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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos discentes do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará acerca da integralização curricular 

do curso. Para o alcance do objetivo proposto foi realizada uma pesquisa qualitativa e 

quatitativa, a partir de uma pesquisa documental e uma pesquisa de campo. Foram utilizados 

o questionário e a Escala de Likert como instrumentos de pesquisa, tendo como amostra 

discentes ativos do 6º e 8º semestre do curso. A análise foi realizada através de uma análise de 

conteúdo e análise estatística. Após a análise de conteúdo constatou-se que a integralização 

curricular do curso está adequada ao novo perfil do Secretário Executivo. Com a análise de 

dados constatou-se que os discentes do curso possuem algumas competências gerenciais 

necessárias para atuarem nos papéis gerenciais definidos por Quinn et al. (2003), porém, 

existem competências que não estão sendo alcançadas pelos discentes pesquisados. 

Constatou-se também que, na visão dos discentes, a integralização curricular do curso não 

oferta todos os conhecimentos necessários para o ingresso e permanência dos discentes no 

mercado de trabalho, porém, possuem conhecimentos para os mesmos atuarem em diversas 

funções e em diferentes organizações.  

 

Palavras-chave: Secretário Executivo. Integralização curricular. Discentes. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as general objective to analyze the perception of the students of the 

course of Executive Secretariat of the Federal University of Ceará about the curricular 

payment of the course. To reach the proposed objective, a qualitative and quantitative research 

was carried out, based on documentary research and field research. The questionnaire and the 

Likert Scale were used as research instruments, having as a sample active students of the 6th 

and 8th semester of the course. The analysis was performed through a content analysis and 

statistical analysis. After the analysis of content it was verified that the curricular completion 

of the course is adequate to the new profile of the Executive Secretary. With the analysis of 

data it was found that the students of the course have some managerial skills necessary to act 

in the managerial roles defined by Quinn et al. (2003), however, there are skills that are not 

being achieved by the researched students. It was also observed that, in the view of the 

students, the curricular integration of the course does not offer all the necessary knowledge 

for the students' entry and stay in the labor market, but they have the knowledge to work in 

different functions and in different organizations. 

 

Key-words: Executive Secretary. Payment curriculum. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 30 de setembro de1985 foi publicada a Lei nº. 7.377, no qual o profissional de 

Secretariado Executivo somente poderia exercer a profissão com a obtenção do registro 

profissional, no qual é adquirido com a conclusão no curso de graduação de Secretariado 

Executivo. O primeiro curso de nível superior em Secretariado Executivo no Brasil surgiu em 

1969 na Universidade Federal da Bahia. Porém, o primeiro curso de nível superior em 

Secretariado Executivo reconhecido no Brasil foi o da Universidade Federal de Pernambuco, 

sendo criado em 1970 e reconhecido em 1978. 

Na Universidade Federal do Ceará o curso superior de Secretariado Executivo foi 

criado no ano de 1995 e reconhecido no ano de 2003, no qual já formou mais de 530 

profissionais desde sua criação. O atual Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará foi construído em 2006 pela coordenação do 

curso, tendo o apoio de professores do Departamento de Administração, ao qual o curso está 

vinculado, da Pró-Reitoria de Graduação (PRGr) e de integrantes do corpo discente. A 

Integralização Curricular do curso é composta de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Secretariado Executivo. 

A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará tem uma preocupação em oferecer aos discentes um ensino qualificado e 

capaz de prepara-los para as exigências e desafios do mercado de trabalho.  

Com tantas responsabilidades na formação dos alunos, é importante que o curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará tenha um retorno dos seus 

discentes, afim de verificar se os conhecimentos propostos teoricamente pelo curso estão 

sendo construídos pelos mesmos. Diante do exposto, qual a percepção de uma amostra de 

discentes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará acerca da 

integralização curricular do curso? 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos discentes de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará acerca da integralização curricular 

do curso.  Os objetivos específicos são:  

I) Analisar como a integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará se adequa ao perfil do Secretário Executivo; 

II)  Identificar as competências gerenciais desenvolvidas por uma amostra de discentes de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará a partir da integralização 

curricular do curso; 
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III) Analisar como a integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará, na visão de uma amostra de discentes, favorece seu 

ingresso e sua permanência no mercado de trabalho.  

O presente estudo é relevante para a Universidade Federal do Ceará, quanto para os 

discentes do curso de Secretariado Executivo. A universidade poderá averiguar se o que está 

sendo ofertado de conhecimentos teóricos está realmente sendo adquirido de forma eficiente 

pelos alunos e os tornando profissionais capacitados para atuarem nas organizações. Sendo 

importante também para os discentes do curso, pois através dos resultados da pesquisa a 

universidade poderá, futuramente, realizar algumas modificações na integralização curricular 

para que as necessidades dos mesmos sejam sanadas.  

O trabalho divide-se em seis capítulos. O primeiro capítulo é esta introdução. O 

segundo capítulo traz informações sobre a formação em Secretariado Executivo, abordando 

aspectos do histórico da educação em Secretariado no Brasil, a formação atual em 

Secretariado Executivo, a integralização curricular e a formação em Secretariado Executivo e 

o estágio supervisionado. O terceiro capítulo traz informações sobre o perfil atual dos 

Secretários Executivos, explanando aspectos sobre as competências requeridas para o 

profissional de Secretariado Executivo, papeis e funções dos Secretários Executivos e as 

expectativas para o profissional de Secretariado Executivo. No quarto capítulo é apresentado a 

metodologia utilizada na pesquisa. No quinto capítulo faz-se a análise de dados e resultados 

da pesquisa. Por último são apresentadas as considerações finais acerca do estudo. 
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2 FORMAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Com a regulamentação da profissão de Secretariado Executivo, instituída por meio da 

Lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985 e complementada posteriormente pela Lei nº 9.261 de 

10 de janeiro de 1996, passou a ser exigido a formação de bacharelado para que o profissional 

pudesse exercer a profissão.  

Vale ressaltar que o primeiro ato do poder legislativo brasileiro quanto ao 

reconhecimento da profissão no país foi a Lei nº 6.556, aprovada em 5 de setembro de 1978, 

porém, apesar de ser um grande avanço para a profissão, ela não possuía a obrigatoriedade no 

seu cumprimento, acontecendo apenas em 1985 com a Lei nº 7.377 no qual além de 

regulamentar, concedeu poder de fiscalização pelo Ministério do Trabalho e sua 

Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego (SANTOS, 2015).  

No Artigo 2º da Lei nº 7.377 consta que para ser um Secretário Executivo no Brasil, o 

profissional deverá possuir um diploma de curso superior de Secretariado Executivo, 

legalmente reconhecido. Se o diploma for do exterior, só será válido se o mesmo for 

revalidado na forma da lei. A formação de nível superior em Secretariado Executivo no Brasil 

teve sua história iniciada em 1969 e obteve grandes avanços no país, sendo o curso 

atualmente orientado pela Lei de Diretrizes Nacionais para o curso de graduação em 

Secretariado Executivo. 

 

2.1 Histórico da educação em Secretariado no Brasil 

 

A história da profissão de Secretariado Executivo foi iniciada a muito tempo atrás, 

tendo início ainda na Idade Antiga. Na profissão de Secretariado vamos encontrar na 

Antiguidade os escribas, no qual dominavam a escrita e outros conteúdos intelectuais. Eles 

utilizavam tais habilidades para fazer assessoria a mando dos regentes da política, filosofia ou 

da guerra (NONATO JUNIOR, 2009). 

 Na Idade Moderna, com o crescimento do comércio, o secretário aparece como 

integrante de empresas. Com as duas Guerras Mundiais houve uma escassez na mão-de-obra 

masculina, e devido à importância e grande necessidade de funcionários para exercer a 

função, houve então a efetivação da atuação das mulheres na área secretarial (BIANCHI, 

2003). 
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No Brasil, com a chegada de multinacionais na década de 1950, houve a concretização 

da imagem da mulher como secretária executiva (BIANCHI, 2003). Aconteceu nessa época 

uma valorização da profissão, uma vez que o mercado começa a solicitar desta profissional 

qualificação e um perfil específico para atuar na área. Sobre esta época, Mazulo e Liendo 

(2010, p. 23) explicam que: 

 
Na ocasião, já havia cursos técnicos de secretariado, bem como uma preocupação 

maior em conhecer os acontecimentos atuais do mundo, ter uma visão mais ampla 

da empresa em que atua e buscar o conhecimento de outros idiomas. Desse modo, os 

cursos superiores na área começaram a surgir nos anos 1970. 

 

 A história da educação em secretariado no Brasil teve início na região nordeste. O 

primeiro curso de Secretariado Executivo foi criado em 1969, pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), vinculado à Escola de Administração, na cidade de Salvador. O curso teve sua 

criação devido à grande demanda de profissionais qualificados na área, em decorrência, 

principalmente, do Polo Petroquímico de Camaçari (BA). Apesar de ter sido a pioneira, o 

curso na UFBA só obteve ser reconhecimento em 1998, através do Parecer nº 331/98, 

publicado no Diário Oficial da União em 24/08/1998. 

 É perceptível que a formação em nível superior ocorreu antes mesmo de haver uma 

regulamentação da profissão como nível superior. A existência desses cursos pode ter servido 

de base para a promulgação de uma lei, que veio para regulamentar uma demanda real.  

Após as leis de regulamentação da profissão a formação acadêmica de nível superior 

em Secretariado Executivo passou a crescer gradativamente no território Brasileiro, por meio 

de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas.  

 
 [...] é a partir da década de 1990 que a Educação Superior em Secretariado vai se 

expandir em âmbito nacional. A partir de então, os cursos superiores de Secretariado 

Executivo passaram a fazer parte do catálogo de cursos e muitas universidades 

Federais, Estaduais, Municipais e particulares em todo o país, alocados, na maioria 

das vezes, nos Centros de Ciências Sociais Aplicadas (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 

114). 

 

O crescimento do curso de Secretariado Executivo nas instituições de ensino superior 

teve um papel fundamental para o crescimento da profissão e das pesquisas sobre a área no 

Brasil. Nonato Jr. (2009, p. 114) explica que: 

 
Esta expansão foi muito importante para o desenvolvimento do conhecimento em 

Secretariado no Brasil, pois ao passo em que cursos superiores foram sedo criados, 

livros passaram a ser produzidos para este público e profissionais buscaram a 

formação intelectual, passando a atuar como discentes e pesquisadores. 

 

Com a inexistência de um currículo mínimo para os cursos de graduação em 
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Secretariado Executivo, as estruturas curriculares dos cursos existentes na época eram 

bastante heterogêneas. A proposta para a criação do currículo mínimo da Educação em 

Secretariado foi feita em setembro de 1992 com a Carta de Manaus, que foi um documento 

que tratava de diversos pontos importantes para a integração nacional da profissão. Esse 

documento foi discutido no VIII Congresso Nacional de Secretariado, em Manaus. 

A Carta de Manaus também tornou único os símbolos da profissão e do juramento de colação 

de grau. No Brasil o símbolo é representado por um livro aberto com uma pena sobre ele e um 

bastão envolvido por serpentes. 

 Os resultados inicias sobre a criação do currículo mínimo para a graduação em 

Secretariado Executivo só puderam ser vistos a partir de 2001, através de pareceres e da 

criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado 

Executivo que obrigatoriamente devem ser observadas pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES) para a construção da organização curricular do curso (BOGUSLAWSKI; SANTOS, 

2013). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado 

Executivo são normas obrigatórias que orientam as Instituições de Ensino Superior na 

organização curricular do curso e vieram para fortalecer ainda mais a formação acadêmica em 

Secretariado no Brasil.  

É perceptível a evolução que a profissão de Secretariado Executivo obteve em relação 

a área acadêmica, desde a criação do primeiro curso na Universidade Federal da Bahia em 

1969 até a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Secretariado Executivo em 2005. Muitas conquistas foram alcançadas para que a formação 

atual em Secretariado Executivo forme profissionais com qualidade e perfil exigido pelo 

universo organizacional.  

 

2.2 Formação atual em Secretariado Executivo 

 

A formação atual em Secretariado Executivo possui uma pluralidade de 

conhecimentos, que tornam possível uma atuação eficiente dos profissionais no mercado de 

trabalho. A formação atual em Secretariado Executivo deve ser uma formação que envolva 

aprendizados relacionados a “aspectos éticos, conhecimentos técnicos e científicos, sociais, 

políticos e administrativos” (BIANCHI, 2003, p. 9).  

Assim como nos demais cursos de graduação, as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Secretariado Executivo foram orientadas pelo Parecer CNE/CES nº 776, de 03 de 
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dezembro de 1997, sendo posteriormente complementada pelo Parecer CNE/CES nº 583, de 

04 de abril de 2001 e pelo Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003, no qual consta as 

orientações gerais para a formulação das Diretrizes Nacionais dos cursos de graduação. Esse 

documento trata de aspectos relativos aos currículos mínimos que foram estabelecidos pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que tem como um de seus objetivos 

garantir a qualidade e a uniformidade mínima aos cursos que possuíam um diploma 

profissional, pois com o passar dos anos os currículos desses cursos foram ficando ineficaz 

para se ter uma formação de qualidade.  

No dia 23 de junho de 2005 foi aprovado a Resolução nº 3, que constitui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo, no qual teve 

projeto previsto no Parecer CES/CNE nº 102/2004. Nas Diretrizes constam tópicos que 

devem ser observados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) para a organização 

curricular do curso de Secretariado Executivo. Estes tópicos estão nitidamente mencionados 

no Artigo 2º da Resolução. 

 
Art. 2º A organização do curso de graduação em Secretariado Executivo, observadas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e os pareceres desta Câmara, indicará 

claramente os componentes curriculares, abrangendo o perfil do formando, as 

competências e habilidades, os conteúdos curriculares e a duração do curso, o 

regime de oferta, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o estágio 

curricular supervisionado e o trabalho de curso ou de graduação, ambos como 

componentes opcionais da instituição, sem prejuízo de outros aspectos que tornem 

consistente o projeto pedagógico (BRASIL, 2005). 

 

 Obrigatoriamente, a organização do curso deverá constar todos esses componentes 

mencionados no Artigo 2º, que vão do perfil do formando, suas competências e habilidades, 

até o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Ainda sobre este artigo, o seu parágrafo 1º 

contempla as características para a elaboração do projeto pedagógico e o parágrafo 2º discorre 

sobre a possibilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) formarem profissionais com 

perfis diferentes, visto a flexibilidade da construção do projeto pedagógico, possuindo 

conhecimentos gerais e conhecimentos de acordo com a região. 

 Os cursos de Secretariado Executivo procuram desenvolver nos formandos um perfil 

desejável para o profissional da área e as Instituições de Ensino Superior (IES) serão 

orientadas quanto a esse perfil através das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Secretariado Executivo em seu Artigo 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 
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acordo com as especificidades de cada organização, gerenciando com sensibilidade, 

competência e discrição o fluxo de informações e comunicações internas e externas 

(BRASIL, 2005). 

 

 É desejado que os formandos devem possuir, através do curso de Secretariado 

Executivo, um perfil profissional que possua conhecimentos científicos, acadêmicos, 

tecnológicos e estratégicos, que possam exercer diversas funções dentro dos diferentes tipos 

de organizações e saibam gerenciar as informações e as comunicações no ambiente de 

trabalho.  

No parágrafo único do Artigo 3º consta os aspectos que o bacharel de Secretariado 

Executivo deve apresentar com a sua formação. Sendo esses aspectos uma consistente 

formação geral e humanística, conhecimentos sobre a administração pública e privada, possuir 

capacidade de dominar outras áreas do saber, poder gerenciar processos e pessoas, tomar 

decisões e ter a aptidão para atuar nos diferentes níveis comportamentais (BRASIL, 2005). 

 As competências e habilidades mínimas que a graduação deverá possibilitar durante a 

formação também serão tratadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Secretariado Executivo. De acordo com o Artigo 4º os cursos devem formar 

profissionais com as seguintes competências e habilidades: 

• A capacidade de articulação de acordos com os níveis de competências fixadas pelas 

organizações; 

• A visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e inter-

setoriais; 

• O exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 

• A utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais. 

• A habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 

• O domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais 

ou inter-grupais; 

• A receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 

• A adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 

• O gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para 

diferentes usuários; 
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• A gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e 

empresariais; 

• A capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; 

• A eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 

segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; 

• A iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, 

consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional 

(BRASIL, 2005). 

Os cursos de Secretariado Executivo precisam formar ao longo da graduação 

profissionais que possuam, no mínimo, uma visão geral da empresa, exerça funções 

gerenciais, saiba lidar com a inovação, possuía o domínio da comunicação, saiba negociar e 

liderar, administre as informações, possua domínios técnicos, dentre outras competências e 

habilidades citadas que são essenciais. 

 O Artigo 5º vai abordar sobre os tipos de conhecimentos que devem fazer parte dos 

projetos pedagógicos e da organização curricular do curso, no qual estão organizados em três 

campos interligados de formação: conteúdos básicos, conteúdos específicos e conteúdos 

teórico-práticos.  

Os Artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º abordam, respectivamente, sobre os tipos de regimes 

acadêmicos que as Instituições de Ensino Superior (IES) podem adotar, o estágio 

supervisionado no curso, os tipos de avaliações que devem ter ao longo da formação e o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que na graduação de Secretariado Executivo é 

opcional, podendo ser incluído ou não no currículo do curso.   

 Os cursos atuais de Secretariado Executivo procuram preparar profissionais com perfil 

para atuar em diversas áreas e exercer diferentes atividades, tornando esses profissionais 

qualificados para exercer suas funções dentro de uma organização. Atualmente, de acordo 

com a pesquisa realizada no site do MEC existem 127 cadastros de cursos de graduação em 

Secretariado Executivo no Brasil. 

 Sobre a formação em Secretariado Executivo, Araújo el at. (2013, p. 143 e 144) 

ratificam que: 

 
[...] com a velocidade das mudanças no mercado, acaba sendo exigido do 

profissional um constante aprimoramento. Para tanto, com a finalidade de obter mais 

conhecimentos, é de fundamental importância que o profissional de Secretariado 

tenha uma pós-graduação, visto que, por meio da continuação dos estudos, será 

também proporcionado resultados rápidos e eficazes na função da categoria 

secretarial, otimizando os resultados dos trabalhos e, assim buscando a 
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multifuncionalidade que o atual perfil exige. 

 

Hoje o mercado de trabalho exige dos profissionais cada vez mais qualificação, assim 

como nas demais profissões, o Secretário Executivo precisa aperfeiçoar sempre suas 

atribuições, e esse aperfeiçoamento pode ser feito através da continuidade da sua formação. A 

continuidade da formação pode acontecer por meio de cursos de pós-graduação, no qual é um 

diferencial importante para o enriquecimento e o reconhecimento do profissional na 

organização. Para Araújo el at. (2013, p. 136) “a educação continuada em Secretariado 

Executivo é considerada um diferencial no mercado empresarial contemporâneo”. Porém, 

ainda não existem programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em 

Secretariado Executivo, sendo preciso realizar a continuidade da formação através de outros 

programas stricto sensu. 

 Bíscoli e Bilert (2003 apud MULLER; SANCHES, 2014, p. 14) mencionam que: 

 
Nos últimos dez anos o número de profissionais graduados em secretariado 

executivo com formação de pós-graduação em programas stricto sensu aumentou, o 

que pode ter influenciado no crescimento da produção científica na área em função 

da exigência da maioria desses programas de mestrado e doutorado. 

 

Apesar da profissão estar conquistando nos últimos tempos grandes espaços no 

mercado de trabalho, é notório que apenas a prática cotidiana não é o suficiente para se ter o 

devido reconhecimento da sua importância para as organizações. Uma das alternativas para se 

obter o alcance desse reconhecimento é através da pesquisa científica, que pode aumentar os 

conhecimentos da área secretarial e a visibilidade dos profissionais, de suas competências e 

habilidades (MULLER; SANCHES, 2014, p. 12). “A evolução nos estudos e pesquisas em 

secretariado, contemplando desde campos de atuação ao perfil profissional, se apresenta como 

uma forma de reafirmação das capacidades e habilidades interdisciplinares dos secretários 

executivos.” (MULLER; SANCHES, 2014, p. 9). 

A formação em Secretariado Executivo qualifica os discentes para atuarem em 

diversas estruturas organizacionais e para realizar, de forma eficaz, diferentes funções que 

atualmente norteiam a profissão. Hoje os interessados pela área secretarial se deparam com 

uma formação de qualidade e que está em constante evolução através de sua formação 

contínua e através da cientificidade na área.  

 

2.3 Integralização Curricular: aspectos gerais  

 

A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo está contemplada 
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dentro do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), que por sua vez, está contemplado dentro das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo. O 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), no nível superior, é um documento que deve ser 

elaborado pelas Instituições de Ensino Superior (IES), no qual possuem informações como: 

histórico do curso, perfil do profissional que se deseja formar, objetivo do curso, habilidades e 

competências que devem ser desenvolvidas no processo de formação do aluno, integralização 

curricular, disposição das disciplinas, dentre outras. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

tem finalidade de ser uma referencial para o bom desenvolvimento do curso.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado 

Executivo dispõem os elementos estruturais que devem compor o Plano Político Pedagógico 

do curso (PPC). De acordo com o parágrafo 1º do Artigo 2º da Resolução nº 3, de 23 de junho 

de 2005, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deverá possuir os seguintes elementos 

estruturais: 

• Os objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

• As condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

• As cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

• As formas de realização da interdisciplinaridade; 

• Os modos de integração entre teoria e prática; 

• As formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

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

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

como instrumento para a iniciação científica; 

• A concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

• A concepção e composição das atividades complementares (BRASIL, 2005). 

Esses elementos estruturais são básicos e essenciais para a construção do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Secretariado Executivo e no parágrafo 2º deste mesmo artigo 

informa sobre as linhas de formação específicas que poderão ser admitidas pelo o mesmo. 

Essa formação específica deve ser nas áreas relacionadas com atividades gerenciais, de 

assessoramento, empreendedorismo e consultoria. As atividades do secretário como assessor 

estão relacionadas com a aplicação de técnicas que auxiliam na rotina, gerando resultados 

positivos para o executivo e para as equipes. Nas atividades gerenciais o secretário faz a 
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aplicação das competências gerenciais, agindo com eficiência e eficácia. Nas atividades de 

empreendedorismo o secretário traz soluções que aperfeiçoam o trabalho individual e grupal. 

As atividades do secretário como consultor estão ligadas identificação de pontos críticos e 

propondo estratégias para melhorar a organização, isso será feito através da análise e 

compreensão da cultura organizacional (AMARAL et al., 2012). 

 Dentre as várias informações que devem constar no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), uma delas é a integralização curricular. As elaborações dos currículos dos cursos de 

graduação são orientados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 

qual propõe uma maior flexibilidade para a sua elaboração, com o objetivo de que os cursos 

de graduação possuam em suas integralização curriculares conhecimentos que são comuns 

para a formação e também conhecimentos que estão relacionados com a realidade e 

necessidade de cada região. Essa flexibilidade possibilita que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) formem profissionais adaptáveis as mudanças do mercado de trabalho. Bianchi 

(2003, p. 11) destaca que “uma das características das grades curriculares dos cursos e que o 

Ministério da Educação destaca é a flexibilidade, para que as grades curriculares não mais 

sejam herméticas como foram no passado”.  

Integralização curricular se refere à obtenção de carga horária total das disciplinas e 

atividades fixadas no currículo do curso. Vale ressaltar que os discentes só receberão seu 

diploma caso integralizem o currículo do curso.  

A Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 no qual trata sobre a carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial em seu Artigo 2º discorrerá sobre os tempos mínimos e máximos de 

integralização curricular do curso e sua duração, sendo levado em consideração algumas 

orientações como, a carga horária total dos cursos de graduação, a duração e os limites de 

integralização curricular desses cursos, no qual estão divididos em cinco grupos: Grupo da 

Carga Horária Mínima de 2.400h, de 2.700h, entre 3.000h e 3.200h, entre 3.600h e 4.000h e 

7.200h. (BRASIL, 2005). 

O curso de Secretariado Executivo está contemplado do Grupo de Carga Horária 

Mínima de 2.400h, sendo o limite mínimo para integralização de três ou quatro anos. “A 

organização curricular do curso de graduação em Secretariado Executivo estabelecerá 

expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular” 

(BRASIL, 2005). 

Sobre os conteúdos, de acordo com as normas exigidas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo, os cursos devem contemplar 
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os seguintes conteúdos: 

 
I - Conteúdos básicos: estudos relacionados com as ciências sociais, com as ciências 

jurídicas, com as ciências econômicas e com as ciências da comunicação e da 

informação; II - Conteúdos específicos: estudos das técnicas secretariais, da gestão 

secretarial, da administração e planejamento estratégico nas organizações públicas e 

privadas, de organização e métodos, de psicologia empresarial, de ética geral e 

profissional, além do domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e do 

aprofundamento da língua nacional; III - Conteúdos teórico-práticos: laboratórios 

informatizados, com as diversas interligações em rede, estágio curricular 

supervisionado e atividades complementares, especialmente a abordagem teórico-

prática dos sistemas de comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos. 

(BRASIL, 2005). 

 

 A integralização curricular do curso deve estar alinhada com o que se espera de um 

profissional de Secretariado Executivo, os conteúdos além de possibilitar ao egresso 

competências, como visão generalizada, comunicação, liderança, negociação, dentre outras, 

deve também capacitar os discentes para ingressar e permanecer no mercado de trabalho.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) devem escolher a estrutura curricular do 

curso levando em consideração as áreas de atuação, competência, habilidades e o perfil 

desejado para os discentes (BIANCHI, 2003). A integralização curricular dos cursos de 

Secretariado Executivo devem ser formada por conteúdos que possibilitem os discentes a 

serem multifuncionais, possuir as competências e habilidades exigidas para o profissional e 

possuir o perfil desejado para os mesmos.  

 

2.4 Formação em Secretariado Executivo e o Estágio Supervisionado 

 

É de extrema importância que os discentes coloquem em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos com a integralização curricular do curso e essa atuação prática dos 

discentes no mercado de trabalho é possível através da realização do estágio supervisionado.  

O estágio supervisionado é amparado pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

no qual se trata de educar os discentes através da prática desenvolvida no ambiente de 

trabalho e tem como objetivo a preparação dos mesmos para o trabalho produtivo (BRASIL, 

2008). A lei do estágio supervisionado além de dispor sobre as obrigações das instituições de 

ensino, as obrigações da parte concedente e as regras que devem ser seguidas pelo estagiário, 

tratará também da obrigatoriedade e a não obrigatoriedade do estágio supervisionado que 

ocorrerá devido as orientações das diretrizes curriculares, modalidade e área de ensino e do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

No curso de Secretariado Executivo o estágio supervisionado é um componente 
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obrigatório e indispensável para a formação do discente. A Resolução nº 3, de 23 de junho de 

2005, no qual institui as Diretrizes Nacionais para a graduação em Secretariado Executivo vão 

contemplar no seu Artigo 7º orientações acerca do estágio supervisionado. 

 
O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seu colegiado superior acadêmico, aprovar 

o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. § 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na 

própria instituição, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 

práticas correspondentes às diferentes concepções das funções e técnicas 

secretariais. § 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas 

de acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até 

que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio 

curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, 

os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. § 3º O regulamento do estágio 

de que trata este artigo, aprovada pelo seu colegiado superior acadêmico, conterá, 

obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o 

disposto no parágrafo precedente  (BRASIL, 2005). 

 

 De acordo com o artigo, o estágio supervisionado deve ser acompanhado, 

supervisionado e avaliado por responsáveis para que os formandos possam conquistar durante 

essa experiência os domínios necessários para exercer a profissão.  

Atualmente possuir um diploma não mais significa ter capacidade para atuar na 

prática. As disciplinas teóricas aliadas com os ensinamentos originados pela realização do 

estágio, traz segurança para o discente atingir os níveis de competência esperada para todos os 

profissionais de secretariado (BIANCHI, 2003, p. 3). É muito rico para a construção da 

formação dos discentes adquirir conhecimentos fora do ambiente acadêmico.  

O estágio supervisionado no curso de Secretariado Executivo faz com que os alunos 

tenham a oportunidade de colocar em prática todas a teorias desenvolvidas durante a sua 

formação, além desenvolver suas habilidades e enriquecendo seus conhecimentos. Sobre o 

estágio supervisionado, Brida (2006, p. 46) acredita que “deve ser considerado um 

instrumento fundamental no processo de formação do Profissional de Secretariado. Poderá 

auxiliar o acadêmico a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a 

formação de sua consciência política e social, unindo a teoria à prática” 

Sobre o perfil que se deseja para os egressos dos cursos de Secretariado Executivo, 

Bianchi (2003, p. 17) afirma que “exige empenho em encaminhar o aluno para perspectivas 

claras e precisas de sua profissão [...] por esse motivo, durante o estágio, deve-se dar ensejo 

ao estudante de verificar sua vocação e competência”. O estágio supervisionado é uma 

oportunidade grandiosa na formação dos alunos, dando a chance dos mesmos se alto 

conhecerem como profissionais, analisar se essa profissão é realmente sua vocação e se está 
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desenvolvendo as competências necessárias para atuar na área.   

As exigências do mundo organizacional para os profissionais de secretariado, fazem 

com que as Instituições de Ensino Superior (IES) formem discentes preparados para enfrentar 

situações das mais diversas possíveis, além de ter a capacidade de exercer funções de extrema 

importância para o sucesso da organização.  

O mercado de trabalho não procura mais secretários que saibam fazer apenas o serviço 

básico, pelo contrário, cada vez mais é exigido desses profissionais habilidades complexas 

que em muitos casos só são desenvolvidos através de conhecimentos práticos da área, 

tornando assim o estágio supervisionado tão importante para a formação em Secretariado 

Executivo, sendo uma junção perfeita entre a teoria e a prática.  
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3 PERFIL ATUAL DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS 

 

 A profissão de Secretariado Executivo vem acompanhando as mudanças realizadas no 

cenário empresarial, uma vez que o seu perfil deve estar adequado as demandas que vão 

surgindo de acordo com as transformações que ocorrem no ambiente organizacional. A 

globalização é grande responsável por essas transformações no mercado de trabalho. Para 

Lacombe (2009, p. 291) globalização é: 

 
Integração crescente de todos os mercados (financeiros, de produtos, serviços, mão 

de obra etc), bem como dos meios de comunicação e de transportes de todos os 

países do planeta. A globalização tende a exigir maior preparo cultural e profissional 

de todos os que participam do mercado de trabalho. 

 

 Como afirma o autor, a globalização fará com que o mercado de trabalho tenha a 

necessidade de profissionais com mais preparo para sua atuação.  A profissão de secretariado 

obteve mudanças no seu perfil para melhor atende esse novo cenário que surgia com a 

globalização e que até hoje sofre transformações constantes. Sobre a profissão de Secretariado 

Executivo, Neiva e D’Elia (2009, p. 19) afirmam que: 

 
Mudou o perfil. Ampliaram-se as competências. Cresceram a dimensão e o nível de 

responsabilidade. Aliada a todas essas mudanças, há também a constatação da nossa 

importância no cenário mundial. A profissão secretarial situa-se entre as três 

profissões que mais crescem na atualidade. 

 

 Mudanças significativas vêm ocorrendo no perfil do profissional de secretariado. O 

mercado tem exigido profissionais com formação acadêmica específica em Secretariado 

Executivo que sejam aptos a atuarem como assessor executivo, gestor, empreendedor e 

consultor (BORTOLOTTO; WILLERS, 2005). 

 

3.1 Competências requeridas para o profissional de Secretariado Executivo  

 

Com a mudança no perfil do profissional de secretariado houve a necessidade de uma 

maior formação e capacitação dos mesmos.  O desenvolvimento de competências, de 

conhecimentos técnicos específicos e o desenvolvimento de uma visão estratégica é 

primordial para o Secretário Executivo possuir maior autonomia nas organizações e 

consequentemente a construção de um novo perfil (AMARAL et al., 2012). 

No final da Idade Média o termo competência estava ligado apenas a uma linguagem 

jurídica, porém, no início do século passado o termo passou a fazer parte da linguagem 
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organizacional, no qual era utilizado para qualificar uma pessoa que era capaz de fazer uma 

atividade com eficiência. Foi na década de 70 que o interesse pelo assunto cresceu e foi alvo 

de realização de pesquisas.  

 
Na década de 70, as reflexões a respeito das competências, iniciadas pelas 

modificações ocorridas na dinâmica dos postos de trabalho na França foram 

influenciadas pela noção de qualificação. E a emergência da lógica da competência 

está fundamentalmente centrada na mudança de comportamento das pessoas em 

relação ao trabalho e a empresa. Tais transformações têm origem no aumento da 

complexidade da produção sujeita, a cada dia, a turbulência e incertezas. 

(ZARIFAN, 2001 apud MOURA, 2008, p. 32). 

 

 O crescente interesse pelo assunto fez surgir definições próprias para o termo 

competência. Para Carbone (2009, p. 43) competência é: 

 
Entendida não apenas como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para exercer determinada atividade, mas também como o desempenho 

expresso pela pessoa em um dado contexto, em termos de comportamentos e 

realizações decorrentes da mobilização e aplicação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes no trabalho. 

 

A competência possui um tripé formado pelo conhecimento, habilidade e atitude 

(CHA). Sendo o conhecimento o saber (formado por conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida), a habilidade o saber fazer (capacidade de realizar determinada tarefa) e a atitude é o 

querer fazer (comportamento diante de determinadas situações). O CHA é a base para que 

uma função dentro da empresa seja realizada com qualidade. Amaral et al. (2012, p. 58) 

afirma que a “utilização do CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude), é base para qualquer 

profissional, pois estão interligados e não havendo a interatividade não haverá atitudes 

assertivas.” 

Atualmente, em muitas empresas existe uma grande exigência na qualidade do seu 

recurso humano, e o profissional de secretariado, assim como os demais profissionais, devem 

desenvolver competências para assumir um bom lugar dentro delas. Bianchi (2003, p. 7) 

explica que:  

 
Na atualidade, a tendência do mercado de trabalho é exigir do profissional 

conhecimentos generalizados e competências múltiplas que transcendam as 

fronteiras do país no qual vive; e esta exigência é ainda maior quando o enfoque é 

para a profissões como o secretariado.  

 

  Na literatura verifica-se a existência da compreensão sobre competências no nível das 

pessoas, que são as competências individuais, e no nível das organizações, que são as 

competências organizacionais, existindo assim a necessidade do alinhamento das 

competências individuais com as competências organizacionais, para que seja possível 



27 

 

 

 

agregar valores no indivíduo (colaborador) e na empresa. “A partir disso, os autores 

consideram que houve a exigência de uma nova concepção de profissionais capazes de lidar 

com as incertezas presentes nas organizações, o que direciona o enfoque para as competências 

gerenciais como alternativa promissora às constantes transições presentes nesse contexto.” 

(MOREIRA et al., 2016, p. 49).  

 Para Resende (2000 apud MOREIRA et al., 2016, p. 50) “as competências gerenciais 

são consideradas uma das principais tipologias de competência profissional, visto que 

proporcionam o apoio necessário a todas as áreas organizacionais”. Os autores Quinn, 

Faerman, Thompson e McGrath, defendem que dentro de uma organização os gestores 

exercem papeis de mentor, facilitador, monitor, coordenador, diretor, produtor, negociador e 

inovador, e necessitam de competências gerenciais específicas para a realiza-los com sucesso. 

“As competências gerenciais são aquelas nas quais os gerentes devem adquirir diferentes 

capacidades para transpor os desafios organizacionais” (QUINN et al. 2003 apud BARROS et 

al., 2013, p. 29) 

 O Secretário Executivo tem evoluído nas suas atividades dentro das organizações e 

hoje não realiza apenas atividades técnicas, mas também atividades de gestão. As empresas 

estão em busca de profissionais que tenham um perfil de gestor, tomador de decisões, que 

domine a comunicação, negociador e estrategista. Um profissional que saiba solucionar 

problemas e que o executivo possa confiar e delegar tarefas de extrema importância 

(BORTOLOTTO; WILLERS, 2005).    

Sobre as competências atuais requeridas ao profissional de Secretariado Executivo, 

Leal e Dalmau (2014, p. 76) explicam que: 

 
Observa-se que esse amplo rol de competências, amparado em uma perspectiva 

estratégica, evoluiu sob muitos aspectos em relação às competências inicialmente 

definidas pelas leis de regulamentação. As circunstâncias contemporâneas 

favoreceram o desenvolvimento de um novo perfil profissional, o qual tornou o 

secretário executivo apto a participar na melhoria dos processos de gestão e 

desenvolvimento das organizações. 

 

As competências requeridas para o Secretário Executivo evoluíram muito desde as leis 

de regulamentação da profissão. Hoje é necessário que o profissional de secretariado possua 

além de diversas outras competências, a de funções gerenciais, tendo o domínio sobre 

planejamento, organização, controle e direção.  

A gestão está ganhando espaço na profissão de secretariado, pois com a evolução da 

profissão, o Secretário Executivo não mais executa apenas atividades técnicas, mas também 

outras atividades que incluem as atividades de gestão. Torna-se então importante estudar as 



28 

 

 

 

competências gerenciais desses profissionais, sendo levado em consideração suas atuações 

como gestores (BARROS et al, 2013). “A análise sobre as competências gerenciais na atuação 

do secretário executivo foi fundamentada nas principais aptidões definidas por Quinn et al. 

(2003) distribuídas nos oito papéis gerenciais relacionando-as à gestão secretarial” (BARROS 

et al. 2015, p. 159). Os papéis gerenciais relacionados à gestão secretarial são: mentor, 

facilitador, monitor, coordenador, diretor, produtor, negociador e inovador. 

Tabela 1: Competências do gestor secretarial 

PAPEL COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTOR 

Compreensão de si mesmo e dos outros: Identificar as 

habilidades e a contribuição que cada colaborador pode 

oferecer para a organização ao desenvolver atividades 

com outras pessoas; perceber como as emoções afetam a 

si mesmo e aos outros; perceber e compreender as reações 

específicas dos outros. 

 

Comunicação eficaz: Transmitir o que sentem e pensam 

no ambiente de trabalho; ser um bom ouvinte; colocar-se 

no lugar do outro no processo de comunicação. 

 

Desenvolvimento dos empregados: Delegar tarefas e 

responsabilidades aos outros funcionários; trocar 

informações, fatos, ideias e significados, usando-os para 

informar, coordenar e motivar as pessoas; reconhecer as 

realizações daqueles que desenvolvem atividade, 

oferecendo feedback acerca das atividades delegadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITADOR 

Construção de equipes: Contribuir para a organização 

das atividades ao desenvolver trabalho em equipe; 

compartilhar informações. 

 

Processo decisório participativo: Participar do processo 

de tomada de decisões da organização e da sua área de 

atuação; participar da tomada de decisão em reuniões 

com pares e subordinados. 

 

Gerenciamento de conflitos: Administrar situações de 

conflitos no cotidiano do ambiente de trabalho; conhecer 

a existência do conflito e encarar a outra parte para 

discutirem os sentimentos. 

 

MONITOR 

Administração de informações por meio do 

pensamento crítico: Gerir as informações recebidas por 

meio de análise crítica. 

 

Administração de sobrecarga de informações: Levar as 

informações úteis em consideração; sustentar as 

afirmações e propostas de maneira sistemática e sucinta 
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no ambiente de trabalho. 

Administração dos processos essenciais: Procurar os 

principais fatores que indicam o grau de eficácia de 

processo; encaminhar os processos de forma eficaz e 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR 

Gerenciamento de projetos: Realizar e/ou contribuir 

para o gerenciamento de projetos; participar da realização 

de atividades, projetos e/ou eventos. 

 

Planejamento do trabalho: Planejar agregando tarefas, 

responsabilidade e autonomia aos seus pares e 

subordinados; ser responsável pelo fluxo de trabalho na 

sua área de atuação secretarial. 

 

Gerenciamento multifuncional: Coordenar atividades 

de um ou mais funcionários. 

 

 

 

 

 

 

DIRETOR 

Estabelecimento de metas e objetivos: Elaborar 

objetivos e metas de trabalho em equipe. 

 

Planejamento e organização: Contribuir para o 

planejamento da organização; elaborar o planejamento 

das atividades secretariais; planejar e estabelecer 

prioridades na realização das atividades secretariais. 

 

Desenvolvimento e comunicação de uma visão: 

Desenvolver comunicação para uma visão de forma 

eficaz nos níveis estratégico, tático e operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTOR 

Trabalho produtivo: Desenvolver as atividades 

procurando identificar os problemas que impedem o 

alcance dos objetivos e metas. 

 

Fomento a um ambiente de trabalho produtivo: 

Deixar-se preocupar, fascinar e envolver pelas atividades 

que realizam; produzir e mobilizar pessoas e recursos 

para conseguir que as coisas sejam realizadas. 

 

Administração do tempo e do estresse/ equilíbrio de 

demandas concorrentes: Analisar e administrar as 

atividades; analisar regularmente a maneira como está 

utilizando o tempo no ambiente de trabalho; administrar o 

tempo para as atividades de curto e longo prazo. 

 

 

NEGOCIADOR 

Negociação de acordos, compromissos e apresentação 

de ideias: Contribuir para a negociação de acordos e 

compromissos da organização por meio da apresentação 

de ideias, sugestões e opiniões 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Barros et al. (2015) 

As competências gerenciais do Secretário Executivo fazem com que ele se torne um 

agente de extrema importância dentro das organizações. “Hoje, pode-se comprovar que ele 

assume uma posição independente mostrando qualidade, conhecimento, tem um bom 

relacionamento interpessoal, sabe delegar responsabilidades, é empreendedor, facilitador, 

consultor e inovador, que gera resultados” (AMARAL et al, 2012, p. 56). A formação 

acadêmica deve possibilitar conhecimentos para que possa ser desenvolvido competências 

diversas que darão capacidade para o secretário assumir suas atividades com sucesso.  

 

3.2 Papeis e funções dos Secretários Executivos 

 

Houve uma evolução no papel que o Secretário Executivo possui dentro de uma 

organização, pois para muitas delas o secretário é peça fundamental na administração dos 

negócios. As suas funções não se resumem mais em apenas apoiar e auxiliar o executivo, hoje 

sua atuação muitas vezes é indispensável para uma gestão organizacional de alta qualidade. 

“O chefe, para executar seu trabalho de liderança, precisa ter tarefas distribuídas, que são 

supervisionadas pela secretária, a qual assume, por sua vez, competências que lhe são 

próprias, racionalizando, assim, o trabalho de toda a organização” (RIBEIRO, 1988, p. 95). 

Atualmente o Secretário Executivo assume um papel de parceria e confiança do gestor, 

no qual participa indiretamente e diretamente dos processos decisórios. Ele tem, juntamente 

com o executivo, uma visão estratégica da empresa, facilita processos internos, gerencia os 

recursos materiais e humanos, além de gerenciar os seus próprios processos rotineiros. 

O secretário executivo possui o papel de gestor de informações, no qual multiplica e 

filtra informações na empresa. Segundo Neiva e D’Elia (2009, p. 47) “A velocidade exigida 

no mundo dos negócios, aliada à complexidade gerada pelo volume e pela variedade de 

informações, faz com que a importância do gerenciamento da informação assuma um papel 

 
 
 

 

INOVADOR 

Convívio e gerenciamento da mudança: Possuir 

facilidade em conviver e contribuir para os processos de 

mudanças organizacionais; influenciar o fluxo de energia 

e recursos disponíveis reservados para determinadas 

metas. 

 

Pensamento criativo: Inovar os processos de trabalho 

por meio do pensamento criativo; colaborar para a 

criatividade e inovação ao expor suas ideias de modo a 

contribuir para o alcance das metas. 
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vital nas organizações e, principalmente, na atividade da Secretária”. 

O Secretário Executivo substitui seu chefe em diversas situações, tanto situações 

internas ou externas a empresa. Atualmente o executivo seleciona o profissional de 

secretariado sendo levado em consideração a execução de atividades por ele antes realizadas. 

(GRION, 2008). 

Amaral et al. (2012, p. 57 e 58) afirmam que “o papel da secretária é de suma 

importância para o bom andamento empresarial, ampliando sua área de atuação, devido a 

necessidade de que a mesma, dentro da instituição onde exerce suas funções, seja uma agente 

de mudança que tenha uma visão estratégica e boa comunicação”. 

Para realizar essas e as demais funções com plena eficiência, o Secretário Executivo 

precisa saber utilizar a liderança. Ribeiro (1988, p. 95) afirma que: 

 
A função de secretária pressupõe capacidade de liderança, uma vez que a 

profissional deve ter desembaraço, iniciativa, influência psicológica sobre o grupo, 

além de bom relacionamento, condições imprescindíveis para que o desempenho 

organizacional seja eficiente, tanto no que se refere ao trabalho do chefe, quanto a 

colegas e subalternos.  

 

Há pouco tempo atrás, o secretário que apenas anotava recados já era considerado um 

profissional eficiente, porém, hoje, as funções de tomada de decisão, promover a interação 

entre os diversos setores e assessorar o executivo fazem parte da rotina diária do secretário 

(BIANCHI, 2003).   

Mesmo com a nova realidade do secretário, ele ainda possui atribuições simples que 

fazem parte do seu dia-a-dia dentro da empresa, como por exemplo, providenciar 

correspondências, organizar agenda, redigir textos, organização de arquivos, dentre outros.  

 De acordo com o Artigo 4º da Lei nº 7.377, que é a lei de regulamentação da profissão, 

são atribuições do Secretário Executivo: 

• O planejamento, organização e direção de serviços de secretaria;  

• A assistência e assessoramento direto a executivos;  

• A coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas; 

• A redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; 

• A interpretação e sintetização de textos e documentos; 

• A taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive 

em idioma estrangeiro;  

• A versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de 

comunicação da empresa;  
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• O registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas;  

• A orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento 

à chefia; 

• Os conhecimentos protocolares. (BRASIL, 1996). 

Sobre essas atribuições: 

 

Algumas das atribuições descritas nas leis de regulamentação, como planejamento, 

organização e direção de serviços, ganharam amplitude, transcendendo os limites, 

inicialmente impostos, e influenciando as diversas áreas da organização. Outras, 

mais mecânicas, como datilografia, taquigrafia de ditados e registro e distribuição de 

expedientes, foram inteiramente reformuladas por conta do surgimento de recursos 

tecnológicos, dando espaço a atribuições mais significativas no contexto atual, como 

gestão da informação e liderança de equipes. Dessa forma, os secretários executivos 

desenvolveram um novo perfil, amparado principalmente na flexibilidade e na 

resiliência. (BORTOLOTTO; WILLERS, 2005; MARTINS et al., 2011 apud LEAL 

e DALMAU, 2014, p. 75).   

 É notório que desde a lei de regulamentação até os dias atuais, aconteceram muitas 

mudanças na área de secretariado. Algumas dessas mudanças estão relacionadas com o papel 

que o Secretário Executivo exerce dentro das organizações e suas atribuições. Atribuições 

como o planejamento, a organização e a direção dos serviços se tornaram mais comuns e com 

maior dimensão dentro da empresa. Já atribuições mais mecânicas, como é o caso da 

taquigrafia, foram transformadas, fazendo com que os profissionais exerçam atribuições mais 

importantes, como é o caso da gestão.  

Funções mais responsáveis fazem parte da realidade do Secretário Executivo 

atualmente, sendo um profissional qualificado, que possui conhecimentos em outras línguas, 

sabe se comunicar bem e possui habilidades em informática, além de ter a capacidade de 

substituir o seu chefe em algumas situações ou a administração da empresa quando necessário 

(BRIDA, 2006).  

É inegável que o papel que o Secretário Executivo exerce hoje dentro das organizações 

evolui muito, e a medida que esse profissional se torna cada vez mais qualificado para exercer 

sua função, o seu papel dentro das organizações evoluirá ainda mais, criando assim muitas 

expectativas para a profissão de Secretariado Executivo.  

 

3.3 Expectativas para a profissão de Secretariado Executivo 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigindo mão de obra cada 

vez mais qualificada. As organizações estão procurando profissionais mais completos, 

fazendo assim com que a forma de selecionar seu quadro de funcionários seja bastante 
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rigorosa. Esses profissionais precisam possuir competências e habilidades que sejam capazes 

de acompanhar os avanços do mercado. Essa realidade é transferida também para a profissão 

de Secretariado Executivo, que segundo Amaral et al. (2012, p. 56) “o atual contexto 

organizacional exige que o Profissional de Secretariado tenha competências e habilidades para 

atender as demandas do mercado”. 

O meio organizacional está em constante mudança e o profissional de Secretariado 

Executivo deve acompanha-las. Com a globalização o mercado vem sofrendo várias 

transformações e diante dessa realidade, os profissionais precisam assumir sempre novos 

comportamentos e posturas que o possibilite acompanhar as novas demandas do mercado. De 

acordo com Gomes (2007, p. 21) o “atual processo de globalização, nesta era da informação, 

acelerado pela internet, tornou os mercados extremamente acirrados, com competitividade 

extrema, priorizando a rapidez, a eficiência, a eficácia, a qualidade e o menor custo”. 

Com o crescimento acelerado da tecnologia, o papel do Secretário Executivo dentro da 

empresa poderia ser atingindo de forma negativa, uma vez que os avanços tecnológicos 

poderiam substituir os serviços do mesmo. Porém, com um novo perfil desde profissional 

onde suas atuações estão ligadas com o gerenciamento de equipes, gerenciamento de 

processos e informações, auxiliador nas tomadas de decisões da empresa, dentre outras 

atuações que são essenciais para que o gestor administre de forma eficiente a empresa, o papel 

do Secretário Executivo se torna de extrema importância no ambiente organizacional. 

O Secretário Executivo tem em seu histórico muitas conquistas que fizeram com que 

hoje ele possua um espaço especial e importante no ambiente organizacional, porém, é 

necessário que esse profissional continue a evoluir, adquirindo em seu perfil as mudanças e 

necessidades que poderão existir futuramente no mercado de trabalho.  

Sobre a carreira profissional do Secretário Executivo, Leal e Dalmau (2014, p. 76) 

afirmam que: 

 
Um cenário organizacional caracterizado pela dinamicidade e pela diversidade 

demonstra que uma carreira linear não mais se ajusta aos perfis profissionais, ao 

mesmo tempo em que valoriza a proatividade e a autonomia, permitindo que o 

secretário executivo dotado desse novo perfil encontre amplo espaço para atuação 

nos mais diversos nichos. É indispensável que esse profissional esteja ciente do 

papel que assume. Reconheça suas competências técnicas, adicionadas à resiliência, 

ao comprometimento, ao bom senso nas tomadas de decisão e ao empenho no 

desenvolvimento constante de novas competências, configurações imprescindíveis 

nessa profissão. 

 

O profissional de Secretariado Executivo possui um leque de conhecimentos em sua 

formação acadêmica que faz com que ele tenha a capacidade de atuar em diversas áreas e em 

diferentes tipos de organizações. Essa pluralidade no seu perfil faz com que ele se torne um 
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profissional multifuncional e, atualmente, é um tipo de profissional que chama bastante 

atenção das empresas.  

Assim como nas demais profissões, o mercado sempre exigirá do profissional de 

Secretariado Executivo conhecimentos e posturas coerentes com as demandas necessárias 

para que a organização atinja seus objetivos. Diante desta perspectiva, os profissionais devem 

evoluir em sua atuação profissional em concomitância com a evolução do mercado de 

trabalho. Bianchi (2003, p. 8) declara que “por ser uma das profissões que mais cresce no 

mercado, nas funções referentes ao cargo de secretário está implícito que ele permaneça 

sempre atento às exigências do mundo atual [...].” 

São perceptíveis o crescimento e o reconhecimento que os profissionais de 

Secretariado Executivo adquiriram e continuam adquirindo desde que a profissão foi 

regulamentada. Com a valorização contínua da profissão aumenta as expectativas positivas 

para os profissionais da área secretarial. Neiva e D’Elia (2009, p. 20) afirmam que “com o seu 

histórico de transformar desafios em conquistas, a profissional secretária saberá galgar, com 

sucesso, esse período de rápidas e constantes transformações.” 

Os profissionais possuem expectativas positivas quanto a sua profissão, uma vez que o 

meio organizacional está cada vez mais consciente quanto papel que o secretário pode exercer 

dentro das empresas. O meio organizacional já percebeu que o Secretário Executivo pode 

ajudar no sucesso das empresas e ajuda-las a enfrentar as acirradas concorrências existentes 

no mercado. Cabe apenas ao profissional sempre se atualizar quanto as demandas e procurar 

aderi-las ao seu perfil, fazendo assim com que a sua presença dento da empresa seja sempre 

uma necessidade e um diferencial.  

Os cursos de graduação em Secretariado Executivos devem também evoluir de acordo 

com o surgimento de novas demandas das organizações, para que sejam formados 

profissionais com qualificação e perfil desejável pelo mercado de trabalho. “Nossa 

aprendizagem, nossos diplomas têm, atualmente, data de validade: são também perecíveis à 

velocidade e à mudança constante.” (NEIVA e D’ELIA, 2009, p. 20). A constante atualização 

na formação do secretário é fator primordial para manter ou aumentar o nível de 

empregabilidade destes profissionais.  
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4 METODOLOGIA 

 

Foi necessário o desenvolvimento de métodos e técnicas de pesquisa para que os 

objetivos propostos no presente trabalho fossem executados de maneira eficaz. Conforme 

defendido por Gil (2002, p. 17) “pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo, proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. É comum uma 

pesquisa ter início a partir de uma dúvida ou problema, a solução então é encontrada 

utilizando-se o método científico. 

 

4.1 Classificação da Pesquisa 

 

O método proposto a uma pesquisa é aquele que possibilite a melhor coleta dos dados 

acerca do tema em questão. Sob o ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa se 

classificou como quantitativa e qualitativa, pois para resolução da problemática do presente 

trabalho analisaremos as informações de forma quantificada e não quantificada. “A utilização 

conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se 

poderia conseguir isoladamente” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33, apud FONSECA, 

2002, p. 20). 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 33, apud FONSECA, 2002, p. 20) consideram que: 

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc.   

 

Sobre pesquisa qualitativa Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) afirmam que: 

 
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê 

das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 

 

Sob o ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa se classificou como descritiva, pois 

os fatos observados serão registrados e descritos sem qualquer intervenção. De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013, p. 52) “tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem 

manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador”. Os autores afirmam também que a 

pesquisa descritiva “visa a descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p. 52). 
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4.2 Estratégia de pesquisa / Técnica de coleta de dados 

 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso, uma vez que este trabalho tem 

como objetivo descrever a situação do contexto em que está sendo feita a pesquisa. Para Gil 

(2002, p. 54) o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. O estudo de caso foi 

realizado no curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará 

Para alcançar a estratégia, foi utilizado como técnicas de coleta de dados a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo. Gil (2002, p. 48) afirma que: 

 
A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há que se 

considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados. Como os 

documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de 

dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. 

 

Será utilizado para a pesquisa documental o Plano Político Pedagógico do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, artigos e livros sobre a área 

secretarial.  

A pesquisa de campo, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 186) “consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a 

eles referentes e o no registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisa-los”. 

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o questionário e a Escala de 

Likert.  O questionário foi utilizado para a construção do perfil dos participantes da pesquisa, 

segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 201) o “questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”.  

A Escala de Likert mediu o grau de conformidade dos entrevistados com as afirmações 

propostas, variando de 1 a 5, no qual a legenda variava da seguinte forma: 1. Não concordo 

totalmente; 2. Não concordo parcialmente; 3. Indiferente; 4. Concordo parcialmente; 5. 

Concordo totalmente. 

A construção das afirmações da Escala de Likert foram orientadas pela Integralização 

Curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará e pelas 

competências gerenciais de Barros el at. (2005). 
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4.4 Universo e Amostra 

 

O presente trabalho teve como universo os discentes ativos do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará, sendo totalizados em 153 alunos. Para Gil 

(2008, p. 89) o universo “é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas 

características. O autor ainda afirma que “tão logo tenha sido delimitado o universo da 

pesquisa, surge o problema de determinar os elementos que serão pesquisados” (GIL, 2002, p. 

145). 

Amostra é “subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população” (GIL, 2008, p. 

90). A amostra deste trabalho foram os alunos ativos no curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará que estão cursando o 6º e 8º semestre, tendo um total de 34 

participantes.  

Foram definidos dois critérios para a seleção da amostra, são eles: ter concluído 50% 

da integralização curricular do curso e atuação prática na área secretarial.   

 

4.5 Apresentação e análise de dados 

 

O objetivo da análise é a organização dos dados de uma forma que seja possível se 

obter as respostas para o problema em questão (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 81). Foi 

utilizado para a análise de dados a análise de conteúdo e a análise estatística.  

Sobre a análise de conteúdo Gerhardt e Silveira (2009, p. 84, apud BARDIN, 1979, p. 

42) afirmam que: 

 
[...] ela representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam a 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. 

 

A análise estatística, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 81 e 82) “implica 

processamento de dados, através da geração (normalmente mediante o emprego de técnicas de 

cálculo matemático), da apresentação (os dados podem ser organizados em gráficos ou 

tabelas) e da interpretação”. Para se permitir uma melhor visualização dos resultados 

coletados, estes foram demonstrados em forma de tabela e gráfico.  
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5 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Neste capítulo buscou-se demonstrar os resultados obtidos com a pesquisa sobre a 

percepção dos discentes de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará acerca 

da integralização curricular do curso. Após a manipulação e os resultados obtidos pelos dados 

coletados, é realizado a interpretação dos mesmos (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

A pesquisa documental acerca da integralização curricular do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará e o perfil do profissional de secretariado e a 

interpretação dos dados coletados através da pesquisa realizada com os discentes do curso, 

são representados a seguir. 

 

5.1 A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará e o novo perfil do Secretário Executivo.  

 

 A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará deve estar adequada com o novo perfil do Secretário Executivo que é 

exigido pelo mercado de trabalho.  

 Os profissionais de secretariado possuem um novo perfil, no qual é exigido mais 

competências e responsabilidades (NEIVA, 2009). O desenvolvimento de competências, de 

conhecimentos técnicos específicos e o desenvolvimento de uma visão estratégica é 

primordial para o Secretário Executivo possuir maior autonomia nas organizações e 

consequentemente a construção de um novo perfil (AMARAL et al., 2012). As competências 

do Secretário Executivo definidas nas leis de regulamentação evoluíram e favoreceram para a 

construção de um novo perfil profissional, gerando assim uma participação do mesmo na 

gestão e desenvolvimento das organizações (LEAL; DALMAU, 2014). 

A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará precisa estar apto para formar discentes que sejam capazes de aderir a esse 

novo perfil profissional. Os conteúdos dispostos na integralização curricular do curso 

precisam ser coerentes com essa nova realidade da profissão, no qual ouve uma grande 

evolução das competências inicialmente exigidas e uma nova atuação dentro das 

organizações.  

A realidade atual é que o Secretário Executivo deixou mais de realizar atividades 

mecânicas e passou a atuar mais como um gestor na área secretarial e a integralização 

curricular do curso precisa dar esse sustento para os discentes poderem desenvolver as 
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competências e os conhecimentos essenciais para o seu novo perfil. 

A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará é formada por conteúdos interligados, como orientado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso. Os conteúdos básicos irão transmitir para os discentes 

conhecimentos relacionados com as ciências sociais, ciências jurídicas, ciências econômicas e 

com as ciências da comunicação e da informação. Os conteúdos específicos transmitirão para 

os discentes conhecimentos das técnicas secretariais, gestão secretarial, administração e 

planejamento estratégico, organização e métodos, psicologia empresarial, ética, línguas 

estrangeiras. Os conteúdos teórico-práticos irão proporcionar para os discentes o aprendizado 

na prática, com laboratórios informatizados, estágio supervisionado e atividades 

complementares (UFC, 2004). 

Todos esses conhecimentos estão voltados para a formação de um novo perfil 

profissional dos discentes, uma vez que é perceptível a presença de conhecimentos em áreas 

bem diversificadas, o que gera nos discentes a capacidade de ter um pensamento crítico, 

realizar diversas funções e em diversos tipos de organizações, é perceptível a presença de 

conhecimentos técnicos, que fazem com que os discentes sejam capazes de possuir os as 

habilidades que são essenciais para a rotina de trabalho do secretário e é perceptível a 

presença de conhecimentos de gestão, no qual farão com que os discentes obtenham uma 

visão geral e estratégica das organizações, possuindo a capacidade de ter uma maior atuação 

no ambiente organizacional.  

O curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, através da sua 

integralização curricular, desenvolve nos discentes as competências e os conhecimentos que 

formam o novo perfil do profissional de secretariado. 

O desenvolvimento de competências, de conhecimentos técnicos específicos e o 

desenvolvimento de uma visão estratégica mencionados por Amaral et al. (2012) são 

visivelmente percebidos da integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

5.2 Competências desenvolvidas pelos discentes de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará a partir da integralização curricular do curso 

 

A pesquisa foi realizada com os discentes ativos do 6º e 8º semestre do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará e que possuem atuação prática no 

mercado de trabalho. No total foram pesquisados 34 alunos. Os participantes responderam as 
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afirmações de acordo com o grau de conformidade, variando de 1 a 5, no qual a legenda 

variava da seguinte forma: 1. Não concordo totalmente; 2. Não concordo parcialmente; 3. 

Indiferente; 4. Concordo parcialmente; 5. Concordo totalmente. Fazendo uma análise sobre o 

perfil dos investigados, concluímos que:  

• Sexo dos participantes: 31 são mulheres e 03 são homens. 

• Idade dos participantes: a idade está compreendida entre 20 a 41 anos de idade, sendo 

a faixa etária de 20 a 25 anos representando 50% do total da amostra. 

• Vínculo que os discentes possuem com a empresa que trabalham: 16 discentes 

possuem vínculo com a organização através de estágio, 15 possuem vínculo através de 

contratos regidos CLT, 02 são concursados e 01 é bolsista. 

• Ramo de atividade da empresa que os discentes trabalham: 03 discentes atuam em 

organizações do ramo industrial, 03 do ramo comercial, 26 do ramo de serviços e 02 

em empresas de outros ramos.  

• Tipo de empresa que os discentes trabalham: 17 discentes atuam organizações 

públicas, 13 em privadas, 02 em organizações de economia mista e 02 em outros tipos 

de organizações.  

No item de opinião quanto as competências que são desenvolvidas pelos discentes a 

partir da integralização curricular do curso de Secretariado Executivo, foi utilizado as 

competências gerenciais definidas por Quinn et al. (2003), no qual são distribuídas em oito 

papéis gerencias, que são: mentor, facilitador, monitor, coordenador, diretor, produtor, 

negociador e inovador.  

Sobre as competências gerenciais necessárias para o Secretário Executivo atuar como 

papel de monitor, os discentes consideram que a integralização curricular do curso desenvolve 

as competências de compreensão de si mesmo e dos outros e a comunicação eficaz. Havendo 

apenas uma divisão de opiniões acerca da competência de desenvolvimento de empregados, 

que de acordo com Barros et al. (2015) essa competência de refere, resumidamente, a 

delegação de tarefas e responsabilidades aos outros funcionários, troca de informações e 

realizar feedback sobre as atividades delegadas. A competência de desenvolvimento de 

empregados requer dos discentes uma visão de liderança.  

Tabela 2: Competências gerenciais no papel de mentor 

Competências gerenciais – Papel de mentor 1 2 3 4 5 

 

Compreensão de si mesmo e dos outros 0 0 3 13 17 

 

Comunicação eficaz 0 0 2 13 19 
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Desenvolvimento dos empregados 2 6 2 9 15 

 
Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais necessárias para o Secretário Executivo atuar como 

papel de facilitador, os discentes consideram que a integralização curricular do curso 

desenvolve as competências de construção de equipe. Porém, existem opiniões diferenciadas 

acerca das competências de processo decisório participativo e gerenciamento de conflitos. O 

que significa que alguns discentes não estão conseguindo participar de decisões referentes a 

organizações e administrar conflitos existentes no ambiente de trabalho.  

Tabela 3: Competências gerenciais no papel de facilitador 

Competências gerenciais – Papel de 

facilitador 

1 2 3 4 5 

 

Construção de equipes 1 1 0 10 22 

 

Processo decisório participativo 4 4 3 9 13 

 

Gerenciamento de conflitos  7 4 2 10 10 

 
Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais para o Secretário Executivo atuar como papel de 

monitor, os discentes consideram que a integralização curricular do curso desenvolve as 

competências de administração de informações por meio do pensamento crítico, 

administração de sobrecarga de informações e administração dos processos essenciais. 

Levando em consideração as definições de cada competência gerencial por Barros et al. 

(2013) podemos analisar que os discentes conseguem realizar em suas atuações profissionais 

a administração de informações através de uma análise crítica, conseguem filtrar as 

informações e encaminhar os processos de forma eficaz e eficiente.  

Tabela 4: Competências gerenciais no papel de monitor 

Competências gerenciais – Papel de monitor  1 2 3 4 5 

 

Administração de informações por meio do 

pensamento crítico 

0 0 7 7 20 

Administração de sobrecarga de informações 0 1 2 11 20 

 

Administração dos processos essenciais  0 0 4 12 18 

 
Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais para o Secretário Executivo atuar como papel de 

coordenador, os discentes consideram que a integralização curricular do curso desenvolve as 

competências de gerenciamento de projetos e planejamento do trabalho. Porém, a 
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competência de gerenciamento multifuncional não está sendo desenvolvida por uma parcela 

significante dos discentes, de acordo com Barros et al. (2013) a competência de 

gerenciamento multifuncional requer que o profissional coordene atividades de um ou mais 

funcionários. Levando em consideração os resultados sobre as competências de 

desenvolvimento de empregados e administração de conflitos, alguns discentes mostram não 

estarem preparados para exercer atividades de requerem deles uma visão de liderança.  

Tabela 5: Competências gerenciais no papel de coordenador 

Competências gerenciais – Papel de 

coordenador  

1 2 3 4 5 

 

Gerenciamento de projetos 0 2 3 14 15 

 

Planejamento do trabalho 0 1 4 13 16 

 

Gerenciamento multifuncional 11 5 2 9 7 

 
Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais necessária para o Secretário Executivo exercer o 

papel de diretor, os discentes consideram que a integralização curricular do curso desenvolve 

as competências de planejamento e organização e desenvolvimento e comunicação de uma 

visão. Porém, a competência de estabelecimento de metas e objetivos não está sendo atingida 

por uma parte dos pesquisados. De acordo com as Barros et al. (2013) essa competência 

significa a elaboração de objetivos e metas de trabalho em equipe, o que mostra uma 

contradição acerca do resultado obtido pela competência de construção de equipes, uma vez 

que fica impossível o sucesso do trabalho em equipe sem a elaboração de objetivos e metas 

para os mesmos.  

Tabela 6: Competências gerenciais no papel de diretor 

Competências gerenciais – Papel de diretor 1 2 3 4 5 

 

Estabelecimento de metas e objetivos 10 3 2 14 5 

 

Planejamento e organização 2 1 3 17 11 

 

Desenvolvimento e comunicação de uma visão 3 2 2 14 13 

Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais necessárias para o Secretário Executivo exercer o 

papel de produtor, podemos analisar que todas as competências estão sendo adquiridas pela 

maioria dos discentes através da integralização curricular do curso.  

Tabela 7: Competências gerenciais no papel de produtor 

Competências gerenciais – Papel de produtor 1 2 3 4 5 
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Trabalho produtivo 1 2 5 13 13 

 

Fomento a um ambiente de trabalho produtivo 3 1 5 9 16 

 

Administração do tempo e do estresse / 

equilíbrio de demandas concorrentes  

2 2 3 9 18 

Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais necessárias para o Secretário Executivo exercer o 

papel de negociador, há uma divisão de opiniões acerca do desenvolvimento da competência 

de negociação de acordos, compromissos e apresentação de ideias.  

No resultado sobre a competência de processo decisório participativo também houve 

uma divisão nas opiniões. Podemos então analisar que para o Secretário Executivo contribuir 

para as negociações da empresa, ele precisa também ter uma participação ativa nos processos 

decisórios da organização. O não desenvolvimento de uma competência pode está gerando a 

ausência da outra.  

Tabela 8: Competências gerenciais no papel de negociador 

Competências gerenciais – Papel de 

negociador 

1 2 3 4 5 

 

Negociação de acordos, compromissos e 

apresentação de ideias  

5 5 2 7 15 

Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Sobre as competências gerenciais necessárias para o Secretário Executivo exercer o 

papel de inovador, os discentes consideram que a integralização curricular desenvolve as 

competências de convívio e gerenciamento da mudança e o pensamento crítico. Os resultados 

mostram que a maioria dos discentes possuem a capacidade de atuar como um inovador no 

seu ambiente de trabalho.  

Tabela 9: Competências gerenciais no papel de inovador 

Competências gerenciais – Papel de inovador 1 2 3 4 5 

 

Convívio e gerenciamento da mudança 1 2 5 8 18 

 

Pensamento crítico 3 3 4 8 16 

 
Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

As competências gerenciais necessárias para o Secretário Executivo exercer os papeis 

de monitor, produtor e inovador estão sendo adquiridas por uma parcela significante dos 

discentes pesquisados. Porém, a visão de liderança não está sendo absorvida por uma parte 

dos participantes, uma vez que as respostas ficaram bastante divididas em algumas 

competências que exigiam dos discentes atitudes de líderes. Concluímos também que a 

competência gerencial que precisam do discentes a atitude de tomada de decisão também não 
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estão sendo adquiridas por uma parcela dos pesquisados.   

 

5.3 A integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará quanto ao favorecimento do ingresso e permanência dos discentes no 

mercado de trabalho 

 

No item de opinião acerca da integralização curricular do curso quanto ao 

favorecimento do ingresso e permanência dos discentes no mercado de trabalho foram 

utilizadas afirmações sobre a integralização curricular e o ingresso dos discentes no mercado 

de trabalho, a integralização curricular e a permanência dos discentes no mercado de trabalho 

sem a necessidade inicial de cursos extracurriculares, a integralização curricular e a 

capacidade dos discentes de exercerem diferentes funções na empresa e a integralização 

curricular e a capacidade dos discentes de atuarem em diferentes tipos de organizações. 

Quanto ao ingresso dos discentes no mercado de trabalho, podemos analisar que para 

uma parcela significativa dos pesquisados o curso não possui em sua integralização curricular 

algum ou alguns conhecimentos que foram necessários para os mesmos ingressarem no 

mercado de trabalho.  

A integralização curricular do curso é constituída por conteúdos básicos, específicos e 

teórico-práticos que dão sustento para os discentes adquirirem diversos conhecimentos ao 

longo da sua formação. Logo na fase inicial do curso os discentes fazem disciplinas bem 

diversificadas, que os ajudam a possuírem alguns conhecimentos essenciais para dar início a 

vida profissional, porém, através das respostas dos pesquisados, podemos concluir que há 

uma inexistência de conhecimento ou conhecimentos que o mercado de trabalho exigi para os 

discentes e que não está sendo ofertada pelo curso.  
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Gráfico 1: Integralização curricular e o ingresso dos discentes no mercado de trabalho 

1
4

2

20

7

Discordo totalmente Discordo Parcialmente Indiferente

Concordo parcialmente Concordo totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

 

Quanto a permanência dos discentes no mercado de trabalho, para uma parcela 

considerável dos discentes, a integralização curricular do curso não oferta algum ou alguns 

conhecimentos que são importantes para que os mesmos possam permanecerem no mercado 

de trabalho sem a necessidade inicial da realização de cursos extracurriculares. Podemos fazer 

uma relação entre os resultados dessa afirmação com anterior e verificar se o conhecimento 

ou conhecimentos exigidos para o ingresso dos discentes dentro de uma organização e os 

exigidos para a sua permanência, que não constam por completo na integralização curricular 

do curso, são os mesmos. 
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Gráfico 2: Integralização curricular e a permanência dos discentes no mercado de 

trabalho sem a necessidade inicial de cursos extracurriculares 

1

4

20

7

Discordo totalmente Discordo Parcialmente Indiferente

Concordo parcialmente Concordo totalmente

Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 
 

Quanto as disciplinas do curso capacitarem os alunos para exercerem diferentes 

funções dentro da empresa, os discentes consideram que a integralização curricular os 

capacitam para exercerem funções diferentes na organização. Podemos justificar o 

posicionamento dos discentes verificando que a integralização curricular do curso de 

Secretariado Executivo é baste abrangente, possuindo conhecimentos de formação geral de 

natureza humanística e social, conhecimentos de formação profissional e específica e 

conhecimentos de formação complementar que possibilitam a atuação dos discentes em 

diversas funções dentro de uma organização. 
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Gráfico 3: Integralização curricular e a capacidade dos discentes de exercerem 

diferentes funções na empresa 

Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria  
 

Sobre as disciplinas do curso capacitarem os alunos para atuar em diferentes tipos de 

organizações, os discentes consideram que a integralização curricular do curso os capacitam 

para trabalharem em diversas organizações. Podemos justificar essa posicionamento dos 

discentes pelo fato do curso formar profissionais capazes de atuarem em organizações 

públicas e privadas, organizações governamentais e não governamentais, setor industrial, 

dentre outros campos de atuação possíveis para os discentes atuarem. 
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Gráfico 4: Integralização curricular e a capacidade dos discentes de atuarem em 

diferentes tipos de organizações. 

            Fonte: Dados da pesquisa – Elaboração própria 

Em questões abertas, foi perguntado para os pesquisados se existe algum 

conhecimento que já foi exigido para o ingresso e para a permanência deles no mercado de 

trabalho que não é ofertado pelo curso. Sobre o ingresso, 21 participantes responderam que 

conhecimentos na área de informática é exigido e não é ofertado pelo curso de Secretariado 

Executivo. Quanto a permanência, 15 participantes responderam que conhecimentos na área 

de informática é exigido e não é ofertado pelo curso de Secretariado Executivo. Cinco 

discentes responderam que conhecimentos em língua espanhola também é exigido para a 

permanência no mercado de trabalho. Podemos verificar que a maioria dos discentes 

pesquisados possuem uma necessidade de aprendizagem na área da informática, visto que o 

mercado de trabalho cobra deles este conhecimento tanto para ingressar quanto para 

permanecer na organização.  

O curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará possui em sua 

integralização curricular a disciplina de Espanhol I a IV, porém, as disciplinas não foram 

ofertadas para os estudantes pesquisados, o que acaba sendo um conhecimento importante que 

está teoricamente na integralização curricular do curso, mas que na prática não é adquirido 

pelos discentes. Concluímos também, que o conhecimento na área de informática é exigido 

tanto para o ingresso como para a permanência dos discentes nas organizações e que não 

possui na integralização curricular do curso.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A profissão de Secretariado Executivo passou por diversas evoluções, tanto no campo 

profissional, como no campo acadêmico. Diversas conquistas para que hoje tenha o 

reconhecimento do profissional dentro das organizações e uma formação acadêmica de 

qualidade. No âmbito acadêmico as evoluções fizeram com que atualmente os cursos de 

graduação em Secretariado Executivo possuam uma integralização curricular que 

desenvolvem nos discentes características essenciais para serem um profissional de sucesso.  

Este estudo teve por objetivo geral analisar a percepção dos discentes do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará acerca da integralização curricular 

do curso, sendo alcançado através de pesquisa documental e pesquisa de campo.  

Considera-se que a problemática deste estudo, que é: “Qual a percepção de uma 

amostra de discentes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará 

acerca da integralização curricular do curso?” foi atendida através das análises realizadas 

neste estudo. Para uma amostra de discentes do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará a integralização curricular do curso desenvolve neles algumas 

competências gerenciais necessárias para exercerem papeis de mentor, facilitador, monitor, 

coordenador, diretor, produtor, negociador e inovador dentro das organizações. A 

integralização curricular do curso oferta também alguns conhecimentos essenciais para que os 

discentes ingressem e permaneçam no mercado de trabalho, além de capacitá-los para 

realizarem diversas funções e atuarem em diferentes organizações.  

No que diz respeito aos objetivos específicos, observa-se que o primeiro, que é 

analisar como a integralização curricular do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará se adequa ao novo perfil do Secretário Executivo foi contemplado por meio 

de uma pesquisa documental. Observou-se que a integralização curricular do curso se adequa 

ao novo perfil do Secretário Executivo através da junção de conteúdos que desenvolvem nos 

alunos conhecimentos que são essenciais para a sua formação profissional.  

O segundo objetivo específico, que é identificar as competências gerenciais 

desenvolvidas por uma amostra de discentes de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará a partir da integralização curricular do curso, foi alcançado por meio da 

pesquisa de campo. Observou-se que a maioria das competências gerenciais estão sendo 

adquiridas pelos discentes pesquisados, mas as competências que requerem deles uma maior 

visão de liderança, não estão sendo atingidas de forma majoritária. Assim como as 

competências que precisam exercer um posicionamento quanto as tomadas de decisões da 
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empresa.  

O terceiro objetivo específico, que é analisar como a integralização curricular do curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, na visão de uma amostra de 

discentes, favorece seu ingresso e sua permanência no mercado de trabalho. Observou-se que 

o conhecimento de informática é exigido para os discentes ingressarem e permanecerem no 

mercado de trabalho e esse conhecimento não consta na integralização curricular do curso. 

Observou-se também que a integralização curricular do curso favorece para que os discentes 

exerçam funções diferentes e atuem em diversas organizações. 

A pesquisa foi realizada apenas com 34 discentes ativos no curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará, não podendo assim os resultados serem 

generalizados. Desse modo, é evidente a necessidade de novas pesquisas acerca da 

integralização curricular do curso e os discentes.  

Para futuros trabalhos, sugerem-se pesquisas com uma amostra mais ampla, podendo 

ser escolhido outros critérios. Sugerem-se também que esta pesquisa seja comparada com 

outros trabalhos, devido o possível surgimento de novas descobertas que podem ajudar no 

melhor desenvolvimento do curso e dos discentes. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES DO CURSO DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Prezado discentes, 

 

 Solicito sua valiosa colaboração para a execução de minha monografia cujo tema é: A 

Integralização Curricular do Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

do Ceará. Este questionário é o instrumento de coleta de dados para a pesquisa de campo que 

tem como objetivo analisar a percepção dos discentes de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará acerca da Integralização Curricular do curso.  

 Informo que será guardado sigilo sobre a identidade de quem respondeu e opinou 

sobre as questões, objeto desta pesquisa. Agradeço sua colaboração, certa de que os dados 

obtidos servirão para maior conhecimento sobre nosso curso. 

Atenciosamente, 

Lays Souza Rodrigues 

Concludente do Curso de Secretariado Executivo – UFC 

Contato: 98842 1805 

 

 

PARTE I – Perfil do investigado 

 

1) Idade: ________ 

 

2) Sexo: (     ) Feminino     (     ) Masculino 

 

3) Semestre: ________ 

 

4) Vínculo com a empresa onde você trabalha/trabalhou: 

 

a) (     ) Estágio      

b) (     ) CLT      

c) (     ) Concursado 

d) (     ) Bolsista 

 

5) Ramo de atividade da empresa onde você trabalha/trabalhou: 

 

a) (     ) Industrial 
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b) (     ) Comercial 

c)  (     ) Serviços 

d) (     ) Outros. Especifique: _____________________________________ 

 

6) A empresa que você trabalha/trabalhou é: 

 

a) (     ) Pública 

b) (     ) Privada 

c) (     ) Economia mista 

d) (     ) Outro. Especifique: 

 

PARTE II: Identificação das competências desenvolvidas pelos discentes de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará a partir da Integralização Curricular do 

curso 

 

Escala das respostas: 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente 

 

Competências  (1) (2) (3) (4) (5) 

7. Compreensão de si mesmo e dos outros: Identifico as 

habilidades e a contribuição que cada colaborador pode 

oferecer para a organização ao desenvolver atividades 

com outras pessoas; percebo como as emoções afetam a 

mim mesmo e aos outros; percebo e compreendo as 

reações específicas dos outros. 
 

     

8. Comunicação eficaz: Transmito o que sinto e penso no 

ambiente de trabalho; sou um bom ouvinte; me coloco no 

lugar do outro no processo de comunicação. 

 

     

9. Desenvolvimento dos empregados: Delego tarefas e 

responsabilidades aos outros funcionários; troco 

informações, fatos, ideias e significados, usando-os para 

informar, coordenar e motivar as pessoas; reconheço as 

realizações daqueles que desenvolvem atividade, ofereço 

feedback acerca das atividades delegadas. 

 

     

10. Construção de equipes: Contribuo para a organização 

das atividades ao desenvolver trabalho em equipe, 

compartilho informações. 

 

     

11. Processo decisório participativo: Participo do processo 

de tomada de decisões da organização e da sua área de 

atuação; participo da tomada de decisão em reuniões 

com pares e subordinados. 
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12. Gerenciamento de conflitos: Administro situações de 

conflitos no cotidiano do ambiente de trabalho; 

conheço a existência do conflito e encaro a outra parte 

para discutir os sentimentos. 

 

     

13. Administração de informações por meio do 

pensamento crítico: Administro as informações 

recebidas por meio de análise crítica. 

 

     

14. Administração de sobrecarga de informações: Levo as 

informações úteis em consideração; sustento as 

afirmações e propostas de maneira sistemática e 

sucinta no ambiente de trabalho. 

 

     

15. Administração dos processos essenciais: Procuro os 

principais fatores que indicam o grau de eficácia do 

processo; encaminho os processos de forma eficaz e 

eficiente. 

 

     

16. Gerenciamento de projetos: Realizo e/ou contribuo 

para o gerenciamento de projetos; participo da 

realização de atividades, projetos e/ou eventos. 

 

     

17. Planejamento do trabalho: Planejo agregando tarefas, 

responsabilidade e autonomia aos meus pares e 

subordinados; sou responsável pelo fluxo de trabalho 

na minha área de atuação secretarial. 

 

     

18. Gerenciamento multifuncional: Coordeno atividades 

de um ou mais funcionários. 

 

     

19. Estabelecimento de metas e objetivos: Elaboro 

objetivos e metas de trabalho em equipe. 

 

     

20. Planejamento e organização: Contribuo para o 

planejamento da organização; elaboro o planejamento 

das atividades secretariais; planejo e estabeleço 

prioridades na realização das atividades secretariais. 

 

     

21. Trabalho produtivo: Desenvolvo as atividades 

procurando identificar os problemas que impedem o 

alcance dos objetivos e metas. 
 

     

22. Fomento a um ambiente de trabalho produtivo: Deixo-

me preocupar, fascinar e envolver pelas atividades que 

realizam; produzo e mobilizo pessoas e recursos para 

conseguir que as coisas sejam realizadas. 

 

     

23. Administração do tempo e do estresse / equilíbrio de      
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demandas concorrentes: Analiso e administro as 

atividades; analiso regularmente a maneira como estou 

utilizando o tempo no ambiente de trabalho; administro o 

tempo para as atividades de curto e longo prazo. 

 

24. Negociação de acordos, compromissos e apresentação 

de ideias: Contribuo para a negociação de acordos e 

compromissos da organização por meio da apresentação 

de ideias, sugestões e opiniões. 

 

     

25. Convívio e gerenciamento da mudança: Possuo 

facilidade em conviver e contribuir para os processos de 

mudanças organizacionais; influencio o fluxo de energia e 

recursos disponíveis reservados para determinadas metas. 

 

     

26. Pensamento criativo: Inovo os processos de trabalho por 

meio do pensamento criativo; colaboro para a criatividade 

e inovação ao expor minhas ideias de modo a contribuir 

para o alcance das metas. 

 

     

 

PARTE III: Análise da Estrutura Curricular do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará quanto ao favorecimento do ingresso e permanência dos 

discentes no mercado de trabalho 

 

Escala das respostas: 

(1) Discordo totalmente 

(2) Discordo parcialmente 

(3) Indiferente 

(4) Concordo parcialmente 

(5) Concordo totalmente 

 

Afirmações (1) (2) (3) (4) (5) 

27 As disciplinas do curso oferecem ao aluno 

conhecimentos para que o mesmo tenha a capacidade de 

ingressar no mercado de trabalho. 

 

     

28 As disciplinas do curso dão suporte para o aluno 

permanecer no mercado de trabalho sem a necessidade 

inicial de cursos extracurriculares.  

 

     

29 As disciplinas do curso capacitam os alunos para 

exercerem diferentes funções dentro da empresa. 

 

     

 

31 Existe algum conhecimento que já foi exigido para o seu ingresso no mercado de 

trabalho que não é ofertado pelo curso? Se sim, diga qual.  

 

      _____________________________________________________________________ 
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32 Existe algum conhecimento que já foi exigido para a sua permanência no mercado de 

trabalho que não é ofertado pelo curso? Se sim, diga qual. 

 

      ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


