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RESUMO 

 

A pesquisa é uma preocupação atual na área secretarial e busca fortalecer o debate acerca da 

cientificidade do Secretariado. As produções desenvolvidas no ambiente dos cursos de 

graduação em Secretariado Executivo podem cooperar com a construção do conhecimento em 

Secretariado, por isso o objetivo principal deste estudo é analisar as monografias do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará no período de 2010-2013, com os 

objetivos específicos de identificar as temáticas mais estudadas nos trabalhos, indicar o 

público alvo das investigações bem como apontar os aspectos metodológicos abordados nas 

monografias. A questão norteadora deste trabalho é descobrir quais tendências de pesquisa 

tem sido construídas no âmbito do curso e se essas colaboram na construção da identidade 

científica da área secretarial . Para a concretização deste objetivo realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. Tendo como fonte de dados 109 trabalhos monográficos 

do curso que se encontram depositados na Biblioteca da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade. O presente estudo possui abordagem 

predominantemente qualitativa e descritiva. Após a verificação dos resultados inferiu-se que, 

as monografias do curso mostram-se em avanço quantitativo e qualitativo, com a maioria das 

temáticas relacionadas ao Secretariado, prevalecendo o discente como público mais 

pesquisado e a ausência de rigor metodológico necessário ao campo científico, fato 

comprovado pela inexistência de informações a cerca do delineamento metodológico. A 

pesquisa concluiu que a produção acadêmica contribui de forma relevante para a 

cientificidade do Secretariado.  

 

Palavras-chave: Pesquisa acadêmica. Monografias. Secretariado Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The search is a current concern in the area secretarial and seeks to strengthen the debate about 

the scientificity of the Secretariat. The productions developed in the ambient of undergraduate 

courses in Executive Secretariat can cooperate with the construction of knowledge in the 

Secretariat, so the principal purpose of this study is to analyze the monographs of the 

Executive Secretariat at the Federal University of Ceara in the period 2010-2013, with the 

specific objectives of identify thematic the most studied topics in the tasks, indicate the target 

audience of investigations as well as to point the methodological issues approached in the 

monographs. The guiding question of this study is discover which search trends has been built 

within the course and if these collaborate in the construction of scientific identity of the area 

secretarial. To achieve this objective carried out a bibliographical research and documentary 

research. Having as data source 109 monographs of the course that are deposited in Library of 

the Faculty of Economics, Business, Accounting and Actuarial Science. The present study has 

predominantly qualitative and descriptive approach. After checking the results it was inferred 

that the monographs of course show in quantitative and qualitative progress, with most of the 

issues related to the Secretariat, whichever student researched as more public and the lack of 

methodological rigor required by the scientific field, a fact proven by the lack of information 

about the methodological design. The research concluded that the academic production 

contributes significantly to the scientific of the Secretariat. 

 

Keywords: Academic Search. Monographs. Executive Secretariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Periódicos de Secretariado existentes no WebQualis/Capes.................................. 24 

Quadro 2 - Grupos de pesquisa em Secretariado reconhecidos no CNCPq ............................. 24 

Quadro 3 - Edições do Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado ............................ 26 

Quadro 4 - Edições do Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo. ................ 27 

Quadro 5 - Quantidade de monografias por período ................................................................ 40 

Quadro 6 -  Relação com a área secretarial. ............................................................................. 40 

Quadro 7 - Títulos e palavras-chave de algumas monografias ................................................. 42 

Quadro 8 - Agrupamento das palavras-chaves em áreas do conhecimento ............................. 43 

Quadro 9 - Distribuição do público alvo das monografias ....................................................... 44 

Quadro 10 - Tipo de abordagem de pesquisa das monografias ................................................ 45 

Quadro 11 -  Distribuição das monografias por tipos de objetivos da pesquisa  ...................... 46 

Quadro 12 - Distribuição das monografias por procedimentos técnicos da pesquisa .............. 46 

Quadro 13 - Distribuição das monografias por técnicas de coleta da pesquisa ........................ 47 

Quadro 14 -  Distribuição das monografias por técnicas de análise da pesquisa.    ................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABPSEC Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado 

Capes      Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEPE      Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CNPq       Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Enade      Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ENASEC Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo 

ENEM     Exame Nacional do Ensino Médio 

ENESEC Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado 

FEAAC   Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

Funcap    Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

MEC        Ministério de Educação 

NEPES    Núcleo de Estudos e Pesquisas em Secretariado 

PPC         Projeto Pedagógico do Curso 

SBSEC    Sociedade Brasileira de Secretariado Executivo 

TCC        Trabalho de Conclusão de Curso 

UFBA     Universidade Federal da Bahia 

UFC        Universidade Federal do Ceará 

UFPA      Universidade Federal do Pará 

UFPE      Universidade Federal de Pernambuco 

UFRR     Universidade Federal de Roraima 

UFS        Universidade Federal de Sergipe 

UNIFAP Universidade Federal do Amapá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1       INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 12 

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONHECIMENTO E DA PESQUISA .......... 14 

2.1 Pesquisa Científica ........................................................................................................ 17 

2.2 Fomento à pesquisa ....................................................................................................... 20 

2.3    Pesquisa em Secretariado no Brasil ............................................................................. 22 

3. O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA UNIVERSIDADE              

..........FEDERAL DO CEARÁ...............................................................................................29 

3.1    A pesquisa no curso de Secretariado Executivo da UFC ........................................... 30 

3.2    Monografia na Universidade Federal do Ceará ......................................................... 33 

4 METODOLOGIA ......................................................................................................... 35 

4.1 Classificação da pesquisa .............................................................................................. 35 

4.2 Universo e amostra ........................................................................................................ 36 

4.3 Instrumentos de coleta de dados .................................................................................. 37 

4.4    Estratégia de análise ...................................................................................................... 38 

5.       APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  .......................................................... 40 

6.       CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 49 

          REFERÊNCIAS  .......................................................................................................... 51 

   

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa científica está diretamente ligada ao mundo acadêmico especialmente 

após a promulgação da Constituição Federal que instituiu no artigo 207 a indissociabilidade 

entre ensino, a pesquisa e a extensão na universidade brasileira. Deste modo, a pesquisa é 

indispensável para a formação acadêmica em qualquer área do conhecimento. 

O Secretariado Executivo não tem tradição em pesquisa como áreas já 

consolidadas, a exemplo da Filosofia, Linguística, Educação, Administração. A pesquisa tem 

sido uma preocupação no Secretariado nos últimos 10 anos, quando se nota certo crescimento, 

contudo ainda de forma lenta. As produções acadêmicas desenvolvidas no âmbito dos cursos 

superiores de Secretariado Executivo podem colaborar no processo de construção do 

conhecimento em Secretariado e na consolidação científica da área. 

O curso de graduação em Secretariado Executivo da Universidade Federal do 

Ceará teve sua primeira turma concluída no ano de 1999. De lá até os dias atuais, a produção 

acadêmica tem se fortalecido, até mesmo com investigações publicadas em periódicos 

nacionais e anais de eventos de cunho científico na área secretarial, suscitando questões que 

contribuem para o debate acerca da pesquisa em Secretariado. Neste curso, o trabalho 

monográfico é requisito para conclusão da formação, apesar de as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Resolução 3/2005, não estabelecerem esse critério. Assim, todo o estudante para 

finalizar o curso é submetido à iniciação científica acompanhado de um professor orientador.  

O presente estudo tem como principal objetivo analisar as monografias do curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará no período de 2010-2013, 

embasando-se na pesquisa documental realizada na Biblioteca da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), local onde estão depositados todos os 

trabalhos monográficos da referida Faculdade. Os objetivos específicos são: I) identificar as 

temáticas mais estudadas nos trabalhos; II) indicar o público alvo das investigações; III) 

apontar os aspectos metodológicos abordados nas monografias. A questão norteadora deste 

trabalho é descobrir quais tendências de pesquisa tem sido construídas no âmbito do curso e 

se essas colaboram na construção da identidade científica da área secretarial. 

Silva e Barros (2013) realizaram um estudo de análise das monografias do curso 

de Secretariado Executivo abrangendo o segundo semestre de 2011 ao primeiro semestre de 

2013 com foco na avaliação de tais trabalhos. A investigação concluiu que o panorama 

avaliativo das monografias estudadas é positivo destacando que a maioria dos trabalhos é 

orientada por docentes graduados em Secretariado Executivo e de vínculo efetivo com a 
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instituição, o que comprova a preocupação dos docentes em contribuir para a consolidação do 

curso no meio científico. 

A presente pesquisa mostra-se complementar na medida em que propõe um 

levantamento detalhado da produção monográfica do curso, servindo-se do título das 

monografias, do resumo, das palavras-chaves, das características sobre o tipo de pesquisa 

utilizada, do público que foi investigado e da relação com a área secretarial, o que justifica a 

importância deste estudo. A relevância deste trabalho é também incentivar a produção 

acadêmica do curso de Secretariado Executivo da UFC, para que os futuros estudos passem a 

abordar temas contemporâneos e relevantes para contribuir na formação de uma identidade 

científica em Secretariado Executivo do mesmo modo para a geração de pesquisa em 

Secretariado e assim um maior enriquecimento intelectual para toda a profissão.  

Maçaneiro (2012, p. 75) afirma que “a identidade científica em Secretariado 

Executivo é ainda permeada por indefinições, indagações e questionamentos iniciais. É uma 

necessidade que está surgindo em contexto de intensas discussões acadêmicas”. Como 

resultado percebe-se um processo de qualificação da produção a partir de estudos, que 

abordam a complexidade da profissão, que tangenciam outras áreas, mas que mantém o cerne 

no Secretariado, além do maior rigor metodológico. Então se quer saber se esse movimento 

também vem acontecendo no curso de Secretariado Executivo da UFC, justificando assim a 

escolha pelos últimos anos de produção monográfica. 

No tocante aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como 

sendo bibliográfica, documental e qualitativa com dados quantitativos. Inicialmente efetuou-

se uma revisão da literatura utilizando-se livros e artigos científicos relacionados ao tema. 

Posteriormente realizou-se uma pesquisa documental nas monografias disponíveis na 

Biblioteca da FEAAC. O estudo abrangeu 109 monografias do curso onde se observou os 

títulos, resumos, palavras-chaves, metodologia utilizada, o público alvo da investigação e se o 

trabalho tinha alguma relação com a área secretarial.  

 O trabalho divide-se em seis capítulos, sendo o primeiro, esta introdução. O 

segundo apresenta conceitos sobre conhecimento e pesquisa em Secretariado no Brasil. O 

terceiro capítulo discorre a respeito da história do curso na Universidade Federal do Ceará e 

suas características na produção monográfica. O quarto capítulo exibe a metodologia utilizada 

para a realização do estudo. Na quinta parte faz-se a apresentação e análise dos resultados 

obtidos no estudo. Por fim o último capítulo traz as considerações finais deste trabalho. 
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2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONHECIMENTO E DA PESQUISA 

 

Desde os tempos mais antigos a humanidade busca respostas para suas indagações. 

A busca pelo conhecimento surgiu com o próprio ser humano, por isso são inúmeras as 

definições para conceituá-lo. Para Aranha e Martins (2003, p.21), o conhecimento é o 

resultado entre o sujeito que conhece e o objeto que se quer conhecer. No entendimento de 

Luckesi e Passos (2002, p.15) “adquirir conhecimento é adquirir uma compreensão da própria 

realidade”. Segundo Fávero (2012, p.21), “não existe pesquisa sem uma compreensão do que 

seja o conhecimento”. Os autores Cervo, Bervian e Silva (2007) asseguram que o 

conhecimento é uma relação entre um sujeito que se apropria de um objeto conhecido. Para 

estes autores o conhecimento sempre acarretará a dualidade entre sujeito e objeto. 

A etimologia da palavra conhecimento provém do termo latino cognoscere, que 

significa ter noção, informação de, saber (MICHAELIS, 2008, p. 211). O homem precisa do 

conhecimento para entender seu passado, viver o presente e construir seu futuro. A maior 

parte dos autores classifica o conhecimento em quatro tipos, Trujillo (1974 apud MARCONI, 

LAKATOS, 2010, p.59) apresenta como conhecimento popular, científico, filosófico e 

religioso ou teológico. 

O conhecimento popular é conhecido também como empírico ou senso comum. 

Trujillo (1974 apud MARCONI, LAKATOS, 2010, p.59) o caracteriza como valorativo, 

reflexivo, falível, inexato, assistemático e verificável. Já para Ander-Egg (1978 apud 

MARCONI, LAKATOS, 2010, p.59) o conhecimento popular pode ser: 

a) Superficial, isto é, conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode 

comprovar simplesmente estando junto das coisas: se expressa por frases como “porque o vi”, 

“porque o senti”, “porque o disseram”, “porque todo mundo diz”; 

b) Sensitivo, ou seja, referente às vivências, estados de ânimo e emoções da vida 

diária; 

c) Subjetivo, pois é o próprio sujeito que organiza suas experiências e 

conhecimentos, tanto os que adquirem por vivência própria quanto os “por ouvi dizer”; 

d) Assistemático, pois esta “organização” das experiências não visa a uma 

sistematização das ideias, nem na forma de adquiri-las nem na tentativa de validá-las; 

e) Acrítico, pois, verdadeiros ou não, a pretensão de que esses conhecimentos o 

sejam não se manifesta sempre de uma forma crítica. 

“Conhecimento empírico é aquele adquirido pela própria pessoa na sua relação 

com o meio ambiente ou com o meio social.” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 8). É 
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adquirido com as experiências diárias, corriqueiras e saberes vividos e ensinados para outros 

de geração em geração. Pode ser denominado conhecimento vulgar ou senso comum. 

Já o conhecimento científico vai mais além do empírico como afirma Ruiz (2006, 

p.96): 

Diversamente do que acontece com o conhecimento vulgar, o conhecimento 

científico não atinge simplesmente os fenômenos na sua manifestação global, mas os 

atinge em suas causas, na sua constituição íntima, caracterizando-se, desta forma, 

pela capacidade de analisar, de explicar, de desdobrar, de justificar, de induzir ou 

aplicar leis, de predizer com segurança eventos futuros. 

 

O conhecimento científico é aquele que apresenta as características de ser real, 

contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Marconi e Lakatos 

(2010, p. 62) asseguram que o desenvolvimento de técnicas pode reformular a teoria 

existente, o que torna o conhecimento aproximadamente exato, ou seja, que pode ser mudado. 

Barros e Lehfeld (2000, p. 38) declaram sobre o conhecimento científico: 

 
O conhecimento científico surgiu a partir das preocupações humanas cotidianas e 

esse procedimento é consequente do bom senso organizado e sistemático. O 

conhecimento científico, considerado como um conhecimento superior exige a 

utilização de métodos, processos, técnicas especiais para análise, compreensão e 

intervenção na realidade. À abstração e a prática hão de ser dominadas por quem 

pretende trabalhar cientificamente. 

 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) o conhecimento científico antigamente era 

caracterizado como metódico e sistemático, pois conseguia deduzir relações entre o sujeito e o 

objeto, era dito como certo por ser possível explicar a sua certeza, e considerado geral por 

englobar o universal tornando-se válido para todos. Com passar do tempo foram 

acrescentadas outras propriedades oriundas da ciência como o interesse intelectual, o espírito 

crítico e a objetividade.  

Para Appolinário (2006, p. 12) o conhecimento científico dispõe de duas 

características fundamentais: a verificabilidade e a falseabilidade. O processo indutivo 

confirmava hipóteses valendo-se de observações da realidade e acabou tornando-se o 

chamado princípio da verificabilidade, onde se afirma que para ser considerado científico o 

conhecimento deve conseguir ser comprovado, tendo em vista que “só seria considerado 

científico o enunciado que pudesse ser verificado, isto é, posto à prova, por meio de uma 

validação empírica, por exemplo, um experimento.” (APPOLINÁRIO, 2006, p.31). 

A falseabilidade é a possibilidade que o enunciado científico tem de ser refutado. 

O princípio da falseabilidade foi proposto por Karl Popper na tentativa de separar a metafísica 

da verdadeira ciência ou ciência empírica com a tentativa de solucionar o problema da 
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indução tão defendida na época. Popper (1974 apud APPOLINÁRIO, 2006, p.33) declara que 

“só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for possível de comprovação 

pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de 

demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema”. Quanto maior a 

possibilidade de ser refutado maior o conteúdo empírico do enunciado e, certamente sua 

qualidade científica. 

Appolinário (2006) elabora uma comparação entre o senso comum e o 

conhecimento científico onde destaca que o conhecimento obtido por meio do senso comum é 

assistemático, desorganizado, ametódico e subjetivo, enquanto o conhecimento adquirido dos 

processos científicos é sistemático, organizado, metódico, objetivo e impessoal. Contudo esta 

comparação não leva o autor a afirmar que estes dois conceitos são opostos, mas que se 

completam: 

É muito importante compreender que uma forma de conhecimento não é superior à 

outra. De fato, são complementares: muitas vezes, o conhecimento científico 

depende e se origina de indagações oriundas do senso comum, o que pode acabar 

resultando em alguma descoberta científica importante. (APPOLINÁRIO, 2006, 

p.6). 

 

O conhecimento filosófico é aquele considerado valorativo, racional, sistemático, 

não verificável, infalível e exato. Marconi e Lakatos (2010, p.61) concluem que o 

conhecimento filosófico “é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os 

problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes 

da própria razão humana”. 

Para Cervo, Bervian e Silva (2007) o conhecimento filosófico parte do particular 

para o universal e com a ajuda da filosofia “habilita o ser humano a fazer uso de suas 

faculdades para ver melhor o sentido da vida concreta”. O conhecimento teológico é o 

conjunto de verdades adquiridas pela revelação divina, nos livros sagrados, acompanhadas por 

sinais e aceitos racionalmente. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.9). 

Por fim o conhecimento religioso ou teológico é o que se apoia nas doutrinas 

sagradas reveladas pelo sobrenatural, por isso inspiracional, infalível, exato e sistemático. O 

conhecimento religioso está sempre implícito a uma atitude de fé, deste modo é dito como um 

saber não verificável (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.61). 

 Appolinário (2006) apresenta o conhecimento denominado artístico. Este possui 

origem na inspiração e na emoção, ocorrendo de forma assistemática quando se entra em 

contato com uma obra de arte, uma escultura ou uma música. Appolinário (2006, p.9) 

acrescenta: “Aliás, o conhecimento artístico pode ou não assumir uma lógica similar ao senso 
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comum e á ciência. A arte pode, na realidade, assumir qualquer forma, uma vez que o que 

vale é a relação especial que se estabelece entre o observador e o fenômeno observado”. 

Não se pode isolar uma forma de conhecimento em razão de outra, pois estão 

todas juntas. Appolinário (2006, p.12) assegura que o conhecimento científico é diferente dos 

outros conhecimentos em alguns aspectos, porém é análogo em outros. Para o autor o 

conhecimento científico é sistemático, assim como o conhecimento filosófico e o religioso; 

com probabilidade verificável, como o senso comum e com eficiência falível semelhante ao 

conhecimento vulgar. 

 

2.1 Pesquisa Científica 

 

Pesquisar significa investigar com a finalidade de descobrir conhecimentos novos 

(FERREIRA, 2014). Muitos autores contribuem com definições acerca da pesquisa. Demo 

(1996, p.34) afirma que pesquisa é “um questionamento sistemático crítico e criativo, sendo 

considerada uma realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido 

teórico e prático”. Gil (1999, p.42) apresenta a pesquisa como “um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico”. Marconi e Lakatos (2010, p.139) 

entendem que “a pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais”. Para Ruiz (1991, p.48) “pesquisa científica é a realização 

concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagrada pela ciência”. 

Torna-se indiscutível que a prática da pesquisa é fundamental para o 

desenvolvimento da ciência e seu aprimoramento. “A pesquisa é atividade fundamental da 

ciência. Através dela descobrimos e nos apropriamos da realidade. Ela é geradora de 

conhecimentos” (FERRER; SOUZA, 2001, p.23). O ato de pesquisar pretende cada vez mais 

melhorar a produção intelectual crítica e conduzir às novas conquistas para toda a sociedade. 

São várias as formas de classificar as pesquisas. Para Gil (2002, p.41) usa-se como 

base os objetivos gerais podendo ser nomeadas como pesquisas exploratórias, descritivas e 

explicativas. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos utilizados, Gil (2002, p.44) atesta 

que a pesquisa pode ser bibliográfica, documental, experimental, pesquisa ex-post facto, 

estudo de coorte, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação ou pesquisa 

participativa. 
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Ruiz (2006) apresenta seis espécies de pesquisa científica: a pesquisa exploratória, 

teórica, aplicada, de campo, de laboratório e bibliográfica. A pesquisa exploratória acontece 

quando não se tem as hipóteses definidas e deseja-se apenas caracterizar o problema sem ter 

que necessariamente resolvê-lo. A pesquisa teórica tem por objetivo gerar novas teorias com o 

uso da reflexão, dedução e estudos aprofundados. A pesquisa aplicada tem como fim 

investigar, comprovar e até rejeitar possibilidades sugeridas pelos teóricos. Sobre a pesquisa 

de campo Ruiz (2006, p. 50) define como sendo “a observação dos fatos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente relevantes 

para ulteriores análises.” Ruiz (2006) assegura que a pesquisa de campo e a bibliográfica não 

são experimentais uma vez que não podem ter suas variáveis manipuladas, mas apenas 

registradas e observadas. A pesquisa de laboratório por ser experimental admite que o 

pesquisador produza fenômenos em condições controláveis. “E a pesquisa bibliográfica 

consiste no levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado assunto que 

assumimos com tema de pesquisa científica.” (RUIZ, 2006, p.58). 

De acordo com Appolinário (2006) as pesquisas científicas podem ser 

classificadas seguindo seis dimensões: natureza, finalidade, tipo, estratégia, temporalidade e 

delineamento. Na dimensão de natureza a pesquisa apresenta-se como qualitativa e 

quantitativa. Minayo et al.(2001) diz que a pesquisa qualitativa envolve a diversidade de 

significados, motivos, valores e atitudes sem preocupar-se com representação numérica. 

Appolinário (2006) admite que as diferenças e semelhanças entre as pesquisas quantitativas e 

qualitativas são bastante discutidas entre os autores gerando polêmica. A fim de não envolver-

se nesta polêmica Appolinário (2006, p.61) conclui que: 

  
A pesquisa preponderantemente qualitativa seria, então, a que normalmente prevê a 

coleta de dados a partir de interações sociais do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado. Esse tipo de pesquisa não possui condições de generalização, ou seja, 

dela não se pode extrair previsões nem leis que podem ser extrapoladas para outros 

fenômenos diferentes do pesquisado [...] A pesquisa preponderantemente 

quantitativa, por outro lado, prevê a mensuração de variáveis predeterminadas, 

buscando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis. Centraliza sua 

busca em informações matematizáveis, não se preocupando com exceções, mas com 

generalizações. 

 

A dimensão da finalidade da pesquisa está relacionada aos objetivos das pesquisas. 

A pesquisa básica não possui objetivos comerciais, mas tão somente o desenvolvimento do 

conhecimento científico enquanto a pesquisa aplicada tem por fim a criação de novos 

produtos para as necessidades do mercado (APPOLINÁRIO, 2006). Cervo, Bervian e Silva 

(2007) discorrem sobre a pesquisa básica como a busca de satisfazer uma necessidade 
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intelectual por meio do conhecimento, a pesquisa aplicada é conduzida pelo dever de ajudar 

para fins práticos, buscando solucionar problemas concretos. Sendo assim “são pesquisas que 

não se excluem, nem se opõem. Ambas são indispensáveis de conhecimentos para uma nova 

tomada de posição, enquanto a outra pretende, além disso, transformar em ação concreta os 

resultados de seu trabalho.” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.60). 

No que concerne ao tipo de pesquisa, Appolinário (2006) explica que podem 

mostrar-se como descritiva ou experimental. A primeira descreve o fato sem interferir nele 

enquanto a experimental busca explicar as causas do evento manipulando algum aspecto desta 

realidade. Gil (2008) afirma que as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição 

das características de uma população ou de uma experiência. De acordo com Santos (2007) a 

pesquisa experimental baseia-se em fazer experiências, em experimentar, com o fim de 

descobrir os fatores que produzem os fenômenos ou que por eles sejam produzidos. 

Appolinário (2006) considera as estratégias de pesquisa em relação ao local da 

coleta de dados e em relação à fonte de informação. A estratégia de pesquisa em relação ao 

local da coleta de dados envolve a pesquisa de laboratório e a pesquisa de campo sendo que a 

primeira acontece em uma situação controlada como, por exemplo, em um experimento e a 

pesquisa de campo tem os dados coletados em situações que não existe controle rígido. 

Quanto à fonte de informação as pesquisas denominam-se pesquisa documental e pesquisa de 

campo. Quando se utiliza livros, revistas, mapas, entre outros para averiguação chama-se o 

estudo de documental. Quando a pesquisa for de um fenômeno, um sujeito ou objeto que não 

seja um documento, ela será denominada pesquisa de campo. 

Segundo Santos (2007) a atividade de pesquisa pode ser caracterizada em dois 

níveis: a pesquisa acadêmica e a pesquisa “de ponta”. “A pesquisa acadêmica é, antes de tudo, 

exercício, preparação. O resultado mais importante não é a oferta de uma resposta salvadora 

para a Humanidade, mas a aquisição do espírito e método da indagação intencional.” 

(SANTOS, 2007, p.26). O autor trata a pesquisa acadêmica como uma forma de despertar o 

conteúdo crítico e criativo do pesquisador. Para o autor a pesquisa “de ponta” é aquela 

verificada pelo profissional de nível superior que busca respostas para indagações que ainda 

persistem. Santos (2007, p.27) reforça que “a pesquisa ‘de ponta’ caracteriza-se como a 

atividade típica do indivíduo que, tendo dominado as respostas comuns, já incorporadas à 

rotina de uma ciência ou profissão, parte em busca do novo, do ignorado, com intenção e 

método”. 
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2.2 Fomento à pesquisa  

 

Nota-se que a pesquisa sempre foi um componente importante para o 

desenvolvimento do ser humano dessa forma está inserida no tripé de qualquer universidade, 

juntamente com a extensão e o ensino. O artigo n° 207 da Constituição Federal de 1988 

menciona o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que deve ser 

obedecido nas universidades confirmando o papel de geradora de conhecimento (BRASIL, 

1988). A página eletrônica da Universidade Federal do Ceará discorre sobre a pesquisa 

científica nos seguintes termos: 

A pesquisa científica é uma prática humana que consiste de um conjunto de 

atividades metódicas, racionais, objetivas e criteriosas, cujo objetivo é descobrir a 

lógica, dinâmica, coerência e consistência de dados procurando argumentações e/ou 

respostas às questões relevantes para esclarecimentos de fenômenos da natureza. Ela 

eleva o nível do pensamento, aprofundada pela reflexão crítica de questões já 

abertas, explorando o raciocínio, a intuição e a experiência de domínios ainda 

desconhecidos do nosso universo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2014). 

 

A universidade passa a ser um local de fomentação da pesquisa, onde o discente 

desenvolve um comportamento crítico e reflexivo em busca de respostas para os diversos 

acontecimentos ao seu redor. Através da pesquisa científica o aluno passará a ser produtor de 

conhecimento para a academia e mais ainda para a sociedade que poderá ter acesso aos 

inúmeros experimentos e investigações em diversas áreas. 

A informação científica pode ser propagada de diversas maneiras como por meio 

de livros, periódicos científicos, eventos científicos e ainda agências de fomento à pesquisa. O 

avanço da produção científica no Brasil tem cada vez mais se expandido e este fato acarreta 

benefícios para os pesquisadores, para a sociedade em geral e para o governo. 

Segundo levantamento realizado na página eletrônica das duas instituições a cada 

ano que passa o número de bolsas para pesquisadores distribuídas pelo país tem crescido 

rapidamente. No âmbito do governo federal podem-se citar dois órgãos que oferecem bolsas 

para pesquisadores: a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No contexto 

dos governos estaduais também se constata agências financiadoras, como a Fundação 

Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) no Ceará. 

A Capes (2014) é uma instituição que reúne atividades que auxiliam no acesso a 

divulgação da produção científica, na avaliação da pós-graduação stricto sensu, na promoção 

de cooperação científica internacional, em investimentos na formação de recursos de alto 

nível no país e no exterior e ainda no fomento da formação inicial e continuada de professores 



21 

 

para a educação básica de forma presencial e a distância. Além das bolsas de estudo também 

são ofertados auxílios e apoios remunerados como ações de incentivo à pesquisa.  

Conforme dados divulgados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes, 2014), a quantidade de bolsas de Pós-graduação distribuídas em todo 

país no ano de 2011 totalizaram 70.742 bolsas, sendo 41.054 para o Mestrado, 26.108 para o 

Doutorado e 3.580 para o Pós-Doutorado. Confirmando que cada vez mais é crescente o 

investimento em pesquisa no ano seguinte, em 2012, foram distribuídas 43.591 bolsas para o 

Mestrado, 27.589 para o Doutorado e 3.663 para o Pós-Doutorado perfazendo um total de 

74.843 bolsas. 

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

uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Conforme declara CNPq 

(2014), “tem a missão de fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação e atuar na formulação de 

suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento 

sustentável e a soberania nacional”. Segundo dados disponíveis na página eletrônica da 

instituição atualmente existem 19.663 bolsas vigentes assim distribuídas: 9.059 bolsas de 

Mestrado, 8.852 para Doutorado e 1.752 de Pós-Doutorado. 

Por fim no âmbito estadual apresenta-se a Funcap que tem o papel de amparar a 

pesquisa científica e tecnológica do Estado do Ceará. Funcap (2014) declara que a missão da 

instituição é “contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Estado por intermédio 

da pesquisa científica e de sua aplicação sob as formas de tecnologia e inovação”. Dados da 

página eletrônica da Funcap (2014) demonstram que o órgão conta com dez programas de 

auxílio e nove programas de bolsas, além das bolsas de Mestrado e Doutorado que 

concederam em 2014 o total de 616 e 350 bolsas respectivamente. 

Nota-se na legislação vigente, no papel da Universidade e nos investimentos 

realizados pelo governo federal e estadual que a produção científica no Brasil está em 

ascensão. Consequentemente a quantidade de publicações nacionais e internacionais também 

tem aumentado, gerando a criação de novos conhecimentos e o fortalecimento da 

cientificidade nas diversas áreas de conhecimento.  

As discussões contemporâneas no Secretariado Executivo fazem parte desse novo 

contexto e tem provocado muitas reflexões e questionamentos até então inexistentes como a 

identidade científica da área secretarial. 
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2.3 Pesquisa em Secretariado no Brasil 

 

A pesquisa em Secretariado Executivo no Brasil passa por um processo de 

desenvolvimento. O primeiro curso de graduação em Secretariado Executivo no Brasil foi 

criado em 1969 na Universidade Federal da Bahia e o primeiro a obter reconhecimento oficial 

foi o da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 1978 e, apesar de tantas décadas já 

terem se passado, a pesquisa científica na área secretarial encontra-se na fase inicial. 

Durante (2012) expõe alguns elementos que justificam que o desenvolvimento de 

pesquisas em Secretariado é ainda inicial, como por exemplo, o fato do Secretariado não 

existir como área de conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), o número reduzido de grupos de pesquisa em Secretariado registrados 

no CNPq, a ausência de curso de mestrado na área secretarial, a restrita quantidade de 

docentes graduados em Secretariado com título de mestre e doutor, a carência de teorias que 

determinem o conhecimento em Secretariado, o escasso número de periódicos aprovados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a insuficiência de 

eventos acadêmicos no país e a pouca quantidade de livros publicados.  

Na mesma linha de pensamento, Nonato Júnior (2009) declara a falta de aparato 

científico próprio da área de Secretariado que conduza as pesquisas. Contudo é imprescindível 

que a pesquisa aconteça para gerar embasamento teórico para a atuação acadêmica. 

Bíscoli (2012) assevera que realmente é perceptível a necessidade de crescimento 

e elaboração da pesquisa em Secretariado Executivo no país no intuito de resultar mais 

reconhecimento por parte da sociedade em geral, fato que acontecerá com a maior quantidade 

de periódicos e eventos conceituados pela Capes, formação de docentes em curso de mestrado 

e doutorado bem como a criação de cursos de pós-graduação em Secretariado Executivo. 

O debate acerca da cientificidade da área vem ocorrendo com maior força nestes 

últimos cinco anos. Pesquisadores da área expressam diferentes posicionamentos a respeito, o 

que enriquece a discussão e provoca o avanço da pesquisa no país. Hoeller (2006, p. 144) 

assegura que o Secretariado Executivo não é uma ciência e sim uma prática, afirmando que:  

 

O curso de Secretariado Executivo não é uma ciência no sentido conhecido e 

explicado neste trabalho, mas sim um campo de estudo de aplicação. Nem só de 

prática subsiste um curso e o conhecimento humano, há de se compor e 

complementar o valor dos conhecimentos, como componentes intelectuais 

necessários à construção do mundo. Portanto, o Curso de Secretariado Executivo é 

voltado para diagnosticar e solucionar os problemas da realidade empresarial, 

sempre baseada em referências teóricas. (HOELLER, 2006, p.145). 
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Com outro ponto de vista, Nonato Júnior (2009, p.150) propõe a fundação das 

Ciências da Assessoria que “se propõe como um “Corte Epistemológico”, ensejando elucidar 

novas faces na gestão do conhecimento em Secretariado Executivo”. O autor destaca que a 

maioria das Ciências Sociais Aplicadas possui sua Teoria Geral desta maneira Nonato Júnior 

elabora a Teoria Geral do Secretariado (TGS): “Assim, a TGS tem por propósito a articulação 

das microteorias que embasam o Secretariado em um campo de Teoria Geral, tendo por 

alicerce os fundamentos das Ciências da Assessoria.” (NONATO JÚNIOR, 2009, p.186). 

Nonato Júnior (2012, p. 126) indica a assessoria como o objeto de estudo do 

secretariado e declara “uma vez que a assessoria é o cerne do fazer secretarial em nível amplo 

e maduro, é também a trilha que demanda pesquisas e estudos [...], aqui entendida como 

objeto de estudo do secretariado”. 

Já Sabino e Marchelli (2009, p.608) defendem que o Secretariado é “uma área de 

conhecimento interdisciplinar e com forte aplicação das teorias organizacionais”.  Os mesmos 

autores expõem que os objetos do Secretariado são distintos: 

 

No âmbito corporativo, o objeto do Secretariado são os processos administrativos e 

sua inter-relação com o sistema de gestão. Já no âmbito governamental, o objeto de 

estudo são as relações políticas e a articulação delas na sociedade. Ambos precedem 

conhecimentos teóricos interdisciplinares, mas em áreas distintas.                 

(SABINO; MARCHELLI, 2009, p.617). 

 

O posicionamento de Nascimento (2012, p.106) é similar ao de Sabino e 

Marchelli, pois entende que o Secretariado Executivo é uma área interdisciplinar por manter 

“interação constante com diversas outras disciplinas, não só das ciências sociais aplicadas 

(como economia, a administração e arquivística), como também de outras áreas do 

conhecimento”. 

Todos estes argumentos demonstram que a realidade da pesquisa em Secretariado 

está mudando. É visível o avanço especialmente nos últimos cinco anos, assim como é visível 

a propagação de uma cultura de pesquisa na área, com a conscientização de que o crescimento 

de qualquer profissão só acontecerá mediante o progresso nas pesquisas relevantes na área. 

Em se tratando de veículos para a propagação do conhecimento produzido, em 

consulta realizada no WebQualis da Capes, entidade responsável pela classificação dos 

periódicos de todas as áreas do conhecimento, é possível localizar cinco periódicos vinculados 

ao Secretariado, sendo três específicos da área e dois que envolvem várias áreas do 

conhecimento, mas que possui linha editorial em Secretariado Executivo. Dos específicos da 

área, destaca-se a Revista de Gestão e Secretariado criado em 2010 e com estrato B2 no 
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Qualis/Capes, o que é altamente positivo e indica o processo de amadurecimento da pesquisa 

secretarial. Os periódicos são: 

 

Quadro 1- Periódicos de Secretariado existente no WebQualis/Capes. 

ISSN Título do periódico Estrato 

2178−9010 Revista de Gestão e Secretariado B2 

2177-4153 Revista Capital Científico-Eletrônica (RRC-e) B3 

1676−045X Revista Expectativa B5 

1809−2802 Secretariado Executivo em Revist@ B5 

1806−1699 Fazu em Revista C 

Fonte - WebQualis/Capes (2014). 

 

Outra forma de envolvimento com a pesquisa em Secretariado é a participação de 

docentes e alunos em grupos de pesquisa. Martins e Zanon (2013) destacam a importância da 

participação de discentes na investigação e produção na área secretarial para acompanhar o 

mercado de trabalho. Nos grupos de pesquisa têm-se a oportunidade de participar destas 

experiências.  

O fato é que o aprofundamento da investigação, como área de conhecimento, é 

fundamental para que o distanciamento, entre universidade e mercado de trabalho 

diminua [...]. A experiência docente mostra a necessidade da produção de 

conhecimentos, principalmente na área secretarial e constante atualização. 

Cultivando o hábito de estudar continuamente, pode-se acompanhar as mudanças 

que acontecem pelo mundo, em ritmo acelerado, bem como conservar posições, em 

um mercado de trabalho extremamente competitivo. (MARTINS; ZANON, 2013, 

p.49). 

 

Segundo verificação efetuada em junho de 2014 na página eletrônica do Diretório 

dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq constatou-se os seguintes grupos: 

 

Quadro 2 - Grupos de pesquisa em Secretariado reconhecidos no CNPq. 

Nome do grupo Início Instituição/Líder Participantes Linhas de pesquisa 

Grupo de pesquisa 

em Secretariado 

Executivo Bilíngue 

2002 
UNIOESTE/ 

Carla Maria Schmidt 

15 professores 

2 alunos 

1 técnico 

Administração pública, 

Administração da produção 

e Gestão Secretarial 

Grupo de Estudos 

em Secretariado 

Executivo-GESEB 

2007 

UPF/ 

Caroline Matiello 

Vaz 

4 professores 

1 aluno 

Formação e atuação do 

profissional de Secretariado 

Gestão do 

Conhecimento nas 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 

UNICENTRO/ 

Raimundo Nonato 

Júnior 

12 professores 

2 alunos 

Gestão e Teoria do 

Conhecimento nas Ciências 

da Assessoria 

Continua. 
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Continuação. 

Nome do grupo Início Instituição/Líder Participantes Linhas de pesquisa 

Grupo de Pesquisas 

Interdisciplinares em 

Secretariado-

GPISEC 

2009 

UFS/ 

Rosimeri Ferraz 

Sabino 

7 professores 

11 alunos 

Educação, 

Gestão e Organizações, 

Linguagem, Sociologia e 

Tecnologias 

Secretário 

Executivo: que 

profissão é esta? 

2011 

IFMT/ 

Keyla Portela e 

Alexandre 

Schumacher 

2 professores 

2 alunos 

Administração,Gestão e 

Secretariado 

Núcleo de Pesquisas 

Aplicadas em 

Gestão, Secretariado 

Executivo e 

Economia-

NPGESSEC 

2014 

UNIFAP/ 

Robson Antônio 

Tavares Costa 

5 professores 

Nenhum aluno 

Consultoria, Micro-empresa 

e Inovação, Estratégias 

Empresariais, Estudo 

socioeconômico e Pesquisa 

de Mercado e opinião 

Núcleo 

Interdisciplinar de 

Estudos em 

Secretariado 

Executivo 

NIEX 

2014 

UFV/ 

Débora Carneiro 

Zuin 

2 professores 

5 alunos 

Análise do Discurso Crítica, 

Estudos Discursivos em 

torno do Secretariado 

Executivo e Gestão 

Documental 

Observatório Latino 

Americano de 

Pesquisa em 

Secretariado 

Executivo 

2014 

UFPB/ 

Chussy Karlla Souza 

Antunes e Alberto 

Santos Arruda 

8 professores 

14 alunos 

Assessoria Aberta e Gestão 

Social, Atuação Secretarial 

e Mercado, Consultoria e 

Gestão Secretarial, 

Educação para o 

Empreendedorismo 

Secretarial e Formação e 

Competências do 

Profissional de Secretariado 

Grupo de Pesquisa 

em Secretariado 

Executivo Bilíngue 

2014 

UNESC/ 

Jucélia da Silva 

Abel 

3 professores 

Nenhum aluno 

Gestão Secretarial e Línguas 

Estrangeiras Modernas e 

Língua Portuguesa 

Fonte - Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil-CNPq (2014). 

 

Nota-se que do total de nove grupos de pesquisa em Secretariado existentes no 

CNPq somente dois deles estão na região Nordeste do país (GSIPEC e o Observatório Latino 

Americano de Pesquisa em Secretariado Executivo), um na região Norte (NPGESSEC), um 

na região Centro-Oeste (Secretário Executivo: que profissão é esta?) e 55% na região Sul do 

Brasil. Constata-se que onde se encontra mais profissionais de Secretariado Executivo com 

pós-graduação (mestrado e doutorado) também se verifica a maior quantidade de grupos de 

pesquisa.  

Maçaneiro (2012) chama a atenção para a formação acadêmica dos graduados em 

Secretariado Executivo. Em pesquisa realizada em 2011, foram identificados 414 currículos 

na plataforma Lattes de graduados em Secretariado Executivo e destes apenas 4 haviam 

concluído o doutorado, 63 concluíam o mestrado e um estava cursando pós-doutorado. 

Durante (2012) denomina este fato como um círculo vicioso que acarreta obstáculos para o 



26 

 

avanço do conhecimento em Secretariado, já que para criar cursos de mestrado em 

Secretariado Executivo é necessário que se tenha secretários doutores e com pesquisas 

exclusivas. Mas como os profissionais acabam buscando formação em outras áreas 

consequentemente eles elaboram pesquisas nem sempre relacionadas com o Secretariado. 

Durante (2012, p.8) afirma que “esse círculo também justifica o reduzido número de grupos 

de pesquisa em Secretariado uma vez que os docentes participam de grupos afins com sua 

formação stricto sensu e produções acadêmicas”. 

A publicação científica também pode acontecer em eventos como congressos, 

conferências, seminários, fóruns e encontros. Apesar de serem em número reduzido, alguns 

deles tem se voltado mais para a cientificidade secretarial e assim tem colaborado na 

produção científica na área secretarial. Vale destacar dois eventos por sua contribuição na 

pesquisa em Secretariado Executivo e por terem dimensão regional e nacional: Encontro 

Nacional dos Estudantes de Secretariado (ENESEC) e o Encontro Nacional Acadêmico de 

Secretariado Executivo (ENASEC).  

O ENESEC teve sua primeira edição em 2003 sendo intitulado de I Encontro 

Nacional Estudantil de Secretariado Executivo. Tratava-se de um evento de extensão 

universitária promovido pela 1ª turma do curso de Secretariado Executivo da Faculdade 

Metropolitana de Curitiba (FAMEC). A segunda edição somente ocorreu em 2009, 

organizado pela UFPE tornando-se, a partir daí anual e itinerante, com foco nos estudantes 

dos cursos de Secretariado de todo país e suas produções acadêmicas. O quadro abaixo 

demonstra todas as edições do evento: 

 

Quadro 3 – Edições do Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado. 

Edição Ano IES Tema Central 

I ENESEC 2003 
FAMEC 

Curitiba-PR 
Sem dados 

II ENESEC 2009 
UFPE 

Recife-PE 

Gestão de Carreira: Desafios 

para o sucesso secretarial 

III ENESEC 2010 
UFS 

Aracaju-SE 

Secretariado: solução 

interdisciplinar para gestões 

IV ENESEC 2011 
UFRR 

Boa Vista-RR 
Tendências & Oportunidades 

V ENESEC 2012 
UNIFAP 

Macapá-AP 

Secretariado em foco: suas 

dimensões, dinâmica e desafios. 

VI ENESEC 2013 
UFPA 

Belém-PA 

Construindo e consolidando a 

identidade do profissional do 

Secretariado Executivo. 

VII ENESEC 2014 
UFBA 

Salvador-BA 

A autonomia do Secretário: uma 

questão de postura e valorização 

profissional 

Fonte - Elaborada pela autora (2014). 
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O ENASEC é um evento acadêmico-científico com o objetivo de discutir a 

produção científica na área de Secretariado já tendo ocorrido três edições: 

 

Quadro 4 – Edições do Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo. 

Edição Ano IES Local Trabalhos Aprovados 

1° ENASEC 2010 UNIOESTE Toledo-PR 5 resumos e 14 trabalhos completos 

2° ENASEC 2011 UPF Passo Fundo-RS 16 pôsteres e 40 trabalhos completos 

3° ENASEC 2013 UFPB João Pessoa-PB 17 pôsteres e 42 trabalhos completos 

Fonte - Elaborada pela autora (2014). 

 

Como fruto do 2º ENASEC tem-se a publicação do livro “Pesquisa em 

Secretariado: cenários, perspectivas e desafios”, que é a primeira obra que trata da pesquisa 

em Secretariado. Nela é possível encontrar reflexões de professores conferencistas do evento 

sobre a pesquisa em Secretariado e comprovar o fortalecimento da profissão por meio da 

pesquisa.  

Outro fato que merece destaque, ao se tratar da pesquisa em Secretariado, diz 

respeito à oficialização da Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC), 

ocorrida no ano de 2013, por ocasião da terceira edição do ENASEC. Oficialização porque a 

referida Associação começou a ser discutida ainda durante o 1º ENASEC, em 2010, com o 

nome de sociedade, ou seja, de Sociedade Brasileira Secretariado Executivo (SBSEC). No 2º 

ENASEC as discussões tiveram continuidade, inclusive com a elaboração e aprovação do 

estatuto da entidade e eleição de uma diretoria provisória, que permaneceu até a terceira 

edição do ENASEC. Em assembleia convocada especificamente para esse fim, durante o 3º 

ENASEC, professores e pesquisadores reuniram-se para revisão do estatuto e eleição de nova 

diretoria para o biênio. Com esses encaminhamentos, buscou-se o registro em cartório, que foi 

obtido em 20 de dezembro de 2013, CNPJ número 19.425.056/0001-16, com a denominação 

de Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado.  

Trata-se de uma associação de pesquisadores em Secretariado que possuem 

objetivos comuns como promover a pesquisa e o desenvolvimento do ensino de pós-

graduação em Secretariado, difundir as produções de trabalhos científicos e acadêmicos na 

área secretarial, promover o intercâmbio e a cooperação entre cursos de graduação, programas 

de pós-graduação, professores, estudantes e demais pesquisadores da área, entre outros 

(SINSESP, 2014). 
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A ABPSEC possui uma meta bem definida: 

 
A ABPSEC tem como meta que o Secretariado seja reconhecido como uma área do 

conhecimento pelos órgãos de fomento de pesquisa científica, incluindo o CNPq, 

além de criar condições para que possam ser abertos cursos de pós-graduação 

(mestrado e doutorado) em Secretariado. (SINSESP, 2014). 

 

Percebe-se que a pesquisa em Secretariado permanece no estágio inicial, todavia 

com as contribuições dos eventos científicos, da produção intelectual dos periódicos 

reconhecidos pela Capes, dos grupos de estudos em Secretariado espalhados pelo país, da 

criação da ABPSEC bem como do envolvimento dos profissionais, alunos, docentes de 

Secretariado, seu crescimento é cada vez mais aparente. 
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3 O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ 

 

No dia 22 de fevereiro de 1995 o projeto de implantação do curso de Secretariado 

Executivo da UFC foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e no 

mesmo ano iniciou-se a primeira turma do curso. O mesmo foi reconhecido através da 

portaria do Ministério da Educação (MEC) de n° 2749, de 12 de dezembro de 2001. O 

ingresso dos alunos acontecia por meio de vestibular anual, mas a partir do ano de 2010 o 

ingresso passou a ser por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com a oferta 

anualmente de 40 vagas no período noturno com duração de 4 anos. 

Atualmente o curso de Secretariado Executivo da UFC encontra-se localizado no 

novo bloco didático da Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade 

(FEAAC) inaugurado em abril de 2012, onde também funcionam outros cinco cursos do 

Departamento de Administração: Finanças, Administração, Ciências Atuariais, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas. O novo prédio dispõe de salas climatizadas, auditório, 

laboratório de informática, gabinetes para os professores e sala para cada coordenação dos 

cursos. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi revisado em 2006, devido a aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e em virtude da aprovação pelo Conselho 

Nacional de Educação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Secretariado Executivo, em 2005 (UFC, 2006, p.7). 

O curso tem o objetivo geral de “proporcionar aos egressos do Curso de 

Secretariado da UFC um ensino de qualidade, capacitando-os para o exercício pleno das 

funções de assessoria nas mais diversas organizações.” (UFC, 2006, p. 13). 

 Os objetivos específicos propostos são: 

 

a) Formar profissionais capazes de interagir nas diversas situações no mercado de 

trabalho;b) Estimular o raciocínio crítico-reflexivo dos fenômenos organizacionais; 

c) Proporcionar subsídios para o desenvolvimento da formação continuada em 

articulação às instituições de fomento mercadológico;d) Capacitar o profissional a 

desenvolver atitudes éticas de intervenção e transformação da realidade social; 

e) Estabelecer relações de reciprocidade e visão holística frente ao desenvolvimento 

de ações culturais e intelectuais;f) Gerir e assessorar administrativamente, com base 

em objetivos e metas departamentais e empresariais;g) Promover a capacidade de 

reflexão e análise para o trabalho em equipe;h) Exercer funções gerenciais, com 

sólido domínio sobre planejamento, organização, direção e controle. (UFC, 2006, 

p.14). 
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Nas estratégias pedagógicas existentes no UFC (2006, p.15) é possível encontrar 

algumas ações desenvolvidas pela universidade para incentivar a iniciação científica do 

discente de Secretariado Executivo da UFC. Trata-se de projetos culturais e atividades 

complementares que dão ao aluno a oportunidade de participar de seminários e eventos em 

geral articulados por outros cursos da FEAAC e pelo Departamento de Administração, grupos 

de estudos e de leitura, participação como bolsista voluntário em caráter de atividade 

complementar em projetos de pesquisas desenvolvidas nos cursos de Pós-Graduação stricto 

sensu e em Projeto de Graduação Integrada interagindo com diferentes cursos de graduação 

para fomentar a constituição de grupos de pesquisas. 

Em quase vinte anos de existência, o curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará vem gradativamente esforçando-se em inserir o estudante na 

produção científica. Cada vez mais cedo o aluno é apresentado a atividades de pesquisa que 

são desenvolvidas no curso visando desenvolver uma cultura de pesquisa no curso e na área 

de modo geral. 

 

3.1 A pesquisa no curso de Secretariado Executivo da UFC 

 

O curso de Secretariado Executivo da UFC procura oferecer ao aluno a 

oportunidade de participar de atividades que colaborem com sua formação geral e crítica, 

como, por exemplo, que incentivam a pesquisa resultando na produção de artigos para futuras 

publicações.  

Motivado pelo cenário nacional do Secretariado Executivo voltado para a 

pesquisa e o conhecimento, no ano de 2010 foi fundado o Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Secretariado (NEPES) no curso, objetivando:  

 
Incentivar a integração entre a extensão e a pesquisa científica integrando docentes, 

discentes e servidores técnico-administrativos por meio de estudos, capacitação 

profissional, consultoria, pesquisas, eventos, cursos e serviços de extensão voltados 

ao Secretariado Executivo como foco em: currículo e formação em secretariado, 

educação em secretariado, assessoria executiva e gestão secretarial. (ASSEGEP, 

2014) 

 

Atualmente o NEPES é um programa cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Ceará com atividades que envolvem alunos, bolsistas e professores. 

O NEPES congrega vários projetos tais como: 1) Projeto de Formação Profissional em 

Secretariado que visa colaborar com o ensino, pesquisa e extensão através da criação de 

cursos profissionalizantes, de capacitação e de aperfeiçoamento na área, 2) Secretariado em 
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Debate, que realiza leituras e debates de livros, exibição e discussão sobre filmes e 

documentários, apresentando novidades acerca de assuntos relacionados ao Secretariado 

Executivo, 3) projetos de pesquisa na área secretarial; 4) organização de eventos, a exemplo 

do Encontro de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo (ENEPES). 

Dado o trabalho realizado pelo NEPES, iniciado com o apoio voluntário dos 

estudantes e dos professores, desde 2013 o núcleo recebe bolsas remuneradas para os 

discentes envolvidos. Atualmente o curso conta com onze bolsas remuneradas distribuídas da 

seguinte maneira: quatro bolsas da Pró-Reitoria de Extensão, três bolsas de Iniciação à 

Docência, duas de Monitoria de Projetos de Graduação e duas de Iniciação Acadêmica. Nesta 

última os alunos contemplados não são do curso de Secretariado Executivo.  

Desde a instituição do NEPES a quantidade da produção científica dos discentes 

elevou-se consideravelmente o que pode ser comprovada pelos trabalhos aceitos em eventos 

locais, regionais e nacionais como no VI ENESEC onde foram aprovados 3 artigos, no 3° 

ENASEC foram apresentados um pôster e uma comunicação oral, um artigo exposto no III 

Seminário Internacional de História e Historiografia da UFC, 3 trabalhos no Colóquio 

Sociedade, Políticas Públicas, Cultura e Desenvolvimento (CEURCA) na Universidade 

Regional do Cariri e muitos outros. Em 2013 foram apresentados 13 trabalhos nos Encontros 

Universitários da UFC e desses, dois foram premiados como os melhores em suas áreas: um 

no XXII Encontro de Extensão e o outro no VI Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Algumas produções acadêmicas tornaram-se conhecidas a partir da publicação em periódicos 

da área como na Revista de Gestão e Secretariado, Revista Expectativa, Secretariado 

Executivo em Revist@ e Revista Capital Científico.  

Outra ação importante diz respeito à participação e organização de eventos no 

âmbito do curso, além do incentivo à participação em eventos nacionais da categoria. Pode-se 

citar como exemplos de eventos ocorridos no curso e organizados pelos discentes a primeira e 

segunda edição do Seminário de Secretariado Executivo (SEMES), o II Seminário de 

Assessoria e Gestão Pública e Privada (II ASSEGEP), o I Seminário de Comércio Exterior da 

Universidade Federal do Ceará (SEMCOMEX), o evento Realizações e Perspectivas do curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará e recentemente o Encontro de 

Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo (ENEPES). 

O Programa de Iniciação à Docência merece destaque dado sua relevância para a 

iniciação ao pensamento reflexivo e crítico no campo da pesquisa. O bolsista-monitor tem a 

oportunidade de participar de tarefas didáticas envolvendo trabalhos práticos e experimentais, 

auxiliar na preparação do material didático que será utilizado na sala de aula, participar na 
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elaboração do plano de trabalho da monitoria junto com o professor-orientador e contribuir 

com a avaliação do andamento da disciplina. São experiências que o farão estar mais próximo 

da pesquisa acadêmica investindo na sua própria qualificação como pesquisador o 

familiarizando com a cientificidade do Secretariado. 

O desejo de motivar mais ainda o desenvolvimento da pesquisa na comunidade 

acadêmica determinou a criação da primeira Pós-Graduação latu sensu com foco em 

Secretariado na Universidade Federal do Ceará. A Especialização em Assessoria Executiva e 

Gestão Pública e Privada formou sua primeira turma em 2011. Seguindo os passos da 

graduação diversos trabalhos foram aceitos em grandes eventos como uma produção científica 

no Encontro Nacional de Engenharia de Produção na cidade de Salvador, pesquisas expostas 

nos Encontros Universitários da UFC e um artigo aprovado para o XVIII Congresso Nacional 

de Secretariado (CONSEC) em Minas Gerais. 

A evidência da evolução do curso de Secretariado Executivo da UFC foi 

constatada no resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) do ano de 

2012. Este teste integra o Sistema de Avaliação da Educação Superior pertencente ao 

Ministério de Educação do país onde o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2014) declara que a finalidade do Enade é:  

 

Acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes 

de educação superior. Nesse sentido, o exame avalia os participantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais de seus 

respectivos cursos de graduação; suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender 

temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira 

e mundial e a outras áreas de conhecimento. 

 

Participaram do exame 52 alunos do curso de Secretariado Executivo da UFC 

alcançando a nota máxima da avaliação (5). Segundo dados do MEC (2013) apenas 5,4% dos 

cursos avaliados em todo o Brasil conseguiram atingir esse conceito e entre os 74 cursos de 

Secretariado Executivo avaliados somente quatro tiveram média superior a do curso da UFC, 

colocando o curso de Secretariado Executivo da UFC entre os melhores do país. 

Todas estas iniciativas do curso de Secretariado Executivo da UFC comprovam a 

importância que é dada ao fomento da pesquisa. A iniciação a uma cultura de pesquisa passa a 

ser um diferencial no momento da confecção do trabalho monográfico, pois fornece subsídios 

para o discente elaborar a monografia com mais segurança já que anteriormente teve acesso a 

iniciativas de produção científica. 
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3.2 Monografia na Universidade Federal do Ceará 

 

A produção da monografia no curso de Secretariado Executivo da UFC é o 

momento em que o discente realiza uma pesquisa utilizando métodos científicos e 

conhecimentos aprendidos no decorrer do curso de graduação podendo conceber, prosseguir 

ou aprofundar estudos em sua área de interesse (UFC, 2006). 

Para Férrer e Souza (2001) a monografia é resultado de um esforço contínuo onde 

o estudante é estimulado a ler com espírito crítico as obras de sua área de formação e 

apresentar ideias originais. Santos (2007, p.41) define monografia como “texto de primeira 

mão, resultante da pesquisa científica e que contém a identificação, o posicionamento, o 

tratamento e o fechamento competentes de um tema ou problema”. 

No ponto de vista de Marconi e Lakatos (2003) a monografia assim como a 

dissertação e tese são tipos de trabalhos científicos, já que seguem normas preestabelecidas e 

possuem conteúdos inéditos.  

 
Trata-se, portanto, de um estudo sobre um tema específico ou particular, com 

suficiente valor representativo e que obedece a rigorosa metodologia. Investiga 

determinado assunto não só em profundidade, mas também em todos os seus 

ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina. (MARCONI ; LAKATOS, 

2003, p.235). 

 

A produção monográfica no curso de Secretariado da UFC é regulamentada pela 

Resolução n° 01/2005, do Conselho Departamental da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) que apresenta a monografia como uma 

“atividade acadêmico-curricular obrigatória.” (UFC, 2005, p.1). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Secretariado Executivo a monografia é uma das modalidades do TCC que a instituição de 

ensino superior pode aceitar. As outras formas são o projeto de iniciação científica e o projeto 

de atividades relacionadas com a formação profissional ou com o campo teórico-prático do 

curso, todas conduzidas por regulamento próprio (BRASIL, 2005, p.4). De acordo com as 

Diretrizes Curriculares, o trabalho monográfico não é uma obrigatoriedade nos cursos de 

Secretariado Executivo. No curso da UFC é obrigatório, o que representa a preocupação do 

curso com a inserção do aluno na pesquisa.  

O objetivo da monografia é “apresentar resultados de uma investigação científica 

sobre determinado tema específico [...] contribuindo assim com os fins máximos da 

universidade na promoção da pesquisa acadêmica.” (UFC, 2006, p. 31).  
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Na Universidade Federal do Ceará o discente do curso de Secretariado Executivo 

elabora seu TCC no 8° semestre na disciplina de Monografia em Secretariado e sendo o 

último período possui quantidade reduzida de disciplinas, já com o escopo de amenizar a 

responsabilidade gerada pela produção da monografia. A disciplina de Monografia em 

Secretariado descreve em sua ementa que o estudante deverá realizar “pesquisa ou projeto 

pessoal, onde o aluno demonstrará sua habilidade para a manipulação de dados científicos [...] 

e outros elementos concernentes à área de concentração pela qual optou para realização”. 

(UFC, 2006, p.39). 

A Resolução n° 01/2005 assevera que a produção da monografia é realizada sob a 

orientação de um professor do quadro permanente da UFC que esteja em efetivo exercício da 

atividade. O professor orientador terá uma carga horária semanal de 2 horas como dedicação à 

orientação de cada monografia, já que cada professor de Dedicação Exclusiva pode orientar, 

por semestre, até 6 monografias e no regime de 20 horas até 4 monografias (UFC, 2005, p.2). 

Atualmente a carga horária da disciplina de Monografia em Secretariado é de 96 (noventa e 

seis) horas-aulas. 

A banca examinadora é composta de três membros, um deles é o próprio professor 

orientador, os outros dois serão sugestão do orientador. A nota final é composta pela média 

aritmética das notas da banca examinadora e o discente é aprovado se alcança média igual ou 

superior ao mínimo estabelecido pelo sistema de avaliação da UFC, atualmente nota sete. 

Caso o aluno não entregue a versão final da Monografia no prazo combinado ou falte à defesa 

pública ele é considerado reprovado por falta. Após a defesa, o aluno deverá entregar uma 

cópia em CD à coordenação do curso (UFC, 2005, p.3). 

Até o ano de 2011 as monografias eram impressas e disponibilizadas na 

Biblioteca da FEAAC, a partir do primeiro semestre de 2012 os trabalhos monográficos 

passaram a ser digitalizados e dispostos no acervo eletrônico da Biblioteca Universitária 

acessível a qualquer pessoa pela internet. 

Segundo verificação no site da Biblioteca Universitária da UFC, desde 1999, ano 

de conclusão da primeira turma do curso de Secretariado Executivo da UFC, até o período de 

2013 já foram defendidos 441 trabalhos monográficos no curso. Torna-se necessário que cada 

vez mais esta produção acadêmica colabore com os estudos secretariais abordando temas 

pertinentes que contribuem com a pesquisa em secretariado e com o desenvolvimento da 

cientificidade da área. Dada à quantidade e relevância dos trabalhos monográficos, a presente 

investigação analisou uma parte das referidas produções. 

. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho possui como objetivo principal analisar as monografias de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará do período de 2010-2013. 

Pretende-se identificar as temáticas mais estudadas nos trabalhos, indicar o público alvo das 

investigações bem como apontar os aspectos metodológicos abordados nas monografias deste 

período. 

Para Andrade (2009, p. 111) pesquisa é o “conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para 

problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. Na mesma visão, Gil 

(2010, p.1) afirma que a pesquisa “é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos”.  

 

4.1. Classificação da pesquisa 

 

A presente pesquisa tem a abordagem predominantemente qualitativa com dados 

quantitativos, visto que se pretende levantar e compreender as características dos trabalhos 

monográficos desenvolvimentos pelos estudantes do Secretariado Executivo, demonstrando 

os dados com valores percentuais. Polak, Diniz e Santana (2011, p. 71) explicam que a 

pesquisa qualitativa é “uma pesquisa descritiva e dirigida à compreensão e descrição dos 

fenômenos globalmente considerados, bem como a dinâmica existente entre a realidade os 

sujeitos pesquisados”. Neves (1996) complementa este conceito assim: 

 
Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um plano 

previamente estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis 

que são objeto de definição operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser 

direcionada, ao longo do seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou 

medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise dos 

dados; seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da 

adotada pelos métodos quantitativos. 

 

Minayo et al. (2004, p.22) afirma que “o conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade 

abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. 

De acordo com os objetivos estabelecidos, o presente estudo mostra-se como uma 

pesquisa descritiva já que descreve as características de determinado fenômeno: os trabalhos 

monográficos. “Neste tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, 
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classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles” (ANDRADE, 2009, p. 

114). 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica. 

Marconi e Lakatos (2009, p.43) explicam que a pesquisa bibliográfica “trata-se de um 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações 

avulsas e imprensa escrita”. 

Ainda com base nos procedimentos técnicos esta pesquisa também é do tipo 

documental conforme assevera Marconi e Lakatos (2003, p.173) “a característica da pesquisa 

documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias”.  Gil (2002, p.46) assegura que a 

pesquisa documental apresenta várias vantagens como utilizar fonte rica e estável de dados, o 

custo baixo precisando ás vezes apenas da disponibilidade de tempo do pesquisador e a falta 

de contato com os sujeitos da pesquisa. 

 

4.2 Universo e amostra 

 

Ao realizar uma pesquisa é praticamente impossível fazer um levantamento do 

todo, por isso torna-se inevitável investigar uma parte da população ou universo. “O universo 

ou população de uma pesquisa é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam 

pelo menos uma característica em comum” (MARCONI; LAKATOS, 1996, p.37). 

Marconi e Lakatos (1996, p.163) conceituam a amostra da pesquisa como sendo 

uma parte do universo ou população que será realmente submetida à verificação. Neste caso o 

universo é composto pelo total de monografias elaboradas ao longo da existência do curso de 

Secretariado Executivo da UFC, ou seja, 441, conforme consulta realizada na página 

eletrônica da Biblioteca Universitária da UFC. A amostra compreende 109 monografias 

(25%) produzidas pelos discentes do curso de Secretariado Executivo da UFC, nos anos de 

2010, 2011 e 2013. A intenção era analisar todo o período 2010-2013, no entanto, os 

trabalhos monográficos de 2012 não foram localizados na Biblioteca da FEAAC e nem na 

coordenação do curso até o momento de finalização deste estudo. 

Achou-se relevante optar pela investigação nos últimos quatro anos de produção 

acadêmica do curso a fim de obter dados mais próximos da realidade e englobar temáticas 

contemporâneas como os questionamentos acerca da identidade científica do Secretariado 

Executivo e debates sobre a cientificidade da área.  
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4.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a realização desta investigação efetuou-se uma pesquisa bibliográfica e a 

revisão da literatura a partir de livros, artigos científicos disponíveis em periódicos e em 

páginas eletrônicas, relacionados ao tema, em busca de conceitos sobre conhecimento e suas 

classificações, pesquisa científica, pesquisa secretarial no Brasil e o curso na Universidade 

Federal do Ceará. 

Na sequência fez-se a pesquisa documental. Marconi e Lakatos (2009, p.111) 

dispõem as técnicas de pesquisa em duas grandes divisões: documentação direta e 

documentação indireta. A pesquisa documental está inserida na documentação indireta. “A 

característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos [...] utilizando essas três variáveis- fontes escritas ou não; fontes primárias ou 

secundárias; contemporâneas ou retrospectivas” (MARCONI; LAKATOS, 1996, p.57). Neste 

trabalho a pesquisa documental empregou fonte escrita, por meio de documentos secundários 

e contemporâneos. 

A coleta de dados dividiu-se em dois momentos: o primeiro diz respeito à leitura 

minuciosa das monografias a fim de obter as informações necessárias para alcançar o objetivo 

da pesquisa e o segundo a transcrição destas informações para uma planilha elaborada pela 

autora com a maior riqueza de detalhes possível. Esta planilha era dividida por período e nela 

constava o título do trabalho, o que foi investigado na pesquisa, as palavras-chave, os aspectos 

sobre a pesquisa (tipo de abordagem, classificação quanto aos objetivos, procedimentos 

técnicos, tipo de análise utilizada e instrumento de coleta de dados) e por último se o assunto 

tinha alguma correlação com o Secretariado. 

As monografias do ano de 2010 e 2011 encontravam-se acessíveis na Biblioteca 

da FEAAC no formato impresso. Permitiu-se manuseá-las nas dependências do próprio local 

ou serem levadas como empréstimo. Os trabalhos monográficos datados a partir de 2012 

deveriam estar em forma digital e liberados na página eletrônica da Biblioteca Universitária 

da UFC, contudo as do curso de Secretariado Executivo ainda não haviam passado por este 

processo e não foram localizadas até o final deste estudo. Em relação aos trabalhos 

monográficos do ano de 2013 foi necessária uma autorização da direção da Biblioteca da 

FEAAC para ter acesso aos CDs contendo as monografias do curso deste período, já que 

ainda não tinham sido disponibilizadas na página eletrônica da Biblioteca Universitária. As 

mesmas só puderam ser manuseadas na sala da coordenação da Biblioteca com a supervisão 

de uma bibliotecária sendo vetada a saída do material daquele recinto.  
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4.4  Estratégia de análise 

 

Aplicou-se a análise de conteúdo como estratégia de análise para o referido 

estudo. Segundo Marconi e Lakatos (2009, p.111) entende-se como uma técnica de pesquisa 

de documentação direta inserida na categoria da observação direta extensiva que “permite a 

descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação”. 

Complementando esta ideia o autor declara que a técnica de análise de conteúdo é 

dividida em três fases. A primeira delas é estabelecer a unidade de análise, ou seja, o elemento 

que será investigado. Posteriormente na segunda fase determinam-se as categorias de análise, 

a forma que as informações serão selecionadas e classificadas. Na última fase acontece a 

seleção da amostra que dependerá dos objetivos e questões da investigação (ANDER-EGG, 

1978 apud MARCONI, LAKATOS, 1996, p.117). 

Para Minayo et al. (2004, p.74) a análise de conteúdos tem duas funções: verificar 

hipóteses e/ou questões e descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos. O presente 

estudo adota os temas, títulos, palavras-chave e metodologia das monografias como as 

unidades de registro. Selecionou-se o campo do Secretariado e quatro grandes áreas de 

conhecimento do CNPq (Linguística e Letras, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas 

e Outros) como categorias para alocar as palavras-chaves e as várias classificações das 

pesquisas para separar os delineamentos metodológicos. Estas áreas do conhecimento foram 

adotadas, pois são as que dialogam diretamente com o Secretariado Executivo e pode-se 

comprovar esse fato durante a análise visto que praticamente todas as monografias analisadas 

estão relacionadas com uma delas ou são específicas de Secretariado. 

Para efetivar esta observação, a análise foi dividida em fases: pré-análise, 

exploração dos trabalhos monográficos, levantamento dos resultados e interpretação deles. 

(MINAYO et al., 2004, p. 76). Na primeira fase definiram-se as unidades de registros e as 

categorias onde as palavras-chave seriam agrupadas. Na segunda fase realizaram-se várias 

leituras das monografias, atentando-se para o resumo com suas palavras-chave e identificação 

dos procedimentos metodológicos citados no decorrer do trabalho monográfico. Na terceira 

fase utilizou-se o tratamento quantitativo determinando as características mais relevantes nos 

aspectos estudados.  

Na última fase empregou-se a interpretação qualitativa mencionada por Minayo et 

al. (2004, p. 78), seguindo-se os passos: ordenação dos dados, classificação dos dados e a 

análise final. No primeiro passo mapearam-se todas as informações contidas na planilha de 
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dados, realizando-se releituras e organizando informações pertinentes. Na classificação dos 

dados determinou-se para quais categorias os dados deveriam ser direcionados observando-se 

a frequência em que cada dado apresentava-se no trabalho. Na análise final buscou-se 

articular os dados com as referências teóricas. Destaca-se que no intuito de alcançar os 

objetivos traçados no presente trabalho utilizaram-se relações e questionamentos a cerca dos 

percentuais encontrados na pesquisa.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

O presente estudo analisou 109 monografias do curso de graduação em 

Secretariado Executivo da UFC desenvolvidas pelos alunos que concluíram o curso no 

período 2010-2013. A quantidade por período é exposta no quadro: 

 

Quadro 5 - Quantidade de monografias por período. 

Período Quantidade de monografias 

2010 28 

2011 32 

2013 49 

Total 109 

                                                Fonte - Dados da pesquisa (2014). 

 

A pretensão inicial era a análise dos quatro últimos anos (2010, 2011, 2012 e 

2013), mas não foi possível em razão das monografias relativas ao ano de 2012 não estarem 

disponíveis nem na coordenação do curso e nem na Biblioteca da FEAAC, onde geralmente 

são depositadas, até o momento de finalização desse estudo. 

Observa-se que nos últimos anos a produção monográfica no curso de graduação 

de Secretariado Executivo da UFC tem aumentado. Assim pode-se inferir que a pesquisa 

acadêmica também sofreu expansão já que mais estudos foram realizados e apresentados à 

sociedade, como discorrem Silva e Barros (2013, p.29) que o Secretariado Executivo 

“expandiu-se quantitativamente e por que não dizer qualitativamente no âmbito acadêmico. 

Tal posicionamento é decorrente [...], sobretudo, pelo fomento de pesquisas que suscitam 

questões cruciais”. 

Num primeiro momento da análise, buscou-se saber se as 109 monografias 

abordavam temas relacionados com a área secretarial ou não. Para isso, observou-se o título, 

palavras-chave e resumo do trabalho. Nesse sentido, identificou-se a distribuição constante no 

quadro 6: 

 

                        Quadro 6 - Relação com a área secretarial. 

Relação com a área 

secretarial 
2010 2011 2013 Total 

Relacionadas 11 24 42 77 

Não relacionadas 17 8 7 32 

                        Fonte - Dados da pesquisa (2014). 

 

Considerou-se como sendo da área secretarial os trabalhos monográficos que 

apresentavam em seus títulos e resumos algum tipo de estudo sobre Secretariado Executivo no 
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âmbito profissional, teórico e prático. Temáticas que não traziam o Secretariado como cerne 

da pesquisa foram classificadas como não sendo da área secretarial.  

Os dados revelaram que 70% dos temas estudados são relacionados à área 

secretarial, contudo examinando esta relação por período constata-se que no ano de 2010 

apenas 40% eram temas relacionados com o Secretariado. Nota-se que o ano de 2013 possui 

85% de trabalhos correlacionados com a área, demonstrando que no decorrer destes períodos 

houve um considerável aumento dos estudos relacionados ao Secretariado e 

consequentemente um maior número de produção envolvendo conteúdos relevantes para o 

desenvolvimento da cientificidade do Secretariado.  

Vale salientar que a escolha do tema da monografia é feita pelo discente e que 

nem sempre ele está aberto a outros direcionamentos. Por isso os dados sugerem alguns 

questionamentos: o que leva o estudante de Secretariado Executivo fazer sua iniciação em 

pesquisa estudando temas que não são específicos da sua área? Como justificar uma 

significativa quantidade de pesquisas fora da área do Secretariado? 

Bíscoli (2012, p.41) acrescenta que até mesmo os graduados em Secretariado 

Executivo, têm suas investigações de mestrado e doutorado em áreas distintas o que repercute 

na evolução da pesquisa em Secretariado: “assim, enquanto buscam qualificação, os 

pesquisadores desenvolvem trabalhos na sua área de formação e pouco se dedicam ao 

secretariado executivo ou , quando o fazem, fazem atividade paralela”.  

O desenvolvimento da cientificidade do Secretariado deveria iniciar na 

universidade, local onde o discente possui a oportunidade de produzir estudos orientados por 

professores da área e com o apoio total do curso. Como ainda não existem cursos de mestrado 

em Secretariado a graduação deveria ser vista pelos alunos como uma grande e única ocasião 

de elaborar investigações específicas da área para não envolver-se no “círculo vicioso” que 

dificultam o avanço do conhecimento secretarial (DURANTE, 2012). 

 

O fato de não existir curso de mestrado em Secretariado Executivo desmotiva os 

profissionais a buscarem tal formação, e aqueles que o fazem acabam tendo que se 

inserir em outras áreas do conhecimento e realizar estudos que interessem àquela 

área, produzindo, por conseguinte, conhecimentos que nem sempre têm relação 

coma área secretarial ( DURANTE, 2012, p.8). 

 

O quadro 7 mostra o título e palavras-chave de monografias que não tem nenhuma 

relação com o Secretariado para exemplificar este enfoque. Não adotou-se nenhum critério 

específico para a escolha destas citadas logo mais: 
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Quadro 7 – Títulos e palavras-chave de algumas monografias. 

 

Ano 

 

Título Palavras-chaves 

2010 

Cadeia de suprimentos: um estudo na indústria de 

confecções 

 

Cadeia de suprimentos, indústria, 

confecções. 

Sistema Just in Time e sua aplicabilidade no ramo 

hortifrutigranjeiro: um estudo de caso na empresa 

Hortifruti Dois Irmãos em Fortaleza/CE  

Just in time, 

Estratégia Competitiva, 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

Estresse no call Center: um estudo de caso na 

empresa Contax 

Estresse, Call Center 

Logística em pós-venda: um estudo de caso em uma 

empresa cearense 

Logística, Pós-venda 

2011 

Análise do estilo de liderança na administração 

pública: estudo de caso na Cagece 

Liderança, Gerência, Administração 

Gestão democrática: um estudo de sua contribuição 

para a qualidade educacional 

Educação, Gestão democrática, 

Qualidade educacional 

A performance das exportações cearenses no 

período de 2005 e  2010 

Comércio Internacional, Exportações, 

Ceará, Infraestrutura 

2013 

Os principais instrumentos de comunicação 

utilizados pelo relações públicas para atingir seus 

públicos alvo 

Comunicação, Relações Públicas, 

Públicos, Instrumentos 

Empreendedorismo no Brasil: reflexões sobre os 

relatórios executivos GEM dos anos 2010,2011 e 

2012 

Empreendedorismo, Empreendedor, 

Pesquisa GEM 

Satisfação do cliente interno: um estudo de caso na 

Associação Costa Norte 

Colaborador, Satisfação, 

Endomarketing 

Fonte - Dados da pesquisa (2014). 

 

Podem-se deduzir alguns motivos que levam os alunos a estudarem temáticas que 

não tem relação direta com o Secretariado como, por exemplo: I) a amplitude da estrutura 

curricular do curso que permite o aluno ter acesso a outras áreas de conhecimento que 

dialogam com o Secretariado; II) a identificação com uma disciplina surgindo o desejo de 

produzir sua monografia somente acerca de uma disciplina como Administração 

Mercadológica e Comércio Exterior, não fazendo nenhuma relação com o Secretariado; III) o 

desejo de investigar um tema relacionado ao vínculo profissional por acreditar na facilidade 

da pesquisa; IV) a falta de identificação com o curso levando-o a pesquisar outros assuntos; 

V) ser orientado por um docente que não é da área secretarial. 

Para aprofundar a análise em relação à temática das monografias, adotaram-se as 

palavras-chave como objeto de investigação. As palavras-chave foram copiadas tal como 

aparecem na monografia, na sequência foram agrupadas por repetição e depois separadas 

entre as áreas do conhecimento de maior proximidade com o Secretariado Executivo. As 

palavras que foram citadas apenas uma vez não possuem numeração ao seu lado, conforme 

exposto no quadro 8. 
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Quadro 8 - Agrupamento das palavras-chaves em áreas do conhecimento. 

SECRETARIADO 
LINGUÍSTICA 

LETRAS 

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

APLICADAS 

 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 
OUTROS 

Assessoria 

3 
Correspondências 

Administração 

24 
Assédio moral Ceará 

Educação em 

Secretariado 

43 

Gêneros Textuais 

2 
Acessibilidade 

Desempenho 

profissional 

2 

Deficiência 

Auditiva 

Empreendedorismo 

Secretarial 

4 

Oratória 2 

Comunicação 

14 

 

Educação 

15 
Polícia Militar 

Gestão Secretarial 

11 

Línguas 

Estrangeiras 3 

Comércio 

Internacional 

3 

Estudo 

Bibliométrico 
 

Identidade profissional 

7 
Produção Textual 

Estratégia 

6 

 

Estresse 

2 
 

Mercado de trabalho 

20 
 

Gestão de pessoas 

5 

 

Gestão de conflitos 

2 
 

Perfil do secretário 

12 
 

Globalização 

7 

Inteligência 

Emocional 

3 

 

Secretariado 

69 
 

Liderança 

13 

Motivação 

8 
 

  
Marketing 

9 
Netnografia  

  
Organizações 

21 

Pesquisa científica 

3 
 

  
Responsabilidade 

social   4 

Políticas e 

Ferramentas 

2 

 

  

 

 

 

Relações de 

trabalho 

2 

 

   

Valorização 

profissional 

2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

As palavras-chaves aparecem no resumo da monografia e devem ser palavras 

curtas e representativas do conteúdo abordado na monografia, mas no estudo realizado foi 

possível encontrar quase frases inteiras como sendo uma palavra-chave e ás vezes termos que 

não representavam o que estava sendo discutido no trabalho. 

No momento da categorização das palavras-chave nas áreas de conhecimento 

procurou-se inserir na área do Secretariado as palavras correlacionadas com as temáticas deste 

campo. A educação presente na coluna do secretariado diz respeito a todas as palavras-chaves 

identificadas com o tema da Educação em Secretariado enquanto a educação localizada na 

coluna das Ciências Humanas aborda temáticas educacionais sem ligação com o secretariado, 
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como por exemplo, educação corporativa, qualidade da educação e acessibilidade de 

estudantes na universidade. Silva e Barros (2013, p.34) atestam que “[...] na UFC há um 

número significativo de investigações sobre temas educacionais em Secretariado, o que pode 

ser considerado bastante positivo por contribuir para as discussões que envolvem a qualidade 

de ensino, da pesquisa e da formação docente”. 

Percebe-se que a maioria das palavras-chave está focada no Secretariado. 

Vocábulos como Secretariado, Perfil, Assessoria, Mercado de Trabalho e Identidade 

Profissional mostraram-se frequentes na pesquisa, além de palavras relacionadas à Gestão 

Secretarial e Empreendedorismo Secretarial, que são termos contemporâneos do Secretariado. 

Assuntos associados á administração, comunicação, organizações e motivação também se 

apresentaram de forma constante nos trabalhos certamente por tratar-se de áreas muito 

próximas ao Secretariado e bastante abordadas nas disciplinas do curso. 

Outro objetivo do presente estudo é revelar quais são os públicos mais presentes 

nas pesquisas realizadas pelos discentes já que eles têm participação direta nos resultados das 

investigações devendo contribuir para que elas alcancem seus objetivos. 

 

        Quadro 9: Distribuição do público alvo das monografias. 

Público alvo da 

pesquisa 
2010 2011 2013 TOTAL 

Empresas 9 3 1 13 

Profissionais (SE) 5 15   6 26 

Alunos 6 6 17 29 

Professores - 1 8 9 

Funcionários 7 4 4 15 

Gestores/empresários 1 3 - 4 

IES  - - 4 4 

Outros profissionais - - 2 2 

Livros/Documentos em 

geral/anúncios/sites 

- - 7 7 

TOTAL 28 32 49 109 

        Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Por meio dos dados coletados é possível observar que os alunos, além de serem os 

produtores dos trabalhos monográficos (os pesquisadores iniciantes) são também os principais 

pesquisados, certamente por estarem mais acessíveis e quase sempre estes serem os próprios 

colegas de sala de aula, facilitando o processo de coleta de dados. Posteriormente aparecem 

em número significativo os profissionais de Secretariado Executivo e os colaboradores de 

empresas.  

No decorrer dos três anos observa-se a redução nas pesquisas envolvendo as 

empresas. Em 2010 foram nove e em 2013 apenas uma organização estudada, provavelmente 
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pela dificuldade do pesquisador deslocar-se para a organização ou mesmo a falta de 

disponibilidade de ser atendido na empresa por um responsável ou alguém da administração. 

Novos ambientes passaram a ser pesquisados em 2013, são eles: Instituições de Ensino 

Superior (IES), profissionais diferentes do Secretário Executivo e pesquisas documentais 

utilizando-se livros, anúncios de jornal e páginas da internet.  

A ampliação do que é investigado contribui para a diversidade da pesquisa 

secretarial e surgimento de novos debates. O estudo abrangendo a produção bibliográfica em 

Secretariado, a análise das estruturas curriculares dos cursos de Secretariado Executivo de 

outras universidades, as pesquisas tendo como base artigos publicados em periódicos 

reconhecidos e outras produções científicas da área secretarial servem para originar avanços 

primordiais na construção do conhecimento em Secretariado e por isso precisam ser mais 

promovidos e incentivados. 

Além dos temas e público pesquisados, buscou-se identificar os métodos e 

procedimentos metodológicos adotados nas monografias. O quadro 10 apresenta a abordagem 

da pesquisa. 

 

           Quadro 10: Tipo de abordagem de pesquisa das monografias 
 

 

 
 

 

 

 

           Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

A abordagem apresentou-se unicamente qualitativa em 57% dos trabalhos e 12% 

como quantitativa. De acordo com o que já foi comentado anteriormente há uma quantidade 

considerável de monografias pertencentes à área das Ciências Sociais e Humanas o que pode 

justificar um percentual tão grande de monografias exclusivamente qualitativas.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado [...] não podem 

ser reduzidos à operacionalização de varáveis. (MINAYO et al., 2004, p.21). 

Destaque para um significativo número de monografias que não indicam qual a 

abordagem utilizada na investigação. Em 2010 do total de 28 monografias, 50% não 

informaram a abordagem da pesquisa. Em 2013 este valor reduziu para 10%, contudo pode 

ser considerado um percentual elevado e um aspecto negativo por tratar-se de um conceito 

importante na metodologia do trabalho que merece precisão. 

METODOLOGIA 

Abordagem 2010 2011 2013 TOTAL 

Quantitativa 7 3 3 13 

Qualitativa 6 19 37   62 

Qualitativo-quantitativo 1 0 4 5 

Não informada 14 10 5 29 

Total 28 32 49 109 
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O quadro 11 focaliza a classificação segundo os objetivos da pesquisa.  

 

            Quadro 11: Distribuição das monografias por tipos de objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A análise apontou que 38% das monografias declararam-se somente descritivas e 

25% somente exploratórias. Torna-se importante ressaltar a ausência de pesquisas 

exclusivamente explicativas provavelmente por envolver o aprofundamento do conhecimento 

da realidade e por ser um tipo mais complexo de pesquisa para ser desenvolvida por alunos de 

graduação, ou seja, iniciantes em pesquisa. 

Dando continuidade a análise das características metodológicas dos trabalhos 

monográficos o quadro 12 mostra a distribuição segundo as categorias adotadas dos 

procedimentos técnicos.  

  

         Quadro 12: Distribuição das monografias por procedimentos técnicos da pesquisa. 

        Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

Os valores representam a quantidade de trabalhos que se denominavam das 

categorias citadas, ou seja, no ano de 2010, das 28 monografias, 24 afirmaram ter empregado 

a pesquisa bibliográfica na sua investigação. Percebe-se que dos 109 trabalhos pesquisados 

89% usaram a pesquisa bibliográfica em seus estudos. 

 A presença da pesquisa de campo aumentou com o passar dos anos e foi aplicada 

em 49% das monografias. Em 22% declarou-se ter utilizado o estudo de caso e 25% a 

pesquisa documental. Em alguns trabalhos examinados o autor refere-se a duas ou mais 

categorias ao mesmo tempo, contudo consideraram-se os valores separadamente. 

METODOLOGIA 

Objetivos 2010 2011 2013 TOTAL 

Descritiva 5 8 28 41 

Explicativa - - - - 

Exploratória 7 12 10 29 

Descritiva e exploratória 8 3 5 16 

Descritiva e explicativa - 1 1 2 

Descritiva, exploratória e explicativa - - 1 1 

Não informado 8 8 4 20 

Total 28 32 49 109 

METODOLOGIA 

Procedimentos técnicos 2010 2011 2013 TOTAL 

Bibliográfica 24 32 41 97 

De campo 9 20 24 53 

Documental 7 9 12  28 

Estudo de caso 10 8 6 24 

Não informado 1 - 6 7 
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Constatou-se um aspecto negativo no que diz respeito ao grande número de 

trabalhos que não traziam informações sobre os procedimentos técnicos aplicados. Salienta-se 

que o maior número (6) registrou-se no ano mais recente da produção monográfica (2013). O 

que leva a indagar como está a busca pela a qualidade da pesquisa dos discentes, pois mesmo 

sendo um período com significativa produção acadêmica alguns trabalhos ainda não se 

preocuparam em detalhar a forma que realizaram sua pesquisa. 

Após a análise dos procedimentos técnicos empregados nos trabalhos passou-se 

para o passo seguinte: selecionar a melhor forma de reunir os dados para armazenar as 

informações da pesquisa.  

O quadro 13 exibe as técnicas de coleta mais aplicadas nas monografias 

analisadas. 

 

        Quadro 13: Distribuição das monografias por técnicas de coleta da pesquisa. 

        Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Os dados mostram que apenas 30% dos trabalhos monográficos não empregaram 

o questionário para a coleta dos dados. Ele foi empregado em 76 trabalhos. Percebe-se que o 

uso do questionário é frequente em todos os períodos investigados independente do tema 

abordado ou público alvo. Gil (2008, p.122) expõe que o questionário tem a vantagem de 

atingir grande quantidade de público com gastos menores, no entanto o autor também cita 

algumas limitações desta técnica, como: 

 

Exclui as pessoas que não sabem ler e escrever [...], impede o auxílio ao informante 

quando este não entende corretamente as instruções ou perguntas, impede o 

conhecimento das circunstâncias em que foi respondido [...] não oferece garantia de 

que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente preenchido, o que pode 

implicar a significativa diminuição da representatividade da amostra (GIL,2008, 

p.122). 

 

METODOLOGIA 

Técnicas de coleta 2010 2011 2013 TOTAL 

Documentos  2 2 6 10 

Entrevista  - 3 4 7 

Entrevista e Documentos - 1 - 1 

Observacão 2 - 8 10 

Questionário  21 21 28 70 

Questionário e Entrevista  - 2 1 3 

Questionário e Documentos 1 - - 1 

Questionário, Entrevista e Observacão - - 2 2 

Não informada 2 3 - 5 

Total 28 32 49 109 
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Ressalta-se que é necessário ter atenção para a utilização desta técnica de coleta a 

fim de que ele não prejudique a investigação. É importante o acompanhamento do 

pesquisador no momento da aplicação do questionário para evitar alguma dúvida no 

preenchimento. A entrevista foi adotada em 13 trabalhos monográficos, a observação em 12 e 

a coleta por meio de documentos em 12. Percebe-se um crescimento no uso de documentos e 

do método observacional no ano de 2013. “A observação apresenta como principal vantagem, 

em relação a outras técnicas, a de que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer 

intermediação” (GIL, 2008, p.100).Considera-se um ponto positivo que outras técnicas 

estejam sendo empregadas além do questionário, como é o caso do método observacional. 

Outro aspecto positivo refere-se ao fato que 100% das monografias de 2013 expressaram o 

tipo de coleta de dados aplicada. 

Após a coleta dos dados, a fase seguinte da pesquisa é a análise. “A análise tem 

como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de 

respostas ao problema proposto para a investigação” (GIL, 2008, p.156). 

O quadro 14 expõe as técnicas de análise mencionadas nas monografias. 

 

         Quadro 14: Distribuição das monografias por técnicas de análise da pesquisa. 

         Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Quanto às técnicas de análise dos dados, os percentuais apresentaram que a 

maioria (84%) não informou a técnica aplicada. Notou-se pela a análise de conteúdo das 

monografias que os discentes não se preocuparam em fazer referência a esta classificação 

propõe-se investigar futuramente quais os motivos que os levaram a não contemplarem em 

seus trabalhos tais informações. Se por falta de conhecimento desta técnica ou mesmo por 

acharem não ser necessário mencionarem na metodologia.  

A presente investigação revelou muitos espaços vazios sobre o delineamento das 

pesquisas nos 109 trabalhos monográficos analisados, principalmente no que diz respeito à 

metodologia. Este fator é encarado como desfavorável para a qualidade da pesquisa científica 

em Secretariado e também para o fortalecimento da identidade do profissional no mundo 

acadêmico já que o rigor metodológico deve fazer parte da cultura de pesquisa do discente. 

METODOLOGIA 

 Técnicas de análise  2010 2011 2013 TOTAL 

Análise comparativa 1 - - 1 

Análise de conteúdo - - 13 13 

Análise documental - 1 1 2 

Análise interpretativa - - 1 1 

Não informada 27 31 34 92 

Total 28 32 49 109 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal analisar as monografias do curso de 

Secretariado Executivo da UFC no período de 2010-2013 e como objetivos específicos 

identificar as temáticas mais estudadas nos trabalhos, indicar o público alvo das investigações 

bem como apontar os aspectos metodológicos abordados nas monografias empregados. 

Propõe-se responder a seguinte questão: quais tendências de pesquisa têm sido construídas no 

âmbito do curso e se essas colaboram na construção da identidade científica da área 

secretarial?  

A pesquisa bibliográfica foi a base para a fundamentação teórica que envolveu 

considerações a respeito do conhecimento, pesquisa científica, pesquisa em Secretariado no 

país, ações do curso da UFC voltadas à pesquisa e conceitos sobre trabalho monográfico.  

A estratégia de análise de conteúdo possibilitou algumas reflexões. Inicialmente, 

constatou-se que maior parte dos trabalhos monográficos produzidos no curso de Secretariado 

Executivo da UFC tem relação com a área secretarial, apesar da existência de alguns estudos 

que apresentam pesquisas voltadas para assuntos que não são ligadas ao Secretariado o que 

originou uma discussão acerca dos motivos que levam o discente a optar por um estudo 

monográfico fora da área do Secretariado Executivo. 

No intuito de aprofundar o estudo sobre as temáticas das monografias, listaram-se 

todas as palavras-chave e agrupou-as em áreas do conhecimento. A investigação mostrou que 

a maioria dos termos classificados pertence ao Secretariado o que justifica a primeira 

verificação onde apontou a maioria das temáticas voltadas para a área secretarial. Dentre os 

vocábulos mais citados estão secretariado, perfil, assessoria e mercado de trabalho.  

Outra reflexão diz respeito ao público escolhido para as pesquisas. Notou-se que 

quase sempre o próprio aluno assume o papel de pesquisado seguido dos secretários 

executivos. Percebe-se que a escolha do público tem associação com a facilidade de acesso, já 

que o estudante busca o público mais próximo e disponível da sua realidade. Os dados 

demonstraram que a partir de 2013 ocorreu uma alteração destes públicos incluindo-se 

instituições de ensino superior, profissionais diferentes do secretário executivo e o uso de 

documentos como livros e páginas da internet. Compreende-se que a diversidade de públicos 

estudados agrega mais valor as investigações tornando-as mais relevantes.  

Analisados estes aspectos, as próximas reflexões envolveram o conteúdo 

metodológico das monografias. Segundo a abordagem, a metodologia apresentou-se 

especialmente como qualitativa possivelmente porque um grande número de monografias 
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revelou-se pertencentes à área das Ciências Sociais e Humanas. Quanto os objetivos, 

identificou-se que a maior parte das monografias declarou-se descritivas sendo que um 

número considerável não informou esta categoria. Com relação aos procedimentos técnicos, 

praticamente todos os trabalhos afirmaram o uso da pesquisa bibliográfica e de campo. O 

questionário mostrou-se como a principal maneira de coletar os dados das monografias. No 

que concerne às técnicas de análise, predominou a ausência desta informação já que 84% dos 

trabalhos não apresentavam este item.  

Salienta-se o grande número de trabalhos que não mencionavam dados 

importantes como o tipo da abordagem da investigação, tipo de pesquisa quanto aos objetivos 

e principalmente a grande quantidade de monografias que não traziam a informação acerca de 

que tipo de técnica de análise de dados tinha sido usado na pesquisa. Destaca-se que a 

ausência de informações sobre tantas categorias metodológicas afetam a credibilidade dos 

trabalhos e deixa uma lacuna em relação a aspectos fundamentais abordados nas 

investigações, retardando a evolução da pesquisa científica em Secretariado. Propõe-se maior 

preocupação com a elaboração da metodologia das monografias seja da parte do aluno como 

do orientador. 

Entende-se que os objetivos propostos para este estudo foram alcançados. 

Contata-se que a produção acadêmica no curso de Secretariado Executivo da UFC encontra-se 

em expansão e cada vez mais temáticas associadas à área secretarial surgem para colaborar 

com o progresso da cientificidade da profissão, apesar de constatar-se que melhorias são 

necessárias.  

É o momento de investir em estudos que abordem assuntos relacionados à teoria 

secretarial, no intuito de somar ao número de trabalhos existentes que abordam conceitos da 

prática secretarial. Torna-se relevante analisar a totalidade das monografias do curso para 

futuras investigações. 
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