS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UNISINOS 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

UEPA 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

5 

UEPA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

FECEA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UEM 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

5 

FURB 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

5 

UFV 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UEL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

PUCPR 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UCS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNISINOS 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

UEPA 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

4 

UEPA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

FECEA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UEM 
Secretariado 

Executivo trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

5 

FURB 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

5 

UNIVALI 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

USC 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNESA Secretariado Bacharelado 3 
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Executivo Presencial 

UMESP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

USJT 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FECAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIFIEO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNIVAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNISC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

5 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIP 
Secretariado 

executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

NEWTON PAIVA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FMU 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

FOCCA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

ESURP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FATEMA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

URI 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

URI 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

- 

UNIGRANRIO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UNESC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 
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UNISUL 
Secretariado 
Executivo 

Tecnológico 
Presencial 

- 

UBC 
Secretariado 

Executivo bilíngue 
Tecnológico 
Presencial 

3 

UBC 
Secretariado 
Executivo 

Tecnológico 
A Distância 

- 

PUC GOIÁS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

PUCSP 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

4 

UFSC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIOESTE 
Secretariado 

Executivo bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

5 

UNIUV 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FACAPE 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FACAPE 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNIFAC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

ESUSPE 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UFRR 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FAM 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNIDESC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

UNIFAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNISAL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

IESB 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

IESB 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNICENTRO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNICENTRO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

CEUNSP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIPLAC 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

UNIANDRADE 
Secretariado 
Executivo 

Tecnológico 
Presencial 

- 

FBV Secretariado Bacharelado - 
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Executivo Presencial 

FAGU 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

F I B 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

- 

ESTÁCIO FAL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FSP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

FJT 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

4 

MULTIVIX 
SERRA 

Secretariado 
Executivo Trilíngue 

Bacharelado 
Presencial 

2 

CECAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

 
ISES 

Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

ISES 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FADISC 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

UNIASSELVI 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

FITS 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

SC 

IBES 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

FACIDER 
Secretariado 
Executivo 

Sequencial 
Presencial 

- 

FCA 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

2 

IFMT 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

5 

UNIPAM 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FESURV 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

2 

FATTEP 
Secretariado 
Executivo 

Tecnológico 
Presencial 

- 

FAHUG 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

- 

FASBE 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UPF 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

CEUCLAR 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNIFAI 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 
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UNAMA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

ULBRA 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

2 

FAZU 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

UNIVATES 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UNILAGO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

FIB 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

1 

IESB 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

IESF 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

UNIANDRADE 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FAJESU 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

IESPLAN 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNINTER 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

4 

FAC. UNIÃO DAS 
AMÉRICAS 

Secretariado 
Executivo Trilíngue 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UNIRON 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNILINS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FIC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UFS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UNIVAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FMU 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

PUCSP 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

4 

UFBA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UFPB 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

UFC 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

5 

FAEFD 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 
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UNIFAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

CEAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

AEMS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FACIAP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FAG 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

UNICALDAS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

FAMA 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

FAC. METROP. 
DE MARINGÁ 

Secretariado 
Executivo Trilíngue 

Bacharelado 
Presencial 

SC 

FAPEPE 
Secretariado 

Executivo Trilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

3 

IESSA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FACBRASIL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FAC. CATÓLICA 
DO CARIRI 

Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

CAMPO REAL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNIP 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

5 

UPIS 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

UCSAL 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

3 

FFSD 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

4 

CIESA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

1 

FAFI 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

METODISTA 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FASAMAR 
Secretariado 

Executivo Bilíngue 
Bacharelado 
Presencial 

1 

FAAO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

2 

FAEM 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

- 

UNICERTO 
Secretariado 
Executivo 

Bacharelado 
Presencial 

5 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC (2013) 


