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RESUMO 

 

Com as constantes mudanças no mundo globalizado, cada vez mais as empresas buscam 

estagiários que possam acrescentar valor à organização e que possam se desenvolver nas 

diversas áreas, como a do Secretariado Executivo. O estudante de Secretariado Executivo tem 

como pilar em sua formação o desenvolvimento do seu conhecimento em diversas áreas de 

atuação, proporcionando amplo aprendizado e uma visão geral do ambiente organizacional, 

que serão praticados dentro do mercado de trabalho. A partir disso, o estágio é responsável 

também pela formação deste profissional. Esta pesquisa tem como objetivo traçar um 

panorama da oferta de estágios em Secretariado Executivo por meio da agência de estágios da 

Universidade Federal do Ceará. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa e 

descritiva a partir de um levantamento teórico e uma pesquisa documental, tendo como 

técnica a observação indireta não participante. A pesquisa foi realizada na Universidade 

Federal do Ceará, por meio de consulta à página oficial de estágios da instituição no facebook.. 

Para a seleção das publicações de vagas foram adotados os seguintes critérios: oferta de vagas 

para estudantes de graduação em Secretariado Executivo e divulgações feitas no período entre 

novembro de 2014 e novembro de 2016. A partir dos critérios estabelecidos, foi delineada 

uma amostra de 83 publicações de vagas de estágio para Secretariado Executivo. Após a 

análise dos dados, conclui-se, que o panorama da oferta de estágios em Secretariado 

Executivo por meio da agência de estágios da Universidade Federal do Ceará apresenta que os 

a busca por uma vaga de estágio em Secretariado Executivo encontra um mercado que 

demonstra necessidade por este profissional, e que com sua qualificação, adquirindo 

conhecimentos técnicos e de língua estrangeira, poderá oferecer maiores oportunidades de 

crescimento.  

 

Palavras-chave: Estágio. Panorama de oferta. Secretariado Executivo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

With the constant changes in the globalized world, companies are increasingly looking for 

trainees who can add value to the organization and who can develop in different areas, such as 

the Executive Secretariat. The student of Executive Secretariat has as pillar in its formation 

the development of its knowledge in diverse areas of action, providing ample learning and an 

overview of the organizational environment, that will be practiced within the job market. 

From this, the internship is also responsible for the training of this professional. This research 

aims to provide an overview of the offer of internships in the Executive Secretariat through 

the traineeship agency of the Federal University of Ceará. The methodology used was a 

qualitative and descriptive research based on a theoretical survey and a documentary research, 

with non - participant indirect observation as the technique. The research was carried out at 

the Federal University of Ceará, through a consultation with the official page of the 

institution's internships on facebook. The following criteria were adopted for the selection of 

vacancy publications: vacancies for undergraduate students in the Executive Secretariat and 

disclosures Made between November 2014 and November 2016. Based on the established 

criteria, a sample of 83 publications of internships for the Executive Secretariat was drawn up. 

After analyzing the data, it is concluded that the panorama of the offer of trainees in the 

Executive Secretariat through the traineeship agency of the Federal University of Ceará shows 

that the search for a traineeship in Executive Secretariat finds a market that demonstrates the 

need By this professional, and with his qualification, acquiring technical and foreign language 

knowledge, may offer greater opportunities for growth. 

 

Keywords: Internship. Overview of offer. Executive Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com as constantes mudanças no mundo globalizado, cada vez mais as empresas 

buscam estagiários que possam acrescentar valor à organização e que possam se desenvolver 

nas diversas áreas, como a do Secretariado Executivo. O estudante de Secretariado Executivo 

tem como pilar em sua formação o desenvolvimento do seu conhecimento em diversas áreas 

de atuação, proporcionando amplo aprendizado e uma visão geral do ambiente organizacional, 

que serão praticados dentro do mercado de trabalho. A partir disso, o estágio é responsável 

também por iniciar a formação deste profissional. 

 Dada a importância da prática do estágio na estrutura curricular dos cursos de 

bacharelado e a atuação do estudante universitário como futuro profissional, vê-se como um 

desafio analisar as possibilidades de inserção deste no mercado de trabalho. O estágio para o 

estudante significa um ponto de partida, o qual começa a oferecer chances para que o mesmo 

se qualifique.  

 Atualmente, uma das universidades em Fortaleza que conta com o curso de 

Secretariado Executivo é a Universidade Federal do Ceará (UFC). O curso já tem mais de 20 

anos de existência:  

O curso bacharelado de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará 

completou 20 anos de atividades. Vinculado à Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária, Contabilidade, Secretariado Executivo e Finanças (FEAAC), 

o curso é conceito máximo na última avaliação ENADE/MEC (Conceito 5) e já 

formou mais de 530 profissionais, desde sua criação em 1995, que se encontram no 

mercado de trabalho contribuindo para a dinamicidade das organizações locais 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016, s.p).  

  

 A UFC se destaca por ter uma agência de estágios a qual tem entre seus principais 

serviços oferecidos a divulgação de vagas de estágio, seleção e acompanhamento dos 

estagiários. A partir dessas reflexões, surgiu a seguinte questão: qual a realidade da oferta de 

estágios em Secretariado Executivo junto à Universidade Federal do Ceará? 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral traçar um panorama da oferta de estágios em 

Secretariado Executivo por meio da agência de estágios da Universidade Federal do Ceará, 

com os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar o perfil exigido pelas empresas para a captação de estagiários em Secretariado 

Executivo.  

b) Conhecer as atribuições requeridas pelas empresas que ofertam estágio na área secretarial. 

c) Analisar os aspectos positivos e as lacunas existentes na oferta de estágio em Secretariado 
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Executivo. 

 O estágio compreende um momento fundamental para o graduando, em que ele poderá 

colocar em campo todo o seu aprendizado adquirido na universidade. A oferta de estágios 

possibilita ao aluno encontrar oportunidades de atuação no campo profissional. Conhecer esta 

oferta permite que se conheça as características buscadas pelas empresas em relação ao perfil 

de estagiário procurado. A partir deste ponto, torna-se mais acessível o conhecimento das 

vantagens e de pontos de melhoria em relação a essa oferta de estágio. Conhecer o perfil das 

vagas de estágio possibilita oferecer aos alunos a oportunidade de se analisar o que as 

empresas esperam encontrar neles. Quanto mais informações forem fornecidas sobre o perfil 

do estagiário desejado, maior será a possibilidade de que o graduando já ingresse nas 

organizações dentro do que estas esperam.  

 Dentro desta análise, também é relevante conhecer, tanto graduando, organização 

quanto a universidade, a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que estabelece as relações 

de estágio no Brasil. O conhecimento desta lei permitirá que todos os envolvidos possam 

reconhecer seu papel nesta importante relação, que possibilita a todos um melhor 

desenvolvimento em suas atividades. Dentro disso, o estágio em Secretariado Executivo deve 

relacionar o conhecimento teórico com o prático e preparar este profissional para exercer seu 

papel dentro das organizações. 

 Junto a isso, Martins (2010) coloca que o estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior. Junto a isso, Oliveira (2009) apresenta que o estágio, além do ato 

educativo escolar, apresenta-se também como forma de integração entre o que se aprende na 

escola e se aplica na organização, no intuito de permitir o aprendizado de competências dentro 

da atividade profissional e à contextualização curricular, causando o desenvolvimento do 

jovem para a vida cidadã e para o trabalho. 

 A relevância desta pesquisa relaciona-se com a carência de análises sobre as ofertas de 

vagas em Secretariado Executivo e o interesse em conhecer as exigências das empresas para 

seleção de futuros profissionais da área. Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de 

conhecer as principais características profissionais que os graduandos em Secretariado 

Executivo devem apresentar para ter sucesso na busca pelo estágio. Também se apresenta a 

perspectiva de aprofundamento acerca do tema no âmbito da Universidade Federal do Ceará e 

a possibilidade de realizar uma análise recente sobre o processo de estágio em Secretariado 
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Executivo nesta instituição de ensino. O desenvolvimento desta investigação pode contribuir 

para a percepção sobre as expectativas organizacionais em relação ao formando em 

Secretariado Executivo. Assim, esta monografia mostra-se como uma oportunidade de refletir 

sobre a realidade dos estágios em Secretariado Executivo e de colocar frente a frente a teoria e 

a prática, desenvolvendo o processo da pesquisa acadêmica. Trata-se de matéria-prima para o 

estudo proposto, a qual pode colaborar para o esclarecimento dos requisitos necessários para a 

inserção no mundo do trabalho, bem como auxiliar futuros estagiários em busca de vagas.  

 Esse estudo está compreendido em cinco capítulos: o primeiro consiste nesta 

introdução, que apresenta uma visão sucinta do tema investigado dentro da área do 

conhecimento, evidenciando a justificativa do tema e objetos do trabalho; no segundo 

capítulo, mostra-se uma visão geral sobre estágio, cujo título é: “Sobre o Estágio:  Aspectos 

Básicos”, que apresenta uma abordagem geral sobre esta pesquisa acadêmica; o terceiro 

capítulo descreve: “O estágio supervisionado na formação do secretário executivo”, uma 

abordagem sobre a importância do estágio para o desenvolvimento deste profissional. O 

Capítulo 4 aborda: “Procedimentos metodológicos”, ou seja, a metodologia utilizada como 

enfoque para que a pesquisa fosse realizada. O Capítulo 5 mostra a “apresentação e análise 

dos resultados”: neste são analisadas as informações coletadas e são feitas considerações 

sobre os resultados encontrados, seguido das considerações finais, apresentadas no sexto 

capítulo. 
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2 SOBRE O ESTÁGIO: ASPECTOS BÁSICOS  

 

O estágio surge como uma oportunidade fundamental na função do processo de 

transição do acadêmico para o profissional de Secretariado Executivo, unindo fatores 

importantes na formação do futuro profissional, relevando-se a relação teoria-prática como 

fator central para o sucesso do graduando. É de suma importância destacar o que é o estágio, 

levando a compreensão sobre sua necessidade e relevância, permitindo ao aluno ter 

experiências prático teóricas. Este capítulo aborda a importância do estágio, seus conceitos, 

históricos de leis, características e traz referência à história do estágio e seu desenvolvimento. 

 

2.1 Conceitos e características do estágio 

 

 Deve-se inicialmente conceituar o estágio para que assim se compreenda a 

necessidade da prática deste. Junto a isso, compreenderemos a importância do estágio dentro 

da sociedade, visando o crescimento desta, dentro da possibilidade de o estudante iniciar sua 

experiência profissional. 

 No dicionário da língua portuguesa, estágio é um “período de prática em posto, 

serviço ou empresa para que um médico, um advogado, etc. se habilite a exercer bem sua 

profissão” (HOUAISS, 2009, p. 827). Levando em consideração este significado, pode-se 

dizer que o estágio para o estudante das diversas áreas do conhecimento é relevante para sua 

formação acadêmica e profissional. O estágio é formado por estudos práticos para 

desenvolver a aprendizagem e adquirir experiência, envolvendo supervisão e orientação. 

Portanto, é de suma importância que todos os envolvidos neste processo, professores, alunos e 

organizações, estejam inseridos no objetivo e se envolvam na determinação dos princípios 

teórico-metodológicos e na estrutura operacional do estágio. 

Nesta relação, o estágio passa a ser um treinamento profissional, havendo o 

desenvolvimento de um trabalho, trazendo o mundo acadêmico para o mundo real. Trata-se de 

uma relação desafiadora, em que teoria e prática são inseparáveis para o estudante, com o 

desenvolvimento de habilidades específicas e surgimento de novas experiências, quando 

situado ao cotidiano da profissão. 

Bianchi et al (1998, p. 16) colocam que: 
 

O estágio quando visto como uma atividade que pode trazer imensos benefícios para 

a aprendizagem, para a melhoria do ensino e para o estagiário, no que diz respeito à 

sua formação, certamente trará resultados positivos. Estes se tornam ainda mais 
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importantes quando se tem consciência de que as maiores beneficiadas serão a 

sociedade e, em especial, a comunidade a que se destinam os profissionais egressos 

da Universidade. 

 

 As vantagens do estágio se estendem inclusive à sociedade, quando se tem jovens 

buscando crescimento pessoal e profissional, assumindo responsabilidades desde cedo. 

Ganham o mercado também com estagiários comprometidos e qualificados, em busca de 

adquirir experiência.  

 Diante de um cenário cada vez mais exigente, ter as capacidades citadas em questão 

irão auxiliar o profissional a ter um maior destaque. Vê-se que não basta ter o conhecimento 

universitário, é necessário também buscar sua aplicação dentro do cotidiano, inclusive 

dominando outras técnicas, como informática e comunicação.  

Roesch (1996, p. 29), destaca como objetivos do estágio: 

Aplicar na prática os conhecimentos teóricos aprendidos no curso; Avaliar a 

possibilidade de sugerir mudanças nas organizações; Enfrentar problemas reais nas 

organizações; Experimentar a resolução de problemas com uma responsabilidade 

limitada; Avaliar o mercado de trabalho; Aprofundar sua área de interesse; Testar 

sua habilidade de negociação. 

Se os objetivos em questão forem aplicados, as possibilidades de sucesso tanto para a 

empresa como para o estagiário aumentam consideravelmente, visto que são elementos que 

colaboram para o crescimento de ambos. A empresa pode colaborar com vários dos objetivos 

citados, visando seu desenvolvimento e práticas que consolidem sua presença no mercado, 

bem como o amadurecimento do aluno. A prática do estágio é oportunidade inquestionável 

para os estudantes vivenciarem o dia a dia de uma organização os desafios do mercado de 

trabalho e aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula (LODI, 2010).  

Pode-se considerar o estágio como obrigatório e não obrigatório. Oliveira (2009, p.18) 

define o estágio obrigatório como “aquele que é definido como tal pelo projeto do curso, sua 

carga horária é uma exigência imprescindível para aprovação e obtenção do diploma”. O 

artigo primeiro, da Lei nº 11.788/ 2008 cita que “É o estágio definido como pré-requisito no 

projeto pedagógico do curso para aprovação e obtenção do diploma” (BRASIL, 2008, p. 01). 

Martins (2010, p. 64) define que “[...] o estágio é remunerado quando se tratar de estágio não 

obrigatório, sendo essa remuneração de algum tipo de contraprestação de comum acordo” 

 O estágio supervisionado, como parte do curso de graduação, possibilita ao graduando 

a oportunidade de formar seu futuro profissional, se referenciando pelas suas análises teóricas 

que serão vividas no cotidiano empresarial. Já o não obrigatório, conforme cita o segundo 

artigo da Lei nº 11.788/ 2008, “É uma atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
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obrigatória” (BRASIL, 2008, p. 01). Oliveira (2009, p.18) “Ainda define como estágio não 

obrigatório aquele que é desenvolvido por livre escolha, ou como atividade opcional, 

acrescentando a carga horária regular e obrigatória”.  

O estágio não obrigatório é de grande valia tanto para o estudante como para a 

organização. Os alunos tendem a buscar os estágios que possibilitem o aprendizado e o 

desenvolvimento do conhecimento. Para as empresas, torna-se vantajoso para avaliar o 

potencial do estagiário, pensando em uma possível contratação. A empresa deve utilizar o 

estágio para desenvolver a pessoa e, com sua adaptação ao cargo, contratá-lo no final do 

período, já que terá um futuro funcionário com boa identificação à vaga. 

Podemos afirmar também que o único estágio que terá necessariamente uma 

remuneração é o não obrigatório, em que o aluno opta pelo estágio pela busca de 

conhecimentos aprendidos. Divergente do Contrato de Trabalho, que pode ser constituído 

tanto de forma expressa como tácita, o estágio é um contrato a prazo determinado. Segundo os 

comentários da legislação de estágio de autoria de Santos (2008), temos o estágio como um 

ato jurídico que se classifica sobre várias formas: a) gratuito, b) plurilateral, c) inter vivos, d) 

acessório, e) formal, f) pessoal, g) constitutivo, h) simples e i) duração. 

Martins (2007, p. 162), ainda coloca que “a diferença entre o estágio e o contrato de 

trabalho é que no primeiro o objetivo é a formação profissional do estagiário, tendo, portanto, 

finalidade pedagógica, embora haja pessoalidade, subordinação, continuidade e uma forma de 

contraprestação”. 

Este contrato celebra o “Termo de Compromisso” – entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino. Deve-se ressaltar que o grande objetivo é de 

gerar ao estudante a complementação dos estudos teóricos. A formação do estágio obrigatório 

e não-obrigatório pode ser analisado nos termos do artigo 2º, da Lei nº 11.788/2008: 

Art. 2º. O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 

das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 

pedagógico do curso. § 1º. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto 

do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. § 2º. 

Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 

carga horária regular e obrigatória (BRASIL, 2008, p. 1) 

 Apesar de ser importante diferir os tipos de estágio, seus objetivos devem ser os 

mesmos. Aliar conhecimentos teóricos e visar o crescimento de todos os envolvidos. Destaca-

se a necessidade de compromisso de ambas as partes para que exista esse desenvolvimento e 

para que os resultados almejados sejam alcançados. 
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2.2 A legislação do estágio 

 

 Este capítulo tem como objetivo atualizar a atual regulamentação do estágio, ainda 

mostrando a relação com a Lei anterior, de número 6.494, de 7/12/1977 e Decreto nº 87.497, 

de 18/12/1982, os quais tiveram em ação por mais de 30 anos, e que foi alterada para proteger 

a necessidade dos estagiários, já que algumas empresas passaram a não cumprir os principais 

objetivos do estágio, não apresentando assim desenvolvimento. 

 A constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso V, coloca que a educação é 

direito social e que compete a União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, inclusive 

promovendo meios de possibilitar o acesso à cultura e à ciência. Assim, o artigo 205º desta 

constituição declara que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

  O desenvolvimento da lei do estágio, segundo Martins (2010, p. 5), coloca que:  

A Lei nº 66.546, de 11 de maio de 1970, surge com a finalidade de permitir a 

implantação de programas de estágios, destinados a proporcionar aos estudantes do 

sistema de ensino superior de áreas prioritárias, especialmente as de engenharia, 

tecnologia, economia e administração, a oportunidade de praticar em órgãos e 

entidades públicos e privados o exercício de atividades pertinentes à respectiva 

especialidade.  

 

Entre os anos 1970 a 1975, outros documentos regulamentavam o estágio em suas 

condições específicas: A Lei nº 5.692/1971 – estabelecia as diretrizes e bases para o ensino de 

1º e 2º graus e previa o estágio como forma de cooperação entre empresas e escolas. O 

Decreto nº 69.927/1972 – instituiu a Bolsa de Trabalho, cujos beneficiários seriam 

considerados estagiários. O Decreto nº 75.778/1975 – estipulava o estágio no serviço público 

federal. Segundo MARTINS (2010, p.6) “O estágio só foi estabelecido por Lei em 7 de 

dezembro de 1977, e foi baseado pela Lei nº 6.494 e regulamentada pelo decreto nº 84.497 de 

18 de agosto de 1982”.  

De acordo com a Lei n° 6.494, de 07/12/1977, art. 1°, par. 2°: 

 

Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a 

serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os 

currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em 

instrumentos de integração, em termo de planejamento prático de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano (BRASIL, 1977, p. 1).  

 

Sob essa análise, o estágio deve estar relacionado com a formação geral do graduando, 
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pois é um momento essencial que complementa o processe de desenvolvimento de suas 

habilidades e competências. Prosseguindo nesta análise temporal, a Lei nº 11.788/2008, 

tratada como nova lei do estágio, antes de ser aprovada, sancionada e publicada, teve início no 

projeto de Lei nº 993/2007, na Câmara Federal. No Senado, viu-se o Projeto de Lei nº 44, de 

04 de julho de 2007. A sanção presidencial ocorreu em 25 de setembro de 2008. Arruda (2010, 

p.6) aponta que “A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, passou a tratar do estágio dos 

estudantes, revogando expressamente a Lei 6.494/77 e a Lei 8.859/94”.  

Algo que não se alterou entre a lei 8.859/94 e a lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), foi 

de que os estágios continuam com principal função de complementar o ensino e a 

aprendizagem e serem executados, acompanhados e avaliados de acordo com os currículos e 

calendários escolares. Tem-se ainda que o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, 

além de integrar o itinerário formativo do educando. Ainda existe o a ideia de que o estágio 

deve objetivar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular.   

Com a vigência da Lei nº 11.788/2008, os sujeitos do estágio são: a) a Instituição de 

Ensino (art. 7º,), b) a Parte Concedente (art. 9º) e c) o Estagiário (art.10 a 14). Esses três 

sujeitos são obrigatórios no Contrato de Estágio, em que a inexistência de qualquer um deles 

torna o ato nulo, trazendo uma caracterização da relação de emprego entre o estudante e a 

Parte Concedente. O que identifica um estágio segundo artigo 3º da Lei nº 11.788/08 e não 

gera vínculo empregatício de qualquer natureza é:  

I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de 

educação profissional, ensino médio, da educação especial e nos anos finais do 

ensino fundamental. II – celebração do termo de compromisso entre o educando, a 

parte concedente do estágio e a instituição de ensino. III – compatibilidade entre as 

atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso 

(BRASIL, 2008, p. 2) 

A lei desta maneira irá evitar a figura do empregado fantasiado de estagiário. Em 

termos de benefícios, a legislação de antes não fazia referência a qualquer tipo de benefício ao 

estagiário. No entanto, a Lei nº 11.788/2008, trouxe para o estagiário a possibilidade de 

receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória 

a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. 

Para tanto, cabe salientar que a eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 

alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

O Quadro 1 apresenta com as principais alterações da lei anterior para atual: 
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  Quadro 1 – Relação entre a lei nº 6494/77 e a nova Lei do Estágio (nº 11.788/08) 

 

O QUE PERMANECE IGUAL O QUE MUDA 

Perfil do candidato a estágio: jovens 

regularmente matriculados em instituições de 

ensino médio, educação superior, 

profissional e especial. 

Perfil do candidato a estágio: estudantes de ensino 

fundamental na modalidade profissional, e estrangeiros 

matriculados em instituições de ensino brasileiras e com 

visto de permanência válido. 

 Carga horária: 6 horas diárias/30 horas semanais para 

alunos do ensino superior, educação profissional de nível 

médio e do ensino médio de formação geral. 

 Duração estágio: Cai o tempo mínimo de um semestre 

letivo e instaura-se o máximo de dois anos na mesma 

empresa ou órgão público concedente 

Instituições de ensino: determinação das 

condições para a contratação dos seus 

estudantes em programas de estágio. 

Instituições de ensino: passam a designar um professor 

orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, e a 

exigir do educando a apresentação periódica de um 

relatório de atividades. 

Perfil dos contratantes: Pessoas jurídicas 

de direito privado e os órgãos da 

administração direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Perfil dos contratantes: também podem contratar 

estagiários, todos os profissionais liberais de nível 

superior devidamente registrados em seus conselhos de 

fiscalização profissional. 

Obrigatoriedades dos contratantes: 

Formalizar o estágio com um termo de 

compromisso assinado pelas partes 

envolvidas. Adequar o programa de estágio 

às determinações das IEs. 

Obrigatoriedades dos contratantes: Designar um 

supervisor para cada dez estagiários; enviar uma 

avaliação semestral do estagiário para a IE 

correspondente e de um resumo das atividades ao próprio 

estagiário ao fim do seu treinamento. 

Proporção de estagiários de educação 

superior, profissional e especial: Livre. 
Proporção de estagiários de nível médio de formação 

geral: Varia de acordo com o porte das entidades 

concedentes: 

I – de 1 a 5 empregados: 1 estagiário; 

II – de 6 a 10 empregados: até 2 estagiários; 

II – de 11 a 25 empregados: até 5 estagiários; 

IV – acima de 25 empregados: até 20% de estagiários. 

   Fonte: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (2016, s.p)  

 

Conforme o Quadro 1, a lei anterior não previa a duração do estágio. Agora, a duração 

do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se 

tratar de estagiário portador de deficiência. (art. 11, da Lei nº 11.788/2008). Quanto às 

proporções máxima de estagiários, cabe ressaltar que a antiga lei não previa a proporção 

máxima de estagiários, cabe ressaltar que a antiga lei não previa a proporção máxima de 

estagiários. Já na lei nova nº 11.788/2008, artigo 17, fica estabelecida as proporções máximas 

de estagiários, conforme se segue: 

 
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das 

entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções: I. de 1 (um) 

a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; II. de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 

2 (dois) estagiários; III. de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) 

estagiários; IV. acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) 

de estagiários. § 1º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto 

de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio. § 2º Na 
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hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os 

quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. § 3º 

Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar 

em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. § 

4º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de 

nível médio profissional. § 5º Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o 

percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do 

estágio. (BRASIL, 2008, p.6) 
 

Isto deixa à mostra a demonstração da importância do estagiário e sua 

representatividade dentro da organização. Toma-se um número máximo de estagiários para 

que sua função não seja confundida com a dos empregados, e para que o estagiário estabeleça 

seu aprendizado de forma correta. A lei nº 6494/77 não previa recesso. Em linhas gerais, 

apenas colocava que nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio seria estabelecida 

de comum acordo entre a parte concedente do estágio e o estagiário, sempre com participação 

da instituição de ensino. Atualmente, o artigo 13, da Lei nº 11.788/2008, assegura ao 

estagiário, o recesso remunerado, proporcional ou integral, conforme: 

 

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares. § 1º O recesso de que trata este 

artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de 

contraprestação. § 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de 

maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano 

(BRASIL, 2008, p. 6) 

 

 O direito a férias preserva com a qualidade de vida e zelo pelo estagiário. Outra 

alteração importante é no que se refere à jornada de atividade em estágio, a ser obedecida pelo 

estudante. Conforme a Lei nº 6.494/1977, a jornada deveria compatibilizar-se com o seu 

horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio. Já o Decreto 

regulamentador dizia que as instituições de ensino facultavam-se estipular a carga horária, 

duração e jornada de estágio curricular, que não poderá ser inferior a um semestre letivo. A 

Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008) traz a jornada máxima de seis horas diárias e 30 horas 

semanais para os estudantes de Ensino Superior, Ensino Profissionalizante e Ensino Médio.  

 No caso de estudantes de Educação Especial e dos anos finais do Ensino Fundamental 

(na modalidade de Educação de Jovens e Adultos), a carga horária máxima é de quatro horas 

diárias e 20 horas semanais. Destaca-se ainda na lei nº 11.788/2008 que o estágio poderá ser 

obrigatório, quando a sua carga horária for requisito para aprovação e obtenção de diploma; 

ou opcional, dependendo do projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2008). 

Sobre os benefícios, a novidade fica por conta do auxílio-transporte, que passará a ser 

compulsório e concedido juntamente com a bolsa-auxílio ou outra contraprestação que venha 
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a ser acordada, que também é obrigatória. No caso das férias, serão concedidas sempre que o 

estágio tiver duração igual ou superior a 12 meses. Com 30 dias de duração, elas deverão 

preferencialmente coincidir com as férias escolares do estagiário. 

Sobre a diminuição da carga horário de estágio, a mesma busca uma interferência 

positiva nos estudos dos estagiários, ainda mais que, em época de prova, devidamente 

comprovando-se, o estagiário poderá sair mais cedo sem receber descontos. Também é vista a 

preocupação de que a atividade do estagiário esteja diretamente ligada a seu aprendizado 

acadêmico, em que a empresa deverá realmente acompanhar as atividades do estagiário. 

 O Quadro 2 mostra o quanto a relação estágio/empresa pode ser importante para 

ambos: 

 

         Quadro 2 – Importância do estágio na relação estagiário/ organização 

Para o Estagiário Para a Empresa 

Acelera sua formação profissional;  Eleva o nível de escolaridade de suas equipes  

Possibilita a aplicação prática dos 

conhecimentos obtidos nas disciplinas;  

Facilita a entrada de novos conhecimentos e 

técnicas de produção e serviços;  

Motiva o estudo, pois o estudante percebe 

a finalidade de aplicação do aprendizado 

e sente suas possibilidades; 

Desenvolve soluções imediatas aos problemas 

verificados; 

Permite maior assimilação das matérias 

de estudo; 
Facilita a resolução de problemas; 

Facilita e antecipa a definição da futura 

profissão pelo estudante; 
Visualiza suas necessidades e carências: 

Ameniza o impacto da passagem da vida 

estudantil para a profissional; 
Melhora sua organização interna; 

Possibilita perceber as próprias 

deficiências e buscar o aprimoramento; 

Possibilita perceber as próprias deficiências 

buscar o aprimoramento; 

Permite adquirir uma atitude de trabalho 

sistematizado, desenvolvendo a 

consciência da produtividade; 

Aumenta a produtividade e organização; 

Propicia melhor relacionamento humano; Propicia melhor relacionamento humano 

Incentiva a obervação e a comunicação e 

ideias e experiências, através de relatórios 

elaborados; 

Registra procedimentos e experiências; 

Incentiva o exercício do senso crítico e 

estimula a criatividade; 
Pode contar com equipe interdisciplinar; 

Compreende as diretrizes, a organização e 

o funcionamento das empresas e 

instituições em geral. 

  

          Fonte: Portela e Schumacher (2007, p. 37) 

 

Como o Quadro 2 aponta, em uma relação sadia entre estagiário/ empresa, ambos têm 

muito a ganhar. O desenvolvimento do estagiário ocorrerá dentro da organização, e esta 

poderá contar com uma pessoa motivada e em busca de destaque. Para o empregador, contar 
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com um profissional jovem e quem tem muito a amadurecer permitirá a inserção de novas 

ideias e conceitos profissionais e no desenvolvimento das atividades. Para o estagiário, contar 

com uma empresa que busque seu crescimento e valorize sua busca pelo conhecimento, 

permitirá crescer intelectual e organizacionalmente.  

Até aqui foram apresentados os aspectos gerais do estágio e sua legislação. No 

próximo capítulo, se apresenta o estágio supervisionado dentro do Secretariado Executivo e a 

importância deste para o graduando. 
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3 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO ACADÊMICO EM 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 Em um mercado profissional que busca sempre os melhores e quem está mais 

atualizado, iniciar sua carreira por um estágio é um caminho que se apresenta promissor. Em 

uma organização, o estagiário de Secretariado Executivo poderá aprender o que não se vê na 

sala de aula, e unir seus conhecimentos adquiridos nesta. Unir a teoria universitária à prática 

organizacional ainda é o maior desafio do aluno quando o mesmo busca um estágio.  

 Este capítulo discute a importância do estágio para o desenvolvimento profissional 

como primeira oportunidade de relacionar a teoria aprendida com a prática. Será discutido 

como o estágio é uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional e de adequação 

ao mercado, mostrando como o estagiário pode colaborar na organização, e vice-versa. 

 

3.1 A importância do estágio para a formação profissional 

 

 Sobre a relevância dos cursos de nível superior em Secretariado, Bianchi e Alvarenga 

(2003, p. 4) explicam que “os cursos de Secretariado Executivo chegaram à universidade para 

enfrentar exigências de uma profissão que se tornou indispensável nas organizações e cuja 

amplitude de ação vai muito além da esperada anteriormente”. 

 Com relação à atividade prática, o Ministério da Educação (1979, p.15) coloca que 

“toda atividade deve concorrer para propiciar soluções e adaptações, mas, na realidade, a 

situação se mostra diferente, a escola apresenta-se como uma dramatização, um simulacro de 

processos de descoberta e não uma atividade realmente original e vivida”. Miranda (2011) 

coloca que o estágio supervisionado é uma oportunidade que complementa o ensino e 

aprendizagem, em que o graduando se prepara com maior excelência para ingressar no 

mercado de trabalho, ampliando práticas que unam a formação acadêmica com a prática 

profissional.  

O estágio será tão importante quanto o aprendizado adquirido dentro da sala de aula. A 

vida universitária deve ser composta de desafios extra sala de aula, e estes são encontrados no 

estágio, que trarão ao graduando autoestima e realização. As atividades práticas do estágio e 

suas experiências vividas irão acrescentar ao aluno uma visão crítica de onde o mesmo pode 

se desenvolver e onde pode ser complementada sua formação durante a sua vivência na 

universidade. O desempenho de atividades no trabalho fora da universidade irão trazer ao 



26 

 

 

 

aluno responsabilidades e desafios que irão formatar seu desenvolvimento profissional, 

intelectual e identificação com práticas organizacionais. 

O principal objetivo dos graduandos é o mercado de trabalho. Apesar de sabermos que 

os conhecimentos formados em sala junto a graduação possibilitam uma melhor inserção 

neste mercado, não só isso basta. Julga-se importante também entrar no mercado de trabalho 

com alguma experiência na área de sua formação e interesse, para poder melhor aparecer 

profissionalmente.  

Segundo Abreu (2004), não irá adiantar para o aluno ter uma grande formação em 

boas faculdades se ele não tiver uma relativa experiência profissional. Sendo assim, a prática 

do estágio é uma importante forma de ligar o ambiente da sala de aula com o profissional fora 

desta. Fica bem claro então que o estágio é bastante importante para auxiliar o aluno no 

desenvolvimento de seus conhecimentos adquiridos no ambiente da universidade, 

promovendo a prática deste aprendizado no ambiente organizacional. 

Junto a oportunidade de Estágio, devemos destacar que para seu desenvolvimento, é 

importante que o aluno tenha interesse e dedicação. O processo do Estágio deve ser visto 

como uma chance de receber e desenvolver habilidades e conhecimentos dentro da área de 

Secretariado Executivo. Temos então que “o estágio não se resume ao cumprimento das horas 

previstas. Mais do que isso, é uma experiência a ser cumprida para que a formação seja mais 

completa” (BIANCHI et al 1998, p. 92).  

 Como vantagem para os estagiários, destaca-se o cotidiano organizacional, que oferece 

a chance de que o graduando possa se desenvolver criticamente, comparando sempre a prática 

com a teoria. A formação teórica é de suma importância e tem seu valor, mas sabe-se que o 

dia a dia de uma profissão mostra situações que são somente ocasionadas fora da sala de aula, 

sendo que seus erros e acertos nas decisões irão trazer amadurecimento ao profissional, 

preparando para o mercado exigente e competitivo.  

Bianchi (2011, p. 8) ainda externa que “o estudante adquire experiência prática no 

campo do trabalho, mesmo ainda fazendo o curso”. Desempenhar de forma responsável a sua 

função profissional permitirá ao estagiário ter qualificação e desenvoltura no para alçar voos 

maiores. 

 O estagiário deve concentrar suas intenções na busca pelo crescimento na área 

profissional, começando a aprender a partir desta oportunidade de estágio, sendo responsável 

e valorizando a oportunidade recebida, expor suas ideias com clareza e discernimento para 
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assim ter um maior aproveitamento de suas atividades, sendo efetivo na realização das 

mesmas, visando, ao final do estágio, sua efetivação. 

 Tem-se que buscar sempre aliar a teoria à prática, de maneira que ambas sejam 

similares. Pimenta e Lima (2004), colocam de maneira pertinente que:  

O estágio sempre foi identificado como parte prática dos cursos de formação de 

profissionais em geral, em contraposição à teoria. Não é raro ouvir dos alunos que 

conduzem seus cursos se referirem a estes como teóricos, que a profissão se aprende 

na prática, que certos professores e disciplinas são por demais teóricas. Que, na 

prática, a teoria é outra. 

 

Roesch (2009) expõe que muitos alunos buscam as oportunidades de estágio também 

pela necessidade financeira de ter que pagar sua faculdade e ajudar a família. Há outros que 

relutam em procurar vagas de estágio considerando que geralmente são experiências 

insatisfatórias. Os alunos alegam que as empresas colocam o universitário para realizar 

trabalhos repetitivos, sem um maior aprendizado ligado a profissão. O que pode ser enxergado 

é que alguns empresários não valorizam o estágio e querem até tirar vantagem deste 

colaborador, que geralmente apresenta-se de maneira competente e de preço baixo.  

Aqui deve-se destacar o poder crítico do aluno em avaliar as oportunidades de estágio 

e buscar as que considera boa e que trarão como maior retorno o aprendizado pretendido. De 

acordo com Bianchi (2011), é de extrema importância para a instituição de ensino, para o 

aluno e também para a empresa, que o estágio seja um período de prática para aprender e 

adquirir experiência, que irá permitir ao ao aluno a revisão, correção e análise minuciosa da 

teoria-prática.  

Fica evidente então que o desenvolvimento dos conhecimentos está diretamente ligado 

ao interesse do estudante, e este desenvolvimento pode ocorrer nas mais diversas 

organizações, como grandes e microempresas, escritórios, comércio, indústrias. Cabe às 

empresas também oferecer oportunidades de o aluno poder desenvolver todo o conhecimento 

adquirido na universidade. 

 

3.2 O estágio em Secretariado Executivo  

 

 O estágio é uma grande oportunidade para que o acadêmico de Secretariado Executivo 

possa, através de atividades práticas dentro de uma organização, aplicar seus conhecimentos 

teóricos adquiridos, desenvolvendo suas competências e pondo em prática seus objetivos e 

atribuições”. A oportunidade de estágio, quando bem aproveitada, permite um maior 
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desenvolvimento e uma maior chance de destaque profissional, sendo de suma importância 

essa primeira experiência. 

 As universidades acompanham a evolução do mercado e do curso em si. Quanto todos 

os envolvidos no estágio evoluem, fica mais fácil para o profissional alcançar destaque, em 

que tanto a empresa quanto a universidade ganham junto.   

 A Lei 9.261 de 11/01/96 dispõem sobre o exercício da profissão de secretário, assim 

considerando: 

 

I – Secretário Executivo: a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de 

Secretariado, reconhecido na forma de Lei, ou diplomado no exterior por curso de  

Secretariado, cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma de Lei. b) o portador 

de qualquer diploma de nível superior que, na data da vigência desta lei, houver 

comprovado, através de eclarações de empregadores, o exercício efetivo, durante 

pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no Art. 4º desta Lei. 

(BRASIL, 1996, p.1) 

  

Quanto às atribuições do Secretário Executivo, a Lei 9.261 de 11/01/96 descreve: 

 

I – planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II – assistência e 

assessoramento direto a executivos; III – coleta de informações para a consecução 

de objetivos e metas de empresas; IV – redação de textos profissionais e 

especializados, inclusive em idioma estrangeiro; V – interpretação e sintetização de 

textos e documentos; VI – taquigrafia de ditados, discursos, conferências e palestras, 

de informações, inclusive e idioma estrangeiro; VII – versão e tradução em idioma 

estrangeiro para atender às necessidades de comunicação da empresa; VIII – registro 

e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; IX – orientação da avaliação 

e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à chefia; X – 

conhecimentos protocolares. (BRASIL, 1996, p.1-2) 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado 

Executivo, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, colaboram com as citações acima, mostrando que a 

Universidade tem papel fundamental para a formação e aprendizados citados, quando 

colocam que o projeto pedagógico do curso deve apresentar os seguintes elementos estruturais:  

 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e a 

vocação do curso; III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade; V - modos de integração 

entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VII - 

modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; VIII - 

incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação científica; IX - concepção e composição das atividades 

de estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de 

realização, observado o respectivo regulamento; X - concepção e composição das 

atividades complementares (BRASIL, 2005, p. 01). 
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 O perfil do secretário exige vários conhecimentos e a atualização destes por parte do 

profissional, já que ele hoje está inserido em várias responsabilidades e qualificações. As 

atribuições trazem qualidades fundamentais para o destaque do profissional e o bom 

desenvolvimento de suas atividades, em que a Universidade é fonte para este aprendizado. 

 Mediante tais colocações, as diretrizes curriculares do curso de graduação de 

Secretariado Executivo, (BRASIL, 2005), destacam algumas condições para a evolução do 

profissional: 

 

a. Exercício profissional com iniciativa, criatividade, bom senso, discrição, maturidade 

emocional, sólidos e atualizados conhecimentos gerais.  

b. Capacidade de articulação com diferentes níveis de empresas e instituições públicas ou 

privadas ou diferentes clientes.  

c. Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas inter-setoriais;  

d. Administração eficaz do tempo.  

e. Exercício de funções gerenciais, com domínios sobre planejamento, organização, 

controle e direção;  

f. Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais;  

g. Habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão;  

h. Valorização e domínio dos princípios que informam eficaz sistema de comunicação; 

i. Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 

j. Sensibilidade para a adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da 

qualidade e da produtividade dos serviços; 

k.   Controle e gerenciamento do fluxo de informações, assegurando uniformidade e 

referencial para diferentes usuários; 

l. Eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 

segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informação; e  

m. Utilização de tecnologias da informação com suas permanentes inovações.  

 

A lei nº 11.788/ 2008, do estágio traz colaborações à essa evolução, como visto no 

artigo 7º, que cita que as instituições de ensino devem têm por obrigação: 

 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica 
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do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 

calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua 

adequação à formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor 

orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do educando a 

apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 

estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; VI – 

elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

educandos; VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 

letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. Parágrafo único. 

O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se 

refere o inciso II do caput do art. 3O desta Lei, será incorporado ao termo de 

compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 

desempenho do estudante (BRASIL, 2008, p. 8). 

 

A legislação brasileira sobre o estágio não cita as atividades que os estagiários devem 

realizar, mas deixa em evidência que o estágio deve trazer conhecimento aos estudantes. Isto 

só ocorrerá se forem realizadas atividades pertinentes à sua graduação. Com as atividades 

congruentes ao que se apresenta na sala de aula, o estagiário ganhará prática profissional, 

executando tarefas em seu campo de atuação antes da conclusão de seu curso. 

 Medeiros e Hernandes (2010) ainda destacam que o sucesso de um secretário 

executivo não é medido somente a partir de sua organização com papéis e objetos materiais. 

Lidar com as pessoas, desenvolver seu material humano também tem grande destaque. Dentro 

desta ideia, Neiva e D`elia (2009, p. 29) destacam que: 

O secretário moderno faz a conexão nesse processo globalizado quando atua como o 

elo entre clientes internos e externos, parceiros, fornecedores; gerencia informações; 

administra processos de trabalhos; prepara e organiza para que soluções e decisões 

sejam tomadas com qualidade.  

 Neiva e D`elia (2009, p. 29) ainda apontam que o Secretário Executivo evolui 

historicamente das últimas décadas, como vemos no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 - A evolução do secretário executivo 

Década de 70 Década de 80 Década de 90 Século XXI 

A experiência é a 

ferramenta usada no 

comando 

O grau de escolaridade é sua 

ferramenta de comando 

Sua performance é sua 

ferramenta de 

comando 

O profissional e sua 

equipe são a ferramenta 

do sucesso dele e dos 

outros 

Acomodado Confiante Curioso Estudioso 

Dependente Político Independente 
Tem visão global das 

coisas 

Resiste às mudanças Ajusta-se às mudanças Gera mudanças Lidera mudanças 

Carreirista Procura ser cooperador Facilitador Criativo 
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Seu salário é determinado 

pela empresa 

Seu salário é negociado pela 

empresa 

Seu salário é 

conquistado pela 

importância do seu 

trabalho 

Seu salário é conquistado 

pelo resultado de seu 

trabalho, bem como de 

sua equipe 

Seu conhecimento é fruto 
Seu conhecimento é baseado 

na teoria acadêmica 

Seu conhecimento é 

fruto da aplicação 

prática da teoria 

Seu conhecimento é fruto 

do aprendizado contínuo 

Fonte: Neiva e D´elia (2009, p.29) 

 

 O conhecimento adquirido foi se modificando e o profissional mudou junto a este. As 

próprias tarefas do secretário, que foram modificando-se com o tempo, permitiram essas 

mudanças, e hoje encontra-se um profissional bem diferente do que era visto em décadas 

passadas. Com a evolução do mercado, a atuação do secretário executivo tornou-se mais 

relevante e abrangente. Para Medeiros e Hernandes (2010), o secretário executivo passou a 

fazer atividades mais exigentes e elaboradas, gerenciando e operacionalizando sistemas de 

informação como computadores e apoio a reuniões. O próprio profissional está diretamente 

responsável a seu desenvolvimento, para que tenha habilidades multiprofissionais que são 

requisitadas no dia de hoje. Deve utilizar-se de novos conhecimentos e aprimora suas 

atividades, já que hoje suas funções ultrapassam o papel de somente redigir documentos e 

atualizar agenda de chefes. Ter bom relacionamento interpessoal, ter conhecimentos de 

tecnologia, conhecimentos de língua estrangeira e boa redação são diferenciais no mercado 

atual. 

 O estágio supervisionado tem muito a acrescentar ao futuro profissional. Dentro de 

várias funções do estágio, podemos acrescentar conforme Portela e Schumacher (2007, p. 34, 

35):  

 
A aplicação prática de seus conhecimentos teóricos, motivando seus estudos e 

possibilitando maior assimilação das matérias curriculares; amenizar o impacto da 

passagem da vida estudantil para o mundo do trabalho, proporcionando contato com 

o futuro meio profissional; adquirir uma atitude de trabalho sistematizado, 

desenvolvendo a consciência da produtividade, a observação e comunicação concisa 

de ideias e experiências adquiridas e, incentivando e estimulando o senso crítico e a 

criatividade; definir-se em face de sua futura profissão, perceber eventuais 

deficiências e buscar seu aprimoramento; conhecer as diretrizes, organização e 

funcionamento das entidades públicas ou privadas, motivando-os à pesquisa, ter 

acesso a novas tecnologias, além de propiciar melhor relacionamento humano. 

 

 

 Conforme citado, as oportunidades dentro do estágio supervisionado devem se nortear 

nestes aspectos para que o aluno possa aproveitar ao máximo a oportunidade, desenvolvendo-

se profissionalmente no cotidiano e podendo buscar um diferencial, estabelecendo e 

superando expectativas. A preocupação do aluno deve transcender questões como notas em 
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sala de aula ou fazer do estágio algo obrigatório ou que não o estimule. O estágio deve ser 

fonte de crescimento e observação do mercado de trabalho por parte do graduando. Conforme 

colocado “completar o estágio, enquanto frequenta uma instituição resultará em aprimorar 

conhecimentos. O estágio não se resume ao cumprimento das horas previstas. Mais do que 

isso, é uma experiência a ser cumprida para que a formação seja mais completa” (BIANCHI 

et al, 1998, p. 92).   

 Encontrar uma organização que se preocupe com o desenvolvimento do estagiário é de 

suma importância, mas devemos também ratificar que o interesse do aluno é preponderante 

para seu destaque. Ao encontro desta ideia, Bianchi et al (1998, p. 92) coloca que “quando o 

estágio está confirmado e se inicia, deverá o aluno preocupar-se com suas atitudes, prever 

situações e, principalmente, fazer um balanço diário das atividades realizadas”.  

 Fica cada vez mais evidente que, independente do autor, quando se trata do assunto 

estágio, é grande a sua importância tanto para o aluno, universidade quanto organização. Um 

grande profissional pode iniciar-se em um estágio, propiciando ganhos para empresa e 

levando excelência para a entidade em que ele estuda. 

 Este capítulo preocupou-se em demonstrar a relevância do estágio para o graduando 

em Secretariado Executivo. O próximo capítulo apresenta a metodoligia utilizada para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo aborda a metodologia utilizada para a realização e norteamento desta 

pesquisa, apresentando as características da pesquisa, sua classificação e os procedimentos 

adotados em relação a coleta e análise de dados. A metodologia científica, segundo Leite 

(2008, p.101) “É a ciência do método, ou que estuda os métodos, ou noutro sentido, é o 

conjunto de métodos que serve ao trabalho científico acadêmico, de graduação ou de pós-

graduação”. Trata-se de como a metodologia científica irá se relacionar com a pesquisa, 

buscando seu processo científico. 

 Para Gil (2002, p.17) “A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos”. Nisso, a presente pesquisa se desenvolverá dentro das as 

informações disponíveis encontradas e utilizará de forma cuidadosa as técnicas, métodos e 

procedimentos científicos. 

 Deste modo, Markoni e Lakatos (1985) colocam que a metodologia Científica trata o 

método que irá permitir alcançar o objetivo da pesquisa com conhecimentos, buscando 

caminhos e auxiliando nas decisões do condutor da pesquisa. 

 Tem-se então que, para que possamos realizar uma pesquisa com maior eficiência, é 

de suma importância que se utilizem procedimentos metodológicos que serão estabelecidos a 

partir da necessidade de alcançar os alvos propostos.  

 

4.1 Natureza da pesquisa 

 

 O presente trabalho utilizou como natureza da pesquisa o modelo Qualitativo-

descritivo, tendo como base a interpretação dos dados coletados.  Minayo (2004, p.21), cita 

que “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”, ou seja, essa 

abordagem busca entender os fenômenos e variáveis envolvidas na pesquisa, não sendo 

principal foco medir ou quantificar esses fenômenos. Prodanov (2013, p.70) complementa 

colocando que a pesquisa qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números”.  

 Ainda sobre a pesquisa qualitativa, Chizzotti (2000, p.79) coloca que:  
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A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, interdependência viva indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhes 

um significado.  

 

 Em relação à pesquisa descritiva, Freitas (2013) coloca que o pesquisador irá registrar 

e observar os fatos sem interferir nos mesmos. Serão descritas suas características de 

fenômeno e estabelecidas suas relações com o uso de técnicas padronizadas na coleta de 

dados, como observações sistemáticas. Gil (1999, p. 70) complementa colocando que “a 

pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada 

população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”. Esta ideia que vai de 

acordo ao que Martins e Theóphilo (2007, p. 136) colocam em relação ao estudo descritivo, já 

que “uma das principais características da pesquisa qualitativa é a predominância da 

descrição”. 

 Utilizou-se, ainda, uma consulta bibliográfica sobre o assunto pesquisado e o 

embasamento teórico para estre trabalho, que foi relevante para o desenvolvimento dos dados 

encontrados. Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental a partir da análise da 

legislação vigente e de documentos que regulam o estágio na UFC. Sobre a pesquisa 

documental, Gil (2008) coloca que é bem parecida com a bibliográfica, mas que se difere na 

natureza das fontes, já que serão utilizados materiais que ainda não passaram por um 

tratamento analítico, e que serão elaborados com relação direta ao objeto da pesquisa. Fonseca 

(2002, p. 32) ainda colabora com essa ideia colocando que:  

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  

 Para o bom desenvolvimento da pesquisa, é importante que o pesquisador tenha o foco 

necessário na maneira de lidar com suas fontes. A pesquisa documental apresenta-se como um 

método de compreensão e produção do conhecimento científico dentro da realidade que se 

apresenta. Sua presença é indispensável pois é caminho do trabalho da investigação, tornando 

crível todos os elementos que são apresentados e discutidos. 
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4.2 Universo e amostra 

 

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Ceará, por meio da página 

oficial de estágios da UFC no facebook.. Para a seleção das publicações de vagas foram 

adotados os seguintes critérios: oferta de vagas para estudantes de graduação em Secretariado 

Executivo e divulgações feitas no período entre 05 novembro de 2014 e 10 novembro de 2016.  

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 206) universo ou população “é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum”.  

A partir dos critérios estabelecidos, foi delineada uma amostra de 83 publicações de 

vagas de estágio para Secretariado Executivo nas quais foram observados os seguintes 

aspectos: direcionamento de vagas para o sexo masculino ou feminino, conhecimentos 

exigidos, o semestre letivo do aluno proposto para a vaga de estágio, relação entre a teoria e a 

prática, atribuições propostas, direcionamento de vagas de estágio de Secretariado Executivo 

para outros cursos e vice-versa, descrição das atividades, obediência da carga horária do 

estágio, benefícios oferecidos por parte das empresas, faixa salarial e ofertas de estágio em 

empresas em públicas ou privadas. Junto a isso foram analisados os aspectos positivos e 

lacunas existentes dentro dessa oferta de estágio em Secretariado Executivo. 

 

4.3 Técnicas e instrumentos de pesquisa 

 

 As técnicas de pesquisa utilizadas foram: análise documental e observação indireta 

não participante. A análise documental consistiu na observação de documentos legais e 

documentos oficiais da UFC, a saber: Manual de Estágio da UFC, termo de compromisso de 

estágio obrigatório, termo de compromisso de estágio não obrigatório, termo de convênio da 

empresa que deseja contar com o estagiário junto à UFC, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, Resolução nº 32/CEPE/UFC e Projeto 

Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo da UFC. Nestes documentos foram 

analisados seus conteúdos e disposição, buscando detalhes nas informações e verificando 

descobertas e hipóteses de questões referentes aos estágios. 

A observação auxiliou na busca dos esclarecimentos propostos, ratificando a obtenção 

ou não dos mesmos. Gil (2008, p.100) destaca que “a observação apresenta como principal 

vantagem, em relação a outras técnicas, a de que os fatos são percebidos diretamente, sem 

qualquer intermediação. Desse modo, a subjetividade, que permeia todo o processo de 
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investigação social, tende a ser reduzida.” 

Ander Egg (1978 apud MARKONI E LAKATOS, 2003) ainda trazem à luz da 

informação a existência de vários tipos de observação utilizados, como por exemplo a 

observação não estruturada, estruturada, não-participante, não participante, individual, em 

equipe, efetuada na vida real e efetuada em laboratório.  

Esta pesquisa se abasteceu da observação direta não participante, que conforme 

Markoni e Lakatos (2003, p.193): 

Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz 

mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja 

consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. O procedimento tem 

caráter sistemático. 

Nesta perspectiva, foram analisados os dados encontrados e, de maneira objetiva, 

apresentados os resultados, tomando contato com a realidade estudada, mas sem integração ou 

alteração da mesma. O observador permanece fora da realidade a ser estudada.  

Esta fase da pesquisa foi realizada por meio de coleta de dados na página oficial de 

estágios da UFC no facebook. Para identificação das vagas ofertadas, foram feitas buscas 

utilizando-se as seguintes palavras-chave: secretário executivo, secretário, secretario 

executivo, secretario, secretariado, secretariado executivo, assessor, executivo. A pesquisa foi 

realizada em 10 de novembro de 2016. 

 

4.4 Apresentação e análise dos dados 

 

 Conforme Markoni e Lakatos (2003) existem vários tipos de procedimentos de coleta 

de dados, dentre eles coleta documental, questionário, formulário e análise de conteúdo. Para 

a coleta de dados desta pesquisa, utilizar-se-á a análise de conteúdo. Markoni e Lakatos (2003) 

ainda destacam que, mesmo apresentando dados válidos, é de suma importância que a análise 

destes seja eficaz, de modo que sua interpretação irá definir o valor e a credibilidade da 

pesquisa. 

 Bardin (2002, p.34) indica que a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos 

conteúdos das mensagens”. Ainda sobre a análise de conteúdo, Gil (P. 153, 2008) destaca que: 

  

O tratamento dos dados, a inferência e a interpretação, por fim, objetivam tornar os 

dados válidos e significativos. Para tanto são utilizados procedimentos estatísticos 

que possibilitam estabelecer quadros, diagramas e figuras que sintetizam e põem em 
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relevo as informações obtidas. À medida que as informações obtidas são 

confrontadas com informações já existentes, pode-se chegar a amplas generalizações, 

o que torna a análise de conteúdo um dos mais importantes instrumentos para a 

análise das comunicações de massa. 

 Fica claro que as necessidades desta pesquisa se encontram a partir da análise de 

conteúdo, trazendo credibilidade à compilação dos dados encontrados e à formatação destes.

 Segundo Bardin (2002), a análise de conteúdo deve ser dividida em três fases: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos dados, interferência e interpretação. 

Assim, os dados foram coletados no endereço eletrônico do facebook oficial da 

Agência de Estágios da UFC. Dele foram retiradas informações relevantes, a partir da leitura 

do material, e organizadas em uma planilha do software excel. A partir disso, esses dados 

foram tratados e agrupados em categorias, na busca de desvendar a essência do conteúdo. 

Nesse momento, foram construídas tabelas com a informação dos elementos que foram 

interpretados, relacionando-se com observações do pesquisador e com base no que diz a teoria 

estudada. Essas tabelas são relacionadas e discutidas no próximo capítulo. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados que serão apresentados neste capítulo foram propiciados pela coleta de 

dados realizada na página oficial do facebook da agência de estágios da UFC, no período de 

cinco de novembro de 2014 a dez de novembro de 2016. Os dados foram aglutinados em 

tabelas que buscam sintetizar as informações referentes ao objetivo proposto, no interesse de 

responder às questões levantadas na apresentação desta monografia.  

5.1 O estágio em Secretariado Executivo por meio da Universidade Federal do Ceará 

 O curso de Bacharelado em Secretariado Executivo foi criado na Universidade Federal 

do Ceará através de aprovação pelo Conselho de Pesquisa e Extensão (CEPE), em 02 de 

março de 1995, iniciando suas atividades em 01 de agosto de 1995. Foi reconhecido pelo 

MEC em 12 de dezembro de 2001 através da portaria N° 2.749 (UFC, 2006; MEC, 2016). 

 A disciplina de estágio supervisionado neste curso conta com 96 horas curriculares, e é 

obrigatória (UFC, 2006). Através da página oficial do facebook da Agência de estágios, o 

aluno pode consultar a disponibilidade de vagas de estágio em Secretariado Executivo, e suas 

exigências. 

 Junto a isso, o manual de estágio da UFC coloca que a finalidade do estágio deve ser 

de: 

 
Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem realizados na UFC. As 

atividades do estágio devem estar coerentes com os currículos, programas e 

calendários universitários, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, 

em termos de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e 

relacionamento humano (MASIH, 2015, p.14).  

 

 Para que o aluno possa iniciar esta relação de estágio, é necessário a assinatura de um 

termo de compromisso de estágio, que se divide em obrigatório ou não obrigatório. 

Participam da assinatura deste termo a Universidade, o aluno e a organização. A organização, 

para que possa assinar este termo, deve estar conveniada à UFC. Para esse convênio, a 

empresa deve atender os seguintes requisitos, apresentados no termo de convênio empresa:  

 

1) Plano de Trabalho assinado. 2) Cópia do Estatuto ou do Contrato Social da 

empresa, ou de Termo de Posse ou de Portaria de Nomeação designando 

representante; 3) Certidão Negativa de débitos fiscais junto à Receita Federal; 4) 

Certidão Negativa de regularidade fiscal do FGTS. 5) Certidão negativa de débitos 

trabalhistas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016, s.p).  
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 É necessário, como visto, que a empresa se encontre em situação fiscal legal para 

contar com o estagiário.  O estágio obrigatório refere-se à disciplina de estágio 

supervisionado, e o estágio não obrigatório refere-se a decisão do graduando de estagiar. As 

documentações necessárias por parte do aluno para a assinatura em ambos os termos serão 

verificadas a seguir:  

 

Estágio obrigatório: 1) Trazer seu histórico escolar em 1 via; 2) Trazer seu atestado 

de matrícula em 1 via; 3) Se estiver saindo de outro estágio, trazer rescisão 

contratual; 4) Verificar se a empresa já tem convênio com a UFC; 5) Verificar se não 

há choque de horário do estágio com as disciplinas matriculadas; 6) Verificar se o 

estágio não ultrapassa a carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais.  
Estágio não obrigatório: 1) Trazer seu histórico escolar em 1 via; 2) Trazer seu 

atestado de matrícula em 1 via; 3) Se estiver saindo de outro estágio, trazer rescisão 

contratual; 4) Preencher no termo os dados do seguro feito pela empresa; 5) Verificar 

se a empresa já tem convênio com a UFC; 6) Verificar se não há choque de horário 

do estágio com as disciplinas matriculadas; 7) Verificar se o estágio não ultrapassa a 

carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 2016, s.p) 
 

 Como está explícito, a diferença entre as documentações requisitadas refere-se ao 

seguro feito para o estagiário, conforme está previsto na Lei de Estágio Nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008, capítulo III, Artigo 9º, Inciso IV.  Os termos de estágio ainda deixam claro 

em seus documentos que “o estágio tem como objetivo proporcionar ao estudante a integração 

entre teoria e prática, a partir de situações reais e adequadas de trabalho, visando ao seu 

aprimoramento profissional e pessoal” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016, 

p.1).  

Fica evidente que deve ser dada a oportunidade de o graduando colocar em prática seu 

aprendizado teórico adquirido na Universidade. Conforme o Manual de Estágio da UFC 

(MASIH, 2015), os estágios na Universidade Federal do Ceará seguem os ditames da Lei nº 

11.788 de 2008, conhecida como Lei do Estágio, e da Resolução 32/CEPE/2009. Manual de 

Estágio da UFC (MASIH, 2015, p.21) destaca que existem razões que podem impedir ou 

interromper a realização do estágio, a saber:                                                    

A situação escolar do estudante: conclusão ou abandono do curso, e trancamento de 

matrícula são eventos que interrompem a realização do estágio, impedindo a sua 

continuidade, pois descaracterizam a condição legal de estagiário, podendo gerar 

vínculo empregatício (MASIH, 2015, p. 21).  

 

 O fato da UFC contar com seu Manual de Estágio e seguir os preceitos da Lei 

nº 11.788 de 2008, trazem mais credibilidade ainda para todos os envolvidos na relação do 

estágio (BRASIL, 2008). A organização vê que a Universidade se preocupa com a situação 

atual do aluno, sendo este por sua vez responsável por seu desenvolvimento no curso, e será 
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cobrado por isso.  

 Sobre os direitos e deveres do estagiário, o Manual de Estágio da UFC (MASIH, 2015) 

destaca que o estudante é de estar matriculado e frequentando o curso ao qual está vinculado. 

O aluno também não pode ter reprovações por frequencia no caso do estágio não obrigatório, 

sob e pena de ter seu contra cancelado. Seu estágio não deverá exceder o limite de seis horas 

diárias ou 30 semanais.  

 As regras acima citadas devem ser seguidas para que o aluno possa manter seu estágio, 

e assim aproveitar de suas vantagens legais. A limitação de horário de estágio, por exemplo, 

permite ao aluno manter suas atividades acadêmicas sem impacto negativo, inclusive com 

horário reduzido em períodos de avaliação. Outro ponto relevante é o compromisso que o 

aluno deve manter com sua Universidade, pois ao reprovar disciplinas por motivo de 

frequência, o mesmo perderá seu estágio.  

 Sobre alguns de seus direitos, conforme ainda o Manual de Estágio da UFC (MASIH, 

2015), o estágio, quando tiver duração igual ou superior a um ano, permitirá ao estagiário ter 

um recesso de 30 dias, de preferência durante suas férias da universidade. O referido Manual 

ainda destaca que, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio poderá ser reduzida 

pelo menos à metade, permitindo assim que o aluno se prepare melhor para estas, valorizando 

a interação entre o saber e a prática.  

 Sobre as obrigações da concedente do estágio, no caso a organização, o Manual de 

Estágios da UFC (MASIH, 2015, p.13) pontua que esta deve:  

Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando 

por seu cumprimento (Lei nº 11.788/2008 Art. 9° inciso I); Indicar funcionário de 

seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 

10(dez) estagiários simultaneamente (Lei nº 11.788/2008 Art. 9º inciso III); 

Contratar seguro contra acidentes pessoais em caso de estágio não obrigatório (Lei 

nº 11.788/2008 Art. 9° inciso IV); Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a 

responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso VI do caput deste 

artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino (Lei nº 

11.788/2008 Art. 9º); Enviar relatório de atividades para a instituição de ensino, com 

periodicidade mínima de 6 (seis) meses.  

 

 Mais uma vez mostra-se a preocupação da Universidade com o aluno e seu 

desenvolvimento no estágio, inclusive com a indicação por parte da empresa de um 

responsável pelo desenvolvimento daquele. Com este zelo, tanto a organização como o 

graduando têm muito a ganhar nesta relação, já que ambos estão colaborando com seu 

crescimento mútuo. 

 Contar com esse amparo legal é relevante para todos os envolvidos no momento da 
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efetivação do estágio. O aluno verá que está em uma empresa legalizada, e que valorizará suas 

atividades. A universidade estará disponibilizando um aluno que busca conhecimento 

organizacional, e a organização poderá contar com um novo integrante em sua equipe, que irá 

colaborar para seu desenvolvimento. 

 

5.2 A disciplina de estágio supervisionado em Secretariado Executivo na Universidade 

Federal do Ceará 

 

 O Curso de Secretariado Executivo da UFC oferece o estágio supervisionado no sexto 

semestre, e possibilita  ao aluno a oportunidade de estagiar e  relacionar a vivência 

profissional com a vivência acadêmica, conforme ressaltado pela ementa da disciplina, a qual 

cita a “Interação entre o saber e o fazer, por meio da aplicação teórico-prática dos conteúdos 

vivenciados nas disciplinas de formação acadêmica do curso de Secretariado, em uma 

instituição pública ou privada” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2007, p. 1).  

Diante disso, vê-se que a apresentação da disciplina vai ao encontro do que o projeto 

pedagógico do curso de Secretariado Executivo na UFC destaca, colocando que “o Estágio 

Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória e indispensável à consolidação dos 

desempenhos profissionais inerentes ao perfil do formando” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 2006, p. 30). 

O projeto pedagógico do curso de Secretariado Executivo da UFC ainda coloca que:  

[...] a nova realidade do saber e do conhecimento da área passa a exigir 

transformações no projeto formativo, haja vista as demandas do setor empresarial 

que redesenham o campo de atuação do profissional em secretariado, exigindo 

operações complexas e conhecimentos generalizados. Nesse cenário, a inovação e o 

contínuo aperfeiçoamento são as bases para um assessoramento aos postos-chave 

das organizações (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2006, p. 5) 

Este Estágio Supervisionado no Curso de Secretariado dá a oportunidade de o 

acadêmico identificar-se, aprender e se relacionar com sua futura profissão. Nesta experiência, 

o aluno busca relações entre os conhecimentos teóricos adquiridos com os que estão em 

processo de aprendizado, unindo isso à realidade da prática profissional, em que ele pode 

desenvolver habilidades competentes ao exercício profissional. 

Ainda se destaca que o desenvolvimento do semestre ocorre de tal forma que não 

existe desvio do aprendizado da formação superior em questão. Vê-se então uma relação 
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direta entre a formação teórica e a prática, com direta contribuição de situações novas nesta 

profissão, levando ao desenvolvimento intelectual e às soluções que podem ser diagnosticadas 

diante de problemas reais. 

A formação do graduando em Secretariado Executivo deve passar pelo estágio, 

evidenciando as relações entre o conhecimento teórico e as exigências cotidianas da profissão, 

estimulando e preparando Secretários Executivos para exercerem suas atividades dentro das 

organizações.  

 

5.3 Panorama da oferta de estágio em Secretariado Executivo junto à UFC  

 

 No período de cinco de novembro de 2014 a dez de novembro de 2016, foram 

encontradas 83 vagas de estágio em Secretariado Executivo ofertadas no facebook oficial da 

Agência de Estágios da UFC, conforme a Tabela 1:   

 

           Tabela 1 – Meses analisados versus vagas ofertadas 

Mês Vagas ofertadas 

nov/16 3 

out/16 1 

set/16 8 

ago/16 1 

jul/16 5 

jun/16 4 

mai/16 9 

abr/16 4 

mar/16 6 

fev/16 3 

jan/16 7 

dez/15 1 

nov/15 1 

out/15 2 

set/15 2 

ago/15 5 

jul/15 2 

jun/15 0 

mai/15 3 

abr/15 3 

mar/15 3 

fev/15 3 
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jan/15 2 

dez/14 4 

nov/14 1 

Total 83 

 

               Fonte: Dados da pesquisa 
 

 De acordo com Luz (1999), o estágio é uma fonte de riqueza de informações dentro do 

mundo do trabalho, tanto para o aluno como para as instituições de ensino. O único mês em 

que não foi encontrada oferta de vagas foi em junho de 2015. O mês com mais buscas por 

estagiários nesta área foi o mês de maio de 2016, com nove vagas ofertadas. Isso mostra que o 

mercado tem uma constante necessidade de profissionais da área de Secretariado Executivo. 

Cabe aos alunos estarem preparados para estas oportunidades, que se mostraram constantes 

nos últimos dois anos. 

 Dentre estas vagas, foram vistas peculiaridades e necessidades bem específicas em 

algumas, que serão apresentadas a seguir. As tarefas solicitadas também podem ser das mais 

variadas, mas estão em sua grande maioria ligadas às atividades do Secretariado Executivo, o 

que é um dado relevante, já que vemos que o graduando irá realmente exercer, em tese, algo 

que vem estudando no seu cotidiano. A seguir serão apresentadas as principais características 

dos estágios oferecidos pela plataforma citada, dentro do perfil e atribuições mais solicitadas 

pelas empresas. 

 

5.3.1 Perfil e atribuições exigidas pelas empresas para a captação de estagiários em 

Secretariado Executivo  

 

 Os dados coletados inicialmente mostram os tipos de empresa que estão em busca de 

estagiários. Das 83 vagas ofertadas, 64 eram para empresas privadas, 17 para organizações 

públicas e mais duas para uma fundação. Este dado mostra que a necessidade de um estagiário 

em Secretariado Executivo está presente em vários tipos de organizações, o que amplia mais 

ainda a oportunidade para quem busca uma vaga de estágio. 

 Os dados demonstram que somente quatro das 83 vagas ofertadas de estágio em 

Secretariado Executivo deixavam claro no anúncio que necessitavam se uma Secretária 

Executiva. Isso mostra que 99% (79 vagas) das empresas estão abertas para ambos os 

mercados, masculino e feminino, de estagiários em Secretariado Executivo. Sobre isso, 

Bolzan (2010, p.14) afirma que “os homens podem se profissionalizar no Secretariado, como 



44 

 

 

 

em outras profissões tidas como femininas, e obter sucesso, basta demonstrar competência, 

capacidade e profissionalização”. Barros, Izequiel e Silva (2011, p.165-166) acrescentam que:  

Os profissionais de secretariado do gênero masculino, assim como nas demais 

profissões, têm diante de si a complexidade dos negócios e a turbulência do 

ambiente empresarial, assumindo responsabilidades não apenas por tarefas, mas 

também por processos, o que implica lidar com uma gama de diferentes indivíduos e 

atender a múltiplas demandas.  

 

 Deve ser relevado que o sexo da pessoa não define sua competência e suas habilidades, 

devendo então o mercado estar aberto para ambas as possibilidades. Sobre os conhecimentos 

exigidos, os mais citados foram o domínio nos programas word e excel, produtos da empresa 

microsoft, que trabalham com planilhas eletrônicas e editores de texto, e domínio em uma 

segunda língua, conforme a Tabela 2 abaixo: 

 

         Tabela 2 – Conhecimentos exigidos versus número de estagiários 

Conhecimento exigido Número de estágios 

Word/ Excel 25 

Língua Inglesa 7 

Word/ Excel + língua Inglesa 4 

Língua espanhola 1 

Língua portuguesa 2 

Área jurídica 1 

não citam conhecimentos 48 

Informática 11 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como visto, quatro vagas de estágio solicitavam domínio no pacote office e língua 

inglesa; outras sete vagas tinham como requisito principal o domínio nesta língua estrangeira, 

e mais 25 vagas explicitavam como principal conhecimento necessário o domínio do pacote 

office, entre básico e intermediário.         

       Para Sabino e Rocha (2004), existe uma grande variedade de atividades para o 

secretário executivo quando adentra uma organização. Organização de eventos, trabalhar com 

a parte burocrática e de métodos, domínio de idiomas, técnicas secretariais, informática, 

arquivo; ele ainda pode ser capaz de resolver conflitos dentro do seu ambiente de trabalho. A 

necessidade das línguas espanhola foi citada uma vez e a portuguesa duas vezes, explicitando 

também a necessidade de uma boa redação e o domínio em nossa língua formal. Uma oferta 

de estágio exigia conhecimentos jurídicos, pois tratava-se de um escritório de advocacia. 48 

ofertas de estágio não citavam nenhuma exigência em conhecimentos.   
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A informática em geral, com conhecimentos em windows, outro produto oferecido 

pela microsoft, foi citado como necessário em 11 vagas de estágio. Sabe-se que hoje é 

primordial ter domínio nos conhecimentos citados acima, algo que é tratado como necessário 

pela grande maioria das empresas na hora de uma efetivação. O domínio por parte do 

graduando no pacote office, windows e línguas estrangeiras permitirão inserir-se mais 

rapidamente e permanecer no mercado de trabalho.      

      Sobre as ofertas de estágio ligadas aos semestres dos graduandos, foi verificado 

que a maior concentração ficou em torno do segundo e terceiros semestres, conforme Tabela 3 

abaixo. Primeiro, quarto e quinto, sexto e sétimo semestres também foram citados: 

    

                Tabela 3 – Semestre versus nº de ofertas de estágio 

Semestre requerido Número de ofertas de estágio 

1 5 

2 15 

3 17 

4 7 

5 2 

1 ao 2 1 

1 ao 3 1 

2 ao 5 1 

2 ao 6 2 

2 ao 7 2 

3 ao 6 1 

4 a 6 1 

não cita 28 

Total 83 

               Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Fica evidente que desde o início do curso já surgem oportunidades para quem deseja 

um estágio, mas junto a isso vemos que com o amadurecimento do curso as vagas de estágio 

diminuem, devendo neste momento o graduando estar atento e preparado para as 

oportunidades que surgirem, ou então já inserido no mercado de trabalho. Podemos relacionar 

ainda as vagas por semestre à necessidade de língua estrangeira, conforme abaixo: 

 

Tabela 4 – Semestre versus estágios com língua estrangeira 

Semestre requerido Nº de estágios que exigem língua estrangeira 

1 0 
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2 0 

3 1 

4 3 

5 0 

1 ao 2 0 

1 ao 3 0 

2 ao 5 0 

2 ao 6 0 

2 ao 7 0 

3 ao 6 0 

4 a 6 0 

não cita 3 

Total 7 

             Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Vale atentar para as vagas do quarto semestre, pois das sete ofertas de estágio 

conforme a Tabela 4, três vagas solicitavam conhecimento na língua inglesa. Três ofertas 

exigiam a língua estrangeira, mas não citavam o semestre requerido. Mesmo que não tenha 

sido amplamente citada, o profissional de Secretariado necessita apresentar aptidão e o 

domínio de um idioma estrangeiro, no qual é importante que saiba traduzir, ler e interpretar 

textos e documentos em língua inglesa, além de realizar interações de fala, como ligações e 

atendimento a clientes e executivos de outros países (BRANCHER, SANTOS, 2007).  

 Sobre as atividades e atribuições propostas pelas ofertas de estágio, 37 vagas não 

disponibilizaram esta informação. Já 46 vagas de estágio relacionaram as atividades para o 

futuro estagiário de Secretariado Executivo, e o que foi visto é que a grande maioria 

apresentava funções ligadas ao profissional de Secretariado Executivo. No Quadro 4 foram 

destacadas as seguintes vagas de estágios:  

 

Quadro 4 – Atividades dos estágios de Secretariado Executivo 

Vaga proposta 1: “agenda gestor, solicitar viagens, controlar custos e materiais e fazer relatórios”. 

Vaga proposta 2: “Agendamento de reuniões e compromissos para a diretoria/ organização de viagens 

nacionais e internacionais/ compras de materiais de expediente e limpeza para empresa/ organização do 

escritório/ elaboração de atas de reunião, ofícios e documentos em geral/ arquivo de documentos/ 

pagamentos de fornecedores”. 

Vaga proposta 3: “Apoiar no atendimento (presencial/ por telefone/ email) a clientes externos e internos 

no ambiente de secretaria/ Apoiar as atividades de rotina e atendimento de demandas da secretaria/ 

Apoiar no agendamento e organizações de eventos da área”. 
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Vaga proposta 4: “Assessoria na rotina da empresa/ realizar programação de agenda/ pagamentos/ 

assessoria na rotina profissional do diretor”. 

Vaga proposta 5: “Auxiliar nas atividades secretariais, ofícios, atas de reuniões, análise de cadastros e 

controle de boletos”. 

Vaga proposta 6: “Controle de agenda dos sócios e das salas de reuniões, com recepção de clientes, 

preparação de salas para reuniões, assessoria aos sócios da empresa, edição de banco de dados, 

planilhas de textos”. 

Vaga proposta 7: “Recepcionar colaboradores, clientes e fornecedores; realizar demandas 

administrativas, atendimento ao telefone”. 

Vaga proposta 8: “Atividades de atendimento, apoio e gestão documental”. 

   Fonte: Dados da pesquisa  

 

 Fica evidente nestes exemplos que o graduando terá a real oportunidade de relacionar 

a teoria e a prática, aplicando o aprendizado adquirido na universidade e tornando real e 

mensurável aquele seu conhecimento. Importante também verificar que as empresas 

conhecem as funções de um Secretário Executivo e estão propondo para os estagiários 

funções relacionadas com seu aprendizado, apesar de ainda relacionar este curso com outros, 

conforme veremos no próximo tópico.  

 Apesar de serem ainda tarefas que envolvem burocracia, o estagiário pode procurar 

expandir seus conhecimentos e relações dentro da organização em que irá estagiar, mostrando 

seu aprendizado adquirido em sala de aula, e assumindo futuramente até uma posição mais 

estratégica, pois conforme Flores (2014), o secretário executivo pode assessorar seus 

superiores e demais setores da empresa, executando funções e assumindo diversas 

responsabilidades, sem deixar de lado tarefas de atendimento e recepção. Medeiros e 

Hernandes (2010) ainda colaboram com esta ideia colocando que os secretários executivos 

têm desenvolvido habilidades e conhecimentos na execução da profissão, de modo que este 

profissional não é mais apontado como somente relacionado à recepção de clientes e 

informações. 

A vaga de estágio para o curso de Administração, que possibilita também alunos de 

Secretariado Executivo apresenta as atribuições e atividades: “Elaborar documentos, 

relatórios, alimentar o sistema com dados/ Esclarecer dúvidas de clientes e fornecedores/ 

Atendimento a clientes e fornecedores por telefone, e-mail e presencialmente/ organizar 

pastas e documentos a arquivar/ encaminhar documentos”. 

Fica bem evidente que são características apresentadas e aprendidas durante a 
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graduação de secretário executivo, dentro da multidisciplinaridade deste curso, pois conforme 

Nonato Júnior (2009, p. 168):  

A profissão de secretariado executivo é apontada como uma das mais promissoras 

em todo o mundo atual, pois atua nos mais diferenciados tipos de organizações, 

instituições e iniciativas da sociedade civil, exercendo atividades inter-setoriais e 

interidsciplinares que vão desde instruções técnicas e táticas até conhecimentos de 

gestão estratégica e da Ciência Aplicada.  

Como pode ser visto, a formação desse profissional apresenta diversos campos de 

estudo que condizem com as habilidades multidisciplinares que o secretário precisa 

desenvolver e correspondendo ao exigido no Art. 3º e seu parágrafo único das DCNs do 

curso:  

 
Art. 3º O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões que 

envolvam sólidos domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos, 

específicos de seu campo de atuação, assegurando eficaz desempenho de múltiplas 

funções de acordo com as especificidades de cada organização, gerenciando com 

sensibilidade, competência e discrição o fluxo de informações e comunicações 

internas e externas (BRASIL, 2005, p.2). 
 

Não se sabe o motivo da empresa ofertante do estágio ter priorizado a vaga pra o curso 

de Administração, no lugar do curso de Secretariado Executivo, mas fica claro que um 

estudante de secretariado executivo pode exercer todas estas atividades com sucesso. Sobre os 

estudantes de outros cursos que podem ser contratados para serem estagiários de Secretariado 

Executivo, tem-se o seguinte dado na Tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 5 - Cursos versus nº de vagas 

Secretariado Executivo e: nº de vagas 

Administração 40 

Processos Gerenciais 4 

Ciências Contábeis 3 

Ciências Atuariais 1 

Economia 1 

Letras 2 

Turismo 2 

Moda 1 

Biblioteconomia 1 

Matemática Industrial 1 

Ciências Sociais 1 

Pedagogia 1 

      Fonte: Dados da pesquisa 
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Vemos uma predominância da opção do curso de Administração para estágios em 

Secretariado Executivo. Pizzinatto (1999) destaca que, no caso do Brasil, a discussão sobre o 

perfil ideal do profissional da Administração passou por diversas etapas, exigindo das 

Instituições de Ensino Superior (IES), adaptações constantes, especialmente, porque o egresso 

desse curso atua em cenários em constantes e voláteis transformações.  

Dentro dessas transformações, por exemplo, é que o profissional de Administração 

pode ser confundido com o profissional de Secretariado Executivo, o que deve ser melhor 

analisado pelas empresas que ofertam os estágios, já que as tarefas requeridas são de domínio 

e campo de estudo dos estudantes de Secretariado Executivo, conforme Quadro 5 abaixo:  

 

Quadro 5 – Cursos versus atividades 

Secretariado Executivo e: Atividades 

Administração/ Ciências Contábeis/ Economia 
Emissão de diplomas/ certificados/ declarações e 

ofícios/ alimentação de dados em planilhas 

Administração/ Processos Gerenciais 

Recepcionar colaboradores, clientes e 

fornecedores; realizar demandas administrativas, 

atendimento ao telefone 

Administração/ Processos Gerenciais 

Recepcionar colaboradores, clientes e 

fornecedores; realizar demandas administrativas, 

atendimento ao telefone 

Administração Suporte às demandas da Secretária Executiva 

Administração/ Economia 

Atividades administrativas da coordenação do 

curso de sistemas e mídias digitais/ Criação e 

organização de planilhas/ Acompanhamento de 

reservas de salas e projetores/ Preparação de listas 

de frequencia, avisos/ Encaminhamento e trânsito 

de documentos entre setores/ Auxíio aos 

coordenadores e secretários dos cursos Diurno e 

norturno nas atividades de rotina 

Administração 

Produzir ofícios, relatórios, redigir atas de 

reuniões, análise de cadastros, controle de boletos, 

auxílio de contas a pagar 

Administração/ Ciências Contábeis/ Economia 
Emissão de diplomas/ certificados/ declarações e 

ofícios/ alimentação de dados em planilhas 

Administração Práticas de cerimonial e trabalho com eventos 

Administração 
Elaborar documentos, relatórios/ Organizar pastas 

e documentos a arquivar 

    Fonte: Dados da pesquisa 
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 O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei lei 11.788/2008 coloca que “O estágio visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho” 

(BRASIL, 2008). 

 

 É importante para o estagiário ter discernimento e estar atento às tarefas apresentadas 

no estágio, já que este é fonte de aprendizado e prática do que se aprende na universidade, e 

será mais vantajoso para a organização ter um estagiário que já tenha vivência teórica nas 

atividades que serão desenvolvidas por este no estágio. 

 Sobre o valor das bolsas, as vagas de estágios apresentaram valores entre R$ 364 e 

R$ 985. Dividindo em faixas de valor para melhor organização, temos os seguintes dados na 

Tabela 6:  

 

                 Tabela 6 – Valor bolsa versus nº de estágios 

Valor R$ Número de estágios 

1 a 400 12 

401 a 600 23 

601 a 900 16 

a partir de 901 2 

À combinar 6 

não cita 24 

Total 83 

      Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Tem-se que o valor da bolsa, que é um dos atrativos para os estagiários, é em sua 

maioria de até R$ 600,00. Segundo Hallak e Carvalho (2009), o valor da bolsa faz com que os 

estudantes possam estudar e ainda ter um dinheiro a mais para cobrir suas despesas, além de 

que certos estágios remuneram melhor do que empregas de baixa qualificação. Neste 

momento, o graduando deve avaliar se as funções propostas pelo estágio irão permitir um 

maior aprendizado e possível crescimento e efetivação dentro da organização. Evidentemente, 

o ideal são valores maiores, que irão atrair um maior número de interessados, mas as análises 

das atividades propostas dentro do estágio são imprescindíveis, podendo ser mais levadas em 

conta que o valor financeiro.   

 Foi analisada também, conforme Tabela 7 abaixo, que evidencia a relação entre o 

valor da bolsa do estagiário com a exigência de domínio em idioma estrangeiro por parte das 
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organizações que ofertam estágio: 

 

                          Tabela 7 – Valor bolsa versus Língua estrangeira 

Valor bolsa Língua estrangeira 

não cita Inglês fluente 

não cita Iinglês fluente 

985  Inglês/ Espanhol intermediário 

985 Inglês fluente 

não cita Inglês 

600 Inglês avançado 

não cita Fluente em inglês 

              Fonte: dados da pesquisa 

 

 Quando o assunto é comunicação, Medeiros e Hernandes (1995, p. 223) conceitua que: 

“a comunicação bem sucedida depende de conhecimentos e habilidades técnicas”. Para as sete 

empresas que necessitam de estagiários com conhecimento em língua estrangeira, em que o 

sucesso na comunicação em outra língua é primordial, os valores divulgados de suas bolsas 

encontram-se nas maiores faixas de valor, conforme a tabela 7. Ainda de acordo com 

Heemann (2009), o ensino da língua inglesa para fins específicos apresenta notórias 

contribuições para o aprendizado do profissional-aprendiz, pois assim este poderá alcançar 

resultados satisfatórios no desenvolvimento de suas atividades. Isso deixa claro a importância 

da língua estrangeira para quem vislumbra ganhos maiores no mercado de trabalho. Aprender 

uma nova língua faz com que o graduando já inicie com um valor de bolsa superior a quem 

não tem esse tipo de conhecimento.  

 Em relação ao cumprimento da lei nº 11.788/2008 – Art. 10º, horário de estágio, todas 

as vagas de estágio ofertadas não apresentaram expedientes superiores a seis horas diárias ou 

30 horas semanais (BRASIL, 2008).  

 Sobre os benefícios disponibilizados nas vagas de estágio, 58 vagas de estágio citaram 

que disporiam para o graduando escolhido o vale transporte ou auxílio combustível, vale 

alimentação ou alimentação no local de trabalho. Somente quatro empresas citaram a 

existência de plano de saúde para o estagiário. O que chamou a atenção foi que algumas 

empresas destacaram que o estagiário teria oportunidade de crescimento, o que já será um 

diferencial para este alcançar seus objetivos pessoais e os da organização. 

 Fica claro então que existem boas oportunidades em estágios na área do Secretariado 
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Executivo, e que apesar de que não se tenha um ganho financeiro elevado inicialmente, há a 

oportunidade de aprendizado na área, que deve ser levada como condição primordial para a 

execução do estágio. As empresas já buscam no estagiário conhecimentos específicos na área 

do secretariado, e que são adquiridos em sala de aula, portanto, o estágio irá agregar vivência 

prática nas atividades aprendidas.     

 

5.4 Aspectos positivos e as lacunas existentes na oferta de estágio em Secretariado 

Executivo 

 

 Contando uma disponibilidade significativa de vagas de estágio, tanto em empresas 

públicas como privadas, e desde os primeiros semestres, os alunos podem aproveitar para 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos dentro da Universidade, de maneira a se 

identificar desde o início de sua carreira profissional com o mercado de trabalho. O graduando 

poderá analisar como o mercado de trabalho atende suas expectativas, e como ele pode 

melhor se encaixar e evoluir dentro das organizações.  

 Os conhecimentos exigidos como pacote office e informática são de fácil acesso, tanto 

para curso extra-aula como em uso domiciliar. Com o maior acesso a computadores que se 

tem hoje, a possibilidade de o graduando já ter experiência nestes conhecimentos existe, e 

permitirá que ele se encaixe mais rapidamente dentro do mercado de trabalho. 

 A relação entre as atribuições propostas no estágio e o aprendizado dentro de sala de 

aula apresentada no decorrer desta análise permite também que o graduando em Secretariado 

Executivo possa externar seus conhecimentos nas organizações e evoluir dentro destas, com 

novas ideias, aplicação de seus conhecimentos e análise criteriosa e fundamentada dos 

processos de trabalho. Foi verificado que as vagas estão inseridas realmente dentro das 

atividades do secretário executivo. 

 Já para a melhoria e evolução das ofertas de vaga de estágio, vê-se como preocupante 

a pouca oferta de vagas a partir do quinto semestre, caindo mais do que pela metade em 

relação a vagas de estágio que solicitam alunos de até o quarto semestre. Isso significa que o 

aluno deve buscar já no início do curso por uma vaga de estágio, caso se interesse, de maneira 

a chegar na segunda metade do curso mais identificado e experiente na área de secretariado. 

Também fica a possibilidade de as empresas buscarem funcionários celetistas a partir da 

segunda metade do curso, e não estagiários. 

 Ainda se verificam empresas que solicitam secretárias executivas exclusivamente do 
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sexo feminino. A partir do momento em que a empresa possibilita a contratação de ambos os 

gêneros, torna-se mais vantajoso para ela, que terá um leque de opções maior para definir sua 

escolha, e vantajoso para os graduandos, que terão mais possibilidades de vagas de estágio. 

Sobre a questão de gênero, Araújo (2007, p.25-26) relata que: 

O homem vê, na profissão e nas organizações, um ambiente propício para 

desenvolver, definir e manter suas masculinidades e é no trabalho que o homem 

enfrenta desafios a sua masculinidade, especialmente quando em profissões 

predominantemente femininas.  

 

 Pergunta-se se falta conhecimento de mercado destas empresas sobre os profissionais 

do sexo masculino ou se esse direcionamento identifica algum tipo de preconceito, pois como 

Bernardino e Nunes (2013, p.57) colocam:  

Atividades de força física, status social, poder e prestígio estão relacionados ao 

homem, por envolverem o conhecimento racional, lógico e exato, sempre 

relacionado à figura masculina. As atividades de afeição, organização e linguagem 

são representadas como inerentes à mulher, relacionadas à inteligência interpessoal, 

ao corpóreo-cinestésico e ao linguístico.  

 

 Assim, criou-se de acordo com Bernardino e Nunes (2013) visões sobre cargos que 

seriam essencialmente masculinos, e outros que seriam femininas, na qual fatores sociais 

juntamente com fatores econômicos e culturais posicionaram-se a estimular movimentos de 

desigualdade entre homens e mulheres. O homem sempre relacionado à superioridade, e a 

mulher, á inferioridade.  

 O que se nota hoje é que as exigências do mercado e os fatores sociais que são 

impostos as pessoas, e a atual globalização dominante, a sociedade tornou-se mais flexível, e 

profissões mais heterogenias. Barros, Izequiel e Silva (2011, p. 173) apontam que o homem 

novamente volta a interessar-se pela área secretarial, pois “a demanda por profissionais da 

área e do gênero masculino está evoluindo, visto que os investigados apontaram para a 

existência de diversas oportunidades no mercado de trabalho atual para o gênero masculino na 

profissão”. 

 A faixa salarial analisada também é um ponto que merece destaque como a ser 

verificado pelas empresas. Mais da metade das vagas tem valores de bolsa de até R$ 600,00. 

Isso pode afastar os alunos da busca de estágio, e este valor pode impactar negativamente na 

qualificação do aluno em cursos extra-sala, já que financiar cursos desta modalidade são 

importantes, mas exigem valores financeiros. 

 A inclusão de outros cursos para vagas estágio em Secretário Executivo é outro ponto 

que pode ser analisado e verificado como confuso, já que temos vagas com tarefas 
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direcionadas à área secretarial, mas que buscam alunos de áreas não identificadas 

prioritariamente com esta formação. Ressalta-se que o secretário executivo poderá ter 

vantagem em uma entrevista, pois se identificará com as tarefas realizadas nesta, mas a 

possibilidade de abrir para outros cursos pode retirar vagas de graduandos de secretário 

executivo que devem atuar em sua própria área. 

 A língua estrangeira foi pouco citada no decorrer da análise dos dados desta 

monografia, e isso pode ser classificado como lacuna a se desenvolver, pois pode não 

demonstrar a real necessidade de se aprender e ter domínio em um segundo idioma. Quanto 

mais qualidades e atribuições o candidato a estagiário tiver, maiores serão suas chances de 

participar ativamente no mercado, inclusive com maiores valores de bolsa, conforme visto. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do tempo, e mais recentemente, a área do Secretariado Executivo apresenta 

destaque no mundo do trabalho, com profissionais competentes e que têm demonstrado a 

relevância desta função nas organizações, não se limitando a tarefas ligadas eo tecnicismo ao 

longo de sua história. Uma das questões para este bom desenvolvimento na formação do 

secretário executivo é a transformação do saber acadêmico para o profissional. Esta pode 

ocorrer por meio do estágio o qual um dos principais momentos proporcionam a construção 

de experiência para a futura prática profissional. 

O estágio é um primeiro passo para essa boa formação profissional, aliado a uma boa 

universidade que permita seu desenvolvimento. Ao compreendermos os Estágios em 

Secretariado Executivo como uma possibilidade de inclusão dos graduandos na realidade que 

atuarão, verificamos o quanto é importante esse momento no curso em questão e para o aluno. 

Neste sentido, a prática do estágio é de suma importância para a formação do profissional de 

Secretariado, trazendo ao acadêmico, relevando-se aquele que nunca teve uma experiência de 

trabalho, a possibilidade de aplicar na área organizacional os conhecimentos adquiridos na 

Universidade. O estágio não deve ser somente uma experiência prática de forma mecanizada, 

mas sim uma oportunidade para avaliar e testar conhecimentos teóricos adquiridos durante a 

graduação. Em atendimento aos objetivos propostos, as vagas de estágio em Secretariado 

Executivo ofertadas por meio da página oficial da Agência de Estágios da UFC no facebook 

foram analisadas, revelando seus principais aspectos.  

A partir do presente estudo, podem-se elucidar algumas considerações conclusivas 

acerca da oferta de estágios em Secretariado Executivo por meio da Agência de Estágios da 

UFC. Identificou-se o perfil exigido pelas empresas para a captação de estagiários em 

Secretariado Executivo. A pesquisa epontou que as organizações jovens os quais já 

apresentem conhecimentos em informática, word, excel e conhecimentos em línguas 

estrangeiras. Observou-se uma variedade de vagas de estágio e como podem ser 

imprescindíveis para o desenvolvimento do graduando. Ficou evidente que existe um mercado 

em busca dos estagiários na área secretarial, e que permitem oferecendo oportunidades de 

aprendizado na área, permitindo que exista a interação entre a sala de aula e o mundo de 

trabalho, ou seja, o conhecimento adquirido na Universidade é aproveitado pelas organizações. 

 Em relação às atribuições requeridas pelas empresas que ofertam estágio na área 

secretarial percebeu-se que o estagiário em Secretariado Executivo tem a possibilidade de 
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atuar de forma majoritária em sua própria área, com atividades ligadas diretamente ao que é 

aprendido em sala de aula. Essa ligação entre o saber e o praticar permite que já exista 

identificação por parte do graduando em sua área desde o início de sua escalada profissional. 

Adquirir essa experiência desde cedo permitirá que o aluno possa amadurecer mais 

rapidamente e estar mais preparado para as oportunidades o que o mercado oferece para o 

profissional de Secretariado Executivo. 

Ao analisar os aspectos positivos e as lacunas existentes na oferta de estágio em 

Secretariado Executivo reconheceu-se que existem vantagens e desafios a serem superados. 

Uma das vantagens é o fato de já existirem ofertas de estágio a partir do segundo semestre do 

curso, e que para preencher essas vagas são solicitados conhecimentos de fácil acesso hoje, 

como conhecimentos em informática, word, excel. Outro fato relevante é que o aluno irá 

estagiar com atividades em sua própria área, se permitindo assim aplicar os conhecimentos de 

aula no campo de trabalho. A pesquisa também comprovou que de fato as organizações 

cumprem a Lei nº 11.788/08, oferecendo por exemplo os horários de estágio dentro da lei e os 

benefícios obrigatórios. Estes fatores podem motivar os graduandos a buscarem oportunidades 

de estágio, elevando seu nível de conhecimento e experiência na área de sua atuação. 

Sobre as lacunas existentes, destaca-se que ainda existem empresas que excluem o 

gênero masculino em uma seleção, o que no tempo atual soa estranho mediante a busca pela 

igualdade de gêneros. Outro fator que deve ser melhorado são as oportunidades de estágio a 

partir do quinto semestre do curso, que tem uma sensível queda. Outro aspecto que pode 

prejudicar a busca pelo estágio recai sobre o valor das bolsas de estágio, que em sua maioria 

não superam o valor de R$ 600,00. Um maior número de oportunidades de estágio na segunda 

metade do curso e valores maiores de bolsa irão aumentar o leque de estagiários disponíveis 

para as organizações, pois estes fatores podem ser primordiais para os graduandos buscarem 

vagas de estágio, evidentemente junto às atividades que serão desenvolvidas por estes. 

Conclui-se, portanto, que o panorama da oferta de estágios em Secretariado Executivo 

por meio da agência de estágios da UFC apresenta que a busca por uma vaga de estágio em 

Secretariado Executivo encontra um mercado que demonstra necessidade por este profissional, 

e que com sua qualificação, adquirindo conhecimentos técnicos e de língua estrangeira, 

poderá oferecer oportunidade de crescimento. Assim, os jovens talentos podem contribuir de 

maneira importante com seus conhecimentos nas organizações, oferecendo competências que 

podem ser desenvolvidas desde o início do Curso, e que podem efetivamente agregar valor às 

empresas. Os estagiários encontrarão organizações que têm espaço para que desenvolvam as 
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atividades aprendidas em sala de aula, adequando teoria e prática, melhorando assim seu 

desempenho acadêmico junto ao desenvolvimento do estágio.  

Existem questões a serem superadas, como por exemplo, o valor baixo de bolsas de 

estágio por parte das organizações e a necessidade de conhecimento em idiomas estrangeiros 

por parte dos graduandos, ou ainda a redução de oportunidades de estágio a partir da segunda 

metade do Curso de secretariado executivo. Apesar destes pontos, fica claro pelos aspectos 

positivos que é importante para o estudante se interessar e buscar uma oportunidade no 

mercado, que apresenta uma boa oferta, adquirindo assim experiência prática em sua área e 

desenvolvimento profissional. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para investigações posteriores no mesmo 

caminho possibilitando a continuidade da análise acerca do perfil do secretário executivo 

exigido pelas empresas.  
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação 
dasLeis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO  I  

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO  

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 
de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo 
do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho.  

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das 
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 
requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória.  

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 
desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no 
projeto pedagógico do curso.   

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do 
mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 
de compromisso.  

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção 
de aprovação final.  

§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida 
no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do 
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros 
regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o 
prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.  

Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em 
instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos 
públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.  

§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 
instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 
serviços referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários 
para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para 
cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há 
previsão de estágio curricular.  

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, 
organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

CAPÍTULO II  

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural 
e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 
pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 
local em caso de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) 
partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de 
compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do 
estudante.  

Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio 
de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades 
programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  
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Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de 
ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o 
inciso II do caput do art. 3o desta Lei.  

CAPÍTULO III  

DA PARTE CONCEDENTE  

Art. 9o  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes 
obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na 
área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 
seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela 
instituição de ensino.  

CAPÍTULO  IV  

DO ESTAGIÁRIO  

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição 
de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do 
termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens 
e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que 
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.  

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos 
períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo 
estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 
acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de 
estágio não obrigatório.  

§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 
entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  
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§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral 
de Previdência Social.   

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 
escolares.  

§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 
bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos 
casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 
sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

CAPÍTULO V  

DA FISCALIZAÇÃO  

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo 
de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária.  

§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo 
ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do 
processo administrativo correspondente.  

§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for 
cometida a irregularidade.  

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição 
de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5o desta Lei como 
representante de qualquer das partes.  

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades 
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento do estágio.  

§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os 
quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em 
fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente  superior.  

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível 
médio profissional.  

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por 
cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas 
poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 428.  ...................................................................... 
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§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja 
concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. 

......................................................................  

§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

......................................................................  

§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do 
disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à 
escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em 
sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, 
de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 
2001.  

            Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008  
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