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RESUMO 

 

 

EGRESSOS DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO:  

UMA ANÁLISE DO PERFIL, FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE 

 

 

AUTORA: Daniela Alves Rodrigues 

ORIENTADORA: Manuela Ramos da Silva 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a Atuação do Egresso do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe no mercado de trabalho. Os 

objetivos específicos são: analisar o perfil do egresso; descrever a atuação e empregabilidade 

dos egressos do curso de graduação em Secretariado Executivo da UFS; analisar a formação 

acadêmica dos egressos. A metodologia de pesquisa caracteriza-se como quantitativa por esta 

permitir a coleta e analise de dados de maneira aprofundada, podendo assim, analisar o perfil, 

formação e áreas de atuação no mercado de trabalho dos egressos em Secretariado Executivo 

da UFS. As análises apontam a evolução da profissão em Aracaju, contudo ainda podemos 

constatar a falta de valorização da Profissão no Mercado de trabalho quanto a esse profissional, 

visto que eles têm atuado em áreas correlatas a sua profissão.  

 

 

Palavras-chave: Egressos. Secretariado. Campos de atuação 
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ABSTRACT 

 

 

GRADUATES OF THE UFS EXECUTIVE SECRETARIAT COURSE: 

AN ANALYSIS OF THE PROFILE, TRAINING AND EMPLOYABILITY 

 

 

AUTHOR: Daniela Alves Rodrigues  

ADVISOR: Manuela Ramos da Silva 

 

 

The present work had as general objective to analyze the Performance of the Egress of the 

Executive Secretariat course of the Federal University of Sergipe in the Labor Market. The 

specific objectives are: analyze the egress profile; describe the performance and Employability 

of graduates from the UFS Executive Secretariat; analyze the Academic Formation of the 

graduates. The research methodology is characterized as qualitative because it allows the 

collection and analysis of data in depth, thus being able to analyze the profile, training and areas 

of work in the job market of graduates in the Executive Secretariat of UFS. The analyzes 

indicate the evolution of the profession in Aracaju, however we can still see the lack of 

appreciation of the occupational profession in relation to this professional, since they have 

worked in areas related to their profession. 

 

 

Keywords: Graduantes. Secretariat. Fields of activity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Spencer e Spencer (1993), a gestão do conhecimento é imprescindível 

para o egresso, pois é a partir dela que é realizada a transição de um ambiente teórico para a 

realização do oficio marcado por um modelo que exige qualificação e iniciativa dos 

profissionais. 

Observa-se que no decorrer do tempo o mercado de trabalho tem sido cada vez mais 

exigente com seus profissionais, e não poderia ser diferente com o profissional de secretariado 

executivo. Esse profissional passou por várias mudanças e passou a não exercer somente tarefas 

técnicas e rotineiras adaptando-se as constantes inovações, tornando-se assim um profissional 

que busca atualizações constantes para superar o competitivo mercado de trabalho.  

No século XIX, ocorreu uma proliferação de ocupações secretariais em meio a 

Revolução Industrial. Pesquisas foram realizadas no início do século XX com o objetivo de 

investigar o trabalho do secretário, diferenciando de demais ocupações administrativas. A partir 

da década de 80 houve um aumento de secretários trabalhando com os gestores, onde passaram 

a trabalhar em grupos (RODRIGUES; LAVARDA; MARTINS, 2017). 

Essa evolução teve maior destaque em 30 de setembro de 1985 com a Lei 7.377 sendo 

complementada pela Lei n° 9.261 de 10 de Janeiro de 1996, que regulamentou a profissão de 

secretário. 

A partir da aprovação da lei o exercício da profissão passou a ser dividido em dois 

níveis: Técnico em secretariado (Nível técnico) e Secretariado executivo (Curso superior). Com 

tais mudanças o profissional de secretariado passa a ter um novo perfil exigido pelo Mercado 

de trabalho (FENASSEC, 2018).                  

 As determinações da lei e do código de ética que regulamentaram a profissão fizeram 

com que o profissional desta área buscasse se adaptar e qualificar para que assim pudessem 

desenvolver novas habilidades no mercado de trabalho (ALONSO, 2002). 

Como desdobramento dessa temática, o mercado de trabalho para esses profissionais 

apresenta-se competitivo e nessa conjectura, a instabilidade em relação ao mercado de trabalho 

executa-se não só por meios de habilidades específicas, mas também de uma grade curricular 

que direcione seus discentes para ascensão profissional em consonância com as demandas do 

mercado de trabalho.  

Segundo Barros et al. (2013), o profissional de Secretariado Executivo vem se 

desenvolvendo e evoluindo a cada dia, sendo um profissional polivalente, ou seja, que executa 
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diversas atividades conseguindo acompanhar o dinamismo do mercado de trabalho que vem 

buscando cada vez mais por profissionais que apresentem qualidades empregáveis.  

Para Carvalho (2002), compreende-se por empregabilidade a aptidão que o individuo 

possui em adaptar-se ao mercado de trabalho. A empregabilidade não depende somente da 

formação do indivíduo, mas também de alguns fatores, como, criatividade, empatia, 

flexibilidade, extroversão, bom senso, liderança, iniciativa, inteligência emocional e cultura 

global (SAVIANI, 1997). 

Para Minarelli (2010), não basta que o profissional possua formação, é necessário 

apresentar-se empregável, com capacidade de adaptação as exigências do novo modelo de 

mercado de trabalho que têm se mostrado competitivo e em busca de profissionais que além de 

conhecimento técnico e específico, possuam habilidades e competências. 

Portanto, o mercado de trabalho atravessa um processo de adaptação contínua, buscando 

profissionais que consigam adaptar-se facilmente ao ambiente de trabalho, procurando assim, 

ser melhor a cada dia no que faz. 

 

A pesquisa tem como objetivo geral, analisar a atuação do egresso do curso de 

Secretariado Executivo da UFS no mercado de trabalho? 

 

Os objetivos específicos apresentados e estudados na pesquisa foram: 

 

a) analisar o perfil do egresso em Secretariado Executivo da UFS; 

b) descrever a atuação e empregabilidade do egresso em Secretariado Executivo da 

UFS; 

c) analisar a formação acadêmica dos egressos. 

 

Diante da averiguação das características do egresso do curso de Secretariado 

Executivo, houve o interesse na pesquisa para entender melhor como esse profissional deve ser 

inserido no mercado de trabalho de forma eficaz e as suas habilidades. Dessa forma 

proporcionando sair da esfera individual e pessoal, buscando compreender os seus subsídios 

fundamentais para o estabelecimento do elo entre a graduação e a prática profissional. 

Diante da atuação desse egresso no mercado de trabalho, buscou-se responder a seguinte 

questão: Quais atribuições e campos de atuação no mercado de trabalho têm atuado os egressos 

do Curso de Secretariado Executivo da UFS? 
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O interesse pelo presente estudo surgiu através das funções vividas em meu trabalho, 

nas tarefas exercidas no dia-a-dia. Surgiu a curiosidade em analisar onde os egressos do curso 

de Secretariado Executivo da UFS estão atuando profissionalmente. Dessa forma 

proporcionando-me sair da esfera individual e pessoal, buscando compreender a realidade 

profissional vivenciada pelos egressos do curso de Secretariado Executivo da UFS. 

A importância deste estudo se dará ao fato de analisar a atuação profissional desse 

egresso no mercado de trabalho de Aracaju/SE. Segundo Leal (2014) esse profissional tornou-

se capaz de interceder nos processos decisórios dentro da empresa, buscar as dificuldades e 

consequentemente as soluções pertinentes, analisar e filtrar as informações recebidas, trabalhar 

em equipe e contribuir como agente de mudanças.  
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2. EMPREGABILIDADE E O MERCADO DE TRABALHO SECRETARIAL 

 

Nos próximos tópicos serão abordados tópicos sobre a empregabilidade e o mercado de 

trabalho no âmbito secretarial diante das exigências de um mercado de trabalho que busca por 

profissionais altamente qualificados e capazes de incorporar competências ao seu perfil 

profissional.  

 

2.1. EMPREGABILIDADE 

 

Para Minarelli (2010) o mercado de trabalho mostra-se oscilante e rigoroso quanto à 

seleção de seus profissionais, exigindo que estes se preocupem com os resultados e 

competitividade. Ainda segundo o autor, esses profissionais necessitam de aptidão no ponto de 

vista técnico, gerencial, intelectual, humano e social para que possam encontrar soluções em 

problemas específicos.  

Conforme Rodrigues et al. (2016) o mercado de trabalho tem exigido que os 

profissionais estejam cada vez mais atualizados com os conhecimentos técnico, específicos e 

comportamentais para que assim possam acompanhar as frequentes mudanças no competitivo 

mercado de trabalho e assim alcançar estabilidade profissional.  

Sendo assim, ambos autores ressaltam que os profissionais inseridos no mercado de 

trabalho remetem à capacitação e a percepção que deverão possuir de forma a vislumbrar 

oportunidades identificadas pelas organizações, aumentando suas chances de empregabilidade. 

Assim sendo, Bueno (1996) faz a definição de empregabilidade como à busca contínua 

ao desenvolvimento das competências para manter-se no emprego. E segundo Saviani (Apud 

Ferko et al. 1997), a empregabilidade depende de vários fatores que juntos somam-se de forma 

que possam capacitar e aprimorar as técnicas e qualificações dos profissionais. Dentre esses 

fatores estão á criatividade, empatia, flexibilidade, extroversão, bom senso, liderança, 

iniciativa, inteligência emocional e cultura global.  

De acordo com Carvalho (2002) entende-se por empregabilidade todo profissional que 

apresenta qualidade empregável com o dinamismo que o mercado de trabalho necessita. É de 

fundamental importância que o profissional apresente qualidade e capacidade de se adequar em 

qualquer ambiente de trabalho. 

O ambiente de trabalho é seletivo e competitivo para todo profissional, por isso têm-se 

buscado sempre crescimento e resultados às custas das competências pessoais e não somente 

por habilidades técnicas (RODRIGUES et al. 2016). 
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No entanto explica-se que as organizações estão buscando formas de oportunizar a 

manifestação de competências mediante processos de aprendizagem que abranjam os 

conhecimentos, habilidades e atitudes individuais a elas próprias, como forma de alcançar seus 

objetivos nesse contexto permeado pela complexidade (LEAL; DALMAU, 2014). 

Segundo Hilsdarf (2008) empregabilidade é um assunto bastante dinâmico e com muitos 

pré-requisitos que são almejados pelo mercado de trabalho, o que obriga ao profissional a 

ampliar seus conhecimentos. Ressaltam Moreira et al. (2015) com base no contexto profissional 

que a atuação desse profissional, não descaracteriza a profissão, mas demonstra que o secretário 

executivo tem competências em atuar no gerenciamento intermédio em uma organização. Ou 

seja, esse profissional demonstra uma grande atuação acerca de sua profissão voltada através 

de estudos do campo da gestão em função de uma organização intermediária. 

Podemos observar que no mercado de trabalho a qualidade profissional é característica 

indispensável, e não poderia ser diferente para o profissional de secretariado. Corroborando 

com isso, Sabino e Rocha (2004) afirmam que a atualização constante é fator primordial para à 

empregabilidade e o profissional que resisti a essas inovações fica a margem do mercado de 

trabalho. 

 

2.2. MERCADO DE TRABALHO SECRETARIAL 

 

Segundo Júnior e Sabino (2011), durante o governo de Juscelino Kubitschek, no final 

da década de 1960, houve a possibilidade de algumas indústrias automobilísticas multinacionais 

se instalarem no Brasil e assim oferecer novas oportunidades para o secretario e inserindo a 

ampliação da formação para o nível superior contribuindo para o reconhecimento da profissão 

no mercado de trabalho.  

O primeiro curso superior em Secretariado Executivo surgiu no estado da Bahia, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) no ano de 1969. Com o crescimento econômico 

existente nessa época houve uma procura maior por perfis semelhantes ao desses profissionais 

fazendo com que o curso fosse implantado em outras regiões do País (DURANTE et al. 2011).  

O curso de Secretariado Executivo da UFS visa dar ao aluno uma formação básica e 

geral a partir de diversos cursos, tipo guarda-livros, administrador-vendedor, atuário e perito, 

contador, administração, finança e auxiliar do comércio. Ou seja, o profissional de Secretariado 

Executivo necessita constantemente aperfeiçoar-se em cursos abrangentes, para que melhor 

possa desenvolver suas atividades dentro empresa (JÚNIOR; SABINO, 2011). 
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O curso tem em sua matriz curricular o estágio obrigatório, oferecido ao estudante 

durante o período acadêmico e que é de vital importância para que o mesmo possa por em 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula e com isso o aluno terá maiores 

perspectivas de empregabilidade quando adentrar no competitivo mercado de trabalho 

(GONÇALVES; SABINO, 2016).  

Leal e Dalmau (2014) citam os antigos afazeres de acesso operacional do secretario 

como datilografia, taquigrafia de ditados e registro e distribuição de expedientes, que foram 

dando espaço a atribuições mais relevantes e atuais à gestão organizacional, como 

planejamento, organização e direção de serviços. Podemos citar também a importância da 

atualidade tecnológica, que foi fator primordial na diminuição das barreiras da comunicação, 

trazendo consigo um crescimento acelerado a evolução do conhecimento (GUINDANI; 

MARTINS; SERTEK, 2011).  

De acordo com Durante (2010) o profissional de secretariado tem evoluído e 

aperfeiçoado seu perfil com base nas transformações do mercado de trabalho que buscam 

profissionais competentes e proativos. 

 Ou seja, esse profissional deixa de ter o perfil de simples executor de tarefas, passando 

a ter destaque e podendo se aprimorar no desenvolvimento de suas competências. Essa pesquisa 

visa apontar se houve este avanço na cidade de Aracaju, realizando a pesquisa com os egressos 

da UFS e as suas ocupações no mercado de trabalho.  

Em síntese a literatura aponta que esse profissional está apto a desempenhar seu papel 

em diversas áreas correlatas, considerando que o mesmo deverá possuir conhecimentos e 

habilidades abrangentes para acompanhar o competitivo mercado de trabalho. 

O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais preparados e capacitados, 

aumentando a busca por profissionais com graduação em nível superior, inclusive para 

profissão de Secretariado (ALELUIA; COSTA; LOBATO, 2013).  

Para podermos compreender o perfil desse profissional, Neiva; D'Elia (2014)  

mencionam que os mesmos conseguem inclusive se inserir nos processos gerencias da empresa 

como agente de ligação entre parceiros, fornecedores e clientes, administrando informações e 

processos. 

Podemos ressaltar que possui destaque no mercado de trabalho o profissional que além 

da formação acadêmica possui competências técnicas que os permitirá atuar em diversas áreas 

(MINARELLI, 2010). Esse perfil claramente caracteriza-se com o do secretario executivo, 

considerando que esse profissional sempre esta em busca de aperfeiçoamento para que assim 

possa manter a empregabilidade, visto que é uma exigência do mercado. 
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Dessa forma, a demanda dia-a-dia está sendo por mão de obra qualificada, sendo 

selecionada com rigor e buscando profissionais mais completos, onde consiste que tenham 

diversas habilidades e oportunidades capazes de acompanhar a evolução deste mercado 

(ANTUNES et al. 2014).  

Para Chahaol (2003) no mercado de trabalho a procura por mão de obra qualificada 

expandiu-se e os profissionais que não buscarem adequar-se a ele serão substituídos por 

profissionais que buscam essa qualificação.  

Conforme Moreira et al. (2015) o desafiador mercado de trabalho procura profissionais 

competentes, que busquem qualificação segundo a sua área de atuação e que corroborem  com 

ás demandas da organização. Sendo assim, é necessário que o profissional busque a cada dia 

desafios que favoreçam determinadas competências baseado nas atuações organizacionais. 

A qualificação profissional, as habilidades profissionais e a capacidade de trabalhar em 

equipe são elementos essenciais que ampliam a probabilidade do profissional ser absorvido pelo 

mercado, alertando para o fato de que é responsabilidade de cada um o esforço para 

desenvolvimento de suas competências. 

O secretário executivo tem como categoria profissional a postura e identidade da 

profissão, com o objetivo de adquirir espaço significativo no mercado e conquistar o 

reconhecimento da sociedade. Estabelecendo assim, uma estrutura teórica para a área do 

conhecimento, de modo que os profissionais atuem de maneira mais motivada, trabalhando na 

organização de sua competência (LEAL; DALMAU, 2014). 

O profissional de Secretariado Executivo é valorizado mediante á excelentes 

performances técnicas incorporadas a novos métodos e modelos de conhecimentos estratégicos 

em busca de soluções que satisfaçam os anseios da organização e criem elementos de valor para 

a mesma (NASCIMENTO, 2017). 

Dessa forma, o profissional de Secretário Executivo torna-se um elemento desejável 

para as organizações, por desenvolver atividades vinculadas ao assessoramento dos executivos 

na empresa. E são esses profissionais altamente qualificados e dispostos a enfrentar as 

diversidades e os desafios através de estratégia de recursos humanos, técnica comercial e de 

produção, no funcionamento da organização de acordo com as necessidades atuais, capazes de 

agregar novos conhecimentos por meio do trabalho em equipe. 

Sobre o desenvolvimento desse profissional Durante e Santos (2010) remetem que no 

passado suas tarefas eram basicamente técnicas, porém visando atender as necessidades do 

mercado houve essa busca por qualificação tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para 

o profissional. 
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Dentro da empresa o Secretário Executivo participa das decisões de forma direta e 

indireta, pois seu desenvolvimento vem crescendo a cada dia diante da evolução quanto ao 

papel exercido pelo profissional, tornando-se grandes líderes do mercado (ANTUNES et al. 

2014). 

Sendo assim, fica perceptível a evolução do secretário, e nota-se que é essencial tanto 

para o recém-formado e até mesmo para o profissional experiente que se busque conhecer quais 

as novas áreas em que poderá encontrar oportunidades, onde o Secretário precise sempre está 

evoluindo profissionalmente, passando de executor de atividades para desenvolver os processos 

administrativos (ANTUNES et al. 2014). 

Segundo Sabino e Rocha (2004) o profissional de Secretariado tem assumido no 

mercado de trabalho funções de assessor, gestor, empreendedor e consultor sendo considerado 

como um profissional capaz de exercer múltiplas funções dentro da organização. Para fins desta 

pesquisa, será feito a abordagem de possíveis áreas de atuação para o secretario executivo. 

 

a) ASSESSORIA 

 

De acordo com a lei n° 7.733/85 art. 4 inciso II, a assessoria direta a executivos é umas 

das atribuições do Secretario Executivo. Conceitua-se de assessoria a assistência prestada ao 

executivo no desempenho de suas funções, fazendo com que o gestor tenha uma carga menor 

de trabalho (ALBERNAZ, 2011). Essa assistência de assessoria segue as seguintes tarefas: 

Planejamento, organização, direção e controle para um melhor desempenho das tarefas. 

 Para Nonato Júnior (2009) o secretario é um assessor e cabe-lhe ter todas as condições 

para assessorar o executivo. Isso envolve iniciativa, criatividade, flexibilidade, relacionamento 

interpessoal, liderança, negociação, motivação, entre outras. Desta forma o profissional de 

secretariado teve seu perfil alterado, passando a destacar-se por possuir várias competências. 

 

b) GESTOR 

 

O profissional de Secretariado Executivo está diretamente envolvido nos processos de 

gestão da empresa, sendo assim, percebe-se o surgimento de novos desafios: a gestão 

secretarial, portanto, existem pesquisas sobre a temática, mas ainda são limitadas no sentido de 

delinear conceitos, áreas, atividades e formas de atuação da gestão em Secretariado. (BARROS; 

SILVA; LIMA & BRITO, 2013). 

De acordo com Floriano (2015, p. 152): 
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O secretário executivo tem um perfil multifuncional, desenvolvendo 

uma visão abrangente do cotidiano secretarial e organizacional e um 

conjunto de atividades diversificadas e que exigem conhecimento de 

várias áreas e atividades, estas repletas de imprevistos e que necessitam 

de soluções urgentes. 
 

c) EMPREENDEDOR 

 

No âmbito secretarial, as características empreendedoras se destacam facilmente visto a 

grande evolução no perfil do profissional de Secretariado. 

Neiva e D’ Elia apontam como perfil empreendedor do Secretário Executivo: 

 

motivação para realizar – capacidade de análise – definição de metas – 

confiança em si mesmo – otimismo, sem fugir da realidade – 

flexibilidade, sempre no que for preciso – automotivação – aceitação 

dos erros e análise deles para aprendizagem – capacidade de recomeçar 

se necessário – capacidade de postergar a satisfação de suas 

necessidades – criatividade na solução de problemas – prazer em 

realizar o trabalho – qualidade pessoal e profissional – autoestima, 

mesmo nos fracassos – realização e manutenção de networking – 

administração qualitativa do tempo – capacidade de realização (Neiva 

& D’Elia, 2009, p. 166). 
 

Ainda para Neiva e D’Elia (2009), essas características empreendedoras encaixam-se 

facilmente ao perfil dos empreendedores, visto que são profissionais que buscam gerir pessoas 

e processos, fazem a ponte em processos decisórios e colaboram com clientes internos e 

externos, sempre comprometido, seja em seu próprio negócio ou como empregado. 

 

d) CONSULTORIA 

 

 O profissional de consultoria é considerado um agente de estratégia nas organizações, 

ele tem poder de influência sobre o indivíduo, grupo ou organização, mas não tem poder de 

efetivar a mudança idealizada (BLOCK, 2013). 

Semelhante a essa visão, Crocco e Guttmann (2010), destacam que, consultoria é um 

processo interativo, executado por uma ou mais pessoas, independentes e externas ao problema 

em análise, com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa-cliente um ou mais conjuntos 

de opções de mudanças que proporcionem a tomada de decisão mais adequada ao atendimento 

das necessidades da organização. 
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Ao observar os dois conceitos, percebe-se que os autores têm uma visão parecida acerca 

do tema. Contudo, para Block (2010) este profissional não age diretamente nas modificações 

ocasionadas pela sua consultoria, já para. Crocco e Guttman (2010), o consultor age em 

conjunto aos seus superiores, alterando de forma participativa o contexto trabalhado.  

 Com isso é possível compreender as características fundamentais da consultoria, que é 

a interação entre o ambiente interno com as necessidades definidas pelo cliente. Além da 

posição de liderança frente aos obstáculos, o consultor tem a liberdade de implementação das 

sugestões de melhoria/mudança dentro das frentes organizacionais do processo empresarial.
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3. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

O curso superior de Secretariado Executivo da UFS atualmente esta organizado em oito 

períodos, com duração de 3 a 6 anos na modalidade presencial e noturno, constituído por 33 

disciplinas, ministrado com carga horária total de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas. É 

fundamentado nas diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC). Esse projeto 

pedagógico assemelha-se em variados estados, alterando-se apenas as disciplinas a serem 

incrementadas.  

Nesse sentido, este curso de graduação tem como base dois objetivos: gerais e 

específicos, sendo eles: 

 

a) Geral 

Graduar profissionais qualificados, com conhecimentos amplos a respeito da realidade 

social, para servir de ferramenta de inovação aos processos administrativos do seu setor. 

 

b) Específico 

i. Estimular o exercício da cidadania por advento do conhecimento; 

ii. Gerenciar conflitos e mudanças; 

iii. Desenvolver rigor científico e intelectual a partir da comparação do estudo empírico 

com o dia a dia; 

iv. Florescer a liderança; 

v. Desenvolver atividades técnicas especializadas na área de atuação do secretario 

executivo; 

 

Nesse contexto, a estrutura curricular do Curso de Graduação em Secretariado 

Executivo está apoiada em três núcleos, subdividas em conteúdos básicos, específicos e teórico-

práticos. 

 

1. Núcleo do Conteúdo Básico: Aprendizados associados às Ciências Sociais, 

com as Ciências Jurídicas e com as Ciências da Comunicação e da Informação; 

 

2. Núcleo de Conteúdos Específicos: Aquisição das Técnicas Secretaria e de 

Gestão Secretarial, enquadrando as temáticas a respeito das Teorias das Organizações 
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Públicas e Privadas. Além do estudo da psicologia empresarial e ética profissional, 

também é inserido o estudo da língua estrangeira, possibilitando ter o domínio de 

diversos idiomas. 

 

3. Núcleo de Conteúdos Teórico-Práticos: Laboratórios Informatizados, com as 

diversas interligações em rede, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades 

Complementares. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo destina-se a descrever a metodologia aplicada nesta pesquisa. 

Caracterizado pelo desenvolvimento pautado no estudo quantitativo descritivo através do 

levantamento de dados de maneira objetiva para compreender o perfil, formação e 

empregabilidade dos egressos do curso de Secretariado Executivo da UFS.  

Na primeira etapa, faz-se necessário analisar o perfil dos egressos do curso de graduação 

em Secretariado Executivo da UFS, para posteriormente descrever a sua atuação e 

Empregabilidade.  

A segunda etapa da pesquisa baseia-se na comparação da pesquisa bibliográfica e na 

coleta de dados, descrevendo a investigação sobre os principais segmentos organizacionais que 

atuam esses egressos. Na terceira etapa será analisada a relação entre a formação acadêmica e 

a área de Atuação profissional dos egressos; 

Esta pesquisa envolverá o levantamento documental de dados estatísticos sobre os 

egressos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe e a área em 

que atuam no Mercado de trabalho.  

A coleta dos dados baseia-se no questionário semiestruturado com roteiro de perguntas 

realizado pela plataforma do Google Docs e posteriormente enviado por e-mail para os egressos 

do curso de Secretariado Executivo da UFS.   

A estratégia em questão ocorreu no período de Dezembro 2018 a Janeiro 2019 com 

egressos formados até o período de 2018.1. O contato com os egressos ocorreu mediante lista 

com os e-mails dos egressos fornecida pelo Departamento de Secretariado Executivo (DSE) e 

através de acessibilidade a alguns egressos e assim solicitando os e-mails dos colegas de turma. 

Somando um total de 112 endereços eletrônicos. Dessa forma, o contato realizado com os 

egressos deu-se pelo envio de link do questionário para o e-mail do pesquisado, obtendo assim, 

o retorno de 44 desses egressos. 

Para simplificação do questionário, delimitou-se o universo da pesquisa com 30 

perguntas, contendo questões de múltipla escolha e outras abertas. As perguntas realizadas 

visam conhecer a realidade profissional desse egresso e foi dividido em quatro partes. Na 

primeira aborda-se o Perfil dos egressos como: nome, sexo, idade, estado civil, renda familiar, 

Cidade e Estado de nascimento, forma de ingresso no curso, fatores que os influenciaram na 

escolha do curso, ano de ingresso e conclusão da graduação, expectativas como ingressante, 
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Formação complementar, se domina alguma língua estrangeira e se escolheria o curso de 

Secretariado Executivo novamente. Na segunda parte, destina-se a descrever as áreas de atuação 

e empregabilidade desse egresso no Mercado de trabalho, sendo: percepção sobre o Mercado 

de trabalho para o Secretário Executivo, se o egresso exerce profissão ao qual se formou, inicio 

da atividade, natureza da organização onde trabalha o egresso, tempo de ocupação, principais 

dificuldades encontradas depois de formado e se está inscrito no Sindicato das Secretárias e dos 

Secretários do estado de Sergipe (SINSESE). 

A terceira parte destinou-se a buscar informações sobre a formação acadêmica no curso 

de Secretariado Executivo, onde buscou - se realizar um levantamento sobre a importância do 

conhecimento predominante, importância do estágio durante a formação em Secretariado 

Executivo, setor da economia onde realizou o estágio, avaliação sobre a grade curricular do 

curso.  

Contudo, houve dificuldade para localização dos egressos, pois muitos endereços 

eletrônicos estavam desatualizados. Na tentativa dessa atualização de contato, á medida que se 

recebia a resposta de alguns egressos, era solicitado ao respondente que se possível informasse 

os endereços eletrônicos de colegas da turma.  Do total de 112 e-mails enviados, obtivemos 

retorno de 44. 

Os dados foram tabulados e analisados com auxílio de um monitor do curso de 

estatística, e através dos procedimentos chegar à percentuais de acordo com cada amostra. As 

respostas são apresentadas através de gráficos e tabelas. 

A seguir são apresentados os gráficos de 1 a 7, quando pôde-se identificar através dos 

dados coletados o perfil do egresso em Secretariado Executivo. 
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5. PERFIL DO EGRESSO  

 

 De acordo com os Gráfico 1 ao Gráfico 7 foram coletados os dados do perfil dos 

egressos do curso de Secretariado Executivo da UFS. Conforme o objetivo do trabalho, foi 

abordado buscar identificar o sexo, faixa etária, renda familiar, forma de ingresso na faculdade, 

bem como, o motivo da escolha do curso, ano de conclusão, expectativas como ingressantes, 

outros idiomas além do Português e se escolheria o curso de Secretariado novamente. 

A princípio, no Gráfico 1,  identificou-se a descrição da idade e sexo dos respondentes. 

 

Gráfico 1 - Frequência da relação sexo x faixa etária da amostra 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

 Em observância ao Grafico1, verifica-se a predominância do sexo feminino em maior 

escala nos egressos do curso de Secretariado Executivo. Essa interação no âmbito 

organizacional não é igualitária, pois se restringe a uma visão acética de que determinadas 

profissões são destinadas a gêneros específicos. Nesse sentido, esse pensamento é marcado por 

traços históricos de preconceito e cultura do machismo. Diante da pesquisa, foi observado que 

grande parte dos egressos do sexo feminino é constituída por profissionais ativas no mercado 

de trabalho e possuem faixa etária entre 31 a 40 anos. Em comparação ao dado anterior, à faixa 

etária entre 20 a 30 anos refere-se aos egressos em inserção no âmbito profissional, que exige 

a realização de um curso superior e experiência mesclada com a teoria proposta na graduação. 

Em relação ao tema proposto, o gráfico 2 apresenta um histograma da renda familiar. 
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Gráfico 2 – Histograma da renda familiar dos entrevistados 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

A faixa de renda familiar com maior resposta foi entre R$ 1.451,00 a R$ 2.900,00 com 

um total de 16, seguido da faixa salarial entre R$ R$ 0 a R$ 1.450,00 com 13, entre R$ 2.900,00 

a R$ 7.249,99 totalizando 9 respondentes, 6 egressos possuem renda familiar entre R$ 7.250,00 

a R$ 14.499,99 e nenhum deles afirmaram possuir renda familiar superior a R$ 14.500,00.  

O Gráfico 3, indica a forma de ingresso no curso de Secretariado Executivo da UFS. 

 

Gráfico 3 – Forma de ingresso no curso secretariado executivo: 

 
 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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Foi possível verificar diante do Gráfico 3, que dentre os egressos que participaram da 

pesquisa 35 deles entraram através do vestibular tradicional, outros 7 através do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), e apenas 2 ingressaram por meio de transferência interna. 

Vale ressaltar que, o método de inserção no curso foi modificado ao longo dos anos, o vestibular 

tradicional ainda marcado por ser ofertado por algumas instituições de ensino superior passou 

a ser substituído pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), onde são abordados assuntos 

de todo o ensino médio e habilidades específicas. Esse modelo de inserção adotado por grande 

parte das instituições de ensino superior induz ao aluno a escolha de seu curso através de sua 

nota, diferente do método tradicional que exige do vestibulando o acerto de pesos voltados para 

aquela área. Além disso, no ENEM a exigência da comprovação da renda familiar é um dos 

requisitos para a inscrição.  

O gráfico 4, irá apresentar os fatores que motivaram os egressos na escolha pelo curso 

de Secretariado Executivo. 

 

Gráfico 4 - Fatores que influenciaram na escolha do curso 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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mercado para uma formação de nível superior é cada vez maior. Os fatores, prestar concurso 

público ou de nível superior obtiveram um percentual de 18%.  

Observou-se ainda que, 9% dos respondentes alegaram que a maior influencia seria o 

desenvolvimento profissional, identificando assim, que a escolha do curso teve como forte 

influência a realização de objetivo pessoal, profissional e para aperfeiçoar a carreira de modo a 

obter maiores oportunidades no mercado de trabalho, e somente 5% escolheram o curso por 

indicação de familiares ou amigos, enquanto que 0% afirmou ter feito a escolha do curso para 

promoção no emprego. 

 

Gráfico 5 – Idiomas fluentes 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Com a globalização, é imprescindível dedicar-se a aprender uma segunda ou terceira 

língua, pois diante de um campo de trabalho altamente competitivo, os profissionais que 
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Diante da avaliação realizada em 2019, chegou-se a conclusão que além do português fluente, 

o inglês destaca-se como a língua mais estudada durante o curso, seguida pelo espanhol, sendo 

a segunda língua, como verdadeiro elemento agregador de valor aos currículos; o francês 

ocupando a terceira posição. Além disso, de acordo com os entrevistados 27 deles não falam 

nenhum outro idioma. 

O Gráfico 6,  apresenta o tempo médio que o respondente levou para concluir o curso 

de Secretariado Executivo. 
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Gráfico 6 – Tempo necessário para concluir o curso de secretariado. 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

O curso de Secretariado Executivo é composto por oito períodos e seu tempo de 

conclusão é de 3 a 6 anos. Entretanto, podemos observar por meio do Gráfico 6, que no ano de 

2011 é apresentado um desvio, e os egressos obtiveram uma média de 6,5 anos para conclusão 

do curso, enquanto nos outros anos essa média apresenta-se inferior. 

No gráfico 7, em relação ao curso, foi perguntado ao egresso, caso ele pudesse 

recomeçar sua vida acadêmica, se ele escolheria o curso de Secretariado Executivo novamente. 

Podemos visualizar essa resposta no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Escolha do mesmo curso 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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Podemos observar no Gráfico 7, que a maioria dos egressos, sendo 57% escolheria o 

curso novamente, e com isso notamos que os egressos em sua maioria demonstram estar 

satisfeitos com a escolha do curso. Mostrando assim que os objetivos propostos pelo curso tem 

na maioria das vezes a satisfação por parte dos discentes, enquanto 36% não optariam pelo 

mesmo curso, isso pode ser dado pela falta de reconhecimento por parte do Mercado de 

Trabalho com o curso de Secretariado Executivo e questões de afinidade com o próprio curso, 

e uma minoria de 7% não soube opinar.  

A partir dos dados apresentados a seguir na tabela 1, se pode identificar com mais 

clareza o perfil do egresso do curso de secretariado Executivo da UFS. 

 

Tabela 1 – Perfil do Egresso 

                                Sexo / faixa etária 79% Feminino / 47% 31 a 40 anos 

Renda familiar 36% R$ 1.451,00 a R$ 2.900,00 

Forma de ingresso 79%  Vestibular 

Escolha do curso 48%  Diversidade de especializações 

Idioma fluente 61% Não dominam outras línguas 

Tempo conclusão do curso 6,5 Anos 

Escolheria o mesmo curso 57% Sim 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Quanto ao Perfil dos egressos, observa-se na pesquisa que o maior quantitativo de 

egressos é do sexo feminino, com faixa etária de 31 a 40 anos, possuindo renda familiar de R$ 

1.451,00 a R$ 2.900,00, tendo iniciado o curso de Secretariado Executivo na Universidade 

Federal de Sergipe através de vestibular. Evidencia-se que o maior fator de influência para 

escolha do curso foi a diversidade de especializações que o curso dispõe. A maioria dos egressos 

não dominam outros idiomas, e quanto ao tempo para formação o egresso estuda em média 6,5 

anos para concluir o curso, e a maioria desses dos respondentes escolheriam novamente o curso 

de Secretariado Executivo, o que demonstra a satisfação por parte dos discentes. 
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6. EMPREGABILIDADE E ATUAÇÃO DO EGRESSO  

 

De acordo com o Gráfico 08 ao Gráfico 16, observa-se os dados coletados com o 

objetivo de descrever a atuação e empregabilidade dos egressos. Identificou-se a percepção do 

mercado de trabalho, se exerce a profissão ao qual se formou, se iniciou a trajetória profissional 

antes ou depois de se formar, em qual natureza trabalha ou trabalhou, caso não exerça a 

profissão qual o motivo, quais dificuldades encontradas após a formação, se esta inscrito no 

SINSESE, em qual posição funcional se encontra no mercado de trabalho e há quanto tempo 

está na ocupação.  

 

Gráfico 8 – Mercado de trabalho do Secretário Executivo 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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vagas suficiente para todos os profissionais, pelo fato do curso dar a oportunidade de atuação 

em diversas áreas, o profissional consegue sua inserção no meio corporativo. Outros 16%, 

acreditam ser um mercado em ascensão e somente 2% dos respondentes não souberam opinar.  
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O Gráfico 9, evidência a quantidade de egressos que atuam no mercado de trabalho 

como Secretários Executivos. 

 

Gráfico 9 – Exerce a profissão de Secretariado Executivo 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

A análise mostra que 50% dos egressos atuam profissionalmente como Secretários 

Executivos, mostrando o quanto o curso é bem aceito no mercado de trabalho, enquanto outros 

50% não exercem atividades profissionais na área secretarial. 

 

Gráfico 10 – Inicio da profissão 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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Dos egressos que atuam na área, 9 deles atuam no mercado de trabalho antes do seu 

ingresso na graduação, 6 dos respondentes afirmam que começaram a atuar nesse segmento 

profissional durante a graduação, mostrando que as empresas buscam por profissionais cada 

vez mais cedo, enquanto 4 desses egressos declaram que iniciaram sua carreira profissional na 

área até 1 ano após sua formação e 3 dos respondentes iniciaram na profissão de 1 a 3 anos após 

a sua formação, deixando evidente que a empregabilidade é positiva na área secretarial, por 

meio das empresas, que buscam por esses profissionais desde a graduação até sua formação, e 

exigindo também dos que já atuam nas empresas, essa especialização para aprimorar seus 

conhecimentos, aperfeiçoando suas atribuições profissionais. 

A natureza da organização onde trabalha atualmente os egressos do curso de 

Secretariado Executivo da UFS representado no gráfico 11.  

 

Gráfico 11 – Natureza da organização onde o egresso trabalha 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Observa-se que 34% dos respondentes ocupam cargos em esferas públicas, o que 

demonstra um maior interesse dos egressos por concurso público e áreas correlatas, já 30% 

atuam em esfera de serviços, enquanto 20% atuam em instituições de ensino e outros 16% 

responderam que não se aplica. É notório que a maioria dos egressos em Secretariado Executivo 

atua em órgãos públicos, pois eles buscam novas oportunidades através de concursos, pois 
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garante uma estabilidade que é proporcionada por esse tipo de cargo, e o segundo maior 

segmento foi o de serviços. 

 

Gráfico 12 – Aos que não atuam na área de formação, quais os motivos? 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

A partir desta avaliação, verifica-se que 32% dos entrevistados alegam falta de 

perspectiva no mercado de trabalho ocasionada por uma estagnação das diversidades de área a 

serem exercidas, já os 18% relacionam a saturação de profissionais desse meio, Dessa forma, 

18% e 32% dos respondentes tratam sobre novas oportunidades de trabalho em outros setores 

e outros motivos para não trabalharem na área, como a renda salarial. 

 Quanto aos 22 egressos que atuam em outras áreas, foi solicitado que descrevessem 

suas atividades. Essas informações são representadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Egressos não atuantes na área de formação 

Atuação Profissional Frequência Porcentagem (%) 

Administração 8 36% 

Cartório 2 9% 

Financeiro 1 5% 

Logística e Marketing 1 5% 
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Loja de Açaí 1 5% 

Recepção 2 9% 

Saúde 3 14% 

Secretária Escolar 1 5% 

Servidor Público 1 5% 

Aposentado (a) 1 5% 

Desempregado (a) 1 5% 

TOTAL 22 100% 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Dos 50% que afirmam não exercer a profissão de Secretário Executivo, 15 respondentes 

trabalham com algumas funções de gestão, dentre elas, auxiliar administrativo, recepção, 

secretarias escolares, pois, existe também uma diversidade de nomeação quanto às 

funcionalidades do profissional, que muitas vezes é designado para cargos diferentes, e 

executando atividades do profissional de secretariado, 4 dos egressos não exercem função 

específica de Secretariado Executivo, 2 dos egressos não estavam trabalhando no período da 

coleta de dados e somente 1 respondente afirma já está aposentado. 

 

Gráfico 13 – Dificuldades encontradas pelos egressos. 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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Para as dificuldades encontradas após a trajetória acadêmica, buscou-se identificar quais 

seriam essas dificuldades para inserção no mercado de trabalho, 48% dos egressos responderam 

que a falta de valorização da profissão seria o fator de maior influência, enquanto que 18% 

alega  que a falta de experiência seja fator predominante, isso porque a maioria dos secretários 

já advém do mercado buscando especialização, outros 18% não encontraram dificuldade no 

mercado de trabalho após a sua formação, 5% desses egressos não atuam na área e por este 

motivo não souberam opinar sobre essa dificuldade e 2% responderam que seria falta de 

especialização na área. 

No Gráfico 14, evidenciam-se os egressos que estão inscritos no Sindicato das 

Secretarias do Estado de Sergipe (SINSESE).  

 

Gráfico 14 – Inscritos no SINSESE 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Por meio do Gráfico 14, podemos observar que a maioria dos egressos, sendo 93% dos 

pesquisados não estão inscritos no Sindicato das Secretárias e dos Secretários do Estado de 

Sergipe (SINSESE), enquanto somente 7% possuem inscrição ativa no Sindicato. Nota-se a 

falta de interesse individual, talvez motivado pela desvalorização profissional. 
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Gráfico 15 – Posição funcional do egresso na organização onde trabalha 

 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Observa-se que, 15 dos 44 respondentes da pesquisa ocupam cargos administrativos, 

enquanto 6 dos egressos ocupam cargos técnicos, 8 deles ocupam cargos operacionais ou de 

consultoria, 7 deles possuem outros tipos de ocupações, 6 deles ocupam cargos de gerência ou 

supervisão e 2 trabalham com vendas/comercial. Dessa forma, é demonstrada uma diversidade 

de áreas que a profissão propõe, contudo a sua predominância ainda é em cargos 

administrativos, que é uma especialidade onde se destaca esse profissional. 

 

Gráfico 16 – Tempo do egresso na função 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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Os egressos que ocupam a mesma função na organização a menos de 1 ano representam 

32% dos respondentes. Enquanto os que estão na função de 1 a 2 anos são 16% dos 

respondentes. Observa-se através do gráfico que a maioria destes egressos, um total de 30% 

deles ocupa a mesma função de 3 a 5 anos, e 20% deles estão de 6 a 10 anos em sua ocupação, 

enquanto um pequeno percentual de 2% ocupava a mesma função de 11 a 15 anos.  

A seguir é apresentado a tabela 3, destacando a empregabilidade e atuação do egresso 

no mercado de trabalho.  

 

Tabela 3 – Empregabilidade e atuação do egresso 

Percepção sobre o mercado de trabalho 39% Estagnado 

Exerce a profissão da graduação? 50% Sim 

Inicio da atividade profissional 41% Antes da graduação 

Natureza da organização 34% Órgão público 

Motivo por não trabalhar na área de formação 64% Falta de perspectiva / outros 

Atividades dos egressos não atuantes na área 68% Administrativo 

Tempo de ocupação 32% Menos de 1 ano 

Sínsese 93% Não 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Quanto a Empregabilidade e Atuação do egresso no Mercado de Trabalho, a pesquisa 

aponta que o maior percentual dos egressos acredita que o Mercado de trabalho Secretarial 

encontra-se estagnado, e metade desses egressos atuam em área Profissional equivalente ao 

curso de formação. Os egressos que atuam na área de Formação, a maioria afirma que o início 

de sua atividade profissional deu-se antes do ingresso na graduação, e os mesmos atuantes 

afirmam ocupar cargos em esferas públicas, os que não atuam na área de Formação alegam ser 

por falta de perspectiva na área e outros motivos. Fica evidente que os egressos não atuantes 

possui predominância em cargos administrativos. Quanto ás dificuldades encontradas após a 

formação, identificou-se a falta de valorização da profissão, e talvez essa desvalorização seja o 

motivo pela qual a maioria dos egressos não está escrito no Sindicato das Secretárias e 

Secretários do Estado de Sergipe (SINSESE). Em relação ao tempo de ocupação do ingresso 

na função ficou evidente que o maior quantitativo ocupa a função na organização há menos de 

um ano. 
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7.  FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 De acordo com o Gráfico 17 ao Gráfico 20, foi realizada uma análise da Formação 

acadêmica. Onde se coletou dados sobre qual o tipo de conhecimento foi predominante na 

formação acadêmica, onde foi realizado o estágio e foi realizada uma avaliação sobre a estrutura 

curricular, sua formação e expectativas quanto ingressantes. 

 

Gráfico 17 – Conhecimento no curso 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

O Gráfico 17 evidencia sobre o tipo de conhecimento que foi predominante para a 

formação desses egressos, onde 64% dos respondentes informam que a mescla entre a teoria e 

a prática foi fundamental para exercer a profissão, mostrando a importância da teoria exposta 

em sala de aula, bem como a importância do estágio para a consolidação da prática, isso mostra 

que é de grande importância para o discente esse contato com as rotinas de empresas de diversos 

segmentos, para que possam conviver e aprender, colocando em prática a teoria, e adaptando 

sua realidade profissional, tornando-os mais capacitados para o Mercado de trabalho. Enquanto 

34% afirma que somente a teoria foi essencial para sua formação e qualificação, e apenas 2% 

dos respondentes acreditam ser o conhecimento prático o maior fator de conhecimento. 
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Gráfico 18 - Estágio Supervisionado. 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

  

A realização do estágio curricular obrigatório mostra a dinâmica de cada tipo distinto 

de organização, e assim, cada profissional pode ter a percepção de que tipo organizacional mais 

se adapta em seu perfil. É também de grande importância para as organizações, conhecerem a 

profissão e as atividades que são realizadas, sendo assim o estágio obrigatório é muito relevante 

para ambos, graduandos e organizações. 

 

Gráfico 19 – Estrutura do curso 

 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 
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No Gráfico 19, foi apresentada uma avaliação sobre o que os entrevistados pensam a 

respeito da estrutura curricular do curso de Secretariado Executivo. Sendo assim, foram dadas 

quatro posições onde somente uma poderia ser marcada para cada respondente. Dessa forma, 

22 egressos acreditam que o curso de Secretariado Executivo oferece técnicas necessárias para 

a inserção no mercado de trabalho, contudo 15 dos pesquisados afirmam que o curso apresenta 

uma grade curricular desatualizada e precisa de mais referenciais para a evolução e egresso no 

campo de trabalho.  Além disso, 5 egressos relataram que o aprendizado em outros idiomas 

deveriam ser mais extenso e explorado, enquanto apenas 2 acreditam que somente o inglês deve 

ser mais trabalhado. Diante dos fatos supracitados, chegou-se a conclusão que 50% dos 

entrevistados demonstram satisfação com a grade curricular oferecida pela UFS, enquanto os 

outros 50% não estava satisfeitos com a grade curricular do curso e acreditam que mudanças 

poderiam ajudar ao egresso, quando esses adentrassem ao Mercado de Trabalho. 

No Gráfico 20, será descrito expectativa do egresso. 

 

Gráfico 20 – Expectativas Do Egresso Quanto Ao Curso Escolhido. 

 
Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Neste item, foram apresentados os dados quanto á expectativa dos egressos do curso. 

Podemos notar que o curso atingiu as expectativas dos discentes visto que, 36 dos 44 egressos 

entrevistados afirmaram que obtiveram suas expectativas atingidas ou superadas. Pode ser 

analisado com esses dados o quanto a vivencia no curso, assim como os objetivos que o curso 
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oferece para os discentes é realmente desenvolvido e apresentado no decorrer do curso, 

tornando assim graduandos e egressos satisfeitos com os conteúdos que lhes são ofertados. 

A seguir é apresentado a tabela 4, em relação a formação acadêmica do egresso.  

 

Tabela 4 – formação acadêmica 

Conhecimento predominante 64%  Teórico e prático 

Setor que realizou estágio 57%  Setor privado 

Estrutura curricular do curso 50% Técnicas necessárias  

Expectativas sobre o curso 82%  Atingiu/superou as expectativas 

Fonte: Avaliação realizada durante pesquisa (2019) 

 

Em relação à formação acadêmica fica evidente que o conhecimento de maior 

importância para os egressos, é a junção da teoria e prática que pode ser aplicado no estágio 

curricular obrigatório, sendo este realizado com mais frequência em setores de empresas 

privadas. Em relação à estrutura curricular do curso, fica notório que os egressos aprovam as 

técnicas oferecidas pelo curso para inserção deles no mercado de trabalho, assim como também 

obtiveram suas expectativas atingidas quanto egressos sobre a escolha do curso. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise sobre o perfil, formação e principais 

campos de atuação do profissional de secretariado executivo a partir de levantamento sobre 

egressos da Universidade Federal de Sergipe. 

Mediante os objetivos apresentados no trabalho ficou perceptível que a  maioria dos 

egressos do curso de Secretariado Executivo da UFS são do sexo feminino, com  faixa etária 

de 31 à 40 anos, possui renda familiar entre R$ 1.451,00 á R$ 2.900,00, ingressou na UFS por 

meio de vestibular, deu-se a escolha do curso por ele oferecer diversidade de especializações, 

não dominam outra língua, têm como prazo médio para concluir o curso 6,5 anos e demonstram 

estar satisfeitos com a escolha do curso de formação. 

 Quanto a atuação e empregabilidade 50% dos egressos encontram-se atuando na área 

de formação. Ficou perceptível que os principais campos de atuação dos egressos não atuantes 

na área de formação têm predominância em setores administrativos. 

De acordo com a formação, foi possível analisar o interesse dos estudantes em ingressar 

no curso de Secretariado Executivo da UFS e seguir carreira na área após formação. Essa análise 

atende pela diversidade de especialização/Carreira, pelo exercício de atividades relacionadas à 

profissão e a possibilidade de prestação de concursos público. A maior dificuldade encontrada 

para a não inserção no mercado de trabalho é falta de desvalorização da profissão.  

Com base nos dados coletados na presente pesquisa, é possível apontar que todos 

objetivos foram alcançados, pois mediante a pesquisa realizada pode ser observado cada ponto 

pesquisado. 

Portanto, conclui-se que a exigência de qualificações para profissionais dessa área é 

imprescindível para a atuação nos segmentos organizacionais que atuam esses egressos. Isso 

pode ser explicado pela relação entre a formação acadêmica e a área de atuação profissional 

que delimita a necessidade de ampliação do conhecimento através do estágio fora do campo 

acadêmico. 

Os dados apresentados no decorrer da monografia foram frutos de um processo de 

leitura e pesquisas bibliográficas. Este trabalho, portanto, abre uma proposta de conhecimento 

para a análise do Perfil, formação e campos de atuação desse egresso. 

As principais limitações foram o acesso aos respondentes do questionário, pois muitos 

endereços eletrônicos estavam desatualizados, o que reduz o volume de respostas, dificultando 
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a generalização dos resultados. Visando pesquisas futuras sugere-se a elaboração de uma 

plataforma mais atualizada. 
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APÊNDICE A 

 

Este roteiro é parte da pesquisa: EGRESSOS DO CURSO DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO: Uma Análise do Perfil, Formação e Empregabilidade, desenvolvida como 

trabalho de conclusão de curso de Secretariado Executivo Bacharelado da Universidade Federal 

de Sergipe e tem por objetivo coletar dados referente a atuação dos egressos do curso de 

Secretariado Executivo da UFS. 

 

Perfil do Egresso em Secretariado Executivo da UFS 

 

1. Nome Completo: 

 

2. Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

3. Faixa etária 

(  ) 20 a 30 anos 

(  ) 31 a 40 anos 

(  ) 41 a 50 anos 

 

4. Estado Civil:  

(   ) Casado/União Estável 

(   ) Separado/Divorciado 

(   ) Solteiro 

 

5. Qual sua renda familiar? 

(   ) Até R$ 1.449.99 

(   ) de R$ 1.450,00 a R$ 2.899,99 

(   ) de R$ 2.900,00 a R$ 7.249,99 

(   ) de R$ 7.250,00 a R$ 14.499,99 

(   ) de R$ 14.500,00 ou mais 
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6. Qual sua cidade e o Estado de nascimento? 

 

Cidade: _______________Estado: ________________ 

 

7. Qual sua cidade e o Estado de residência atual? 

Cidade: _______________Estado: ________________ 

 

8. Qual foi a forma de ingresso/entrada no Curso de Secretariado? 

(   ) Vestibular 

(   ) Transferência interna 

(   ) Transferência externa 

(   ) Outra: Qual?_____________ 

 

9. Por que você escolheu o Curso de Secretariado Executivo? 

(   ) Conseguir promoção no emprego  

(   ) Diversidade das alternativas de especialização/carreira  

(   ) Prestar Concurso público  

(   ) Familiares e amigos  

(   ) Para obter um diploma de nível superior  

(   ) Por já exercer atividades relacionadas ou semelhantes ao profissional de secretariado  

(   ) Complemento para o desenvolvimento profissional  

(   ) Existência de amplo mercado de trabalho  

(   ) Maiores oportunidades no mercado de trabalho  

(  ) Formação focada e direcionada para a área de conhecimento especifica de Secretariado 

(   ) Vocação  

(   ) Falta de outra opção  

(   ) Por ser o único curso noturno em minha cidade 

 

10. Ano de ingresso e ano de conclusão do curso?     

                           

11. Considerando-se suas expectativas iniciais como ingressante, pode-se dizer que: 

(   ) O curso atingiu minhas expectativas  

(   ) O curso superou minhas expectativas  

(   ) O curso ficou abaixo de minhas expectativas  
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12. Você possui formação complementar / continuada? 

(   ) Especialização/ MBA  

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado  

(   ) Nenhuma 

 

13. Idiomas que domina (leitura, fala, e escrita), além do português: 

(   ) não se aplica  

(   ) Inglês        -   (   ) Básico    (   ) Intermediário   (   ) Fluente 

(   ) espanhol   -   (   ) Básico    (   ) Intermediário   (   ) Fluente 

(   ) alemão      -   (   ) Básico    (   ) Intermediário   (   ) Fluente 

(   ) Francês     -    (   ) Básico   (   ) Intermediário   (   ) Fluente 

(   ) Outros. Quais: ___________________________________ 

 

14. Escolheria o Curso de Secretariado Novamente?  

(    ) Sim 

(   ) Não 

 

ATUAÇÃO E EMPREGABILIDADE DO EGRESSO  

 

15. Qual a sua percepção sobre mercado de trabalho do Secretário Executivo?  

(   ) Estagnado  

(   ) Em decadência  

(   ) Em ascensão  

(   ) Bem posicionado  

(   ) Não sei opinar? 

 

16. Você exerce a profissão ao qual se formou? 

(   ) Sim 

(   ) Não. Ir para questão 19 

 

17. Em caso positivo, qual início da atividade profissional: 

(   ) Iniciou antes da graduação  

(   ) Iniciou durante a graduação  
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(   ) Iniciou atuação até um ano de formado  

(   ) Iniciou de 1 a 3 anos de formado  

(   ) Após 3 anos de formado 

 

18.  Qual a natureza da organização onde trabalha atualmente ou mais recente? 

(   ) Agropecuária  

(   ) Comércio 

(   ) Indústria 

(   ) Instituição de ensino 

(   ) Órgão público 

(   ) Serviços 

(   ) Outros: Quais?__________________________ 

 

19. Em caso negativo, qual área de trabalho você atua? 

 

20. Em caso negativo, qual motivo de você não atuar na profissão na qual é formado? 

 

(  ) Falta de perspectiva de carreira  

(   ) Mercado de trabalho saturado  

(  ) Melhor oportunidade em outra profissão  

(  ) Outro  

 

21. Caso trabalhe em outra área, descreva suas atividades. 

 

22. Quais foram ás dificuldades encontradas depois de formado no Curso de Secretariado 

Executivo: (Marque apenas 3 opções).  

 

(   ) Falta de Conhecimento teórico  

(   ) Falta de experiência profissional  

(   ) Falta de oportunidades 

(   ) Não atuo na área administrativa  

(   ) Falta de conhecimento sobre as exigências no mercado de trabalho  

(   ) Não tive dificuldade 

(   ) Alta concorrência na área desejada  
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(   ) Pouca/Ausência de especialização  

(   ) Outra.  Qual? ________  

 

23. Você está inscrito SINSESE (Sindicato das secretárias e secretários do estado de Sergipe)? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

24. Considerando apenas a sua ocupação principal, em que posição funcional você se encontra 

atualmente na organização?  

 

(   ) Presidência / Proprietário/ Empresário/ Sócio 

(   ) Gerência  

(   ) Supervisão  

(   ) Auxiliar  

(   ) Consultoria 

(   ) Docência  

(   ) Técnico  

(   ) Vendas/Comercial  

(   ) Operacional  

(   ) Outra: Qual?_________________________ 

 

25. Há quanto tempo você está nessa ocupação? 

 (   ) Menos de 1 ano.  

(   )  1 a 2 anos  

(   )  3 a 5 anos 

(   )  6 a 10 anos 

(   )  11 a 15 anos  

(   ) 16 a 20 anos  

(   ) Mais de 20 anos 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

26. Qual tipo de conhecimento foi predominante em sua formação acadêmica? 

(   ) Teórico 

(   ) Prático 

(   ) Teórico e Prático? 

 

27. Em qual setor da economia realizou estágio supervisionado? 

(   ) Setor Público  

(   ) Setor Privado 

 

28.  Qual a importância do estágio durante a formação em secretariado      

 Executivo? 

 

29. Que avaliação você faz sobre a estrutura curricular do curso e sua formação e a expectativa 

do mercado de trabalho em relação à atuação do Secretário Executivo? 

 

30. Você estava preparado para o mercado de trabalho quando se formou? 

(   ) Muito 

(   ) Razoavelmente 

(   ) Pouco  

(   ) Nada 

 


