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RESUMO 
 
 

TEMÁTICAS DE PESQUISA DAS MONOGRAFIAS DO CURSO DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE: UM 

ESTUDO SISTEMÁTICO (2010 – 2017) 
 
 

AUTORA: Flaviana Marques Macedo 
ORIENTADORA: Sílvia Regina Paverchi 

 
 

A pesquisa faz parte da vida acadêmica, através dela o conhecimento é construído e 
disseminado para a sociedade. Na área de Secretariado Executivo a produção científica ainda 
é frágil e a preocupação com esta realidade, recente. Este estudo justifica-se diante da 
curiosidade da pesquisadora em descobrir como ocorreu a evolução das produções, bem 
como o que tem sido produzido. Justifica-se, também, diante da dificuldade encontrada pelos 
alunos na conclusão da monografia, evidenciando, por exemplo, a carência de disciplinas 
voltada à Metodologia Científica. Assim, esta pesquisa (inédita no curso de Secretariado 
Executivo da Universidade Federal de Sergipe - UFS) se propôs a identificar e analisar as 
temáticas abordadas nas monografias no período de 2010 a 2017, recorrendo aos conteúdos 
específicos exigidos nos ENADEs de 2009, 2012 e 2015. Trata-se de um estudo bibliográfico 
e documental, recorrendo à bibliometria e à revisão sistemática para a análise dos dados. A 
abordagem é quantitativa e quanto aos seus objetivos, descritiva. Dentre os principais 
resultados obtidos a pesquisa apontou que a evolução das produções não ocorreu de forma 
crescente e linear e que as temáticas, boa parte delas, não abordaram os conteúdos 
específicos do ENADE do respectivo período de vigência temática dos exames, e outras, não 
apresentaram relação tênue, ou mesmo nenhuma, à área temática do Secretariado. A partir 
das análises, infere-se que até mesmo a escolha do tema de uma monografia é um desafio e 
requer conhecimento científico mínimo, dificuldade esta que poderia ser minimizada com a 
inclusão de disciplinas voltadas à Metodologia Científica, logo nos primeiros semestres do 
curso. 
   

 
Palavras-chave: Pesquisa científica. Pesquisa em Secretariado. Monografia. 
Bibliometria. Secretariado Executivo.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

THEMATIC ANALYSIS OF MONOGRAPHS OF THE EXECUTIVE SECRETARIAT 
COURSE AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF SERGIPE: A SYSTEMATIC STUDY 

(2010 - 2017) 
 

 
AUTHOR: Flaviana Marques Macedo 

ADVISOR: Sílvia Regina Paverchi 
 
 

Research is part of academic life, through which knowledge is built and disseminated to 
society. In the field of Executive Secretariat scientific production is still fragile and the concern 
with this reality is recent. This study is justified by the researcher's curiosity in discovering how 
the evolution of productions occurred, as well as what has been written. It is also justified by 
the difficulties encountered by the students in the conclusion of the thesis, evidencing, for 
example, the lack of subjects related to Scientific Methodology. Thus, this research 
(unpublished in the Executive Secretariat course of the Federal University of Sergipe - UFS) 
proposed to identify and analyze the themes addressed in the theses from 2010 to 2017 using 
the specific contents required in ENADE (National Exam for the Assessment of Student 
Performance) of 2009, 2012 and 2015. This is a bibliographical and documentary study, using 
bibliometrics and systematic review for data analysis. The approach is quantitative and as 
regards its objectives, descriptive. Among the main results, the research showed that the 
evolution of the productions did not occur in an increasing and linear way and that the themes, 
a good part of them, did not address the specific contents of ENADE of the respective thematic 
period of the exams, while others did not present any relation, or none, to the thematic area of 
the Secretariat. From the analysis, it is inferred that even the choice of the subject of a thesis 
is a challenge and requires minimum scientific knowledge, an obstacle that could be minimized 
with the inclusion of subjects focused on Scientific Methodology as early as the first semesters 
of the course. 

 
 
Keywords: Scientific Research. Secretariat Research. Monograph. Bibliometry. 
Executive Secretariat.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do trabalho científico advém do ingresso na vida 

acadêmica, uma etapa necessária e, em alguns casos, requisito obrigatório para a 

conclusão do curso, “surgiu a partir da necessidade imposta pela competitividade no 

campo de trabalho, que exige do homem reflexão, capacidade de expor suas ideias 

e, principalmente, habilidade para compor suas propostas [...]” (MATIAS-PEREIRA, 

2016, p. 3).  

Dessa forma, Gomes (2012, p. 9) defende que “A pesquisa não se realiza fora 

da vida social [...] está presente nas atividades normais do profissional das ciências 

humanas e deve ser usada como instrumento de enriquecimento do conhecimento.”  

A pesquisa “é a atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da 

realidade [...] alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo 

[...] vincula pensamento e ação.” (MINAYO, 2002, p. 17). Nesse sentido, Demo (2006, 

p. 36) afirma que “pesquisa deve ser vista como processo social que perpassa toda 

vida acadêmica [...] sem ela, não há como falar de universidade, se a 

compreendermos como descoberta e criação.”  

Assim, a universidade, conforme Oliveira e Durante (2016, p. 72) é 

“reconhecidamente um espaço de construção e formação de opiniões. Por ser espaço 

de pensamento crítico e reflexivo, ela também dissemina informação e conhecimento.” 

Nesse processo, as Instituições de Ensino Superior (IES), sejam públicas ou privadas, 

exercem papel de extrema relevância na formação acadêmica.   

Embora os cursos de graduação em Secretariado Executivo existam a algumas 

décadas, a prática da pesquisa em Secretariado é recente (OLIVEIRA; DURANTE, 

2016; DURANTE; PEREIRA, 2016). Diante deste cenário, discussões têm sido 

levantadas por diversos autores (BÍSCOLI; BILERT, 2013; MAÇANEIRO, 2012; 

NASCIMENTO 2012; NONATO JÚNIOR, 2008) acerca da evolução e produção do 

conhecimento em Secretariado. 

A profissão de Secretariado é regulamentada pela Lei nº 7.377, de 30 de 

setembro de 1985, complementada pela Lei nº 9.261, de 10 de janeiro de 1996, e 

orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Ministério da Educação 

(MEC) para cursos superiores de Secretariado Executivo, Resolução nº 03, de 23 de 

junho de 2005. Desde a sua regulamentação, tanto a profissão quanto a respectiva 

área de pesquisa, vêm passando por importantes transformações e desafios. 
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A produção científica é fundamental para que se atenda a alguns dos objetivos 

específicos do curso de Secretariado Executivo, a partir do disposto no art. 2º do 

Projeto Pedagógico do Curso Resolução nº 75/2006/CONEP/UFS: “Possibilitar ao 

discente desenvolver o rigor do saber científico e intelectual, a concretização da 

aplicabilidade prática do conhecimento teorizado e uma sistemática de pesquisa 

operacional [...]” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2006). 

Conforme disposto nas DCNs, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um 

componente curricular opcional para a integralização curricular, assim, cabe a cada 

instituição decidir pela sua obrigatoriedade ou não. (BRASIL, 2005). Diante disso, o 

curso de Secretariado da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio da 

Resolução nº 146/2009/CONEPE/UFS, optou por tornar o TCC como obrigatório, na 

modalidade de monografia (UFS, 2009).   

Com isso, considerando que a pesquisa em Secretariado, assim como a 

existência de cursos de formação superior, é relativamente recente. Considerando, 

também, a característica interdisciplinar dos cursos de graduação em Secretariado 

Executivo, percebida desde suas matrizes curriculares aos conteúdos que compõem 

as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), a pergunta 

de pesquisa que se pretende responder é: Quais temas têm sido abordados nas 

monografias do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe 

desde sua implantação, a partir da primeira turma formada, entre os anos 2010 e 

2017? 

Diante da problemática levantada, a sua elucidação se dará através do objetivo 

geral, que buscou identificar as abordagens temáticas adotadas para desenvolvimento 

de monografia pelos graduandos de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

de Sergipe, a partir da primeira turma formada, entre os anos de 2010 e 2017. 

Para alcançar o objetivo geral, foram utilizados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Fazer levantamento das monografias produzidas pelos graduandos de 

Secretariado da UFS no período de 2010 a 2017, bem como apresentar a frequência 

da produção científica, por semestre, no período estudado. 

b) Identificar as temáticas de pesquisa a partir dos títulos, palavras-chave e 

resumos; 

c) Realizar um mapeamento da produção científica a partir das áreas temáticas 

propostas pelo ENADE nos anos de 2009, 2012 e 2015. 
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O interesse em pesquisar sobre o tema surgiu a partir da curiosidade em 

descobrir como ocorreu a evolução das produções e o que vem sendo produzido 

desde as primeiras monografias defendidas no curso. Levando em conta as 

dificuldades encontradas pelos alunos para concluírem a graduação, com muitos 

casos de extensão do prazo para conclusão da graduação.  

Como agravante, se verifica, ainda, que a grade curricular do curso de 

Secretariado na UFS não oferece disciplinas direcionadas à Metodologia de Pesquisa. 

Fato que corrobora com um estudo feito por Oliveira e Durante (2016) em que foi 

constatado que o curso de Secretariado na UFS é um dos quatro cursos no Brasil 

(além daqueles ofertados na Universidade do Estado do Pará, Faculdade Sumaré e 

Faculdades Associadas de Uberaba) a não ofertarem disciplina dessa natureza em 

sua estrutura curricular. 

Justifica-se, também, diante de estudo realizado por Sabino, Rocha e Azevedo 

(2017) em que foram analisadas as monografias produzidas no curso de Secretariado 

da UFS no ano de 2010, cujo objetivo foi elaborar uma taxonomia sobre os 

conhecimentos abordados na área. Assim, o curso carece desse tipo de mapeamento 

de suas monografias, com espaço temporal mais abrangente, a fim de desvendar e 

examinar suas produções e identificar prováveis lacunas. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. O primeiro aborda 

elementos introdutórios acerca do assunto, com a definição do problema, respectiva 

pergunta de pesquisa que se pretende solucionar e os objetivos gerais e específicos, 

além da justificativa da pesquisa. No segundo capítulo segue o embasamento teórico, 

sustentando as idéias expostas no decorrer da pesquisa. No capítulo três, são 

apresentados os aspectos metodológicos utilizados para se chegar aos objetivos 

propostos. Em seguida, no quarto capítulo são apresentados análise e discussão dos 

resultados. Por fim, o quinto capítulo com considerações finais sobre a pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Neste capítulo se aborda a pesquisa científica, de forma geral, demonstrando 

sua importância na formação acadêmica. Em seguida, afunila-se para a pesquisa na 

área do Secretariado. Tratará também das áreas do conhecimento, uma vez que o 

Secretariado não é reconhecido como tal. Após, aborda o curso de Bacharelado em 

Secretariado no Brasil, em que se fez um levantamento das IES, públicas e privadas, 

que ofertam o curso, na modalidade presencial, em todo o Brasil. Por fim, afunila para 

o curso de Bacharelado em Secretariado na UFS, abordando histórico, grade 

curricular, requisitos para conclusão, o TCC e a monografia e a ausência de disciplinas 

de metodologia científica. 

    

2.1 PESQUISA CIENTÍFICA 

 

A pesquisa científica é uma das finalidades da educação superior, conforme a 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispõe em seu artigo 43, inciso III, que diz:  

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que se vive; (BRASIL, 1996). 
 

Muller e Sanches (2014, p. 13) afirmam que “[...] uma das formas de difusão do 

saber produzido dentro das instituições de ensino é por meio da realização de 

pesquisas científicas.” 

Conforme Sanches, Schmidt e Dias (2014, p. 2) “[...] as instituições de ensino 

superior possuem papel fundamental, uma vez que contribuem com o 

desenvolvimento da sociedade e da ciência, a partir da pesquisa.” 

Nessa perspectiva, a universidade funciona como um tripé: ensino, pesquisa e 

extensão, em que “a pesquisa sustenta o ensino e a extensão”. (OLIVEIRA, 

DURANTE, 2016, p. 72). 

Oliveira e Durante (2016, p. 73) apontam que “a falta de incentivo à pesquisa 

no ensino superior acaba por desenvolver um ciclo em que questões não são 

levantadas [...] a sociedade não recebe respostas e nem renova suas concepções.” 

Além do mais, “a dissociação entre ensino, pesquisa e extensão existente em 

instituições de ensino superior torna seus cursos empobrecidos.” (Ibid., p. 72). 
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Assim, não há como se falar em universidade e formação acadêmica sem que 

a pesquisa faça parte, incontestavelmente, desse universo. O conhecimento adquirido 

na universidade deve ser compartilhado com a sociedade mediante o 

desenvolvimento da pesquisa.   

A pesquisa surge a partir de dúvidas, inquietações, de problemas que exijam 

explicações ou soluções. Gil (2010, p. 1) define pesquisa como “procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos.”  

De acordo com Matias-Pereira (2016, p. 43) “[...] pesquisar é o exercício 

intencional da pura atividade intelectual, visando melhorar as condições práticas de 

existência.” Além do que, “[...] busca alcançar conhecimento objetivo e coletivo, sem 

influência de preconceitos ou tendências pessoais.” (Ibid., p. 19). 

Vale destacar Demo (2006) a respeito da necessidade de incluir a pesquisa 

como um princípio educativo, inserida na base da formação de um indivíduo, desde o 

período pré-escolar. Segundo Demo (2006, p. 16), 

[...] pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude 
processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que 
a natureza e a sociedade nos impõem. Faz parte de toda prática [...] 
Faz parte do processo de informação.  

  

Ao elaborar uma pesquisa científica, Minayo (2002) afirma que o pesquisador 

está tratando, simultaneamente, de três dimensões: a dimensão técnica, que são as 

regras científicas utilizadas, a dimensão ideológica, que é a escolha do pesquisador 

em definir o que vai pesquisar e a dimensão científica, que é a junção das dimensões 

anteriores.  

Os objetivos da pesquisa são definidos por Gonçalves (2005, p. 48) como “[...] 

o estudo e a compreensão do fato ou do fenômeno da realidade com a finalidade de 

encontrar respostas novas para questões já formuladas que necessitam de soluções.”, 

sendo enfática ao afirmar que “[...] sem pesquisa, não há progresso” (GONÇALVES 

op. cit.). 

Conforme Matias-Pereira (2016, p. 42) se faz pesquisa para “[...] resolver 

problemas sociais, criar conhecimentos (formular novas teorias) e testar teorias 

existentes.” 
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Assim, a pesquisa surge diante da necessidade de desvendar questões que 

fazem parte de uma realidade. Bem como para comprovar ou contestar teorias e 

desenvolver novos conhecimentos. 

Uma pesquisa pode ser feita por vários motivos. Assim, Gil (2010) aponta que 

existem dois grandes grupos de classificação: os de ordem intelectual (conhecido 

como “pesquisa pura”) e os de ordem prática (conhecido como “pesquisa aplicada”). 

O segundo grupo advém “[...] do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de 

maneira mais eficiente ou eficaz”, já o primeiro “do desejo de conhecer pela própria 

satisfação de conhecer.” (GIL, 2010, p. 1). 

Por outro lado, Matias-Pereira (2016, p. 4) afirma que “[a] pesquisa pura ou 

básica visa à satisfação do desejo de adquirir conhecimentos, sem que para isso 

exista uma aplicação prática prevista.” Já na pesquisa aplicada “os conhecimentos 

adquiridos são utilizados para aplicação prática e voltados para a solução de 

problemas concretos da vida moderna.” (MATIAS-PEREIRA op. cit.). 

Vale destacar que, conforme Gil (2010) um tipo [de pesquisa] não exclui o outro, 

“[...] pois a ciência objetiva tanto o conhecimento em si mesmo quanto as contribuições 

práticas decorrentes desse conhecimento.” (GIL, 2010, p. 1). 

O indivíduo que se dispõe a pesquisar deve ter em mente que é fundamental a 

imparcialidade e neutralidade diante dos fatos, isto é, “deixar que a ‘verdade’ surja 

naturalmente.” (MATIAS-PEREIRA, 2016, p. 60). 

De acordo com Gonçalves et al. (2011, p. 14) “O primeiro passo para produzir 

conhecimento científico por meio da pesquisa científica é a elaboração de um projeto.” 

A pesquisa exige que o seu pesquisador faça, primeiramente, um planejamento, é 

necessário traçar objetivos, definir os passos para alcançar aquilo que deseja. Dessa 

forma, afirma Matias-Pereira (2016, p. 52) “para efetivar esse planejamento, é 

necessário que se estabeleça como etapa inicial a elaboração do ‘projeto de 

pesquisa’.” 

A atividade de pesquisa é uma das atividades humanas que mais 
dependem de um planejamento prévio para que o(s) objetivo(s) 
projetado(s) seja(m) alcançado(s). Comumente o planejamento de 
uma pesquisa é chamado de projeto. (MOTTA-ROTH; HENDGES, 
2010, p. 52, grifo do autor).     
 

A elaboração de um projeto depende de algumas etapas, conforme pode ser 

visto na figura 1: 
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Figura 1 – Etapas do projeto de pesquisa  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Gil (2010, p. 5). 

 

2.1.1 A pesquisa em Secretariado 

 

A pesquisa em Secretariado, como relatam os autores (MAÇANEIRO, 2012; 

NONATO JÚNIOR, 2008; NASCIMENTO, 2012; BÍSCOLI; BILERT, 2013, DURANTE 

et al, 2016; OLIVEIRA; DURANTE, 2016; CANTAROTTI, 2016) é um desafio recente 

para a área, sendo desprovida de produções científicas e, por isso, na busca em 

encontrar o seu campo de conhecimento. 

Na área de Secretariado Executivo, conforme afirma Maçaneiro (2012, p. 11) a 

pesquisa científica tem como objetivos: 

Gerar conhecimento sobre a assessoria organizacional, aumentar a 
eficiência e a eficácia de organizações, melhorar a qualidade de vida 
no trabalho, auxiliar na produção de produtos e serviços com maior 
valor agregado para a empresa e consumidores, promover o 
desenvolvimento social, dentre outros.  
 

Ao longo dos anos, a profissão passou por significativas transformações. 

Algumas delas podem ser verificadas no quadro 1, após a Lei de Regulamentação da 

Profissão. 
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Quadro 1 – Conquistas do Secretariado Executivo 

 
ANO CONQUISTAS 

1985 Publicação da Lei de Regulamentação da Profissão nº 7.377/1985 

1988 Criação da Federação Nacional de Secretários (FENASSEC) 

1989 Publicação do Código de Ética da profissão 

1996 Publicação da Lei Complementar 9.261/1996 

2002 Criação do primeiro grupo de pesquisa na área de Secretariado: “Grupo de 
Pesquisa em Secretariado Executivo Bilíngue” – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

2002 Inclusão da profissão na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

2005 Publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos superiores 
de Secretariado Executivo – Resolução nº 3/CNE/CES 

2010 Realização do 1º Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo 
(ENASEC) 

2013 Criação da Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC) 

 
Fonte: Adaptado de Martins et al (2017). 

 

Um marco importante para a trajetória da profissão e, consequentemente, para 

a pesquisa em Secretariado ocorreu no ano de 2009. A Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) promoveu uma consulta pública 

questionando a possibilidade de extinção dos cursos de Bacharelado em Secretariado 

no Brasil devido à baixa produção acadêmica e científica da área. 

Diante do risco, uma comissão formada por órgãos representantes e 

professores da área de Secretariado, de vários estados do Brasil, reuniu-se, em uma 

audiência, com o Superintendente a fim de defender a permanência da formação 

superior no curso. Com a aprovação da continuidade, a comissão comprometeu-se 

em aumentar a produção científica e a acadêmica na área.    

Decorrente disso, conforme Durante et al (2016, p. 147) “[...] as discussões em 

torno da cientificidade [...] começaram a aparecer por volta de 2009.” Do mesmo 

modo, Garcia et al (2017) afirma que, 

[...] a partir de então, [2009] iniciaram-se as mobilizações para o 
aumento da produção científica em Secretariado e para divulgá-las 
para o meio acadêmico e para a sociedade, visando, assim, a 
continuidade e sustentabilidade dos cursos de Secretariado. (GARCIA 
et al, 2017, p. 123). 
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Outro marco importante no incentivo à pesquisa ocorreu no ano de 2012 com 

o lançamento do livro Pesquisa em Secretariado: cenários, perspectivas e desafios, 

“como fruto de discussões entre docentes, pesquisadores e acadêmicos do II 

Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo – ENASEC. Acredita-se que 

esta obra seja uma importante referência para a pesquisa em Secretariado Executivo.” 

(SANCHES; SCHMIDT; DIAS, 2014, p. 4).  

Como prova da mobilização dos docentes e profissionais da área em expandir 

a produção científica, tem-se a criação da Associação Brasileira de Pesquisa em 

Secretariado – ABPSEC no ano de 2013, como uma “prova da tentativa de se 

desenvolver uma cultura voltada para a pesquisa em secretariado.” (ROCHA; 

CASTRO, 2016, p. 322). 

Numa tentativa de contribuir para a pesquisa na área, diversos autores, a 

exemplo de Maçaneiro (2012) e Nascimento (2012), escreveram sobre os desafios de 

identificar o seu objeto de estudo, sua identidade científica e se afirmar como área de 

conhecimento. Com isso, tem-se aumentado a produção científica, fato comprovado 

diante da quantidade de grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, das publicações nas revistas 

científicas e dos docentes com título de mestrado e doutorado (DURANTE et al, 2016; 

BÍSCOLI; BILERT, 2013). 

Para Durante et al (2016, p. 148) “a evolução científica de uma área depende 

da realização de pesquisas científicas bem estruturadas, relevantes e reconhecidas 

pela comunidade acadêmica.” 

Alguns fatores justificam a falta de pesquisa na área de Secretariado, como 

aponta Cantarotti (2016, p. 62) “o baixo número de docentes com formação secretarial 

ou inseridos de fato na pesquisa em Secretariado nas IES nas quais há formação 

secretarial.” E ainda, 

A falta de pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado 
específicos para Secretariado, justamente porque não há docentes 
pesquisando nessa área. (Ibid., p. 63).  
 

Do mesmo modo, Piccoli et. al (2016) aborda como fator negativo a inexistência 

de cursos específicos de pós-graduação para o secretariado: 

Um deles é o fato de que os graduados em Secretariado ou 
Secretariado Executivo são levados a cursar mestrados e doutorados 
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em outras áreas e não realizam suas teses ou dissertações voltadas 

ao Secretariado. (PICCOLI, 2016, p. 111). 

 

E, ainda, Durante, Pontes e Barros (2017, p. 363) justificam que “o prejuízo é 

sobretudo pelas pesquisas da pós-graduação stricto sensu serem as principais 

geradoras de conhecimento novo e por isso com potencial para provocar mudanças 

na profissão.” 

Para Maçaneiro e Kuhl (2013, p. 163) o problema da produção científica 

encontra-se, também, nas grades curriculares dos cursos, uma vez que, 

Somente uma pequena parte do conteúdo é reservada a temas 
relacionados á pesquisa científica, sendo que, na maioria dos cursos, 
há somente uma disciplina denominada de “metodologia científica” ou 
algo parecido [...] ou seja, trata a pesquisa científica em apenas uma 
disciplina.  

 

Nota-se, que as DCNs esboçam incentivo a pesquisa, somente no art. 2, 

parágrafo 1, ao definir os elementos estruturais que deverão ser abordados pelos 

projetos pedagógicos dos cursos, e nada a respeito é citado nos campos de formação 

exigidos para a elaboração do projeto pedagógico e da estrutura curricular. Conforme 

o inciso VIII, 

Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica (BRASIL, 2005).  
 

A área do Secretariado é interdisciplinar (SABINO; MARCHELLI, 2009; 

NASCIMENTO, 2012; DURANTE et al, 2016), uma vez que interage com diversas 

outras áreas, “não só das ciências sociais aplicadas [...], como também de outras 

áreas do conhecimento (como a Linguística, a Sociologia, a Psicologia, a Tecnologia 

da Informação, entre outras).” (DURANTE et al, 2016). No entanto, Sabino e Marchelli 

(2009, p. 608) esclarecem que isso “não o coloca à margem da cientificidade, 

tampouco o resume à mera prática.” 

A interdisciplinaridade da área consta nos campos interligados de formação 

instituídos pelas DCNs, especificamente, os conteúdos básicos e os específicos, que 

deverão ser atendidos pelos projetos pedagógicos e pela estrutura curricular dos 

cursos: 

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 
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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. (BRASIL, 2005). 

  

Buscando compreender a natureza do conhecimento em Secretariado, alguns 

autores levantaram discussões acerca de a área ser reconhecida como uma prática 

ou uma ciência. Holler (2006, p. 145) defende que o Secretário Executivo não é uma 

ciência, mas uma prática, tendo em vista que “o curso [...] é voltado para diagnosticar 

e solucionar os problemas da realidade empresarial.”  

Por outro lado, as ideias de Holler (2006, p. 145) são contrárias às de Nonato 

Júnior (2008), uma vez que, para ele, 

[...] ciência e prática não se excluem mutuamente, pois o domínio 
científico é composto de epistemologia, teoria e prática [...] a prática 
apenas efetua-se com tal, quando está plena de fundamentação, 
senão torna-se apenas uma ação interventiva. (NONATO JÚNIOR, 
2008, p. 6) 

 

Demo (2006, p. 27) corrobora com as ideias de Nonato Júnior, ao afirmar que 

“teoria e prática detêm a mesma relevância científica e constituem no fundo um todo 

só [...] não se pode realizar prática criativa sem retorno constante à teoria, bem como 

não se pode fecundar a teoria sem confronto com a prática.” 

Sabino e Marchelli (2009) concluem que a área do Secretariado, 

Não constitui uma ciência autônoma, fato que, em absoluto, 
desvaloriza os profissionais da área no terreno científico. [...] Defender 
a valorização do Secretariado pelo simples status de ciência particular 
é relegar questões realmente essenciais tanto do campo teórico, 
quanto da atuação do profissional. (SABINO; MARCHELLI, 2009, p. 
619) 

 

A ABPSEC (2018) reconhece que, embora a produção científica em 

Secretariado seja incipiente, “[...] diversas iniciativas têm ocorrido a fim de criar 

condições para que o Secretariado se estabeleça no meio científico enquanto área do 

conhecimento.” 

Assim, vale ressaltar alguns bons resultados. Além da criação da ABPSEC, a 

criação de periódicos científicos reconhecidos e qualificados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e os grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq (MARTINS et al, 2017). 
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O primeiro grupo de pesquisa na área de Secretariado cadastrado no CNPq 

surgiu no ano de 2002, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

sob o título “Grupo de Pesquisa em Secretariado Executivo Bilíngue” (MARTINS et al, 

2017). Desde então, o número de grupos têm ampliado, totalizando 15 grupos até a 

data da pesquisa (29/01/2019), conforme é apresentado no quadro 2. 

 
Quadro 2 – Grupos de pesquisa em Secretariado cadastrados, em outras áreas, no 
CNPq  
 

INSTITUIÇÃO GRUPO ÁREA 

Universidade 
Federal da 

Paraíba 
(UFPB) 

GELDICS Grupo de Estudos e 
Pesquisa na Linguagem do Direito, 

Contabilidade e Secretariado 
Direito 

Universidade 
Estadual do 

Centro-Oeste 
(UNICENTRO) 

 
Gestão do Conhecimento nas Ciências 

Sociais Aplicadas 
Ciência da 
Informação 

Universidade 
Federal do Ceará 

(UFC) 

Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Secretariado Executivo - GEPES Administração 

 
Universidade de 

Passo Fundo 
(UPF) 

Grupo de Estudos em Secretariado 
Executivo - GESEB 

Administração 
Grupo de Estudos em Secretariado 

Executivo - GESEC 

Universidade 
Estadual do 

Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) 

Grupo de pesquisa em Secretariado 
Executivo Bilíngüe 

Administração 

Universidade 
Federal de 

Sergipe 
(UFS) 

Grupo de Pesquisas em Práticas 
Secretariais 

Administração  Grupo de Pesquisas Interdisciplinares 
em Secretariado - GPISEC 

Universidade 
Federal da 

Paraíba 
(UFPB) 

Grupo Interdisciplinar Latinoamericano  
de Estudos e Pesquisa em 

Secretariado Executivo (GILESEC) 
Administração 

 
Universidade 

Federal de Viçosa 
(UFV) 

NIEX - Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos em Secretariado Executivo  

Administração 

Universidade 
Federal da Bahia 

(UFBA) 

NPGE - NÚCLEO DE PESQUISA 
SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL Administração 

Universidade 
Federal do 

Amapá 
(UNIFAP) 

Nucleo de Pesquisas Aplicadas em 
Gestão, Secretariado Executivo e 

Economia NPGESSEC 
Administração 

Instituto Federal 
de Mato Grosso 

(IFMT) 

NUPESE - Núcleo de Pesquisa de 
Estudos em Secretariado Executivo e 

áreas afins 
Administração 
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Fonte: 

Elaborado a partir de CNPq (2018). 
 

Observa-se que todos os grupos, com exceção de dois (Direito e Ciência da 

Informação), foram cadastrados na área de conhecimento “Administração”. Martins 

et al (2017) justifica que isto ocorre, uma vez que, 

O Secretariado ainda não é considerado uma área do conhecimento e 
os líderes dos grupos devem analisar qual é a outra área do 
conhecimento já reconhecido pelo CNPq que pode sustentar os temas 
de suas pesquisas no campo secretarial. (MARTINS et al, 2017, p. 
281). 
 

Assim, a área do conhecimento em que uma pesquisa está inserida é 

importante para o curso se afirmar em determinada área. O curso de Secretariado 

sofre e carece de reconhecimento como área do conhecimento.  

 

2.2 ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Segundo Maçaneiro (2012, p. 11) “[...] a investigação científica ocorre por meio 

de áreas de conhecimento, definidas amplamente e seguidas como parâmetros por 

instituições relacionadas à pesquisa [...]” Assim, Moraes e Sampaio (2017, p. 49) 

definem as áreas de conhecimento como “áreas que se destacam em uma 

determinada ciência, onde vários pesquisadores trabalham e desenvolvem pesquisas 

baseadas naquele tema.”  

Conforme a CAPES, as áreas do conhecimento são organizadas seguindo uma 

hierarquização em quatro níveis, “[...] abrangendo nove grandes áreas nas quais se 

distribuem as 48 áreas de avaliação da CAPES. Estas áreas de avaliação, por sua 

vez, agrupam áreas básicas (ou áreas do conhecimento), subdivididas em subáreas 

e especialidades.” (CAPES, 2018) e podem ser verificadas no quadro 3. 

 

 

 

 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
(UFPE) 

Observatório Latino-Americano de 
Pesquisa em Secretariado Executivo 

Administração 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 
(UFSC) 

Pesquisa e Prática em Gestão e 
Secretariado 

Administração 
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Quadro 3 – Divisão das áreas de conhecimento 

        
 
1º NÍVEL 

 
Grande área 

 

Aglomeração de diversas áreas do conhecimento, em virtude 
da afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos 
instrumentais refletindo contextos sociopolíticos específicos 

 
2º NÍVEL 

 
Área do 

conhecimento 
(Área Básica) 

 

Conjuntos de conhecimentos inter-relacionados, 
coletivamente construído, reunido segundo a natureza do 
objeto de investigação com finalidades de ensino, pesquisa e 
aplicações práticas 

 
3º NÍVEL 

 
Subárea 

 

Segmentação da área do conhecimento (ou área básica) 
estabelecida em função do objeto de estudo e de 
procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente 
utilizados 

 
4º NÍVEL 

 
Especialidade 

 

Caracterização temática da atividade de pesquisa e ensino. 
Uma mesma especialidade pode ser enquadrada em 
diferentes grandes áreas, áreas básicas e subáreas 

  

Fonte: Adaptado da CAPES (2018). 
 

Nascimento (2012, p. 8) afirma que “[...] para que uma área seja reconhecida, 

institucionalmente, no Brasil, é necessário que a investigação científica dessa área se 

desenvolva [...] com vasta produção acadêmico-científica.” 

Em estudo elaborado por Maçaneiro (2012) foram apresentadas hipóteses das 

possíveis causas de o Secretariado não ser reconhecido pelo CNPq como área do 

conhecimento: 

a) Falta de pesquisa científica realizada pelos acadêmicos de 
graduação na área específica; 
b) O pequeno número de profissionais formados em Secretariado 
Executivo que tenham mestrado e/ou doutorado concluídos; 
c) A falta de pesquisa científica realizada pelos mestres e doutores 
na área específica de Secretariado Executivo; 
d) A falta de veículos de divulgação científica da pesquisa na área. 
 

Assim, a carência da produção científica do curso de Secretariado é fator 

decisivo na sua classificação como área do conhecimento.  

A Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC) foi criada, no 

ano de 2013, com o propósito de mudar esse cenário.  

Para isso, incentiva e promove eventos científicos, luta para que o 
Secretariado seja reconhecido como área de conhecimento nos 
órgãos e agências de fomento (como CNPq e CAPES) e apóia a 
criação de cursos Stricto Sensu (mestrado e doutorado). (ABPSEC, 
2018). 

 

A ABPSEC (2018) admite que para o Secretariado ser reconhecido como área 

do conhecimento, é necessário promover ações como:  
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a) Doutorar os professores da área; 
b) Melhorar a qualidade dos periódicos já existentes; 
c) Criar novos periódicos científicos; 
d) Promover a integração de pesquisadores de todo o Brasil; 
e) Realizar investigações científicas de forte impacto social e com     
alta qualidade; 
f) Promover eventos acadêmicos; 
g) Criar cursos de Mestrado e de Doutorado. 
 

No Brasil, assim como os grupos de pesquisa certificados, o responsável por 

classificar as pesquisas é o CNPq. A Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq 

divide os cursos da seguinte forma: 

 

Quadro 4 – Classificação dos cursos por área de conhecimento conforme CNPq

  

 
1.00.00.00-3 

 
Ciências Exatas e da Terra 

 
2.00.00.00-6 

 
Ciências Biológicas 

 
3.00.00.00-9 

 
Engenharias 

 
4.00.00.00-1 

 
Ciências da Saúde 

 
5.00.00.00-4 

 
Ciências Agrárias 

 
6.00.00.00-7 

 
Ciências Sociais Aplicadas 

 
7.00.00.00-0 

 
Ciências Humanas 

 
8.00.00.00-2 

 
Linguística, Letras e Artes 

 
9.00.00.00-5 

 
OUTROS 
Administração Hospitalar 
Administração Rural 
Carreira Militar 
Carreira Religiosa 
Ciências 
Biomedicina 
Ciências Atuariais 
Ciências Sociais 
Decoração 
Desenho de Moda 
Desenho de Projetos 
Diplomacia 
Engenharia de Agrimensura 
Engenharia Cartográfica 
Engenharia de Armamentos 
Engenharia Mecatrônica 
Engenharia Têxtil 
Estudos Sociais 
História Natural 
Química Industrial 
Relações Internacionais 
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Relações Públicas 
9.23.00.00-6 SECRETARIADO EXECUTIVO 
 

          
Fonte: Extraído e adaptado do CNPq (2018). 

 

Conforme aponta a tabela, o curso de Secretariado Executivo encontra-se no 

final, na categoria “Outros”. Maçaneiro (2012) aponta que uma das consequências da 

desconsideração do curso como área de conhecimento impacta diretamente na 

criação de cursos de mestrado e doutorado na área de Secretariado.  

Torna-se, então, irrefutável o desenvolvimento da pesquisa durante a 

graduação não apenas como uma obrigatoriedade para a formação, mas também 

como meio de fortalecer a produção científica no curso, contribuindo para o seu 

desenvolvimento perante o ambiente acadêmico e profissional. 

 

2.3 OS CURSOS DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO NO 

BRASIL 

 

Os cursos de graduação são divididos em três grupos: Bacharelado, 

Licenciatura e Tecnólogo, sendo o Bacharelado: 

Curso superior generalista, de formação científica ou humanística, que 
confere ao diplomado competências em determinado campo do saber 
para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com 
o grau de bacharel. (INEP, 2015, p. 35). 
 

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior 2017 a escolha por 

um curso de bacharelado representa a maioria, 60,1%, enquanto os cursos de 

licenciatura e tecnólogo, 20,1% e 19,1%, respectivamente. (PINHEIRO; FOREQUE, 

2018). 

O curso de Secretariado Executivo no Brasil “[...] ampliou-se para o nível 

superior a partir da reforma universitária estabelecida pela Lei n° 5.540, de 28 de 

novembro de 1968.” (SABINO, 2017, p. 212).  

A princípio, o curso foi classificado como de curta duração, pois, conforme 

Brasil (1983 apud SABINO, 2017, p. 212) fora criado “[...] para cobrir áreas de 

formação profissional hoje inteiramente desatendidas ou atendidas por graduados em 

cursos longos e dispendiosos.” 
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Dessa forma, conforme revela a autora, o primeiro curso de Secretariado 

ofertado no Brasil foi pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano de 1970. No 

entanto, só veio a ser reconhecido pelo MEC no ano de 1978, mediante o Decreto nº 

82.166, de 24 de agosto de 1978, após a criação do segundo curso superior de 

Secretariado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a primeira turma 

ingressante no ano de 1971 (SABINO, 2017).  

O curso, até então, reconhecido como profissionalizante, foi regulamentado 

como profissão, sob a nomenclatura Secretariado Executivo, em 1985, através da Lei 

n° 7.377, de 30 de setembro (SABINO, 2017). Com isso: 

A partir do reconhecimento da profissão em lei, a situação do 
secretariado fortaleceu-se no mercado de trabalho, onde seus 
profissionais puderam exigir, [...] o devido reconhecimento da 
profissão e das condições necessárias para assumir e exercer a 
profissão de secretário. (MÜLLER; OLIVEIRA; CEGAN, 2015, p. 134). 
 

Anos mais tarde, surgiu a Lei Complementar n° 9.261, de 10 de janeiro de 1996, 

diante da necessidade de modificar a Lei de regulamentação, uma vez que visava: 

[...] sua melhor adequação versando sobre as diferentes 
nomenclaturas, os cursos de formação profissional que ainda não 
estavam implantados em todo país, e sobre um período de 
acomodação para os que já exerciam a profissão. (BAPTISTA; 
CAMARGO, 2013, p. 71).  
  

Dessa forma, conforme a Lei nº 7.377/85, complementada pela Lei nº 9.261/96, 

para que o Secretário Executivo seja reconhecido, legalmente, como profissão deve 

atender a um dos seguintes casos: 

a) o profissional diplomado no Brasil por Curso Superior de 
Secretariado, legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior por 
Curso Superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado na forma 
da lei; 
b) portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de início 
de vigência desta lei, houver comprovado, através de declarações de 
empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis 
meses, das atribuições mencionadas no art. 4º desta lei. (BRASIL, 
1985). 
 

Os cursos de Bacharelado em Secretariado Executivo são regidos pelas DCNs 

por meio da Resolução nº 3, de 23 de junho de 2005, do Ministério da Educação, 

devendo ser seguidas pelas IES na elaboração de sua estrutura curricular, “cujo 

objetivo principal é a garantia do padrão de qualidade para os cursos.” (ALMEIDA, 

2013, p. 95). 
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As DCNs são relevantes, inclusive, para a averiguação da qualidade dos cursos 

ofertados, sendo “um dos documentos que serve de base para o Ministério da 

Educação para avaliação e reconhecimento dos cursos [...]” (STECE et al, 2013, p. 

67). 

As IES são independentes na criação e organização de seus cursos, no 

entanto, devem obedecer a critérios mínimos estabelecidos pelas DCNs, uma vez 

que, são elas que versam sobre “a estrutura mínima que cada curso deve possuir, 

tanto quanto a organização curricular (disciplinas, estágio, trabalho de conclusão de 

curso), quanto estrutural (existência de laboratórios específicos.” (STECE et al, 2013, 

p. 67).  

No Brasil, o curso é ofertado por instituições públicas e privadas, nas 

modalidades presencial e à distância, com duração média de quatro anos. Conforme 

afirma Cantarotti (2016): 

Hoje, a maioria dos cursos está alocada nos centros de Ciências 
Sociais Aplicadas [...], em departamentos próprios do curso ou nos 
departamentos de Administração e [...] nos centros de Ciências 
Humanas ou Comunicação, nos departamentos de Letras ou de 
Comunicação. (CANTAROTTI, 2016, p. 47). 

 

Conforme os dados da Sinopse Estatística da Educação Superior 2017 

divulgados pelo INEP, referindo-se ao ano de 2015, existem no Brasil 2.448 IES – 

agrupando Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais e 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Destas, 296 são instituições 

públicas (federal, estadual e municipal) e 2.152 instituições privadas. 

Na tabela 1 é apresentada a quantidade de cursos, de todas as áreas, com o 

número total e o número de cursos de bacharelado ofertados pelas IES: 

 
Tabela 1 – Número total e de bacharelado dos cursos, de todas as áreas do 
conhecimento, ofertados pelas IES no Brasil  

 

  
NÚMERO DE CURSOS 

 
IES PÚBLICA 

 
IES PRIVADA 

 
BACHARELADO 
 

 
21.103 

 
5.436 

 
15.667 

 
TOTAL 

 

 
35.380 

 
10.425 

 
24.955 

 
Fonte: Adaptado de INEP (2018). 
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De acordo com os dados disponibilizados pelo Relatório Síntese da área de 

Secretariado Executivo, 58 cursos participaram do ENADE 2015, dentre estes, 41 

eram concentrados em Instituições privadas, o que corresponde a 70,7% do número 

total dos cursos avaliados. (INEP, 2015). 

 

2.3.1 Instituições públicas 

 

A seguir, no quadro 5, é apresentada a lista do número de IES públicas que 

ofertam o curso de Secretariado Executivo, bacharelado, modalidade presencial, por 

regiões no Brasil, conforme dados disponibilizados pelo Sistema e-MEC do Ministério 

da Educação. 

 

Quadro 5 – Cursos Superiores de Bacharelado em Secretariado Executivo, 
modalidade presencial, ofertados em instituições públicas 
        

REGIÃO/ESTADO 
NÚMERO DE 

INSTITUIÇÕES 

NORTE 

Rondônia - 

Acre - 

Amazonas - 

Roraima 1 

Pará 2 

Amapá - 

Tocantins - 

NORDESTE 

Maranhão - 

Piauí - 

Ceará 1 

Rio Grande do Norte - 

Paraíba 1 

Pernambuco 1 

Alagoas - 

Sergipe 1 

Bahia 1 

SUDESTE 

Minas Gerais 1 

Espírito Santo - 

Rio de Janeiro - 

São Paulo - 

SUL 

Paraná 7 

Santa Catarina 1 

Rio Grande do Sul - 

Mato Grosso do Sul - 
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CENTRO-
OESTE 

Mato Grosso 1 

Goiás - 

DF Distrito Federal - 

  

Fonte: Elaborado a partir do Sistema e-MEC (2019).  

 

O quadro 5 mostra que, no total, o curso de Bacharelado em Secretariado 

Executivo, modalidade presencial, é ofertado por 18 instituições públicas. A região sul 

do país concentra o maior número de instituições (8), seguida pelas regiões nordeste 

(5), norte (3), sudeste e centro-oeste (1) em cada e o Distrito Federal que não oferta 

nem um curso em instituição pública. Dentre os 26 estados brasileiros e o Distrito 

Federal, o curso está presente em 11 estados. 

 

2.3.2 Instituições privadas 

 

No quadro 6 é demonstrado lista do número de IES privadas que ofertam o 

curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, modalidade presencial, por regiões 

no Brasil, de acordo com dados disponibilizados pelo Sistema e-MEC. 

 

Quadro 6 – Cursos Superiores de Bacharelado em Secretariado Executivo, 
modalidade presencial, ofertados em instituições privadas 
         

REGIÃO/ESTADO 
NÚMERO DE 

INSTITUIÇÕES 

NORTE 

Rondônia - 

Acre 1 

Amazonas 1 

Roraima - 

Pará 1 

Amapá 1 

Tocantins - 

NORDESTE 

Maranhão 1 

Piauí 1 

Ceará 1 

Rio Grande do Norte - 

Paraíba - 

Pernambuco 1 

Alagoas 1 

Sergipe - 

Bahia 1 

SUDESTE Minas Gerais 2 
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Espírito Santo 1 

Rio de Janeiro 2 

São Paulo 24 

SUL 

Paraná 5 

Santa Catarina 4 

Rio Grande do Sul 5 

CENTRO-
OESTE 

Mato Grosso do Sul 2 

Mato Grosso - 

Goiás 2 

DF Distrito Federal 6 

    
Fonte: Sistema e-MEC (2019). 
 

Conforme o quadro 6, são ofertados 63 cursos de Bacharelado em Secretariado 

Executivo, modalidade presencial, em instituições privadas. Grande parte delas (29) 

concentra-se na região sudeste, seguido por 14 instituições privadas no sul, 6 no 

nordeste, 4 no norte e no centro-oeste e 6 no Distrito Federal. Desse quantitativo, 19 

estados brasileiros e o Distrito Federal ofertam o curso de Secretariado Executivo. 

No Estado de Sergipe, no ano de 1989, de acordo com Mendonça e Silva (2012 

apud SABINO, 2017, p. 218) a formação em nível superior do curso de Secretariado 

Executivo Bilíngue ocorreu na “primeira instituição privada de ensino superior do 

Estado: as Faculdades Integradas Tiradentes (FIT)”, conhecida hoje como 

Universidade Tiradentes (Unit). 

No decorrer dos anos, devido à baixa procura de interessados, a Unit decidiu, 

então, cancelar o curso no ano de 2000 (SABINO, 2017). Anos mais tarde, a partir de 

2018, a mesma instituição passou a oferecer o curso de Secretariado, nível tecnólogo, 

modalidade à distância (EAD), com duração de 2 (dois) anos (UNIT, 2017).  

A seguir, a tabela 2 mostra a quantidade de cursos de Bacharelado em 

Secretariado Executivo, modalidade presencial, ofertados no Brasil, por instituições 

públicas e privadas, e catalogados por regiões e seus respectivos estados, 

identificando-se, assim, 81 cursos. Ressalta-se que a coleta dos dados foi feita a partir 

da página na internet do Sistema e-MEC (Ministério da Educação). 
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Tabela 2 – Relação do quantitativo de cursos de Bacharelado, modalidade presencial, 
em Secretariado Executivo no Brasil ofertado por IES a partir da região e estado.  
  

 
REGIÃO 

 
ESTADO 

 
QUANTIDADE 

Universidade/Faculdade/Centro/Instituto 
 

Norte 1. Acre 
2. Amapá 
3. Amazonas 
4. Pará 
5. Roraima 
6. Rondônia 
7. Tocantins 

1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 

Nordeste 8. Alagoas 
9. Bahia 
10. Ceará 
11. Maranhão 
12. Paraíba 
13. Pernambuco 
14. Piauí 
15. Rio Grande do Norte 
16. Sergipe 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 

Sudeste 17. Espírito Santo 
18. Minas Gerais 
19. Rio de Janeiro 
20. São Paulo 

1 
3 
2 
24 

Sul 21. Paraná 
22. Rio Grande do Sul 
23. Santa Catarina 

12 
5 
5 

Centro-
Oeste 

24. Goiás 
25. Mato Grosso 
26. Mato Grosso do Sul  

2 
1 
2 

DF 27. Distrito Federal 6 

              
Fonte: Sistema e-MEC (2019). 

 

Vale ressaltar que os dados apresentados na tabela 2 foram coletados em 

março do ano corrente e, embora alguns cursos apresentassem o status “Em 

atividade” no sistema, em sua descrição apontavam como: “Em desativação/extinção 

voluntária” (em 2 cursos de instituições privadas dos estados de Santa Catarina e São 

Paulo), outros 2 cursos “Em descredenciamento voluntário” (ofertados em instituições 

privadas do Ceará e do Distrito Federal) e outro em “Credenciamento EAD provisório” 

(em uma instituição privada do estado de São Paulo). Assim, é possível que em 

consultas posteriores alguns cursos não constem mais na modalidade apresentada 

neste estudo, ou mesmo, apareçam com o status “Em extinção”.  

Ainda na tabela 2, destaca-se o grande número de cursos no estado de São 

Paulo (24), seguido pelo estado do Paraná (12), sendo estas regiões, Sudeste e Sul, 

as que ofertam o maior número de curso de bacharelado em Secretariado Executivo, 



36 

 

modalidade presencial. Dentre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, 3 estados 

não ofertam o curso (Rondônia, Tocantins e Rio Grande do Norte).  

De acordo com Galindo, Carvalho e Souza (2012) as diferenças regionais 

influenciam na formação do profissional de Secretariado, a exemplo das matrizes 

curriculares e dos Projetos Pedagógicos do Curso. Uma vez que, as exigências do 

mercado de trabalho de cada região são diferentes, e isto exige certas peculiaridades 

na atuação deste profissional. 

 

2.4 O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA UFS 

 

2.4.1 Histórico 

 

Na UFS, o curso foi criado no ano de 2006, mediante a aprovação do seu 

Projeto Pedagógico, através da Resolução nº 75/2006/CONEP/UFS. O conceito 

ENADE obtido pelo curso diante de sua participação no Exame no ano de 2015 é 3, 

numa variação de 1 a 5. (INEP, 2017). 

A primeira turma do curso iniciou em março de 2007, num total de 50 alunos 

ingressantes através de vestibular (SABINO, 2017). 

Na UFS, o curso é de funcionamento noturno, conta com departamento próprio 

(Departamento de Secretariado Executivo – DSE), e está lotado no Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA). Com uma duração total de 4 anos, equivalentes a 8 

períodos, e carga horária de 2.400 (duas mil e quatrocentos) horas.  

O curso tem como objetivo geral: 

Formar profissionais altamente qualificados, com sólidos 
conhecimentos gerenciais e orientação para a tecnologia como 
ferramenta para o suporte gerencial e inovação dos processos 
administrativos. (UFS, 2006, p.1). 
 

O curso possui 2 (dois) grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, ambos na 

área de Administração. Um grupo, o GPISEC, foi formado no ano de 2009 e é liderado 

pela Profa. Dra. Rosimeri Ferraz Sabino. O segundo, Grupo de Pesquisas em Práticas 

Secretariais, foi formado em 2016 e é liderado pela Profa. Dra. Sueli Maria da Silva 

Pereira.  
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2.4.2 Grade curricular 

 

A estrutura curricular do curso, apresentada no quadro 6, conta com uma 

carga horária total mínima de 2400 e carga horária de optativas, no mínimo, de 300 

horas. 

  

Quadro 7 – Estrutura curricular do curso de Secretariado na UFS, com disciplinas 
obrigatórias 
  

 
1º PERÍODO 

Introdução à administração 

Sociologia das Organizações 

Introdução à Economia I 

Introdução à Estatística 

Português Instrumental 

Carga Horária Total: 300h 

 
2º PERÍODO 

Matemática Financeira Aplicada à Administração 

Técnicas Secretariais I 

Introdução à Filosofia 

Produção e Recepção de Texto I 

Inglês para Fins Específicos I 

Carga Horária Total: 300h 

 
3º PERÍODO 

Informática Aplicada ao Secretariado Executivo 

Redação Empresarial I 

Técnicas Secretariais II 

Inglês para Fins Específicos II 

Espanhol para Fins Específicos I 

Carga Horária Total: 300h 

 
4º PERÍODO 

Métodos e Técnicas de Arquivo 

Redação Empresarial II 

Técnicas Secretariais III 

Inglês para Fins Específicos III 

Espanhol para Fins Específicos II 

Carga Horária Total: 300h 

 
5º PERÍODO 

Gestão Secretarial I 

Técnicas Secretariais IV 

Inglês para Fins Específicos IV 

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas 

Carga Horária Total: 255h 

 
6º PERÍODO 

Direção Estratégica de Empresa 

Gestão Secretarial II 

Carga Horária Total: 120h 
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7º PERÍODO 

Trabalho de Conclusão de Curso I  

Estágio Supervisionado em Secretariado 

Carga Horária Total: 210h 

 
8º PERÍODO 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Atividades Complementares Secretariado Executivo 1 

Atividades Complementares Secretariado Executivo 2 

Atividades Complementares Secretariado Executivo 3 

Atividades Complementares Secretariado Executivo 4 

Carga Horária Total: 315h 

                 
Fonte: UFS (2019). 

 

Quadro 8 – Estrutura curricular do curso de Secretariado na UFS, com disciplinas 
para formação complementar (optativas) 
          

 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Teoria Geral da Administração 

Administração de Marketing I 

Administração de Marketing II 
Administração de Recursos Humanos I 
Administração de Recursos Humanos II 
Administração Financeira I 
Administração Financeira II 
Elementos de Análise de Custos 

Mercado de Capitais 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 

Sistemas de Informações Gerenciais 

Organização, Métodos e Sistemas Administrativos 

Administração Municipal 

Planejamento Governamental 

Iniciação Empresarial 

Monitoria I 

Monitoria II 

Monitoria III 

Monitoria IV 

Direito e Legislação Social 

Língua Brasileira de Sinais – Libras  

Comportamento Organizacional 

Documentação e Multimídia para Secretariado 

Gestão Secretarial III 

Seminário Avançado I 

Seminário Avançado II 

Atividade de Extensão Integradora de Formação I – SEMAC  

Atividades Complementares Optativas 

UFS – Comunidade  

Tópicos Especiais em Gestão Secretarial I 

Tópicos Especiais em Gestão Secretarial II 

Tópicos Especiais em Técnicas Secretariais 

Língua Portuguesa I 

Língua Portuguesa II 

Língua Portuguesa III 
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Língua Portuguesa IV 

Língua Portuguesa V 

Língua Portuguesa VI 

Produção de Texto II 

Introdução aos Estudos Linguísticos 

Francês para Fins Específicos I 

Francês para Fins Específicos II 

Francês para Fins Específicos III 

Francês para Fins Específicos IV 

Estudos de Textos – Espanhol  

Fonologia da Língua Portuguesa 

Produção e Recepção de Texto II 

Linguística 

Francês para Fins Específicos IV 

Inglês para Fins Específicos V 

Espanhol Instrumental 

Espanhol para Fins Específicos III 

Espanhol para Fins Específicos IV 

Introdução à Psicologia Social  

Psicologia e Práticas de Trabalho 

Psicologia Organizacional 

Antropologia I 

Antropologia II 

Política I 

Política II 

Sociologia I 

Sociologia II 

Sociologia do Trabalho 

        
Fonte:UFS (2019). 

 

 

2.4.3 Requisitos para conclusão 

 

Além do cumprimento da grade curricular, deve-se também cumprir o estágio 

supervisionado obrigatório. E as atividades complementares (quantidade horas), bem 

como elaborar o TCC. 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deverá ser: 

Art. 9º [...] desenvolvido através de exercício prático, levando a efeito 
junto a empresas públicas ou privadas, correspondendo a um total de 
10 (dez) créditos, com defesa pública do relatório/monografia, e será 
regulamentado por legislação específica. (UFS, 2006). 

 

A Resolução nº 93/2010/CONEPE/UFS, em seu artigo 31, define que “O aluno 

será aprovado na disciplina de Estágio Supervisionado se obtiver no mínimo nota 5,0 

(cinco) e frequência de 75%, por se tratar de disciplina de caráter prático.” (UFS, 

2010).  
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As atividades complementares, conforme consta no art. 11 do Projeto 

Pedagógico:  

Art. 11. O aluno poderá cumprir, a seu critério, carga horária das 
atividades complementares, seja através de matrículas em disciplinas 
oferecidas pelos diversos departamentos da UFS, seja através de 
atividades tais como projetos de extensão; seminários, congressos 
dentre outras, e que possam ser comprovadas e apresentadas ao 
Colegiado do Curso em forma de relatório acompanhado do parecer e 
do conceito de um docente do curso. (UFS, 2006). 

 

Sendo o TCC requisito parcial para a conclusão e, mediante aprovação, título 

de bacharel em Secretariado Executivo, produzi-lo é um desafio temido pelos 

estudantes, principalmente para aqueles que, somente nesta etapa, têm seu primeiro 

contato com a pesquisa. 

 

2.4.4 O Trabalho de Conclusão de Curso e a Monografia 

 

As DCNs definem o TCC como: 

Art. 10. [...] componente curricular opcional da instituição que, se for 
adotado, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, 
projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em 
áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o 
curso, na forma disposta em regulamento próprio (BRASIL, 2005).  

 

Assim, a regularização do TCC, no curso de Secretariado da UFS, dá-se por 

meio da Resolução n° 146/2009/CONEPE/UFS, tornando-o obrigatório para a 

integralização do curso e obtenção do título de graduação, sob a forma de Monografia 

(UFS, 2009).   

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso, dado pela Resolução nº 

75/2006/CONEP/UFS em seu art. 10:  

O Trabalho de Conclusão de Curso constará da elaboração e 
execução de Projeto de Pesquisa formulado sobre tema de livre 
escolha do aluno, que venha a incorporar necessariamente os 
conhecimentos teóricos e tecnológicos adquiridos ao longo do Curso, 
regulamentado por legislação definida pelo Colegiado do Curso. (UFS, 
2006). 

 

O objetivo do TCC é possibilitar ao graduando no final do curso, 

especificamente, a experiência de escolher um tema e pesquisar sobre ele, levando 

em conta assuntos relacionados à área de Secretariado, “desenvolvendo análises e 
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crítica de problemas gerais e específicos relacionados à realidade local, regional e 

nacional e de dimensões mais abrangente.” (UFS, 2009). 

No curso de Secretariado da UFS, o TCC é dividido em duas etapas, ambas 

sob orientação de um docente. Na primeira etapa da elaboração da monografia – TCC 

1 – o discente deve elaborar um projeto de pesquisa. Na segunda – TCC 2 – a 

pesquisa deverá ser elaborada e concluída e, então, submetida à avaliação de uma 

banca examinadora, composta por seu professor orientador e mais outros dois 

docentes.  

O formato monografia é adotado como requisito parcial para a obtenção do 

título de Bacharel em Secretariado Executivo. Monografia, conforme Matias-Pereira 

(2016): 

Está associado aos trabalhos de final de curso, desenvolvidos em 
níveis de graduação e especialização [...] um documento escrito sobre 
determinado tema, consolidando os resultados da investigação 
científica realizada e obedecendo a métodos e técnicas. (MATIAS-
PEREIRA, 2016, p. 6). 
 

E para Souza e Silva (2017), a monografia é: 

Um gênero socialmente aceito como condição para o recebimento do 
título de graduado, expondo seu nível de competência profissional, 
atestando a credibilidade de professores especialistas - orientador e 
arguidor - e do Curso como um todo [...]. (SOUZA; SILVA, 2017, p. 
145). 
 

A monografia, de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 219), apresenta 

algumas características:  

a) Trabalho escrito, sistemático e completo; 
b) Tema específico ou particular de uma ciência ou parte dela; 
c) Estudo pormenorizado e exaustivo, abordando vários aspectos 
e ângulos do caso; 
d) Tratamento extenso em profundidade, mas não em alcance 
(nesse caso, é limitado); 
e) Metodologia específica; 
f) Contribuição importante, original e pessoal para a ciência. 
 

No que se refere à elaboração, as monografias são textos:  

Monoautoriais e monotemáticos [...]. No contexto em que se 
encontram, utilizam- se de ferramentas como os preceitos da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de manuais de 
metodologia científica. (SOUZA; SILVA, 2017, p. 143). 
 

Em Gonçalves (2005) são apresentados os tipos de trabalhos desenvolvidos 

por cada nível do ensino superior:  
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Figura 2 – Tipologias de pesquisas finais de níveis de formação superior 

  

  

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves (2005). 

 

Assim, para Ribeiro, Durante e Rocha (2017, p. 398) a produção da monografia 

“[...] se faz necessária para a introdução do aluno no ambiente de pesquisa elevando-

o a gerador de conhecimento, bem como para o cumprimento da função da 

universidade de produção do saber e apresentação de resultados para a sociedade.” 

 

2.4.5 Ausência de disciplinas de Metodologia Científica 

 

A relevância da matéria de metodologia científica é defendida por Demo (2006) 

ao afirmar que o desprezo a ela contribui para um baixo nível científico, pois é preciso 

saber o como fazer. Segundo o autor “[...] é uma das matérias mais estratégicas na 

formação acadêmica, sobretudo na direção da motivação à pesquisa.” (DEMO, 2006, 

p. 24). 

Demo (2006, p. 24) lembra que “[...] a distinção entre ciência e outros saberes 

está no método, sobretudo. Assim [...] seu domínio define na prática quem é ou não 

cientista.” Gomes (2012, p. 5) ainda defende que “Para que o conhecimento 

ultrapasse a fronteira do senso comum, é preciso que seja sistematizado através de 

uma metodologia científica.”  
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Do mesmo modo, Matias-Pereira (2016) ressalta a importância de disciplinas 

de Metodologia como meio de contribuir na qualidade do trabalho final que os alunos, 

posteriormente, irão elaborar. 

Essa disciplina fornece ao aluno [...] os subsídios necessários ao 
desenvolvimento e à realização de uma pesquisa científica, 
examinando, avaliando, sugerindo e aperfeiçoando as técnicas de 
pesquisa. (GONÇALVES, 2005, p. 21). 

 

Ensino e pesquisa são indissociáveis um do outro e norteadores da qualidade 

do ensino, deveriam fazer parte, permanentemente, das atividades propostas em sala 

por docentes. Fazendo isso, “[...] a Metodologia Científica assume o papel de 

disciplina norteadora da produção científica universitária“ (Ibid., p. 22). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia da pesquisa “[...] é o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade.” (MINAYO, 2002, p. 16). Demo (2006) alerta 

para o fato de que o método utilizado é tão importante quanto a teoria e a prática. De 

acordo com o autor “[...] método é instrumento, caminho, procedimento, e por isso 

nunca vem antes da concepção de realidade. Para se colocar como captar, é mister 

ter-se ideia do que captar.” (DEMO, 2006, p. 24). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa classifica-se como 

quantitativa, demonstrando por meio de recursos estatísticos os seguintes dados: 

número de monografias produzidas em cada período/semestre, relação entre número 

de matriculados/ matriculados na disciplina TCC 2/ defesas, abrangência e frequência 

dos temas, evolução da produção científica.  

Para Matias-Pereira (2016): 

O método quantitativo [...] tem como principal característica a 
utilização da quantificação, seja nas modalidades de coleta de 
informações ou no tratamento das mesmas [...] por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples [...] até as mais complexas [...]. 
(MATIAS-PEREIRA, 2016, p. 84). 
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Na pesquisa quantitativa, conforme esclarece Gonçalves (2005, p. 101) “[...] 

coletam-se e quantificam-se dados e opiniões mediante o emprego de recursos e 

técnicas estatísticas [...] é empregada em vários tipos de pesquisa, inclusive nas 

descritivas [...] quando buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos.” 

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a metodologia utilizada é a pesquisa 

documental e a bibliográfica, fazendo uso do método bibliométrico. A pesquisa 

bibliográfica ocorre “[...] a partir de material já publicado, constituído principalmente de 

livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet” 

(MATIAS-PEREIRA, 2016, p. 89). Tal afirmação se sustenta no argumento de Marconi 

e Lakatos (2010) ao afirmarem que a pesquisa bibliográfica: 

Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 
estudo, desde publicações avulsas [...] pesquisas, monografias, teses 
[...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo 
o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. 
(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 166). 
 

Cabe ressaltar que, embora a pesquisa bibliográfica não ofereça dados inéditos 

ao pesquisador, “[...] não compromete a possibilidade de originalidade dos raciocínios 

que possam ser desenvolvidos a partir do conceito de ‘inédito que não se restringe à 

realidade nova’.” (MATIAS-PEREIRA, 2016, p. 82). 

De acordo com Gil (2010) a diferença entre as pesquisas documental e 

bibliográfica: 

Está na natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica fundamenta-se 
em material elaborado por autores com o propósito específico de ser 
lido por públicos específicos. Já a pesquisa documental vale-se de 
toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas [...]. 
(GIL, 2010, p. 30). 
 

Dessa forma, este estudo classifica-se como documental e bibliográfico, uma 

vez que, a fonte das monografias objeto desta pesquisa encontra-se no Repositório 

Institucional da UFS (RIUFS).  

Com relação ao RIUFS: 

É uma iniciativa que visa reunir, disseminar e preservar toda a 
produção acadêmica e científica desenvolvida pelos diversos setores 
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da UFS. Os conteúdos são organizados e disponibilizados em acesso 
livre [...].1 
 

Quanto ao método bibliométrico, conforme Araújo (2006, p. 12) é uma “[...] 

técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação 

do conhecimento científico.” Teve origem “[...] no início do século devido à 

necessidade de estudar e avaliar as atividades de produção e comunicação científica.” 

(FERREIRA, 2010, p. 3). Conforme Souza, Galindo e Martins (2015, p. 159) 

“Atualmente, essa técnica se disseminou e tem sido utilizada em inúmeros estudos 

relativos à produção científica [...].”   

A bibliometria possui três leis: “[...] Lei de Bradford (produtividade de 

periódicos), Lei de Lotka (produtividade científica de autores) e Lei de Zipf (frequência 

de palavras)” (GUEDES; BORSCHIVER, 2005, p. 3). “Assim, é gerada uma lista 

ordenada de termos de uma determinada disciplina ou assunto.” (FERREIRA, 2010, 

p. 6).   

Assim, este estudo utilizou como recurso a Lei de Zipf no levantamento das 

monografias, identificando as palavras-chave empregadas em cada uma.  

Buscando sistematizar a pesquisa bibliográfica, foi realizada uma revisão de 

literatura, adotando o método de revisão sistemática. Conforme Ferenhof e Fernandes 

(2016, p. 551) “[...] é um método de investigação científica com um processo rigoroso 

e explícito para identificar, selecionar, coletar dados, analisar e descrever as 

contribuições relevantes a pesquisa.” 

Quanto à revisão sistemática, Volpato (2007) optou por chamá-la de revisão 

crítica, justificando-se, assim:  

Para contrapor à revisão passiva que apenas resume e ordena os 
dados sobre determinado tema [uma vez que] o autor [...] usa 
resultados (base empírica) e conclusões (sustentadas por resultados) 
de artigos específicos para construir novas generalizações. 
(VOLPATO, 2007, p. 22). 
 

Neste tipo de revisão, o autor reitera que seu desenvolvimento ocorre a partir 

das informações obtidas nos artigos utilizados como base, apontando uma ferramenta 

para dar mais respaldo às conclusões da revisão crítica, o uso de métodos estatísticos 

para analisar os dados, conhecido como metánalise (VOLPATO, 2007).   

                                                 
1 Disponível em: https://ri.ufs.br/ 
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Em relação aos objetivos esta pesquisa classifica-se como descritiva, pois 

busca interpretar, por meio de análise, os temas que foram objeto de estudo nas 

monografias dos graduandos do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal de Sergipe. Conforme Matias-Pereira (2016, p. 89) a pesquisa descritiva “[...] 

visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis.”  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deu-se no próprio curso de Secretariado Executivo da UFS, 

disponibilizados nos sistemas de intranet da Universidade, disponíveis na unidade 

acadêmica de alocação do curso e, também, cedidos pelos gestores da instituição 

pesquisada para finalidade de desenvolver a presente pesquisa. 

Para análise das monografias objeto deste trabalho, optou-se pelos seguintes 

recortes: título, palavras-chave, e, em alguns casos – quando os primeiros 

identificadores não foram suficientemente claros para a análise proposta – se utilizou 

também o resumo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Levantamento da produção científica  

 

A seguir, o gráfico 1 demonstra o número total de monografias aprovadas (por 

semestre) entre os anos de 2010 e 2017. 

 
Gráfico 1 – Levantamento das monografias aprovadas no Curso de Secretariado 
Executivo na UFS (2010 – 2017) 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O resultado apresentado no gráfico 1 mostra que, no total, entre o período de 

2010.2 a 2017.2, foram aprovados 130 alunos (ressaltando que no período 2011.1 

não houve defesas de monografias). Vale destacar alguns dados: após dois períodos 

com 18 aprovações em 2010.2 e 19 em 2011.2, em 2012.1 houve uma queda brusca, 

somente 2 monografias foram aprovadas. No período 2012.2 o número de aprovações 

aumentou (subindo para 11). Nos períodos subseqüentes este número foi decaindo 

até alcançar, novamente, a marca de duas aprovações no período 2016.1. Nos dois 
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períodos seguintes, 2016.2 e 2017.1, as aprovações subiram para 10 e, no período 

2017.2 ocorreu o maior número de aprovações no curso, desde a primeira turma, um 

total de 23.  

A partir dos dados apresentados a seguir no gráfico 2, se pode verificar, com 

mais clareza, os períodos de queda e de maior número de monografias defendidas no 

curso. 

 

Gráfico 2 – Análise da evolução produção científica no período de 2010 a 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme demonstra o gráfico 2, a produção científica não se deu de forma 

crescente ou mesmo linear, sendo descontínua e tendo os picos em 2010.2, 2011.2 e 

2017.2 e as piores baixas em 2012.1, 2015.1, 2015.2 e 2016.1. 

A seguir, de forma complementar, o quadro 9 apresenta em números absolutos 

a relação de alunos aprovados, trancados e reprovados na disciplina TCC 2 em todo 

o período estudado. 
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Quadro 9 – Relação do total de matriculados na disciplina TCC2/ Número de 
aprovados/ Trancados/Reprovados por média, somente falta e média e falta  
 

  

MATRICULADOS 
NA DISCIPLINA 

TCC 2 
APROVADOS TRANCADOS 

REPROVADOS  

Média 
Somente 

Falta 
Média e 

Falta 

2010/2 25 19 - 4 2 - 

2011/2 33 20 7 - 6 - 

2012/1 16 4 3 4 5 - 

2012/2 41 9 9 23 - - 

2013/1 37 9 7 1 - 20 

2013/2 34 8 - 26 - - 

2014/1 25 5 1 19 - - 

2014/2 31 9 - 22 - - 

2015/1 32 5 1 26 - - 

2015/2 33 6 - 27 - - 

2016/1 43 - 3 40 - - 

2016/2 52 11 2 39 - - 

2017/1 55* 9 - 45 - - 

2017/2 59 24 1 34 - - 

 
Fonte: Banco de dados fornecido pelo Departamento de Secretariado. 

*Neste período consta como cancelado 1 TCC. 

 

Conforme demonstrado no quadro 9, o número de aprovações frente ao de 

matriculados na disciplina de TCC 2, na maioria dos períodos, é muito baixo. As 

reprovações por média são os principais motivos, seguido por média e falta e somente 

falta. No total, dos 516 matriculados, as reprovações por média somaram 310, o que 

corresponde a 60,07%. 

No entanto, faz-se necessário registrar que os materiais (que serviram como 

base de dados para esta pesquisa) fornecidos pela secretaria do Departamento de 

Secretariado Executivo apresentaram divergência. O número de aprovados informado 

no quadro 9 (no total 138 produções) não está em conformidade com o quantitativo 
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de monografias cedidas para esta pesquisa (130 no total). Logo, há uma divergência 

no total de 8 monografias. 

A seguir é apresentado o quadro 10, em que se destaca a divergência entre o 

material disponibilizado com o quantitativo (com período, autor, título e palavras-

chave) das monografias por período. 

 
Quadro 10 – Divergências entre o número de TCCs aprovados e o quantitativo de 
TCCs cedidos 
 

Períodos que 
apresentam 
divergência  

Número de 
aprovados 

conforme quadro 
9 

Número de 
monografias 

cedidas e 
utilizadas nas 

análises 

2010/2 19 18 

2011/2 20 19 

2012/1 4 2 

2013/2 8 7 

2014/1 5 6 

2014/2 9 7 

2015/2 6 3 

2016/1 0 2 

2016/2 11 10 

2017/1 9 10 

2017/2 24 23 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O quadro 10 aponta que os períodos em que não houveram divergências foram 

em 2012/2, 2013/1 e 2015/1. Nos demais períodos, o número de aprovados na 

disciplina TCC2 e o número total de monografias cedidas para este estudo não 

coincidem.  

 

Análise das temáticas de pesquisa 

 

Após o levantamento das monografias produzidas no referente período, fez-se 

a descrição de cada uma, separando-as conforme o período de defesa, título e 

palavras-chave, apresentadas no quadro 9. 
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Quadro 11 – Apresentação das monografias separadas por período de defesa, título 
e palavras-chave 
        

Período Título Palavras-chave 

2010/2 

O uso da TI como ferramenta 
na gestão documental: o 

caso do E-doc 

Gestão documental 

Tecnologia da informação 

Sistema sócio-técnico 

  

Planejamento de carreira 
para o profissional de 

Secretariado 

Secretariado Executivo 

Planejamento de carreira 

Organizações 

  

A importância das línguas 
estrangeiras para os 

profissionais de Secretariado 
Executivo 

Globalização 

Mercado de trabalho 

Secretário Executivo 

Línguas estrangeiras 

  

As características de 
liderança na gestão pública e 

suas implicações na 
motivação dos servidores da 

Secretaria de Estado da 
Cultura 

Gestão pública 

Liderança 

Motivação 

  

Logística reversa: análise 
para gerenciamento de 
resíduos sólidos da Asa 

Brasil 

Logística reversa 

Gestão de resíduos 

Gestão ambiental 

Legislação ambiental 

  

A implementação do REUNI 
na Universidade Federal de 

Sergipe e seus impactos 
para o corpo discente 

Ensino superior 

REUNI 

Discentes 

  

Qualidade no atendimento ao 
cliente: um estudo de caso 

do Boticário de Aracaju 

Qualidade 

Excelência no atendimento 

Marketing 

  

Competências do Secretário 
Executivo: uma reflexão 

sobre o processo de ensino-
aprendizagem e o mercado 

de trabalho 

Competências 

Processo de ensino-aprendizagem 

Mercado de trabalho 

  

Reflexões sobre a prática de 
estágio de Secretariado na 

Secretaria de Estado da 
Cultura (SECULT) 

Estágio supervisionado 

Técnicas secretariais 

Secretaria de Estado da Cultura  
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O desenvolvimento 
sustentável nas empresas: o 
profissional de Secretariado 
Executivo ao adotar práticas 

ecoeficientes 

Desenvolvimento sustentável 

Secretariado Executivo 

Ecoeficiência 

  

A inteligência emocional e 
sua importância para a 

atuação dos profissionais de 
Secretariado Executivo nas 

organizações 

Inteligência emocional 

Secretariado Executivo 

Organizações 

  

O processo de gestão 
documental no Arquivo 
Municipal de Barra dos 

Coqueiros/SE: um estudo de 
caso 

Arquivo 

Arquivo municipal 

Gestão documental 

  

A importância do estágio 
supervisionado para a 

formação profissional do 
Secretário Executivo 

Secretariado Executivo 

Estágio supervisionado 

Universidade 

Empresa 

  

As exigências do mercado de 
trabalho e a formação do 

profissional de Secretariado 
Executivo da UFS 

Perfil do profissional 

Mercado de trabalho 

Secretário empreendedor 

Qualificação profissional 

  

Treinamento e 
desenvolvimento: perspectiva 

para qualidade de vida no 
trabalho 

Treinamento 

Desenvolvimento 

Qualidade de vida no trabalho 

  

Campanhas e-leitorais: 
participação, novas mídias e 

política 

Internet 

Eleições 

Democracia 

  

Contribuições do Secretário 
Executivo para a gestão das 

organizações do terceiro 
setor 

Terceiro setor 

Gestão 

Secretário Executivo 

    

A influência dos 
conhecimentos 

extracurriculares na carreira 
do Secretário Executivo: um 
estudo de caso no mercado 

sergipano 

Secretariado Executivo 

Conhecimento extracurricular 

Carreira 

2011/2 

Possibilidade de atuação do 
profissional de Secretariado 

Executivo na gestão 
hospitalar: um estudo de 

caso no HUSE 

Assessoria 

Gestão Hospitalar 

Profissional de Secretariado Executivo 
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O uso da Engenharia de 
Requisitos pelo secretário: 
uma ferramenta estratégica 

para as organizações 

Engenharia de Requisitos 

Secretariado 

Gestão Estratégica 

Gestão de Processos 

  

Gestão documental no 
ambiente escolar: atuação 

para o profissional de 
Secretariado Executivo 

Gestão documental 

Secretário escolar 

Profissional de secretariado executivo 

  

As competências humanas 
do graduando em 

Secretariado Executivo e 
suas implicações 

Secretariado Executivo 

Competências humanas 

Habilidades sociais 

  

A atuação do Secretário na 
gestão escolar: reflexões a 

partir da perspectiva do 
profissional 

Secretário escolar 

Secretariado executivo 

Gestão escolar 

  

A atuação do profissional de 
Secretariado Executivo nos 

processos de tomada de 
decisão de uma Instituição 

de Ensino Superior do 
Estado de Sergipe 

Profissional de Secretariado 

Níveis de Poder 

Processo Decisório 

Instituição de Ensino Superior 

  

A influência do habitus para o 
Secretário na elaboração de 
eventos culturais: um estudo 

de caso na Secretaria de 
Estado da Cultura de Sergipe 

Formação Cultural 

Secretário 

Eventos culturais 

Habitus 

  

Entre a realidade e a ficção: 
um breve olhar sobre a 

representação da Secretária 
Executiva no cinema (1980-

2008) 

Representação social 

Relações de gênero 

Estereótipo 

Cinema 

Secretária executiva 

  

Secretariado: formação e 
mercado no Estado de 

Sergipe 

Secretariado 

Formação e Mercado de Trabalho 

  

A tecnologia da informação e 
as telecomunicações nas 

atividades secretariais: um 

Tecnologia da informação 

Telecomunicações 

Atividades Secretariais 
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estudo de caso no Grupo 
Maratá2 

  

O setor hoteleiro como nicho 
de mercado para o 

Secretariado: um estudo de 
caso sobre o cenário 

sergipano 

Hotelaria 

Profissional de Secretariado 

Empregabilidade 

  

A Empresa Júnior na 
Universidade Federal de 
Sergipe e a percepção do 

aluno quanto à contribuição 
para o seu processo 

formativo 

Empresa Júnior 

Processo formativo 

Ambiente universitário 

  

Características 
empreendedoras do 
Secretário Executivo: 

reflexões sobre a formação 
do profissional3 

Características empreendedoras 

Secretariado Executivo 

Competências e habilidades 

  

O Secretariado na gestão 
escolar: um estudo de caso 

no Colégio Estadual 
Secretário de Estado 

Francisco Rosa Santos 

Secretário escolar 

Profissional de Secretariado 

Rotina secretarial 

Planejamento 

  

O profissional de 
Secretariado e a gestão de 

eventos 

Gestão de Eventos 

Gestão de Projetos 

Secretariado 

  

A influência das relações 
humanas na atuação dos 

assessores das Secretarias 
de Governo do Estado de 

Sergipe 

Assessores 

Habilidades humanas 

Relacionamento interpessoal 

Gestão de pessoas 

  

O secretário como gestor da 
informação: um estudo de 

caso na DATAPREV 

Informação 

Organização 

Secretário 

  

O profissional Secretário 
Executivo bilíngue e os 

setores turístico e hoteleiro 
de Aracaju 

Secretário executivo 

Língua inglesa 

Mercado turístico aracajuano 

  

Gestão ambiental sob o olhar 
do Secretário Executivo: 
implantação da agenda 

Gestão ambiental 

Administração pública 

                                                 
2 Monografia indisponível 
3 Monografia indisponível 
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ambiental na Administração 
Pública (A3P) 

Competências secretariais 

    

2012/1 

O profissional de 
Secretariado como assessor 

na gestão pública 

Assessoria 

Gestão Pública 

Profissional de Secretariado 

  

A utilização das tecnologias 
da informação e 

comunicação nas Secretarias 
da Universidade Federal de 

Sergipe - UFS 

Administração pública 

Tecnologia da informação e comunicação 

Secretariado 

    

2012/2 

O empreendedorismo na 
formação acadêmica do 

Secretariado 

Empreendedorismo 

Intraempreendedorismo 

Secretariado 

Ensino Superior 

  

Uma análise comparativa das 
práticas de gestão de 

pessoas: um estudo de caso 
múltiplo em organizações 

sergipanas 

Gestão de pessoas 

Recrutamento 

Seleção 

Capacitação 

  

Tecnologia da informação e 
seus usuários: reflexões 

sobre os fatores que causam 
resistência ao uso do sistema 

E-DOC na ADEMA 

Tecnologia da Informação 

Gestão Documental 

Resistência ao uso da TI 

Sistema de Informação 

  

O Secretário Executivo nas 
pequenas empresas em 

Sergipe 

Secretário Executivo 

Linha staff 

Pequenas Empresas 

  

Um estudo sobre os impulsos 
motivacionais: o caso dos 
moradores da Taiçoca de 

Dentro 

Motivação 

Necessidades 

Impulsos 

Crescimento 

Reconhecimento 

  

Monitoria: um programa de 
fomento à formação 

acadêmica do aluno monitor 
de Secretariado Executivo 

Monitoria Acadêmica 

Aluno Monitor 

Formação 

Secretariado Executivo 
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Qualidade de vida no 
trabalho: o caso dos agentes 
de endemias da Unidade de 
Saúde Francisco Fonseca 

em Aracaju-SE 

Qualidade de Vida no Trabalho 

Unidade de Saúde 

Agentes de Endemias 

  

A teoria dos sistemas 
aplicada ao Secretariado 

Teoria dos Sistemas 

Secretariado 

Pensamento sistêmico 

Gestão Estratégica 

  

Os impactos do uso das 
redes sociais no 

relacionamento entre clientes 
e organizações 

Redes sociais 

Relacionamento 

Clientes 

Organizações virtualizadas 

Tecnologia da informação 

Marketing 

    

2013/1 

A importância da 
administração do tempo para 

o profissional na 
Organização 

Administração do tempo  

gerir o tempo 

profissionais 

  

O gerenciamento das 
emoções: a utilização da 
inteligência emocional no 
ambiente de trabalho dos 

profissionais de Secretariado 
da Universidade Federal de 
Sergipe e sua importância 

para as relações 
interpessoais 

Emoções 

Inteligência Emocional 

Profissional de Secretariado 

Relações Interpessoais 

  

A responsabilidade social na 
formação dos Secretários 
Executivos: percepção dos 
discentes da Universidade 

Federal de Sergipe 

Responsabilidade Social 

Secretariado Executivo 

Formação Profissional 

  

GEONORDESTE: concepção 
da história de uma revista, 
sob olhar de um secretário 

executivo  

Revista GEONORDESTE 

Secretário Executivo 

Levantamento Histórico 

  

A significância da qualidade 
de vida no trabalho para os 

alunos bolsistas da UFS 

Significância do Trabalho 

Significado da Tarefa 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

  

Certames licitatórios 
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As técnicas secretariais em 
certames licitatórios 

Técnicas secretariais 

Procedimentos licitatórios 

  

Questões de gênero nas 
atividades de assessoria: um 
estudo de caso na Câmara 

Municipal da cidade de 
Aracaju 

Administração Pública Municipal 

Assessoria Pública Parlamentar 

Gênero 

Secretariado 

  

A interdisciplinaridade na 
formação profissional de 
Secretariado Executivo: o 

caso do curso da 
Universidade Federal de 

Sergipe (2006-2012) 

Ações didático-pedagógicas 

Interdisciplinaridade 

Projeto pedagógico 

Secretariado 

  

Marketing de relacionamento 
de clientes no setor de 

mobiliário corporativo: estudo 
de caso na Artline Móveis 

Marketing de relacionamento 

Satisfação do cliente 

Qualidade no atendimento 

Mercado de Mobiliário Corporativo 

    

2013/2 

Foco nas pessoas: o 
diferencial das empresas que 

buscam o sucesso 

Motivação 

Organizações 

Gestão de pessoas 

Comportamento organizacional 

  

Padronização de processos 
em assistências técnicas no 

setor automobilístico 

Qualidade em serviços 

Processos 

Gestão de pessoas 

Treinamento 

Prestação de serviço 

Setor automobilístico 

  

Análise e descrição de 
cargos: um estudo de caso 
na Contorno Veículos LTDA 

Análise e descrição de cargos 

Vendas 

Pós-vendas 

Competitividade 

  

Técnicas de recrutamento e 
seleção: um estudo de caso 

na Empresa Leader 

Recrutamento 

Seleção 

Rotatividade 

Absenteísmo 

  

O profissional de 
Secretariado nas políticas de 
atendimento ao público: um 

estudo de caso nas 

Administração Pública 

Atendimento 
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secretarias do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas 
da Universidade Federal de 

Sergipe 

Clientes usuários 

Qualidade 

Secretariado 

  

A atuação da mulher no 
assessoramento de agentes 
políticos parlamentares do 

governo 

Mulher no trabalho 

Assessoria Parlamentar 

Secretariado Executivo 

  

Assessoria executiva no 
âmbito público estadual: um 
estudo de caso na Empresa 

de Serviços Gráficos de 
Sergipe (SEGRASE) 

Administração Pública 

Assessoria Executiva 

Secretariado 

    

2014/1 

O poder de influência do 
profissional de Secretariado 
Executivo no processo de 
tomada de decisão nas 

organizações 

Secretariado Executivo 

Níveis de Poder 

Processo Decisório 

  

Secretariado: uma análise 
sobre seus estereótipos na 
primeira década do século 

XXI 

Estereótipo 

Gênero 

Secretariado 

  

Artesanato, gestão e políticas 
culturais. A contribuição do 

Secretariado Executivo 

Cultura 

Organizações culturais 

Políticas culturais 

  

Ergonomia e qualidade de 
vida no trabalho: um estudo 
dos técnicos administrativos 

do Instituto Federal de 
Educação Ciência e 

Tecnologia de Sergipe - IFS 

Ergonomia organizacional 

Qualidade de vida 

Secretário Executivo 

Técnico administrativo 

  

Qualidade no atendimento: 
uma avaliação bibliométrica 

nos periódicos científicos 
nacionais (1997-2013) 

Qualidade do atendimento 

Satisfação do cliente 

Bibliometria 

  

O profissional de 
Secretariado Executivo e a 

qualidade de vida no 
ambiente de trabalho 

Qualidade de vida no trabalho 

Secretariado Executivo 

Produtividade 

    

2014/2 

As contribuições do 
Secretariado Executivo 
quanto à geração de 

resultados na organização de 
reuniões: um estudo de caso 

na Empresa de 

Gestão de reuniões 

Secretariado Executivo 
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Desenvolvimento 
Agropecuário de Sergipe 

(EMDAGRO) 

Geração de resultados 

Produtividade 

  

Programa Bolsa Família e 
gestão das 

condicionalidades: um estudo 
de caso no estado de 

Sergipe 

Programa Bolsa Família 

Transferência de renda 

Condicionalidades 

Administração de recursos 

  

A percepção do Banco do 
Nordeste de Aracaju sobre 
as atividades secretariais 

Secretariado Executivo 

Organizações 

Recrutamento 

  

Aprendizagem da Língua 
Portuguesa no curso de 

Secretariado Executivo e sua 
importância para atuação no 

mercado de trabalho 

Língua Portuguesa 

Aprendizagem 

Aplicabilidade 

  

Inteligência emocional e 
percepção das atitudes e 

competências do profissional 
no ambiente corporativo 

Inteligência emocional 

Ambiente organizacional 

Relacionamento interpessoal 

Relacionamento intrapessoal 

  

Relacionamentos 
estruturados por ferramentas 
tecnológicas de colaboração: 

o caso do SIGAA/UFS 

Teoria da estruturação 

Tecnologia da informação 

Sistemas de informação 

Ferramentas de colaboração 

Organizações virtuais 

  

O Secretário Executivo e a 
assessoria no âmbito 

organizacional: um estudo de 
caso no Departamento de 

Letras Estrangeiras - DLES 

Assessor 

Gerenciamento 

Secretário Executivo 

    

2015/1 

O profissional de 
Secretariado Executivo e a 

logística sustentável 

Logística sustentável 

Secretário Executivo 

Sustentabilidade 

  

O Secretário e a gestão de 
processos: uma abordagem 
do Secretário gestor em uma 

instituição bancária 

Processos organizacionais 

Secretário 

Gestão 

  

A atuação dos assistentes 
administrativos no 

desempenho de atividades 
secretariais no Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas 

Assistentes administrativos 

Atividades secretariais 
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(CCSA) da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) 

Chefes 

Secretariado Executivo 

  

A comunicação interna nas 
relações de poder do 

Departamento de Arquivo em 
uma instituição pública de 

Sergipe 

Comunicação interna 

Análise crítica do discurso 

Relações de poder 

  

Acessibilidade nos museus 
da Grande Aracaju 

Museus 

Acessibilidade 

Gestão 

    

2015/2 

O profissional Secretário 
Executivo como 

intraempreendedor: um 
estudo de multicasos em 
empresas na cidade de 

Aracaju/SE 

Intraempreendedorismo 

Organização 

Secretário (a) Executivo (a) 

  

Gestão secretarial: a 
evolução das atividades dos 
Secretários Executivos no 
novo cenário empresarial 

Secretário (a) Executivo (a) 

Gestor 

Gestão secretarial 

  

Ações de marketing de 
relacionamento: um estudo 

em micro e pequenas 
empresas do seguimento de 

produtos naturais 

Satisfação 

Fidelização 

Marketing de relacionamento 

Micro e pequenas empresas 

Produtos naturais 

    

2016/1 

A importância do profissional 
de Secretariado Executivo 
como agente facilitador na 

comunicação organizacional 

Comunicação 

Profissional 

Secretariado 

  

Uso das técnicas de 
Redação Oficial no setor 

público: um estudo de caso 
na Prefeitura Municipal de 

Capela 

Redação Oficial 

Manual de Redação Oficial da 
Presidência da República 

Técnicas de Redação Oficial 

    

2016/2 

O eneagrama como 
ferramenta nas organizações 

Eneagrama 

Relações Interpessoais 

Organização 

  

A satisfação dos liderados 
sobre os conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos 

líderes municipais 

CHA 

Administração Pública Municipal 

Satisfação 
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Educação para o 
desenvolvimento sustentável: 
um estudo de caso na ONG 

OSCATMA 

Educação para o desenvolvimento 
sustentável 

Desenvolvimento sustentável 

Organizações Não Governamentais 

  

A trajetória do egresso do 
curso de graduação em 

Secretariado Executivo da 
Universidade Federal de 
Sergipe para inserção no 

mercado 

Profissões regulamentadas 

Secretariado Executivo 

Sociologia das profissões 

  

O ensino da inovação na 
formação acadêmica do 
Secretário Executivo: um 

estudo das matrizes 
curriculares nas Instituições 
Federais de Ensino Superior 

da região Nordeste 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

Secretariado Executivo 

Inovação 

  

Práticas de empoderamento 
entre gestores acadêmicos e 
técnicos administrativos em 
uma Universidade Pública 

Empoderamento 

Relações de poder 

Instituição Pública 

  

O planejamento estratégico 
como ferramenta competitiva 

na gestão de pequenas 
empresas 

Competitividade 

Gestão 

Pequenas Empresas 

Planejamento estratégico 

  

Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P): 
um estudo de caso no Centro 

de Ciências Sociais 
Aplicadas da Universidade 

Federal de Sergipe 

Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) 

Sustentabilidade ambiental 

Implementação 

  

A comunicação como 
ferramenta estratégica 

organizacional 

Comunicação 

Ferramenta estratégica 

Comunicação interna 

  

O endomarketing como fator 
motivacional: uma 

abordagem na rede hoteleira 
em Aracaju-SE 

Ações 

Endomarketing 

Comunicação interna 

Marketing 

Motivação 

    

2017/1 
Atendimento ao cliente: um 

estudo de caso em uma 

Atendimento ao cliente 

Satisfação no atendimento 
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empresa do município de 
Capela (SE) 

Produtos e serviços 

  

Sistemas de Informação 
Gerenciais na execução de 
tarefas administrativas: o 

caso do SIGAA na 
Universidade Federal de 

Sergipe 

Tecnologia 

Organizações 

Procedimentos acadêmicos 

  

As rotinas de funcional do 
cerimonial da Assembleia 

Legislativa de Sergipe e as 
atribuições do Secretário 

Executivo 

Cerimonial 

Eventos 

Instituição Pública 

Protocolo 

Secretariado Executivo 

  

Os desafios da liderança: 
estudo de caso em Escola 
Estadual do Município de 

Itaporanga/SE 

Liderança 

Gestão escolar 

Comunicação 

  

A resiliência e sua 
contribuição para o 

gerenciamento dos conflitos 
internos do ambiente 

organizacional 

Ambiente organizacional 

Secretariado Executivo 

Resiliência 

Perfil profissional 

  

Contribuições das 
competências secretariais à 

gestão eclesiástica: um 
estudo de caso 

Competências secretariais 

Gestão eclesiástica 

Secretariado 

  

A importância do movimento 
Empresa Júnior para o 

desenvolvimento de 
competências exigidas no 

mercado de trabalho 

Competências 

Mercado de trabalho 

Movimento Empresa Júnior 

  

Atendimento ao cliente: um 
estudo de caso no setor pós 
venda da Contorno Veículos 

Atendimento ao cliente 

Satisfação no atendimento 

Produtos e serviços 

  

Análise do cargo de 
Secretário na maçonaria do 
Rito Escocês Antigo e Aceito 

(REAA) 

Secretariado 

Maçonaria 

Secretário maçom 

  

O aluno de inglês em 
Secretariado Executivo: 

investimento, estratégia e 
autonomia 

Língua estrangeira 

Investimento 

Estratégias de aprendizagem 

Autonomia 
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2017/2 

O intraempreendedorismo do 
marketing multinível: um 

estudo de múltiplos casos 
com distribuidores 

independentes de Sergipe 

Intraempreendedorismo 

Intraempreendedor 

Marketing multinível 

Distribuidor independente 

  

Gestão documental: um 
estudo bibliométrico nos 

periódicos científicos 
nacionais (2002-2017) 

Gestão Documental 

Gestão da informação 

Bibliometria 

Secretariado Executivo 

  

Gerenciamento de 
informações no Tribunal de 

Justiça de Sergipe no âmbito 
das atribuições do 

profissional de Secretariado 
Executivo 

Gerenciamento de informação 

Judiciário 

Secretariado Executivo 

  

Novas oportunidades de 
estágio de Secretariado 
Executivo em Sergipe: o 

caso do Ministério Público 
Federal 

Estágio 

Secretariado Executivo 

Formação 

Ministério Público 

  

Assessoria executiva: um 
estudo de caso na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 

de Aracaju 

Assessoria Executiva 

Secretariado 

Secretário (a) Executivo (a) 

  

Preservação e conservação 
de arquivos de secretaria de 
escola pública: um estudo de 

caso 

Secretariado 

Gestão Documental 

Conservação e preservação de 
documentos 

Gestão escolar 

  

A comunicação como 
ferramenta estratégica no 

atendimento ao cliente: um 
estudo de caso em uma 

empresa do ramo automotivo 

Comunicação 

Atendimento ao cliente 

Satisfação ao cliente 

  

Coworking: uma revisão 
sistemática 

Coworking 

Espaço de trabalho compartilhado 

Secretariado Executivo 

  

A influência da tecnologia da 
informação no processo de 

comunicação interna em uma 
instituição pública: um estudo 

descritivo 

Comunicação 

Comunicação interna 

Organizações públicas 

Tecnologia da informação 

Memorando 
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Gestão da informação: fluxo 
e controle de ofícios em um 
órgão público de Aracaju/SE 

Tecnologia da informação 

Gestão documental 

E-doc 

Secretário Executivo 

Redação Oficial 

  

Gestão de arquivos e a 
qualidade nos serviços de 
informação: um estudo de 

caso em arquivos públicos na 
cidade de Aracaju 

Gestão de documentos 

Qualidade nos serviços 

Arquivos 

  

Gestão da informação na 
organização e o papel do 

profissional de Secretariado 
Executivo 

Informação na organização 

Gestão da informação 

Secretariado Executivo 

  

Organização de eventos: o 
carnaval no município de 

Itabaianinha (SE) 

Eventos 

Gestão  

Turismo 

  

A importância da gestão de 
documentos: um estudo de 
caso em uma microempresa 

do ramo automotivo 

Gestão de documentos 

Plano de classificação 

Tabela de temporalidade 

  

Percepção dos gestores 
sobre os estilos de liderança 

na UFS 

Liderança 

Estilos de liderança 

Gestor público 

  

O código de ética do 
profissional de Secretariado: 
do estudo de caso ao estudo 

da norma 

Código de ética do profissional de 
Secretariado  

Ética profissional 

Secretariado Executivo 

Código de ética do servidor público 
federal 

  

Secretariado: surgimento e 
análise da profissão (uma 

análise à partir da Sociologia) 

Secretariado 

Evolução  

Ser humano 

Culturalização 

  

Gestão eletrônica de 
documentos: um estudo de 
caso do sistema de gestão 
eletrônica de documentos e 
processos (E-doc) de um 
órgão estadual de Aracaju 

Sistema E-doc 

Arquivos 

Documentos 

GED 
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O Secretário escolar na 
gestão pública de Tobias 

Barreto  

Secretário escolar 

Gestão Pública 

Gestão escolar 

  

Coaching como ferramenta 
de desenvolvimento na 

percepção dos Secretários 
municipais de Tobias Barreto 

Coaching 

Secretariado Executivo 

Gestão municipal 

  

Formação de técnico em 
secretaria escolar: o caso do 

profuncionário  

Profuncionário 

Técnico em secretaria escolar 

Gestão escolar 

  

Gestão eclesiástica da 
Paróquia Nossa Senhora 

Rosa Mística na cidade de 
Nossa Senhora do 

Socorro/SE 

Secretariado Executivo 

Gestão eclesiástica 

Ética 

  

Gestão de documentos na 
secretaria acadêmica da 

Escola Técnica de Saúde do 
SUS em Sergipe 

Secretariado Executivo 

Secretaria escolar 

Gestão Documental 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Conforme quadro 11, o número total de monografias aprovadas no período em 

questão (2010 a 2017) foi de 130 produções. Contudo, foram cedidas para este estudo 

e, portanto, utilizadas para fins de análise, um total de 128 monografias.  

De forma geral, analisando-se somente os títulos, observa-se que o termo 

Secretariado/Secretariado Executivo/Secretário foi objeto de estudo em 60 

monografias. As análises das temáticas de pesquisa abordadas foram feitas 

relacionando-as conforme os conteúdos específicos exigidos nas provas do ENADE 

dos anos de 2009, 2012 e 2015, uma vez que, os anos das produções, corpus desta 

pesquisa, ocorreram nestes períodos. 

A seguir, no quadro 12, tem-se o quantitativo das ocorrências de temáticas 

abordadas pelas monografias dos períodos 2010/2 e 2011/2, que no total somam 35, 

de acordo com o ENADE 2009. 
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Quadro 12 – Incidência de temáticas a partir de títulos, palavras-chave e resumo, 
quando os primeiros identificadores não foram suficientemente claros, a partir dos 
conteúdos curriculares definidos a partir do ENADE 2009 
 
         

TEMÁTICA/PERÍODO 2010/2 2011/2 

I 
TÉCNICAS 

SECRETARIAIS 

Histórico     

Regulamentação     

Definição     

Postura     

Perfil e ética profissional 3  1 

Gerenciamento de rotinas   1 

Organização de eventos   2 

Cerimonial e Protocolo     

Etiqueta profissional     

  

II 
GESTÃO SECRETARIAL 

Comunicação empresarial     

Empregabilidade (gestão de 
carreira) 2 1 

Gestão de documentos 2 1 

Chefia e liderança 1   

Elementos básicos de assessoria 
executiva e consultoria   1 

  

III 
ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Conceito e funcionalidade do 
planejamento estratégico   1 

Aspectos estruturais das 
organizações     

  

IV 
PSICOLOGIA 

EMPRESARIAL 
O comportamento humano nas 
organizações 1 2 

  

V 
REDAÇÃO COMERCIAL 
E OFICIAL EM LÍNGUA 

NACIONAL 

Compreensão e produção de 
textos 

    

  

VI 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(INGLÊS) 
Interpretação e leitura 
instrumental 1 1 

   
Fonte: Dados da pesquisa a partir dos conteúdos curriculares exigidos no ENADE 2009. 
 

Analisando o quadro 12, percebe-se que, do total de 35 monografias dos 

períodos apontados, 21 delas possuem as temáticas abordadas conforme os 

conteúdos específicos exigidos pelo ENADE 2009. No bloco I – Técnicas Secretariais, 

soma-se 7, II – Gestão Secretarial 8, III – Administração e Planejamento Estratégico 
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1, IV – Psicologia Empresarial 3 e VI – Línguas Estrangeiras (Inglês) 2. No bloco V – 

Redação Comercial e Oficial em Língua Nacional não teve nem uma monografia cujo 

tema estive relacionado.  

Dessa forma, ficou evidente que grande parte das monografias abordou temas 

relacionados às práticas secretariais, conforme exigências das grades curriculares 

dos cursos, uma vez que, a maioria dos conteúdos exigidos trata da prática 

profissional (MAÇANEIRO; KUHL, 2013). 

Conforme demonstra o quadro 13 a seguir, as temáticas que não abordaram 

os conteúdos específicos exigidos pelo ENADE, mas que se considerou possuírem  

alguma relação com o curso (formação) e/ou profissional de Secretariado Executivo 

foram agrupadas na categoria “Outros”, aquelas que não apresentaram relação tênue 

ou mesma nenhuma em quaisquer recortes (título, palavras-chave e resumo) estão 

na categoria “Sem relação”. 

 
Quadro 13 – Temáticas que não abordaram os conteúdos específicos e temáticas sem 
relação tênue ou nenhuma com o Secretariado no ENADE 2009 
 

 Outros Sem relação 

2010.2 

Qualidade no atendimento ao cliente; 
Estágio; (2x) 
Gestão das Organizações do Terceiro 
Setor 

Logística reversa; 
REUNI; 
Treinamento e Desenvolvimento; 
Ciberespaço 

2011.2 

Secretário escolar; 
Tomada de decisão; 
Estereótipos da profissão; 
Formação e mercado de trabalho; 
Formação e Empresa Júnior; 
Gestão da Informação  

 
Fonte: Dados da pesquisa a partir da temática do ENADE 2009. 
 
 

A partir das informações apresentadas no quadro 13, nota-se que, dentre as 

monografias dos períodos 2010.2 e 2011.2, enquadram-se na categoria “Outros” o 

quantitativo de 10, uma vez que tais temáticas são correlacionadas e/ou transversais 

ao Secretariado Executivo, e as temáticas de 4 monografias não apresentam relação 

tênue, ou mesmo nenhuma, com o profissional ou curso de Secretariado.Destaca-se 

na categoria Outros, as abordagens a respeito de estágio e formação. A partir dos 

resumos, constatou-se que nem uma das temáticas classificadas como “Sem relação” 

(logística reversa, REUNI, treinamento e desenvolvimento e ciberespaço) 

apresentava qualquer tipo de nexo com o Secretariado. 



68 

 

A seguir, no quadro 14, tem-se o quantitativo das ocorrências de temáticas 

abordadas pelas monografias dos períodos 2012/1, 2012/2, 2013/1, 2013/2, 2014/1 e 

2014/2, que no total somam 40, de acordo com o ENADE 2012. 

 
Quadro 14 – Incidência de temáticas a partir de títulos, palavras-chave e resumo, 
quando os primeiros identificadores não foram suficientemente claros, a partir dos 
conteúdos curriculares definidos a partir do ENADE 2012 
 

TEMÁTICA/PERÍODO 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 

I 
TÉCNICAS 

SECRETARIAIS 

Histórico da profissão             

Regulamentação da 
profissão             

Postura             

Perfil     2      1 

Ética profissional             

Gerenciamento de 
rotinas             

Organização de eventos             

Cerimonial e protocolo             

Etiqueta profissional             

Recursos tecnológicos 1 1       1 

  

II 
GESTÃO 

SECRETARIAL 

Empreendedorismo   1         

Processo de negociação             

Assessoria executiva 1     1   1 

Gestão da informação   1         

Organização de eventos             

Consultoria na área 
secretarial             

  

III 
COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

Redação comercial e 
oficial em língua 
nacional             

Domínios de expressão 
e comunicação interna e 
externa             

Argumentação para os 
processos de 
negociação e 
expressões 
interpessoais e 
intergrupais             

Redação comercial em 
língua inglesa             

  

IV 
Conceitos e etapas do 
planejamento 
estratégico             
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ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Aspectos estruturais das 
organizações    1         

  

V 
PSICOLOGIA 

EMPRESARIAL 

Relações de poder, 
cultura e clima 
organizacional         1   

Relações inter e 
intrapessoais     1     1 

 
Fonte: Dados da pesquisa a partir dos conteúdos curriculares exigidos no ENADE 2012. 

 

Analisando o quadro 14, percebe-se que, do total de 40 monografias dos 

períodos apontados, 15 delas possui as temáticas abordadas conforme os conteúdos 

específicos exigidos pelo ENADE 2012. No bloco I – Técnicas Secretariais, soma-se 

6, II – Gestão Secretarial 5, IV – Administração e Planejamento Estratégico 1  e V – 

Psicologia Empresarial 3. No bloco III – Comunicação Organizacional não teve nem 

uma monografia cujo tema estive relacionado. 

Pode-se constatar, novamente, que a maior parte das monografias abordou 

temáticas relacionadas às práticas secretariais. Os assuntos relacionados à redação, 

língua estrangeira, comunicação interna e externa e argumentação não foi de 

interesse de pesquisa em nenhuma monografia, dado que chama a atenção por serem 

assuntos pertencentes à grade curricular do curso e estudados por diversos períodos, 

como por exemplo, as disciplinas obrigatórias de língua estrangeira (inglês e 

espanhol), que contemplam 4 períodos do curso; assim como disciplinas de Redação 

Empresarial que contemplam 2 períodos. 

Conforme demonstra o quadro 15 a seguir, as temáticas que não abordaram 

os conteúdos específicos exigidos pelo ENADE, mas que se considerou possuírem 

alguma relação com o curso (formação) e/ou profissional de Secretariado Executivo 

foram agrupadas na categoria “Outros”, aquelas que não apresentaram relação tênue 

ou mesma nenhuma em quaisquer recortes (título, palavras-chave e resumo) estão 

na categoria “Sem relação”. 

 

Quadro 15 – Temáticas que não abordaram os conteúdos específicos e temáticas sem 
relação tênue ou nenhuma com o Secretariado no ENADE 2012 
 

 Outros Sem relação 

2012.1 - - 

2012.2 
Gestão de pessoas; 
Formação e Monitoria acadêmica; 

Impulsos motivacionais; 
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Teoria dos Sistemas/Gestão 
estratégica 

Qualidade de vida no trabalho 
dos agentes de endemias; 

2013.1 

Formação e responsabilidade social; 
Assessoria parlamentar; 
Formação e Interdisciplinaridade; 
Marketing de relacionamento 

Administração do tempo; 
Qualidade de vida no trabalho  

2013.2 

Comportamento organizacional; 
Gestor de mudanças; 
Atendimento ao cliente; 
Assessoria parlamentar 

Análise e descrição de cargos; 
Técnicas de recrutamento e 
seleção  

2014.1 

Tomada de decisão; 
Estereótipos da profissão; 
Ergonomia Organizacional; 
Qualidade de vida no trabalho 

Qualidade no atendimento 
 
  

2014.2 
Aprendizagem da língua portuguesa; 
Recrutamento Programa Bolsa Família  

 
Fonte: Dados da pesquisa a partir da temática do ENADE 2012. 

 

Conforme o quadro 15, enquadram-se na categoria Outros 17 monografias, 

uma vez que suas temáticas são correlacionadas e/ou transversais ao Secretariado 

Executivo. As monografias que não apresentam relação tênue ou mesmo nenhuma 

com o profissional ou curso de Secretariado, somam um total de 8. 

É considerável a quantidade de monografias classificadas nessas duas 

categorias. Destaca-se na categoria Outros a temática relacionada à formação, 

novamente. Vale esclarecer a temática “qualidade de vida no trabalho” que consta nas 

duas categorias: a partir da leitura dos resumos, está classificada em “Outros”, pois 

menciona o Secretariado, ambos se conectam; e a classificação na categoria “Sem 

relação”, deu-se, pois não corresponde ao Secretariado, mas aos alunos bolsistas da 

UFS. 

A seguir, no quadro 16, tem-se o quantitativo das ocorrências de temáticas 

abordadas pelas monografias dos períodos 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1 e 

2017/2, que no total somam 53, de acordo com o ENADE 2015. 

 

Quadro 16 – Incidência de temáticas a partir de títulos, palavras-chave e 

resumo, quando os primeiros identificadores não foram suficientemente claros, a partir 

dos conteúdos curriculares definidos a partir do ENADE 2015 

 

TEMÁTICA/PERÍODO 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 

I Histórico da profissão           1 
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ASSESSORIA E 
TÉCNICAS 

SECRETARIAIS 

Regulamentação da 
profissão       1     

Postura  1           

Perfil  1  1     4   

Ética profissional           2 

Gerenciamento de 
rotinas             

Execução de eventos           1 

Cerimonial e protocolo         1   

Etiqueta profissional             

Recursos tecnológicos          1  1 

  

II 
GESTÃO 

SECRETARIAL 

Negociação e tomada 
de decisão             

Assessoria executiva           1 

Gestão da informação           8 

Organização de 
eventos             

Consultoria secretarial             

Gestão de processos 1           

  

III 
COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

Redação empresarial e 
oficial em língua 
portuguesa     1       

Domínios de expressão 
e comunicação interna 
e externa 1   1 2   2 

Argumentação para os 
processos de 
negociação e 
expressões 
interpessoais e 
intergrupais             

Inglês empresarial             

  

IV 
EMPREENDEDORISMO 

E PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Conceitos e etapas do 
planejamento 
estratégico       1     

Aspectos estruturais 
das organizações             

Empreendedorismo  1          1 

  

V 
GESTÃO 

EMPRESARIAL E DE 
PESSOAS 

Relações de poder, 
cultura e clima 
organizacional       1     

Relações inter e 
intrapessoais       1     

Gestão de pessoas             

Liderança e trabalho 
em equipe         1 1 
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Fonte: Dados da pesquisa a partir dos conteúdos curriculares exigidos no ENADE 2015. 

 

Analisando-se o quadro 16, percebe-se que, do total de 53 monografias dos 

períodos apontados, 39 delas possui as temáticas abordadas conforme os conteúdos 

específicos exigidos pelo ENADE 2015. No bloco I – Assessoria e Técnicas 

Secretariais, soma-se 15, II – Gestão Secretarial 10, III – Comunicação Organizacional 

7, IV – Empreendedorismo e Planejamento Estratégico 3 e V – Gestão Empresarial e 

de Pessoas 4.  

Seguindo o exemplo das análises anteriores, referentes aos ENADEs 2009 e 

2012, no ENADE 2015, grande parte das produções abordou temáticas relacionadas 

às práticas secretariais, seguido por comunicação organizacional. 

Conforme demonstra o quadro 17 a seguir, as temáticas que não abordaram 

os conteúdos específicos exigidos pelo ENADE, mas que se considerou possuírem 

alguma relação com o curso (formação) e/ou profissional de Secretariado Executivo 

foram agrupadas na categoria “Outros”, aquelas que não apresentaram relação tênue 

ou mesma nenhuma em quaisquer recortes (título, palavras-chave e resumo) estão 

na categoria “Sem relação”. 

 

Quadro 17 – Temáticas que não abordaram os conteúdos específicos e temáticas sem 
relação tênue ou nenhuma com o Secretariado no ENADE 2015 
 

 Outros Sem relação 

2015.1 - Acessibilidade 

2015.2 - Marketing de relacionamento 

2016.1 - - 

2016.2 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

Conhecimentos, habilidades e 
atitudes (CHA); 
Desenvolvimento sustentável; 
Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P) 

2017.1 
Atendimento ao cliente (2x); 
Estratégias de aprendizagem  - 

2017.2 

Estágio; 
Coworking; 
Secretário escolar; 
Coaching 

Profuncionário (Técnico em 
Secretaria Escolar) 

 
Fonte: Dados da pesquisa a partir da temática do ENADE 2015. 
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De acordo com o quadro 17, enquadra-se na categoria “Outros” 8 monografias, 

uma vez que suas temáticas são correlacionadas e/ou transversais ao Secretariado 

Executivo. As monografias que não apresentam relação tênue ou mesmo nenhuma 

com o profissional ou curso de Secretariado, somam um total de 6. 

Salienta-se que, algumas monografias apresentaram carência de revisão da 

escrita, tornando difícil a compreensão dos recortes título, palavras-chave e resumos 

no momento de classificá-las conforme os conteúdos específicos dos ENADEs.   

Ao comparar os conteúdos curriculares exigidos nos ENADEs 2009, 2012 e 

2015, percebeu-se que houve alteração em todos eles. No ENADE 2009 as temáticas 

“Empregabilidade (gestão de carreira)” e “Chefia e liderança” desapareceram nos 

posteriores; o que era “Comportamento humano nas organizações”, no bloco 

“Psicologia empresarial”, no ENADE 2012 foi desmembrado em “Relações de poder, 

cultura e clima organizacional” e “Relações inter e intrapessoais” e no ENADE 2015, 

além destes dois, acrescentou-se “Gestão de pessoas” e “Liderança e trabalho em 

equipe” ao bloco que passou para a nomenclatura “Gestão empresarial e de pessoas”. 

A temática “Empreendedorismo” passou a fazer parte dos conteúdos curriculares no 

ENADE 2012. Foram incluídas no ENADE 2015 as temáticas “Execução de eventos” 

(que nos anteriores existia, somente, “Organização de eventos”), “Negociação e 

tomada de decisão” e “Gestão de processos”. 

Diante das alterações de ENADE a ENADE, tornou-se um desafio sistematizar 

as temáticas como pertencentes ao curso, aquelas ditas como correlatas e/ou 

transversais e aquelas sem relação. Como exemplo, a temática “Gestão de pessoas” 

que foi incorporada, apenas, no ENADE de 2015, denotando ser área do 

conhecimento relacionada à formação e atuação do profissional de Secretariado. Um 

TCC referente ao ENADE de 2012 que utilizou esta temática foi classificado na 

categoria “Outros” (correlacionadas e/ou transversais ao Secretariado). 

Sendo a área do Secretariado interdisciplinar, constatou-se que o número de 

pesquisas relacionadas a outras áreas do conhecimento (como Administração e 

Psicologia) foi aquém do que se imaginava no início deste estudo. De forma geral, 

prática e gestão secretarial foram as áreas que obtiveram o maior número de 

produções. 

Um dado que chamou a atenção foi que, em nem uma das monografias a 

temática relacionada à pesquisa científica ou acadêmica foi abordada, evidenciando, 
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assim, a escassez de trabalhos, com esta temática, de forma a contribuir para o 

cenário da pesquisa em Secretariado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo mapear as temáticas de pesquisa abordadas nas 

monografias do curso de Secretariado Executivo da UFS no sentido de elucidar o que 

vem sendo produzido, assim como quantificar as produções, levando em conta a 

carência da pesquisa científica na área.  

Assim, cumpriram-se os objetivos propostos que foram: fazer levantamento das 

monografias produzidas entre os anos 2010 a 2017, apresentando a frequência da 

produção por semestre; identificar as temáticas abordadas a partir dos recortes: título, 

palavras-chave e resumo e analisá-las conforme conteúdos curriculares propostos 

pelos ENADEs dos anos de 2009, 2012 e 2015. 

A princípio, pretendia-se analisar as temáticas conforme o título e as palavras-

chave, mas no decorrer das análises percebeu-se que, em alguns casos estes 

recortes não seriam suficientes, tendo em vista a falta de clareza nos títulos e 

palavras-chave o que, consequentemente, poderia comprometer a fidedignidade das 

análises, fazendo-se necessário, portanto, analisar também os resumos. 

Os resultados apontaram que, a evolução da produção científica que constituiu 

o corpus dessa pesquisa (128 monografias), teve períodos preocupantes para o curso, 

especificamente entre os períodos 2012/1 a 2016/1. Tendo em vista a necessidade 

que o curso, em âmbito nacional, possui de expandir a pesquisa em Secretariado, 

foram quatro anos de pouca contribuição.  

Sendo a elaboração do TCC facultativa, conforme define as DCNs, cabe a cada 

instituição decidir por exigi-lo ou não. Na UFS, é um componente obrigatório para a 

conclusão do curso. Diante disso, a produção de uma monografia apresenta alguns 

desafios, a começar pela escolha do tema. Dentre todas as disciplinas cursadas, os 

inúmeros assuntos estudados, no momento de escolher o quê investigar inquietações 

surgem, inclusive o “não saber” qual tema abordar.  

Ademais, a partir da seleção do tema, dos autores e subtemas, o processo de 

escolha metodológica, síntese e análise da produção requer conhecimento científico 

mínimo. Com isso, conforme relatado nas análises, o número de reprovações por 
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média, 60,07%, respalda a deficiência nas produções e a necessidade que se inclua 

no curso disciplinas voltadas à Metodologia Científica, ainda nos primeiros períodos. 

 O Secretariado é uma ciência emergente, as publicações na área ganharam 

volume a partir da audiência pública ocorrida no ano de 2009 em que os cursos, de 

todo o território nacional, correram o risco de serem extintos devido à baixa produção 

científica e acadêmica (DURANTE et al, 2016). Diante do esforço de diversos 

profissionais da área em manter o curso, foi criada a ABPSEC no ano de 2013.  

A área conta com periódicos científicos com selo Quali Capes, que avalia a 

qualidade do periódico. Aquelas com maiores classificações (numa escala que vai de 

A1, a mais alta, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C) são a Revista GESEC, com classificação 

B1 a B5 (depende da área de avaliação em que está inserida) e a Revista Expectativa 

com classificação B2 a B3. (ABPSEC, 2018). 

Vale destacar, ainda, os principais eventos promovidos pela área: Congresso 

Nacional de Secretariado (CONSEC), Encontro Nacional dos Estudantes de 

Secretariado (ENESEC), Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo 

(ENASEC) e o único internacional de iniciativa brasileira, o Congresso Internacional 

de Secretariado (COINS), que visam propulsionar a pesquisa. 

Os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq são de grande valia para a 

afirmação do curso no tocante à sua cientificidade. Como o Secretariado não é 

reconhecido como área do conhecimento, as pesquisas estão classificadas nas áreas 

de Administração, Direito e Ciência da Informação. Todos os grupos são oriundos de 

universidades, em sua maioria federal.  

A pesquisa mostrou que o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, 

modalidade presencial, é ofertado no Brasil por 18 instituições públicas e 63 

instituições privadas. Convém destacar que, durante a busca por cursos existentes no 

Brasil através do Sistema e-MEC, percebeu-se a grande quantidade de cursos com 

grau tecnológico, tanto presencial quanto à distância. Inclusive, um dos cursos que 

até o momento da busca constava como presencial, estava no Sistema como 

“Credenciamento EAD provisório”.  

A Unit, que em 1989 foi a primeira instituição no estado de Sergipe a ofertar o 

curso de graduação em Secretariado, modalidade presencial, e no ano 2000 extinguiu 

o curso de sua grade, passou a ofertá-lo novamente em 2018, desta vez, como 

tecnólogo e na modalidade EAD.  
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Os resultados mostraram que, dentre 128 monografias, o Secretariado foi 

objeto de pesquisa em 60 monografias. Dentre os conteúdos curriculares exigidos 

pelos ENADEs 2009, 2012 e 2015, as práticas secretariais foram maioria de temáticas 

abordadas em todos eles. Este dado pode ser justificado diante das experiências 

profissionais dos pesquisadores, ou por considerarem que o Secretariado está mais 

ligado à prática mesmo, tendo em vista que não houve uma monografia que abordasse 

a pesquisa, a docência, ou temas relacionados.  

Este estudo buscou trazer à tona a problemática da pesquisa científica na área 

de Secretariado, um curso superior precisa desenvolver ciência, conhecimento, para 

se justificar como tal. Buscou-se, ainda, gerar reflexões e debates sobre a importância 

de pesquisa e ensino andarem juntas, não apenas para o fortalecimento e 

reconhecimento do curso, mas como meio de contribuir para a formação de qualidade 

dos alunos, trazendo benefícios, também, para a sociedade.  

Outros estudos poderão ser desenvolvidos a partir deste trabalho. Como, 

investigar quais dos TCCs foram submetidos e aprovados para apresentação em 

eventos da área secretarial e/ou correlatos, bem como publicados em anais de 

eventos e/ou periódicos científicos – que foi pretensão inicial da pesquisa, mas não 

foi possível concretizá-lo. Poderão investigar também se o crescente número de 

cursos com grau tecnológico é uma tendência na área de Secretariado e se isso trará 

impacto negativo na produção científica da área secretarial. 

Espera-se, com isso, que este estudo traga resultados positivos para o curso. 

Que a temática pesquisa científica seja vista como necessária para a construção de 

novos conhecimentos, despertando maior interesse, tanto por parte do curso na 

manutenção e/ou atualização da grade curricular, incluindo disciplinas que incentivem 

e, sobretudo, desmistifiquem a pesquisa, quanto por parte dos graduandos, que 

percebam o papel que têm na sociedade como cientistas, intelectuais e o quanto 

poderão contribuir com o meio em que vivem.   
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ANEXO A – PORTARIA QUE DISPÕE SOBRE O ENADE 2009 
 
Portaria Inep nº 134 de 24 de junho de 2009 
Publicada no Diário Oficial de 25 de junho de 2009, Seção 1, págs. 26 e 27 
O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004; a Portaria Ministerial nº 2.051, de 9 de julho de 2004, a Portaria Normativa nº 1, de 29 
de janeiro de 2009, e considerando as definições estabelecidas pelas Comissões 
Assessoras de 
Avaliação da Área de Secretariado Executivo e da Formação Geral do Enade, nomeadas 
pela Portaria Inep n° 83, de 04 de maio de 2009, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte 
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como 
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização 
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas 
do 
conhecimento. 
Art. 2º A prova do Enade 2009, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 
avaliação do componente de formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um 
componente específico da área de Secretariado Executivo. 
Art. 3º No componente de Formação Geral será considerada a formação de um 
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive. Além do 
domínio de conhecimentos e de níveis diversificados de habilidades e competências para 
perfis profissionais específicos, espera-se que os graduandos das Instituições de Ensino 
Superior (IES) evidenciem a compreensão de temas que possam transcender ao seu 
ambiente 
próprio de formação e sejam importantes para a realidade contemporânea. Essa 
compreensão 
vincula-se a perspectivas críticas, integradoras e à construção de sínteses contextualizadas. 
§ 1º As questões do componente de Formação Geral versarão sobre alguns 
dentre os seguintes temas: 
I - ecologia; 
II - biodiversidade; 
III - arte, cultura e filosofia; 
IV – mapas geopolíticos e socioeconômicos; 
V - globalização; 
VI - políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, 
defesa, desenvolvimento sustentável; 
VII - redes sociais e responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; 
VIII - relações interpessoais: respeitar, cuidar, considerar, conviver; 
IX – sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; 
X - exclusão e minorias; 
XI – relações de gênero; 
XII - vida urbana e rural; 
XIII - democracia e cidadania; 
XIV - violência; 
XV - terrorismo; 
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XVI - avanços tecnológicos; 
XVII - inclusão/exclusão digital; 
XVIII - relações de trabalho; 
XIX - tecnociência; 
XX - propriedade intelectual; 
XXI - diferentes mídias e tratamento da informação. 
§ 2º No componente de Formação Geral, serão verificadas as capacidades de: 
I - ler e interpretar textos; 
II - analisar e criticar informações; 
III - extrair conclusões por indução e/ou dedução; 
IV - estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações; 
V - detectar contradições; 
VI - fazer escolhas valorativas avaliando conseqüências; 
VII - questionar a realidade; 
VIII - argumentar coerentemente. 
§ 3º No componente de Formação Geral, os estudantes deverão mostrar 
competência para: 
I - propor ações de intervenção; 
II - propor soluções para situações-problema; 
III - elaborar perspectivas integradoras; 
IV - elaborar sínteses; 
V - administrar conflitos. 
§ 4º O componente de Formação Geral do Enade 2009 terá 10 (dez) questões, 
sendo 2 (duas) discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, que abordarão situações-
problema, 
estudos de caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas. 
§ 5º As questões discursivas avaliarão aspectos como clareza, coerência, 
coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção 
gramatical 
do texto. 
Art. 4º A prova do Enade 2009, no componente específico da área de 
Secretariado Executivo, terá por objetivos: 
a) avaliar o desempenho de competências essenciais ao exercício profissional, 
ante aos conhecimentos e habilidades de natureza analítico-reflexiva, crítica, criativa, ética e 
cidadã na área de secretariado executivo; 
b) avaliar a aquisição, o desenvolvimento e a consolidação das habilidades 
para: 1) diagnosticar, analisar e articular conceitos da estrutura organizacional com as 
relações 
interpessoais e intergrupais; 2)lidar criticamente com a linguagem a partir de uma 
perspectiva 
sócio-interacionista nas modalidades oral, escrita e comportamental; 3) ler e produzir textos 
orais e escritos, em língua nacional, adequados às diversas situações discursivas; 4) 
demonstrar habilidade comunicativa em inglês como língua estrangeira; 5) planejar, 
organizar, implantar e dirigir programas, projetos e processos no trabalho de assessoria 
organizacional; 6) conhecer e aplicar eficazmente as técnicas secretariais; 7) gerir 
informações e serviços assegurando uniformidade e referencial para diferentes usuários. 
Art. 5o A prova do Enade 2009, no componente específico da área de 
Secretariado Executivo tomará como referência o seguinte perfil do profissional: 
a) capacidade e aptidão para compreensão das questões que envolvam sólidos 
domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos específicos da sua área de 
atuação; 
b) capacidade de desempenhar múltiplas funções, pertinentes as 
especificidades de cada organização; 
c) capacidade de gerenciar com sensibilidade, competência e discrição o fluxo 
de informações e comunicações internas e externas; 
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d) capacidade de analisar, interpretar e articular conceitos e realidades 
inerentes à administração pública e privada, nos níveis micro, meso e macroorganizacional. 
Art. 6o A prova do Enade 2009, no componente específico da área de 
Secretariado Executivo, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as 
seguintes habilidades e competências: 
a) capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas 
pelas organizações; 
b) visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e 
inter-setoriais; 
c) exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 
organização, controle e direção; 
d) utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 
estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; 
e) habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 
f) 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; 
g) receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 
h) adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 
produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 
i) gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para 
diferentes usuários; 
j) gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas 
departamentais e empresariais; 
k) capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; 
l) eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, 
imprimindo segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; 
m) iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às 
mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício 
profissional. 
Art. 7º A prova do Enade 2009, no componente específico da área de 
Secretariado Executivo, tomará como referencial os seguintes conteúdos: 
a) técnicas secretariais: histórico, regulamentação, definição, postura, perfil e 
ética profissional; gerenciamento de rotinas; organização de eventos, cerimonial e protocolo; 
etiqueta profissional; 
b) gestão secretarial: comunicação empresarial; empregabilidade (gestão de 
carreira); gestão de documentos; chefia e liderança; elementos básicos de assessoria 
executiva 
e consultoria; 
c) administração e planejamento estratégico: conceito e funcionalidade do 
planejamento estratégico; aspectos estruturais das organizações; 
d) psicologia empresarial: o comportamento humano nas organizações; 
e) redação comercial e oficial em língua nacional: compreensão e produção de 
textos; 
f) língua estrangeira (inglês): interpretação e leitura instrumental. 
Art. 8º A prova do Enade 2009 terá, em seu componente específico da área de 
Secretariado Executivo, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de 
múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. 
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Secretariado Executivo 
e a Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral subsidiarão a banca de 
elaboração 
com informações adicionais sobre a prova do Enade 2009. 
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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REYNALDO FERNANDES 

 
 
 
ANEXO B – PORTARIA QUE DISPÕE SOBRE O ENADE 2012 
 
 
 Portaria nº 210, de 22 de junho de 2012.  
Publicada no Diário Oficial de 25 de junho de 2011, Seção 1, pág. 17 e 18  
O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a 
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 
2010; a Portaria Normativa MEC nº 6, de 14 de março de 2012 e considerando as definições 
estabelecidas pela Comissão Assessora de Área de Secretariado Executivo, nomeada 
pela Portaria Inep n° 151, de 31 de maio de 2012, resolve:  
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte integrante do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como objetivo geral 
avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização permanente e 
aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do 
conhecimento.  
Art. 2º A prova do Enade 2012, com duração total de 4 (quatro) horas, terá avaliação do 
componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as áreas e Componente 
Específico da área de Secretariado Executivo.  
Art. 3º As diretrizes para avaliação do componente de Formação Geral são publicadas em 
Portaria específica.  
Art. 4º A prova do Enade 2012, no Componente Específico da área de Secretariado 
Executivo, terá por objetivos:  
I - Avaliar o desempenho de competências essenciais ao exercício profissional nas áreas 
relacionadas com as atividades gerenciais, de assessoramento, de empreendedorismo e de 
consultoria contidas nas funções de Secretário Executivo;  
II - Avaliar a capacidade analítico-reflexiva, crítica, criativa, ética e cidadã em sua área de 
atuação;  
III - Avaliar a aquisição, o desenvolvimento e a consolidação das habilidades para:  
a) diagnosticar, analisar e articular conceitos da estrutura organizacional com as relações 
interpessoais e intergrupais;  
b) utilizar criticamente a linguagem a partir de uma perspectiva sócio-interacionista;  
c) ler e produzir textos em língua nacional, adequados às diversas situações discursivas;  
d) demonstrar prática comunicativa em inglês como língua estrangeira;  
e) planejar, organizar, dirigir e controlar programas, projetos e processos no trabalho de 
assessoria organizacional;  
f) conhecer e aplicar eficazmente as técnicas secretariais;  
g) gerir informações e serviços assegurando uniformidade e referencial para diferentes 
usuários.  
Art. 5º A prova do Enade 2012, no Componente Específico da área de Secretariado 
Executivo, tomará como referência as seguintes características do perfil profissional:  
I - Capacidade e aptidão para compreensão das questões que envolvam sólidos domínios 
científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos específicos da sua área de atuação;  
II - Capacidade de desempenhar múltiplas funções, pertinentes às especificidades de cada 
organização;  
III - Capacidade de gerenciar com sensibilidade, competência e discrição o fluxo de 
informações e comunicações internas e externas;  
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IV - Capacidade de analisar, interpretar e articular conceitos e realidades inerentes à 
administração pública e privada, nos níveis micro, meso e macroorganizacional.  
Art. 6º A prova do Enade 2012, no Componente Específico da área de Secretariado 
Executivo, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as seguintes 
competências:  
I - Capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas 
organizações;  
II - Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e intersetoriais;  
III - Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, 
controle e direção;  
IV - Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo 
relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais;  
V - Habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão;  
VI - Domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 
intergrupais;  
VII - Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia;  
VIII - Adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 
produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções;  
IX - Gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes 
usuários;  
X - Gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e 
empresariais;  
XI - Capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos;  
XII - Eficaz utilização das técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 
segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações;  
XIII - Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, 
consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional.  
Art. 7º A prova do Enade 2012, no Componente Específico da área de Secretariado 
Executivo, tomará como referencial os seguintes objetos de conhecimento:  
I - Técnicas secretariais: Histórico da profissão, Regulamentação da profissão, Postura, 
Perfil, Ética profissional, Gerenciamento de rotinas, Organização de eventos, Cerimonial e 
protocolo, Etiqueta profissional e Recursos tecnológicos;  
II - Gestão secretarial: Empreendedorismo, Processo de negociação, Assessoria executiva, 
Gestão da informação, Organização de eventos, Consultoria na área secretarial;  
III - Comunicação organizacional: Redação comercial e oficial em língua nacional, Domínios 
de expressão e comunicação interna e externa, Argumentação para os processos de 
negociação e expressões interpessoais e intergrupais, Redação comercial em língua 
inglesa;  
IV - Administração e planejamento estratégico: Conceitos e etapas do planejamento 
estratégico, Aspectos estruturais das organizações;  
V- Psicologia empresarial: Relações de poder, cultura e clima organizacional; Relações inter 
e intrapessoais.  
Art. 8º A prova do Enade 2012 terá, em seu Componente Específico da área de 
Secretariado Executivo, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de 
múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos.  
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
LUIZ CLAUDIO COSTA 
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ANEXO C – PORTARIA QUE DISPÕE SOBRE O ENADE 2015 
 
 
 Portaria Inep nº 241, de 10 de junho de 2015  
Publicada no Diário Oficial de 12 de junho de 2015, Seção 1, pág. 26  
O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a 
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, em sua atual redação; a Portaria 
Normativa nº 3, de 6 de março de 2015, e considerando as definições estabelecidas pela 
Comissão Assessora de Área de Secretariado Executivo, nomeada pela Portaria Inep n° 54, 
de 6 de março de 2015, resolve:  
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte integrante do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como objetivo geral 
avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização permanente e 
aos conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, bem como sobre outras áreas do 
conhecimento.  
Art. 2º A prova do Enade 2015, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a avaliação do 
componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as áreas e do componente 
específico da área de Secretariado Executivo.  
Art. 3º As diretrizes para avaliação do componente de Formação Geral são publicadas em 
Portaria específica.  
Parágrafo único. A prova do Enade 2015 terá, no componente de Formação Geral, 10 (dez) 
questões, sendo 2 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo situações-
problema e estudos de casos.  
Art. 4º A prova do Enade 2015, no Componente Específico da área de Secretariado 
Executivo, terá como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Secretariado Executivo, Resolução CNE/CES nº 3/2005, de 23 de junho de 2005, as 
normativas posteriores associadas e a legislação profissional.  
Parágrafo único. A prova do Enade 2015 terá, no componente específico da área de 
Secretariado Executivo, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de 
múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos.  
Art. 5º A prova do Enade 2015, no componente específico da área de Secretariado 
Executivo, tomará como referência do perfil do egresso as seguintes características:  
I - compreensão das questões que envolvam sólidos domínios científicos, acadêmicos, 
tecnológicos e estratégicos específicos da sua área, com visão generalista da organização e 
das peculiares relações hierárquicas e intersetoriais;  

II - capacidade para desempenhar múltiplas funções pertinentes às especificidades de cada 
organização, com domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o 
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais, com consciência das implicações e responsabilidades éticas 
do seu exercício profissional;  

III - aptidão para gerenciar, com sensibilidade, competência e discrição, o fluxo de 
informações e comunicações internas e externas, com domínio de outros ramos do saber, 
demonstrando postura reflexiva e crítica que fomente a capacidade de gerir e administrar  
processos e pessoas, com observância dos níveis graduais de tomada de decisão; atuação 
pautada na receptividade e com capacidade de liderança para o trabalho em equipe, na 
busca da sinergia;  

IV - capacidade para apresentar ou lidar com modelos inovadores de gestão com iniciativa, 
criatividade, determinação, vontade de aprender e estando aberto às mudanças.  
 
Art. 6o A prova do Enade 2015, no componente específico da área de Secretariado 
Executivo, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as competências 
e habilidades para:  
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I - analisar, interpretar e articular conceitos e realidades inerentes à administração pública e 
privada;  

II - atuar nos níveis de comportamento microorganizacional, mesoorganizacional e 
macroorganizacional;  

III - atuar com visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e 
intersetoriais;  

IV - exercer funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, 
controle e direção;  

V - utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo 
relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais;  

VI - utilizar recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 
intergrupais;  

VII - adotar meios inovadores ou alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 
produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções;  

VIII - gerenciar informações, assegurando uniformidade, sigilo e referencial para diferentes 
usuários;  

IX - gerir e assessorar processos administrativos com foco nas metas organizacionais;  

X - utilizar as técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo segurança, 
credibilidade e fidelidade no fluxo de informações.  
 
Art. 7º A prova do Enade 2015, no componente específico da área de Secretariado 
Executivo, tomará como referencial os seguintes conteúdos curriculares:  
I - Assessoria e técnicas secretariais:  
a. Histórico da profissão  

b. Regulamentação da profissão  

c. Postura  

d. Perfil  

e. Ética profissional  

f. Gerenciamento de rotinas  

g. Execução de eventos  

h. Cerimonial e protocolo  

i. Etiqueta profissional  

j. Recursos tecnológico  
 
II - Gestão secretarial:  
a. Negociação e tomada de decisão  

b. Assessoria executiva  

c. Gestão da informação  
d. Organização de eventos  

e. Consultoria secretarial  

f. Gestão de processos  
 
III - Comunicação organizacional:  
a. Redação empresarial e oficial em língua portuguesa  

b. Domínios de expressão e comunicação interna e externa  

c. Argumentação para os processos de negociação e expressões interpessoais e 
intergrupais  

d. Inglês empresarial  
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IV - Empreendedorismo e administração estratégica:  
a. Conceitos e etapas do planejamento estratégico  

b. Aspectos estruturais das organizações  

c. Empreendedorismo  
 
V - Gestão empresarial e de pessoas:  
a. Relações de poder, cultura e clima organizacional  

b. Relações inter e intrapessoais  

c. Gestão de pessoas  

d. Liderança e trabalho em equipe  
 
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
JOSÉ FRANCISCO SOARES 

 
 
 
 
 
 
 


