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RESUMO 

 

A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

DA UFS QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

AUTORA: Alexsandra Santos Bomfim 

ORIENTADOR: Profº. Dr. Thadeu Vinícius Souza Teles 

 

As Atividades Complementares são práticas acadêmicas referentes a habilidades, 

conhecimentos, competências e atitudes adquiridas fora e dentro do ambiente universitário 

que visam o enriquecimento profissional do aluno, expandindo seu currículo com 

experiências e vivências acadêmicas internas ou externas ao curso e consequentemente 

desencadeiam maior probabilidade de sucesso na carreira. Esse trabalho teve como objetivo 

analisar a percepção dos alunos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

de Sergipe sobre a efetiva contribuição das Atividades Complementares para a carreira 

profissional. Para isso, inicialmente foram analisados os documentos curriculares que regem o 

referido curso de graduação. Posteriormente, a coleta de dados foi realizada através de um 

questionário online com questões fechadas, aplicado aos discentes do referido Curso e 

Institutição por meio do Google Forms. A pesquisa se classifica como quantitativa em relação 

à abordagem e descritiva em relação à natureza. Os resultados mostraram que a percepção 

adquirida pelos alunos em relação às atividades complementares é positiva, reforçando que as 

atividades desenvolvidas em diversos cenários de prática confirmam que diferentes lacunas de 

aprendizagem devam ser efetivamente utilizadas para o desenvolvimento de competências 

específicas. 

 

Palavras-chave: Atividades Complementares. Secretariado Executivo. Discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

THE PERCEPTION OF STUDENTS IN THE EXECUTIVE SECRETARIAT 

COURSE OF UFS REGARDING THE PROFESSIONAL CONTRIBUTION OF 

COMPLEMENTARY ACTIVITIES 

 

AUTHOR: Alexsandra Santos Bomfim 

ADVISOR: Profº. Dr. Thadeu Vinícius Souza Teles 

 

Complementary Activities are academic practices related to skills, knowledge, competences 

and attitudes acquired outside and within the university environment that aim at the student’s 

professional enrichment student, expanding their curriculum with academic experiences and 

internal or external to the course and consequently trigger greater likelihood of success in 

career. This paper aimed to analyze the perception of the students of the Executive Secretariat 

course of the Federal University of Sergipe about the effective contribution of 

Complementary Activities to their professional career. To this end, the curriculum documents 

governing the mentioned undergraduate course were initially analyzed. Subsequently, the data 

collection was performed through an online questionnaire with closed questions, applied to 

the students of that Course through Google Forms. The research is classified as quantitative in 

relation to the approach and descriptive in relation to nature. The results has shown that the 

perception acquired by students regarding complementary activities is positive, reinforcing 

that the activities developed in different practice scenarios confirm that different learning gaps 

should be effectively used for the development of specific competences. 

Keywords: Complementary Activities. Executive Secretariat. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O mercado de trabalho cada dia se torna mais competitivo e exige dos profissionais 

novos conhecimentos. As grandes exigências das empresas se devem ao processo de 

globalização e avanços tecnológicos que trazem impactos significativos, e isso faz com que os 

profissionais tenham que se adaptar à nova realidade, buscando novos conhecimentos e 

soluções inovadoras para cada situação-problema. 

Décadas atrás, via-se o mercado de trabalho valorizando os profissionais especialistas 

com domínio em área específica. Hoje em dia, as empresas procuram por profissionais 

qualificados e capazes de desenvolver várias atividades, com conhecimentos em diversas 

outras áreas, além do comprometimento com aperfeiçoamento constante. 

O aperfeiçoamento profissional se tornou um parâmetro para quem está em busca de 

um lugar no mercado. Os perfis profissionais andam passando por grandes mudanças, 

acarretando novos conceitos e atividades, com exigências cada vez maiores quanto à 

qualificação do profissional, à capacidade de adaptação, à dinâmica da organização, mas 

como também se sobressair bem em situações singulares, saber resolver da melhor forma cada 

problema. O Secretário Executivo está submetido de forma direta a estas mudanças, pois 

sendo ele um profissional que deve ser capaz de desenvolver várias atividades de forma 

efetiva, empreendedora e dinâmica, deve estar se atualizando de forma constante, buscando 

novos conhecimentos e complementando-os.  

Em relação à formação, no âmbito do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), não diferente de outros, têm-se a obrigatoriedade da 

realização de Atividades Complementares (A.C.), além das disciplinas obrigatórias e 

optativas, para conclusão do curso e, consequentemente, obtenção do diploma. Considerando 

que estas atividades devem incentivar os discentes a perceber novos rumos profissionais, 

explorando outras áreas relacionadas e fora da grade curricular do curso, esta pesquisa tem a 

finalidade de responder a seguinte problemática: Qual é a percepção dos alunos sobre a 

efetiva contribuição das atividades complementares para a formação profissional no curso de 

Secretariado Executivo da UFS? 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a percepção dos alunos do curso de 

Secretariado Executivo da UFS sobre a efetiva contribuição das Atividades Complementares 

para a carreira profissional. Tendo como objetivos específicos: identificar o contexto e a 

configuração das atividades complementares do curso de Secretariado Executivo da UFS, 

verificar os meios mais utilizados pelos discentes para o desenvolvimento das atividades 
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complementares e descrever a percepção dos discentes do curso de Secretariado Executivo da 

UFS quanto às atividades complementares. 

É importante a compreensão dos discentes quanto à realização das atividades 

complementares e sua contribuição para o futuro profissional, pois à medida em que são 

desenvolvidas afloram suas afinidades no que condiz às habilidades, conhecimentos, 

competências e atitudes. As percepções adquiridas fora do ambiente universitário e no período 

de graduação visam o enriquecimento profissional do aluno, expandem seu currículo com 

experiências e vivências acadêmicas internas ou externas ao curso e consequentemente 

desencadeiam probabilidade de sucesso na carreira. Além disso, é relevante para o 

Departamento de Secretariado Executivo (DSE) conhecer o nível de entendimento dos alunos 

quanto a este quesito, bem como os meios mais utilizados para desenvolver as  atividades 

complementares exigidas pelo Ministério da Educação (MEC) no curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, abrangendo várias publicações 

referentes ao tema, dando especial enfoque aos autores: Sabino e Rocha (2004), Sabino 

(2007) e Silva (2008). Quanto à abordagem a pesquisa foi quantitativa e quanto à natureza foi 

descritiva, utilizando como método um questionário com questões fechadas, aplicado aos 

discentes de matrícula ativa do curso de Secretariado Executivo da UFS, por email através do 

Google Forms, com o intuito de analisar e descrever a opinião dos discentes quanto ao 

assunto.  

O capítulo 2 apresenta as Diretrizes Curriculares para a formação superior, um breve 

histórico da profissão de Secretariado, as mudanças ocorridas em suas características e 

atribuições até os dias atuais. Também é abordado sobre o curso de Secretariado Executivo na 

Universidade Federal de Sergipe, bem como seu projeto pedagógico, sua estrutura curricular e 

as atividades complementares exigidas.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada, com uma descrição de todos os passos 

da pesquisa de campo, citando os métodos e os instrumentos de coleta de dados. No capítulo 4 

é apresentada as análises e resultados da pesquisa de campo realizada com os discentes do 

curso de Secretariado Executivo da UFS. Por fim, o capítulo 5, apresenta as conclusões 

principais da pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A fundamentação teórica vem apresentar alguns estudos sobre o tema de determinada 

pesquisa, fazendo uma revisão da literatura já existente, como as teorias e críticas acerca do 

assunto e, consequentemente os trabalhos realizados que as tomam como referências. É dessa 

forma que o autor do trabalho e o leitor, têm conhecimento de trabalhos que já foram 

realizados sobre o assunto, tendo assim mais consistência e contextualização na pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 224), “a finalidade da pesquisa científica não é apenas 

um relatório ou descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um 

caráter interpretativo, no que se refere aos dados obtidos”.  

Complementando o entendimento de teoria, Martins e Theóphilo (2009, p. 28), 

comparam as teorias “às redes lançadas com o objetivo de recolher o que se denomina mundo: 

para dominá-lo, raciociná-lo, enfim, compreendê-lo. Acredita-se que a sistematização e busca 

de seguras explicações dos acontecimentos constituem objetivos das teorias”.  

Portanto, é de suma importância correlacionar a pesquisa com o referencial teórico, 

pois este serve de base para interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou 

levantados. 

 

2.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO 

SUPERIOR 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) são normas obrigatórias impostas pelo 

Governo Federal e orientam sobre como devem ser elaborados os currículos acadêmicos em 

diferentes níveis de ensino, da educação infantil até a graduação e pós-graduação. Sendo 

assim, quando uma faculdade oferece um novo curso de graduação, é preciso elaborar uma 

grade curricular seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN (nº. 9394/96) está baseada 

no princípio do direito universal à educação para todos. Ela explica as finalidades dos 

diferentes níveis de ensino e o que é essencial para que todos tenham uma educação 

igualitária. 

De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras 

(ForGRAD), com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN 

(nº. 9394/96) passa a existir o registro das diretrizes gerais, pelas quais haverá orientação para 

a elaboração de currículos dos cursos de graduação superior. O ForGRAD também elaborou e 
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aprovou, em maio de 1999, o Plano Nacional de Graduação (PNG), buscando orientar as 

atividades de graduação nas Instituições de Ensino Superior (IES) e também para apresentar 

diretrizes, parâmentros e metas para o seu desenvolvimento concreto.. 

Entende-se que o estabelecimento de diretrizes gerais para elaboração de currículos é a 

ação básica para o planejamento nacional de ensino, então, ao qualificar as diretrizes 

curriculares o PNG considera que o Projeto Pedagógico expressa a prática pedagógica do(s) 

curso(s), dando direção à ação docente, discente e gestores. Segundo o ForGRAD, para que 

estas questões se efetivem fazem-se necessárias mudanças estruturais no contexto acadêmico 

a fim de que novas opções de cursos e currículos sejam experimentadas, como também outras 

alternativas didáticas e pedagógicas sejam implementadas. 

 

Neste sentido, as IES devem reformular suas políticas de graduação procurando 

superar as práticas vigentes derivadas da rigidez dos currículos mínimos, traduzida 

em cursos com elevadíssima carga horária, número excessivo de disciplinas 

encadeadas em sistema rígido de pré-requisitos, em cursos estruturados mais na 

visão corporativa das profissões do que nas perspectivas da atenção para com o 

contexto científico-histórico das áreas do conhecimento, do atendimento às 

demandas existentes e da indução de novas demandas mais adequadas à sociedade 

(BRASIL, 2018).   

 

Para apresentação de propostas para as novas Diretrizes Curriculares dos cursos 

superiores, bem como ampliação da discussão, o MEC, por intermédio da Secretaria de 

Educação Superior (SESu), através do edital nº. 04/97 convocou as Instituições de Ensino 

Superior (IES). Afinal, é a própria comunidade acadêmica, em trabalho conjunto com os 

demais interessados, que poderiam validar uma proposta, a qual possuirá um impacto 

profundo de transformação do perfil de educação superior no país. No edital nº. 04/97 

constam orientações básicas como: Orientação geral para a Organização das Diretrizes 

Curriculares; Perfil desejado do formando; Competências e habilidades desejadas; Conteúdos 

curriculares; Duração dos cursos; Estruturação modular dos cursos; Estágios e Atividades 

Complementares; Conexão com a avaliação institucional, entre outras. 

O ForGRAD participou no processo de elaboração das Diretrizes Curriculares, 

desencandeado pelo Edital nº. 04/97 da SESu/MEC e teve representantes no grupo de trabalho 

coordenado pela SESu que tinha como objetivo sistematizar essas propostas por áreas de 

conhecimento, com a finalidade de encaminhá-las ao Conselho Nacional de Educação. O IES 

e o grupo de trabalho da ForGRAD seguiram as determinações de forma expressas no Edital 

04/97 da SESu/MEC. O edital definiu os elementos que devem constituir as diretrizes 

curriculares, bem como o perfil juntamente com as competências e habilidades, os conteúdos 
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da grade curricular, duração dos períodos dos cursos, estrutura dos módulos, estágios,  

atividades complementares e entre outras 

De acordo com o relatório do MEC, o Parecer do CNE/CES 776/97 estabeleceu 

orientação geral para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e entre outras 

considerações estabeleceu alguns princípios visando assegurar a flexibilidade e a qualidade da 

formação oferecida aos estudantes. Em destaque segue o princípio de nº 04, 05 e 06 que 

abordam a importância dos discentes terem contato com diversas atividades a fim de expandir 

seus conhecimentos e explorar vários caminhos.  

 

[...] 4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações 

diferenciadas em um mesmo programa;  

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno;  

6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência 

profissional julgada relevante para a área de formação considerada [...]. (BRASIL, 

2018) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN (nº. 9394/96) foi um 

marco na regulamentação do ensino no país e trouxe importantes inovações já que foi possível 

verificar avanços significativos. De acordo com Castro (2016, p. 2): “A contribuição da 

LDBN para a educação no Brasil é inegável. Responsável por regulamentar a estrutura e o 

funcionamento do sistema de educação do país, a lei definiu os objetivos a serem atingidos 

reforçando o caráter federativo da educação brasileira.”  

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de 

Graduação foi relevante para sanar as necessidades das universidades e da comunidade 

acadêmica em geral, flexibilizando as normas e regras a serem seguidas no processo de 

formação profissional. Tornou-se a base das novas formulações para o desenvolvimento de 

um ensino eficiente e de qualidade ofertado pelas instituições de ensino superior, com a 

garantia de uma formação profissional adequada às diversas áreas de atuação e conhecimento. 

 

2.2 FORMAÇÃO SUPERIOR EM SECRETARIADO  

 

A profissão de secretário, desde o seu surgimento, passou por várias transformações. 

Inicialmente era exercida por homens no século IV a.C, chamados nessa época de escribas, e 

logo depois na Idade Média, a função passou a ser exercidas por monges. 
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Na Mesopotâmia e no Egito foi desenvolvido o sistema de represamento e de 

irrigação, levando assim a um fato inevitável, que foi o crescimento da população. Com isso, 

surgiu a necessidade de um órgão de controle social para registrar o que se realizava. Assim, 

surgiu a escrita, e com ela, os escribas que eram encarregados por todo o processo de registro, 

como o de colheita, de produção agrícola, de artefatos, de impostos, etc.  

 

Por tratar-se de profissão especializada, o escriba – que poderíamos, historicamente, 

chamar de primeiro secretário, constitui uma classe muito importante na Era 

Egípcia, usufruindo com exclusividade da oportunidade de carreira no serviço 

público, ou ainda, como administrador de propriedades, já que tinha amplos 

conhecimentos em matemática, contabilidade, processos administrativos gerais, e 

até mesmo em áreas específicas como agrimensura, mecânica e desenho 

arquitetônico (SABINO, ROCHA, 2004, p. 4). 

 

Para ser escriba, era necessário frequentar importantes escolas da época, inserindo-se 

assim na classe culta, onde tinha a possibilidade de ocupação de cargos mais elevados no 

setor público. Sabino e Rocha (2004, p. 5) relata que “pela diversidade de conhecimentos, tal 

profissão poderia honrar a origem de muitas outras da atualidade, mas uma das práticas dos 

Escribas, define-se como, particularmente, ligada ao Secretariado: a assessoria direta ao seu 

superior, principalmente na escrita.” 

Com a revolução comercial e industrial, a mulher surge aos poucos no mercado de 

trabalho. Após a Guerra Mundial sua presença intensificou mais ainda, pois houve escassez de 

mão-de-obra masculina no mercado. No Brasil, a secretária se destaca na década de 50, 

mesma época em que houve a inserção de cursos voltados para a área como Técnico em 

Secretariado e datilografia.  

Nota-se, portanto, que, desde os primórdios, a profissão de Secretário é bastante 

conceituada no mundo dos negócios, com profissionais competentes que buscam sempre 

aprimorar seus conhecimentos em diversas áreas nascendo assim o profissional proativo e 

capacitado para assessorar de forma eficiente os administradores ou até mesmo empreender 

de forma inteligente seu próprio negócio. 

Segundo Azevedo e Costa (2006, p. 17): “Nas décadas de 60 e 70 vemos a expansão 

da profissão, mas somente a partir dos anos 80 a categoria conseguiu, por meio de muita luta a 

regulamentação da profissão, com a promulgação da Lei nº. 7.377, de 30 de setembro de 

1985”, a qual ampliava a educação dos secretários ao nível superior. Já nas décadas de 80 e 

90, o secretário passou a ter um desempenho multifuncional, com atuação dinâmica, 

exercendo função de assessoramento, com poder decisório e atuação em equipe, conquistando 

um espaço evidente na estrutura organizacional. A Lei nº. 7.337, de 30 de setembro de 1985 
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foi complementada através da Lei nº. 9.261/96, levando uma grande conquista para a 

profissão. 

Considerando as condições do mercado na época e com a aprovação da Lei nº. 7.377, 

de 30 de setembro de 1985, a formação acadêmica se tornou obrigatória para atender às 

grandes mudanças, que eram constantes. Assim, os cursos de graduação em Secretariado 

Executivo precisam reformular seus currículos periodicamente para suprir de forma 

satisfatória a demanda do mercado por profissionais efecientes e capacitados, com domínio no 

mundo empresarial.  

Em 11 de março de 2004, depois de muita luta e união da categoria, foi aprovado o 

Parecer CES/CNE nº. 102/2004 como modelo de referência para organização curricular pelos 

cursos de graduação em Secretariado Executivo e visava a qualidade do ensino e capacitação 

adequada para o efetivo desempenho profissional. Essa conquista se concretizou com a 

aprovação, em 03/06/2005, da Resolução CES/CNE nº. 03 de 23 de junho de 2005 que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Secretariado 

Executivo. 

Referindo-se ao profissional de Secretariado, Medeiros e Hernandes (2003, p. 212), 

dizem que esse profissional acompanhou a evolução do mercado de trabalho, transformando-

se em assistente executivo, capaz de dar suporte ao executivo através de suas habilidades 

genéricas e conhecimentos específicos da área em que atua. São, justamente, essas qualidades 

que tornam o secretário um profissional com os requisitos esperados pelos executivos, pois 

desempenham funções de assessoria que os desoneram de trabalhos especializados e 

rotineiros. Eles acabam realizando tarefas que antes eram da competência do executivo. Nota-

se que, “é um profissional administrativo que possui um domínio de habilidades de escritório, 

demonstra a habilidade para assumir responsabilidade sem supervisão direta, iniciativa de 

exercícios e julgamento, e toma decisões dentro do âmbito de autoridade”. (SABINO e 

ROCHA, 2004, p. 94) 

Os possíveis fatores responsáveis pelo sucesso deste profissional de Secretariado estão 

ligados ao perfil exigido pelo mercado no terceiro milênio, no qual busca-se profissionais com 

capacidade empreendedora, capazes de trabalharem em grupo, com postura ética, e 

determinação para enfrentar desafios, apresentar ideias, com comprometimento e competência 

para o desenvolvimento de suas atividades. Essas características são da seara do profissional 

de Secretariado, pois se espera deste profissional uma qualificação e atualização contínua. 

Ao concluir um curso superior de Secretariado Executivo, o profissional estará se 

habilitando para atuar na organização junto a altos escalões de organizações públicas e 
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privadas, planejando e organizando a rotina de trabalho dos executivos e dos setores onde 

estão lotados, fazendo a ponte com as demais áreas empresariais, bem como realizar 

arquivamento de documentos, redação de cartas e ofícios, além de exercer capacidade 

empreendedora utilizada na organização e condução de eventos.  É de suma importância que o 

profissional de Secretariado Executivo conheça a instituição que trabalha, seu organograma e 

seu produto, ficando em posição de tomar decisões por delegação, assumindo papéis 

polivalentes e deixando o executivo com mais tempo para tratar de assuntos referentes às 

estratégias da empresa. 

A Resolução nº. 03, de 23 de junho de 2005, parágrafo único do artigo 3º, cita em seu 

texto um aspecto importante do profissional de Secretariado. 

 

O bacharel em Secretariado Executivo deve apresentar sólida formação geral e 

humanística, com capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos e 

realidades inerentes à administração pública e privada, ser apto para o domínio em 

outros ramos do saber, desenvolvendo postura reflexiva e crítica que fomentea 

capacidade de gerir e administrar processos e pessoas, com observância dos níveis 

graduais de tomada de decisão, bem como capaz para atuar nos níveis de 

comportamento microorganiacional, mesoorganizacional e macroorganizacional. 

(BRASIL, 2018) 

 

As possíveis contribuições para o sucesso deste profissional de Secretariado Executivo 

estão ligadas às competências e habilidades exigidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de graduação em Secretariado Executivo, que por sua vez interage com o perfil 

exigido pelo mercado no terceiro milênio, conforme é explanado no art 4º. da Resolução 

03/2005 do MEC: 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I – capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas 

organizações; 

II – visão generalista da organização e suas peculiares relações hierárquicas e inter-

setoriais; 

III – exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 

IV – utilização de raciocínio lógico, crítico e nalítico, 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 

inter-pessoais ou inter-grupais; 

VI – receptividade e liderança pra o trabalho em equipe, na busca de sinergia; 

VIII – adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria de qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 
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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 de 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. (BRASIL, 2018) 

 

Essas características são da seara do profissional de Secretariado, pois é esperado 

deste profissional qualificação e atualização contínua dos processos para acompanhar o 

mercado de trabalho e sua flexibilidade, já que atualmente ele tem sido considerado o assessor 

executivo e administrador de informações que assessora a direção a processar e organizar 

informações.  

Entre outras observações da resolução do MEC nº. 03/2005, ela define o que os 

projetos pedagógicos do curso de graduação em Secretariado Executivo poderão admitir nas 

linhas de formação específicas e deixa claro a exigência de que o formando tenha capacidade 

e aptidão para entender as questões com domínio em diversas áreas. Ainda em seu projeto 

pedagógico, o curso de Secretariado Executivo deverá contemplar os seguintes campos 

interligados de formação: conteúdos básicos, conteúdos específicos e conteúdos teórico-

práticos.  

No artigo 8º, da resolução do MEC nº 03/2005, as atividades complementares estão 

definidas como componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, 

de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridades das organizações e com as ações de extensão junto à 

comunidade. Importante frisar o parágrafo único do artigo 8º, no qual se lê que “as Atividades 

Complementares se constituem componentes curriculares enriquecedores e implementadores 

do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado” 

(BRASIL, 2005).  

No estágio supervisionado o objetivo é que o discente coloque em prática tudo aquilo 

que aprendeu em sala de aula, diferente das Atividades Complementares que são 

implementadoras funcionando como outras ramificações de conhecimentos e áreas que não 

estão agregadas à grade curricular e tem como objetivo o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do discente, abrangendo a prática de estudos e 

atividades. 
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2.2.1 O curso de Secretariado Executivo na Universidade Federal de Sergipe 

 

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

2007 com o recurso do Reuni, que é um Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras, no Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA), juntamente com os cursos de Turismo, Biblioteconomia e 

Relações Internacionais. 

De acordo com Sabino (2017), a formação do curso de Secretariado Executivo na 

Universidade Federal de Sergipe foi ponto de pauta em uma reunião ordinária no Conselho 

Departamental do Curso de Administração, realizada no dia 12 de abril de 2006, no qual 

foram propostos pelo professor Napoleão, à época membro do CONEP, que fossem criados os 

cursos de graduação em Turismo, Secretariado Executivo, Publicidade e Propaganda e 

Biblioteconomia. Inicialmente, a resistência para a criação do curso parecia residir na dúvida 

de que haveria demanda de alunos. Apesar do cenário sergipano da época estar apresentando 

uma elevação dos índices de empregos formais e empresas constituídas, as instâncias 

superiores da UFS julgavam o Secretariado como uma atividade não dependente de uma 

educação específica. 

 

Enquanto, em âmbito nacional, os representantes do campo comemoravam a 

conquistas das Diretrizes Curriculares para o curso de Secretariado Executivo, por 

meio da Resolução CNE/CES nº. 03, de 23 de junho de 2005, a educação superior 

para os secretários sergipanos restava inexistente. Naquele momento, o campo se 

configurava pela maior participação de secretários práticos, estabelecendo um 

cenário destoante do pretendido credenciamento sob base do rol de conhecimentos 

específicos. (SABINO, 2017, p. 247)  

 

Sabendo que a abertura do curso de Secretariado Executivo na UFS dependia da 

reitoria, o Sindicato das Secretárias e dos Secretários do Estado de Sergipe (SINSESE) em 

reunião fez o pedido de criação do curso e esse foi acolhido sem resistências ou 

questionamentos por parte do reitor. Segundo Sabino (2017, p. 249), em agosto de 2006, por 

meio do Parecer nº. 21/DEPAE a diretora do Departamento de Apoio Didático Pedagógico, 

professora Djalma Andrade, pronunciou-se favorável à criação do curso e encaminhou a 

proposta para a Pró-Reitoria de Graduação. Esta, por sua vez, remeteu o processo para a 

presidência do CONEPE, o qual ficou com a responsabilidade para análise e parecer final do 

Conselheiro do CONEPE, professor Alceu Pedrotti. Em 30 de agosto de 2006, em reunião 

extraordinária, o parecer recebeu decisão unânime pela aprovação do projeto pedagógico. 
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Conforme as Diretrizes Curriculares, para a criação do Curso de Secretariado 

Executivo na Universidade Federal de Sergipe, foi necessária a criação do Projeto 

Pedagógico, a Resolução nº. 75/2006/CONEP. Nela estabelece-se sob regime de créditos, a 

carga horária das disciplinas obrigatórias e optativas.   

De acordo com Sabino (2017), a Resolução nº. 76/2006/CONEPE, tratou sobre a 

departamentalização e o ementário do Curso de Graduação de Secretariado Executivo e na 

Resolução nº. 77/2006/CONEPE, estabeleceu as normas de estágio.  

 

Uma vez aprovado naquela instância, o projeto pedagógico juntou-se aos de outros 

treze novos cursos para ser encaminhado ao professor Ricardo Oliveira Lacerda de 

Melo, membro do CONSU. Esse relator foi favorável à criação de todos os cursos 

submetidos à sua análise, mencionando entre as razões os benefícios da ampliação 

das alternativas de formação superior para a população sergipana. Em reunião 

ordinária do CONSU, ocorrida em 10 de novembro de 2006, o parecer do professor 

Ricardo Melo recebeu a aprovação daquela instância, resultando na Resolução nº 

41/2006/CONSU que criou o curso de Secretariado Executivo na UFS. (SABINO, 

2017, p. 250) 

 

O curso de Secretariado Executivo teve seus primeiros ingressantes em 2007 através 

do vestibular, no qual foram oferecidas 50 vagas para o período noturno com aulas das 19 

horas às 23 horas.  

Atualmente, o Departamento de Secretariado Executivo (DSE) compõe um dos 

departamentos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, são eles: o Departamento de 

Administração (DAD), Departamento de Ciências Contábeis (DCC), Departamento de 

Ciência da Informação (DCI), Departamento de Direito (DDI), Departamento de Economia 

(DEE), Departamento de Relações Internacionais (DRI), Departamento de Serviço Social 

(DSS) e Departamento de Turismo (DTUR). (UFS, 2018) 

A referida Resolução do MEC nº. 03, de 23 de junho de 2005, instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Secretariado Executivo Bacharelado, a 

serem observadas pelas Instituições do Ensino Superior em sua organização curricular. O 

CONEPE – Conselho de Ensino, da Pesquisa e da Extensão, da Universidade Federal de 

Sergipe – tem como uso de suas atribuições legais, de desenvolver essa resolução. 

A Universidade Federal de Sergipe já formou 172 profissionais na área de 

Secretariado Executivo, no período de 2010 a 2018. O Conceito Preliminar de Curso (CPC), 

que é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação do país, avaliou em 2011 o 

curso de Secretariado Executivo da UFS com cenceito 4, sendo que a nota máxima é 5, o que 

traduz resultados da avaliação de desempenho de estudantes, infraestrutura e instalações, 
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recursos didático-pedagógicos e corpo, atesta a qualidade e a seriedade de toda a equipe que 

compõe o curso: docentes, discentes e a Universidade em geral.  

 

2.2.2 O Projeto Pedagógico do curso de Secretariado Executivo na UFS e sua estrutura 

curricular 

 

De acordo com o artigo 2º. da Resolução nº 75/2006/CONEP que aprovou o projeto 

pedagógico do Curso de Graduação em Secretariado Executivo Bacharelado, o presente curso 

tem o 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.  

No curso de Secretariado Executivo são ofertadas 50 vagas para o período noturno e 

tem ingresso único no primeiro semestre, através de processo seletivo do Enem. A Resolução 

nº. 62/2011/CONEPE alterou o caput e parágrafo 2º do Artigo 6º da Resolução 

75/2006/CONEP, entrou em vigor no primeiro semestre de 2012, onde a carga horária do 

curso permaneceu em 2.400 horas, equivalentes a 160 créditos, sendo que 127 créditos são 

obrigatórios e os créditos optativos que antes eram integralmente 33, passaram a ser 20 

créditos optativos e 13  créditos foram destinados para atividades complementares. O anexo V 

e VI dessa Resolução versam sobre as normas dessas atividades. O tempo de integralização do 

curso pelo discente é de no mínimo 06 semestres e no máximo, 12  semestres, podendo o 

aluno cursar o mínimo de 14 e máximo de 32 créditos por período. 

Basicamente o currículo do curso de Secretariado Executivo tem formação de um 

currículo padrão, que são as disciplinas obrigatórias e estágio curricular supervisionado 

obrigatório, e também currículo complementar, que são as disciplinas optativas. 

De acordo com o Anexo I da Resolução 75/2006/CONEP, optou-se por uma estrutura 

curricular disciplinar, em que as disciplinas são consideradas como recursos que ganham 

sentido em relação aos âmbitos profissionais visados, fugindo de uma visão de disciplinas 

meramente conteudistas. Com base na Resolução CNE/CES Nº 03, de 23 de junho de 2005, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Secretariado 

Executivo, esta proposta apóia-se nos núcleos dos: Conteúdos Básicos, Conteúdos Específicos 

e Conteúdos Teórico-Práticos, que se encontram no Anexo C. 

O quadro Representativo das Disciplinas do Núcleo dos Conteúdos Básicos compõe-se 

as disciplinas obrigatórias ministradas no 1º. Semestre do curso. Nela o discente se depara 

com noções em disciplinas de ramos multidisciplinares, o que mostra a transdisciplinaridade 
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do curso, um olhar múltiplo que permite a abrangência do conhecimento em várias vertentes. 

No quadro Representativo das disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos encontram-se 

as disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos, que de acordo com a Resolução 

75/2006/CONEP, englobam os estudos das Técnicas Secretariais e de Gestão Secretarial, 

abrangendo os conteúdos relacionados com as Teorias das Organizações, com o 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e com a Ética Profissional, além do domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e o aprofundamento da Língua Nacional. Por fim, no quadro 

Representativo das Disciplinas do Núcleo dos Conteúdos Teórico-Práticos, constam as 

disciplinas Núcleo dos Conteúdos Teórico-Práticos: estágio curricular supervisionado, 

Atividades Complementares, entre outras. 

No artigo 11 da Resolução nº 75/2006/CONEP, discorre sobre as atividades 

complementares. 

 
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 fora de relatório acompanhado do parecer e do conceito de 

um docente do curso. (BRASIL, 2018) 

 

O currículo complementar corresponde ao conjunto de disciplinas optativas (eletivas) 

necessárias à integralização dos créditos do curso, descritas no anexo C.  

Devido à amplitude e à generalidade do campo em que o profissional de Secretariado 

Executivo atua, é exigida uma pluralidade de conhecimentos em diversas áreas, bem como no 

campo da Administração, Comunicação, Economia, Estatística, Psicologia, Línguas 

Estrangeiras, entre outras. Inicialmente, os discentes cursam disciplinas como Português 

Instrumental, Técnicas de Secretariado, Administração de Recursos Humanos e Organização 

de Eventos. Logo após, aprofundam e estudam disciplina como Introdução à Contabilidade,  

Matemática Financeira, Gestão Empresarial, e mais outras disciplinas. Finalizando, há o 

estágio Supervisionado e Monografia. Durante o curso, os estudantes aprendem diferentes 

conceitos fundamentais como comunicação, gestão secretarial, legislação aplicada, noções 

contábeis, estatística, etc. Em consoância a essa grade curricular, há as atividades 

complementares desenvolvidas fora da sala de aula, com grupos de estudos, em projetos de 

extensão, núcleos de pesquisas, congressos dos quais podem participar.  
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2.3 AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES EXIGIDAS PARA O CURSO DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

As atividades complementares são exigidas pelas Universidades para os discentes 

como um requisito obrigatório para a formação. Elas são desenvolvidas em complemento às 

demais disciplinas acadêmicas e têm importância para o desenvolvimento não só profissional 

dos formandos, na área de Secretariado Executivo, mas também para o desenvolvimento 

intelectual e social.  

O Parecer CES/CNE nº 67/2003, fixa o referencial para as diretrizes curriculares 

nacionais e inclui as Atividades Complementares como um dos conteúdos curriculares 

obrigatórios das DCN para os cursos de graduação. 

É um assunto que vêm sendo discutido na literatura educacional como parte dos 

requisitos para a formação pessoal e profissional do aluno, o que evidencia sua necessidade e 

importância. As Atividade Complementares devem ocorrer em horários extraclasse 

proporcionando aos alunos oportunidade de debater com profissionais ativos do mercado de 

trabalho fora do âmbito acadêmico. 

 

As atividades complementares caracterizam-se como práticas acadêmicas, 

apresentadas sob múltiplos formatos, que buscam complementar e sintonizar o 

currículo de um determinado curso superior, bem como ampliam os horizontes do 

conhecimento e de sua prática para além do ambiente da sala de aula e propicia a 

transdisciplinaridade no currículo. São complementos curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio perfil do formando. (SILVA, 2008, p. 2) 

 

No processo de formação educacional é de suma importância recorrer à 

transdisciplinaridade. Segundo Nicolescu (2003, p. 74), esse termo foi utilizado pela primeira 

vez pelo educador Jean Piaget em 1970 na Universidade de Nice, na França, no I Seminário 

Internacional Interdisciplinaridade - Problemas de Ensino e Pesquisa em Universidades.  

Teixeira (2015) conceitua transdisciplinaridade como uma abordagem científica que 

visa a unidade do conhecimento. Do ponto de vista humano, a transdisciplinaridade é uma 

atitude empática de abertura ao outro e seu conhecimento.  

A transdisciplinaridade é uma perspectiva subjetiva do conhecimento que tem como 

objetivo alcançar a unificação do saber através da combinação entre as diversas faces de 

compreensão do mundo. Para Piaget, a transdisciplinaridade é um dos níveis de colaboração e 

integração entre disciplinas que implica na construção de um sistema total sem fronteiras 

sólidas entre as disciplinas. Seria a etapa superior de integração. Esse pensamento é reforçado 

quando Nicolescu (2003) diz que esse termo surgiu da necessidade de criar laços entre as 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2003/pces067_03.pdf
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disciplinas, sendo assim diz respeito “ao que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 

através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão 

do mundo presente, para a qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento” 

(NICOLESCU, 2003, p.46). 

Ao trabalhar junto aos discentes a prática da realização de atividades complementares, 

a Universidade conecta o campo universitário ao restante da sociedade. No curso de 

Secretariado Executivo há maior desafio para a prática transdiscplinaridade comparado aos 

outros cursos, pois é possível enxegar a união das mais variadas disciplinas com um único 

objetivo que é tornar possível um exercício mais amplo da compreensão humana. O uso cada 

vez mais frequente da transdisciplinaridade, permite transpor este abismo e formar não mais 

especialistas, mas sim profissionais com uma bagagem mais ampla, melhor preparados para 

enfrentar o competitivo e feroz mercado de trabalho. 

No curso de Secretariado Executivo, a introdução das atividades complementares 

ocorre com o advento das novas diretrizes curriculares implementadas pela Resolução nº. 03 

de 23 de julho de 2005 no qual em seu §1º, estabelece os elementos estruturais do projeto 

pedagógico, sendo mencionadas concepção e composição das atividades complementares no 

seu inciso X. 

       Podem ser consideradas atividades complementares todas as atividades desenvolvidas 

pelo discente dentro ou fora das universidades, desde que esteja inserida nos programas de 

estudos ou projetos de ensino, pesquisa ou extensão. É requerida a integralização de no 

mínimo 195 (cento e noventa e cinco) horas em A.C., o que equivale a 13 créditos, para 

obtenção do diploma de bacharel em Secretariado Executivo, além das disciplinas 

obrigatórias e optativas.  

No Departamento de Secretariado Executivo, as atividades complementares são regidas 

pela Resolução nº. 62/2011 CONEPE, a qual em seu anexo V, artigo 17 explana o que pode 

ser considerada uma atividade complementar bem como o limite de cada uma delas, às quais 

seguem listadas no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Atividades Complementares do Curso de Secretariado Executivo 

 

ATIVIDADES 

MÁX. DE HORAS 

ATRIBUÍDAS 

Atividades de pesquisa orientadas por docente da UFS. 45 

Atividades de extensão coordenada por professor da UFS. 30 
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Participação em eventos em áreas correlatas e afins na 

condição de ouvinte. 

30 

Participação em eventos em áreas correlatas e afins na 

condição apresentador/debatedor. 

45 

Apresentação de trabalhos, comunicações, artigos, pôster em 

eventos técnico-científicos. 

30 

Publicação de trabalhos em anais de eventos técnico-científicos 

e/ou em periódicos. 

45 

Estágio não-obrigatório. 90 

Cursos de Aperfeiçoamento. 60 

Voluntariado. 45 

 Fonte: (UFS, 2018) 

 

A referida resolução diz que a atividade de pesquisa só é válida se for realizada a partir 

de programas institucionais, bem como também os projetos de extensão. Os cursos de 

aperfeiçoamento devem ser regulares, ofertado por uma instituição credenciada na área de 

línguas, informática, prevenção de acidentes e primeiros-socorros. O voluntariado deve ser 

um ato social do discente, o qual dedica parte do seu tempo a prestar serviços não 

remunerados em prol da comunidade, isso inclui os serviços prestados junto do Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE). 

Conforme artigo 4º dessa resolução, outras atividades não citadas podem ser 

reconhecidas como complementares ao currículo desde que previamente aprovadas pelo 

Colegiado. Abaixo seguem algumas dessas atividades, as quais foram aprovadas e também já 

são consideradas como atividades complementares. 

 

Quadro 2 – Outras Atividades Complementares do Curso de Secretariado Executivo 

 

ATIVIDADES 

MÁX. DE HORAS 

ATRIBUÍDAS 

Participação como representante discente no Conselho do 

DSE em quaisquer comissões formalmente constituídas pelo 

Núcleo, no Colegiado do Curso de Secretariado Executivo, no 

Conselho do CCSA, bem como em qualquer dos Conselhos 

Superiores da UFS. 

15 
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Participação em Diretoria de Centro Acadêmico, do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), bem como de Empresas 

Juniores no período mínimo de 01 (um) ano. 

90 

Aperfeiçoamento profissional. 90 

Participação em comissão eleitoral. 30 

Organização de evento. 30 

Fonte: (UFS, 2018) 

 

 

O aperfeiçoamento profissional é somente considerado quando realizado pelo Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional (Prodap). Este programa 

propicia o desenvolvimento de habilidades dos discentes voltadas para a complementação da 

formação profissional, no âmbito da UFS. Entende-se como organização de eventos as 

atividades em que o aluno participa da comissão organizadora de eventos como congressos, 

seminários, palestras, etc.  

O discente pode solicitar o aproveitamento das atividades complementares a qualquer 

período do curso, porém deve respeitar o limite máximo de 04 meses de sua realização. 

Através da Secretaria de Comunicação (SECOM), deve protocolar a solicitação para 

Aproveitamento das atividades, a qual é encaminhada para o Departamento de Secretariado 

Executivo com o formulário de solicitação preenchido (disponível no DSE), cópia autenticada 

do comprovante da realização da atividade (certificado, declaração, etc) e Relatório de 

Atividade Complementar, constante no Anexo I.  

O curso de Secretariado Executivo da UFS confere aos discentes ao final do curso o 

título de Bacharel em Secretariado Executivo e tem como objetivo geral a formação de 

profissionais altamente qualificados, com sólidos conhecimentos gerenciais e orientação para 

a tecnologia, como ferramenta para o suporte gerencial e inovação dos processos 

administrativos.  A integração das atividades do curso tem importância ímpar, que somadas às 

experiências do cotidiano e das organizações propiciam a transdisciplinaridade no currículo. 
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3 METODOLOGIA 

 

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

acerca do tema discutido. Dessa forma, no presente trabalho se classifica como pesquisa, de 

abordagem quantitativa. Como o próprio nome diz, uma pesquisa quantitativa quantifica os 

dados para responder um questionamento, um problema de pesquisa. A quantificação, nesse 

caso, se dá tanto na forma de coleta dos dados via questionário quanto na análise dos 

resultados e sua apresentação posterior. “Pesquisas quantitativas são usadas em situações nas 

quais você pretende validar estatisticamente uma hipótese. Isso sem, necessariamente, 

entender as motivações por trás das respostas” (D’ÂNGELO, 2019). 

Martins e Theóphilo (2009, p. 37) definem o objetivo da metodologia como um 

aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios utilizados na pesquisa. “A pesquisa 

bibliográfica trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer 

pesquisa científica” (MARTINS, THEÓPHILO, 2009, p. 54). Assim, foi realizado o 

levantamento bibliográfico necessário para a fundamentação do estudo.  

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc., até 

meios de comunicação oral: rádio, gravações, em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com tudo oque 

foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências 

seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, querem 

publicadas, quer gravadas (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 57). 

 

 

A pesquisa foi iniciada com um levantamento bibliográfico, visto que há uma 

deficiência do presente tema entre os autores e não foram encontradas muitas literaturas que 

embasassem o presente trabalho. Dessa forma, também utilizando como base para pesquisa 

foram analisados alguns Trabalhos de Conclusão de Curso do curso de Secretariado 

Executivo. Foi realizado também um levantamento da regulamentação profissional (BRASIL, 

1996) e das Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2004) da profissão de Secretariado Executivo, 

além do Projeto Pedagógico do curso de Secretariado Executivo (DSE, UFS).  

Quanto à natureza da pesquisa, ela foi descritiva, e em relação ao método de 

abordagem, optou-se pelo método dedutivo, no qual primeiramente foi identificada a 

existência das atividades complementares, para em seguida, apresentar por meio de um 

questionário, que foi o instrumento de coleta de dados escolhido, qual a percepção dos 

discentes quanto à contribuição profissional das atividades complementares. A amostra 

https://blog.opinionbox.com/como-definir-problema-da-pesquisa/
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escolhida para a aplicação deste questionário foram os discentes com matrícula ativa no curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe, os quais receberam por e-

mail, um link para responder o questionário por meio do Google Forms. 

O questionário utilizado foi o fechado e de múltiplas escolhas. Young e Lundberg 

(apud SILVA; MENEZES, 2001) fazem algumas recomendações úteis para a construção de 

um questionário: 

 

O questionário deverá ser construído em blocos temáticos obedecendo a uma ordem 

lógica na elaboração das perguntas; a redação das perguntas deverá ser feita em 

linguagem compreensível ao informante. A linguagem deverá ser acessível ao 

entendimento da média da população estudada. A formulação das perguntas deverá 

evitar a possibilidade de interpretação dúbia, sugerir ou induzir a resposta; cada 

pergunta deverá focar apenas uma questão para ser analisada pelo informante; o 

questionário deverá conter apenas as perguntas relacionadas aos objetivos da 

pesquisa. Devem ser evitadas perguntas que, de antemão, já se sabe que não serão 

respondidas com honestidade (SILVA, 2001, p. 34). 

 

Para conduzir as perguntas do questionário, foi utilizado um roteiro estruturado com 

um conjunto de 16 questões-chave (apêndice A). O questionário foi criado no Google Forms, 

ferramenta que disponibiliza um link de acesso para tal documento. Esse link foi enviado ao 

DSE, com o pedido de ser encaminhado para os discentes com matrículas ativas no curso de 

Secretariado Executivo da UFS. Esse questionário, buscou obter informações quanto à 

percepção dos discentes do curso de Secretariado Executivo da UFS em relação à 

contribuição profissional das atividades complementares. 

Para a análise dos dados, foi utilizado o processo de categorização e tabulação de 

respostas. Essa técnica de pesquisa  foi criada com vistas a uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa de comunicações, atualmente é cada vez mais empregada para 

análise de material qualitativo obtido através de entrevistas de pesquisa. (MACHADO, 1991, 

p. 53) 

A técnica de análise de dados foi a estatística descritiva que descreve as características 

dos dados obtidos e confere ao estudo um caráter quantitativo. Os dados obtidos estão 

representados em forma de gráficos e tabelas que permitem uma descrição imediata do 

fenômeno, além de possibilitar uma visualização geral, atrativa e expressiva do conjunto de 

informações (FERRÃO, 2005). Além dos gráficos, para auxiliar na apresentação dos dados, 

foi feita a representação escrita, que, de acordo com Marconi e Lakatos (2003), é a 

apresentação dos dados que foram coletados sob a forma de texto. Tais métodos foram 

escolhidos por permitirem uma melhor visualização dos dados coletados a partir das respostas 

do questionário. 
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Esta pesquisa foi realizada através da opção Formulário do Google Forms, em junho 

de 2019. O questionário foi disparado para 230 discentes com matrículas ativas no curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe, porém o número de participantes 

da pesquisa foi de 46 alunos. Os resultados são mostrados através dos gráficos e tabelas. 

Na Tabela 1, identificou-se que 32 alunos que responderam o questionário são do 

sexo feminino, enquanto 14 são do sexo masculino. A proporção desse quantitativo é 

visualizada no Gráfico 1. 

 

Tabela 1 - Sexo dos Alunos 

Sexo Quantidade 

Feminino 32  

Masculino 14 

Total 46 

                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 1 - Sexo dos Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Apesar da maior parte dos alunos no curso de Secretariado Executivo ser do sexo 

feminino.  

No Gráfico 2  a amostragem revela o ano do ingresso no curso de Secretariado 

Executivo na UFS, dos discentes que responderam ao questionário. Participaram da entrevista 

as turmas de 2011 a 2019, sendo que a turma de 2013 teve um maior número de participantes 

na entrevista, perdendo apenas para a turma de 2019. A única turma que não obteve 

participante foi a do ano de 2012. 
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Gráfico 2 - Ano de Ingresso no Curso 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No item 1 do questionário referente a: O que você entende por atividades 

complementares dentro do seu curso? Observa-se que 89,1% responderam que são aquelas 

atividades realizadas no âmbito da universidade ou fora da mesma, sendo que precisam ser 

relacionadas a programas de estudos ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, enquanto 

10,9% responderam que é qualquer atividade extracurricular realizada pelo discente no 

âmbito da universidade, conforme demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Compreensão dos discentes quanto às Atividades Complementares 

Opções Respostas % 

São aquelas atividades realizadas no âmbito da universidade ou 

fora da mesma, sendo que precisam ser relacionadas a programas 

de estudos ou projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Qualquer atividade extracurricular realizada pelo discente no 

âmbito da universidade. 

41 

 

 

05 

89,1 

 

 

10,9 

Total 46 100 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A questão 2 verificou um quesito muito importante para a pesquisa, pois se trata de 

saber se os discentes já se informaram sobre quais são as atividades complementares 

01 (2,2%) 0% 

10 (21,8%) 

03 (6,5%) 

07 (15,2%) 07 (15,2%) 

05 (10,9%) 05 (10,9%) 

08 (17,3%) 

QTDE 
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necessárias para o curso. Os resultados demonstram que dos 46 discentes que responderam o 

questionário, apenas 07 discentes (15,2%) responderam que “não”. Enquanto 39 discentes 

(84,8%) responderam que “sim” (Gráfico 3). Isso revela que os entrevistados reconhecem a 

importância de se informar sobre as atividades complementares. 

 

Gráfico 3 -  Informação sobre as Atividades Complementares necessárias para o curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A questão 3 pergunta se os discentes estão trabalhando atualmente. Nota-se que 65,2% 

dos entrevistados trabalham e 34,8% estão sem trabalhar (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Discentes trabalhando atualmente 

Opções Respostas % 

Sim 

Não 

30 

16 

65,2 

34,8 

Total 46 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A questão 4 foi elaborada com a finalidade de mensurar se os alunos têm desenvolvido 

alguma atividade complementar, e foi observado que a maioria dos entrevistados já 

desenvolveu algum tipo de atividade complementar (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Desenvolvimento de atividades complementares 

Opções Respostas % 

Sim 

Não 

39 

7 

84,8 

15,2 
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Total 46 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O Gráfico 4 representa o resultado das respostas dos alunos em relação à 

contribuição das atividades complementares para o enriquecimento do processo de 

aprendizagem no curso de Secretariado Executivo da UFS. Dos 46 alunos entrevistados, 33 

responderam que “contribuem muito”, 11 responderam que “quase não contribuem” e apenas 

01 respondeu que “não contribui em nada”. Esperava-se que houvesse um maior 

reconhecimento da relevância de desenvolver atividades complementares, pois as mesmas não 

deveriam ser vistas apenas como um requisito a ser cumprido para diplomação, mas sim como 

um aprimoramento profissional que dá entrada a um leque de opções a ser explorado dentro 

das diversas áreas do mercado de trabalho.  

 

Gráfico 4 - Contribuição das Atividades Complementares para o enriquecimento no processo 

de aprendizagem do curso 

 
                                  Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao analisar a opinião dos alunos quanto ao momento mais apropriado para se 

desenvolver as atividades complementares, foi observado que 95,7% dos entrevistados têm 

como opinião que as atividades complementares devem ser desenvolvidas ao longo do curso e 

apenas 4,3% opinão que as atividades complementares devem ser realizadas no final do curso, 

ao terminar todas as disciplinas (Tabela 5). É importante destacar que o discente pode dar 

entrada no aproveitamento das A.C. a qualquer momento do curso. Nota-se que a maioria dos 

entrevistados concordam que a realização das referidas atividades deve ser no decorrer do 

curso, resultado este, positivo, tendo em vista que não é interessante acumular essas 

atividades para o final do curso, pois requer tempo, critério de escolha e dedicação para 

realizá-las. 
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Tabela 5 - Percepção do discente do momento mais oportuno para desenvolver as Atividades 

Complementares exigidas pelo seu curso 

Opções Respostas % 

Durante todo o curso 

No final do curso, ao terminar todas as disciplinas 

44 

2 

95,7 

4,3 

Total 46 100 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Na questão 7 foi perguntado se ao entrar no curso, tinham conhecimento que além das 

disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas, seria necessário o desenvolvimento de atividades 

complementares para obtenção do diploma. Dos 46 entrevistados, 32,6 % responderam que 

“sim, tinham plena ciência”, 34,8 % responderam que “sim, mas não sabiam quais eram” e 

outros 32,6% responderam que “não” (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Conhecimento quanto à obrigatoriedade do desenvolvimento de Atividades 

Complementares para obtenção do diploma 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Considerando que quem respondeu “não” e “sim, mas não sabiam quais eram”, não 

tinham ciência quais eram as atividades complementares exigidas, temos 67,4% dos 

entrevistados, o que representa a falta de conhecimento acerca das atividades 

complementares. 

Na Tabela 6 constam as questões de 8 a 12, as quais são pertinentes ao 

desenvolvimento de algumas atividades complementares pelos discentes. Foi observado que a 

maioria dos entrevistados teve participação nas atividades citadas abaixo. A opção “atividades 

de extensão coordenadas por professor da UFS” dentre estas, foi a menos votada. 
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Tabela 6 – Atividades Complementares desenvolvidas pelos discentes 

Questão Perguntas Sim Não 

08 Você já participou de atividades de pesquisa orientadas por 

docentes da UFS? 

76,1% 23,9% 

09 Você já participou de atividades de extensão coordenadas por 

professor da UFS? 

65,2% 34,8% 

10 Você já participou em eventos em áreas correlatas e afins do 

curso de Secretariado, na condição de ouvinte? 

84,8% 15,2% 

11 Você já participou em eventos em áreas correlatas e afins do 

curso de secretariado, na condição de apresentador/debatedor? 

78,3% 21,7% 

12 Você já apresentou trabalhos, artigos, pôster em eventos 

técnico-científicos ou em periódicos? 

84,8% 15,2% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Na questão 13 foram dadas algumas opções de atividades complementares para que o 

discente marcasse qual delas já havia realizado. Dentre as opções, constam: estágio não-

obrigatório, cursos de aperfeiçoamento, voluntariado e comissão eleitoral. Conforme 

mostrado no Gráfico 6, foi observado que dentre essas opções, a menos realizada foi comissão 

eleitoral, com apenas 04 marcações, o que representa 9,5% dos 46 entrevistados. A atividade 

mais realizada foi o curso de aperfeiçoamento, com 34 marcações, que representa 81% dos 

entrevistados.  

 

Gráfico 6 - Atividades Complementares realizadas pelos discentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Na Tabela 7 a seguir, tem a mensuração em porcentagem das respostas da questão 13. 

 

Tabela 7 – Atividades Complementares realizadas pelos discentes 

Opções Sim Não 

Estágio Não-Obrigatório 

Cursos de aperfeiçoamento 

Voluntariado 

Comissão eleitoral 

69% 

81% 

38,1% 

9,5% 

31% 

19% 

61,9% 

90,5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Na questão 14, foi perguntado se o discente já foi representante no Conselho do DSE 

ou em quaisquer Conselhos Superiores da UFS. O resultado é de 4,3% com resposta “sim” e 

95,7% com respostas “não” (Gráfico 7). O que indica pouco interesse para o desenvolvimento 

dessa atividade complementar por parte dos discentes. 

 

Gráfico 7 - Representação como discente no Conselho do DSE ou em quaisquer Conselhos 

Superiores da UFS 

 
 

                                Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Com a intenção de explanar a opinião dos discentes, foi perguntado se os mesmos 

achavam que as atividades complementares eram relevantes para a formação profissional. A 

Tabela 08 mostra que 82,6% dentre os 46 entrevistados responderam “sim”, que as atividades 

complementares exigidas no curso são relevantes para a formação profissional do Secretário 

Executivo. Entretanto, para 17,4%, que condiz a 08 discentes, as atividades complementares 

não são relevantes. 

 

 

 

 

2 (4,3%)  
(44 )  



39 

 

Tabela 8 –  Percepção dos discentes sobre a relevância, das Atividades Complementares 

exigidas no curso, para a formação profissional 

 

Opções Respostas % 

Sim 

Não 

38 

08 

82,6 

17,4 

Total 46 100 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao questionar qual das opções de atividades complementares do curso de 

Secretariado Executivo da UFS são consideradas relevantes quanto à contribuição na 

formação profissional, foi observado que a atividade mais relevante na opinião dos discentes 

foi o Aperfeiçoamento Profissional (48,7%), enquanto que a participação em Comissão 

Eleitoral foi a menos relevante (6,7%), conforme mostrado na Tabela 9: 

 

Tabela 9 - Opinião dos discentes sobre as Atividades Complementares mais relevantes para 

formação no curso de Secretariado Executivo 

Atividades Complementares SIM NÃO 

Atividades de pesquisa orientadas por docente da UFS. 26,7% 73,3% 

Atividades de extensão coordenada por professor da UFS. 31,1% 68,9% 

Participação em eventos em áreas correlatas e afins na condição de 

ouvinte. 

35,6% 64,4% 

Participação em eventos em áreas correlatas e afins na condição 

apresentador/debatedor. 

28,9% 71,1% 

Apresentação de trabalhos, comunicações, artigos, pôster em eventos 

técnico-científicos. 

31,1% 68,9% 

Publicação de trabalhos em anais de eventos técnico-científicos e/ou em 

periódicos. 

26,7% 73,3% 

Estágio não-obrigatório. 40% 60% 

Cursos de Aperfeiçoamento. 37,8% 62,2% 

Voluntariado. 20% 80% 

Participação como representante discente no Conselho do DSE em 

quaisquer comissões formalmente constituídas pelo Núcleo, no 

Colegiado do Curso de Secretariado Executivo, no Conselho do CCSA, 

bem como em qualquer dos Conselhos Superiores da UFS. 

17,8% 82,2% 



40 

 

Participação em Diretoria de Centro Acadêmico, do Diretório Central 

dos Estudantes (DCE), bem como de Empresas Juniores no período 

mínimo de 01 (um) ano. 

20% 80% 

Aperfeiçoamento profissional. 48,9% 51,1% 

Participação em comissão eleitoral 6,7% 93,3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou analisar a percepção dos alunos do curso de Secretariado 

Executivo da UFS sobre a eventual contribuição das atividades complementares para a 

carreira profissional, sendo estas, exercício de conteúdos e experiências, de praticar a 

transdisciplinaridade, ou seja, o que vai além das disciplinas. 

A partir dos dados obtidos nesta pesquisa foi possível perceber que a maioria dos 

discentes tem o entendimento de que as atividades devem estar relacionadas a programas de 

estudos ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo que uma porcentagem significativa 

de discentes já desenvolveu alguma atividade complementar. Foi observado também que a 

maioria os entrevistados reconhecem a importância das atividades complementares, que elas 

contribuem no enriquecimento do processo de aprendizagem do curso.  

Na pesquisa, verificou-se 33 dos 46 entrevistados, têm a opinião de que as A.C. 

contribuem no enriquecimento do processo de aprendizagem do curso. Esperava-se que 

houvesse um maior reconhecimento da relevância de desenvolver atividades complementares, 

pois as mesmas não deveriam ser vistas apenas como um requisito a ser cumprido para 

diplomação, mas sim como um aprimoramento profissional que dá entrada a um leque de 

opções a ser explorado dentro das diversas áreas do mercado de trabalho e compor futuro para 

continuidade dos estudos. Porém, em contrapartida, 38 dos entrevistados, ao serem 

questionados se as atividades complementares exigidas pelo curso são relevantes para a 

formação profissional responderam que “sim”, são relevantes. Nota-se, portanto, uma 

divergência das informações, pois se a atividade é vista como um recurso que contribui no 

processo de aprendizagem do curso, ela consequentemente deveria ser considerada também, 

na mesma proporcão, relevante para formação profissional, mas, não foi vista essa lógica nas 

respostas, pois tem-se uma amostra de 05 discentes que interpretam as atividades 

complementares como relevantes para a formaçao profissional, porém não contribuintes no 

processo de aprendizagem do curso. 

A análise da opinião dos discentes também evidenciou que o momento mais 

oportuno para desenvolver as atividades complementares seria durante todo o curso, o que 

fica claro que o secretário deve estar atualizando outras áreas do conhecimento 

constantemente, além daquelas que estão na grade curricular do curso, para conquistar uma 

carreira de sucesso.  

Outro ponto importante que a pesquisa mostrou foi que a maioria dos alunos entra no 

curso de Secretariado Executivo da UFS e não sabe que precisa desenvolver Atividades 
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Complementares, além das que se encontram na grade curricular, ou se tem a ciência de que 

tem que desenvolvê-las, não sabe quais são elas. 

Quanto à análise no que condiz  a um dos objetivos da pesquisa que seria verificar os 

meios mais utilizados pelos discentes para o desenvolvimento das atividades complementares 

verificou-se que são: Participação em eventos em áreas correlatas e afins na condição de 

ouvinte; Apresentação de trabalhos, comunicações, artigos, pôster em eventos técnico-

científicos; Publicação de trabalhos em anais de eventos técnico-científicos e/ou em 

periódicos e Cursos de Aperfeiçoamento. Ficando as opções “Participação como representante 

discente no Conselho do DSE em quaisquer comissões formalmente constituídas pelo Núcleo, 

no Colegiado do Curso de Secretariado Executivo, no Conselho do CCSA, bem como em 

qualquer dos Conselhos Superiores da UFS” e “Comissão Eleitoral” as menos utilizadas como 

atividade complementar.  

As atividades complementares que os discentes consideram relevantes para formação 

profissional no curso de Secretariado, foram o “estágio não-obrigatório” e o “aperfeiçoamento 

profissional”, e as atividades menos relevantes foram “Participação como representante 

discente no Conselho do DSE em quaisquer comissões formalmente constituídas pelo Núcleo, 

no Colegiado do Curso de Secretariado Executivo, no Conselho do CCSA” e “Participação 

em comissão eleitoral”, o que demonstra a necessidade de incentivo para desenvolvimento 

dessas atividades, ou até mesmo revê-las no quadro. 

Os conhecimentos adquiridos além da universidade são imprescindíveis e 

demonstram ter influência na carreira do Secretário Executivo, pois o cenário do mercado de 

trabalho requer profissionais que busquem conhecimentos variados e diferenciados, porém 

muitas vezes esses conhecimentos não fazem parte da matriz curricular do curso de 

graduação, cabendo ao discente buscá-los através da procura em áreas afins. Na pesquisa, a 

percepção adquirida pelos alunos em relação às atividades complementares é positiva, 

reforçando que as atividades desenvolvidas em diversos cenários de prática, ou seja, dentro e 

fora da Universidade, confirma que diferentes lacunas de aprendizagem devam ser 

preenchidas a fim de promover o desenvolvimento de competências específicas. Em relação 

às atividades exigidas no âmbito do curso de Secretariado Executivo, se faz necessário 

repensar outras atividades que tenham maior aceitação e participação dos alunos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES DO CURSO DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 TÍTULO:  A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO DA UFS QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

DADOS E IDENTIFICAÇÃO 

SEXO: (     ) FEMININO      (     ) MASCULINO 

 

IDADE: _________ 

 

Ano de ingresso no curso de Secretariado Executivo na UFS: _______ 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Considerando sua percepção das atividades complementares exigidas no curso de 

graduação em secretariado executivo, responda as questões abaixo: 

 

1) O que você entende por atividades complementaresdentro do seu curso? 

a) Qualquer atividade extracurricular realizada pelo discente no âmbito da universidade. 

b) São aquelas atividades realizadas no âmbito da universidade ou fora da mesma, sendo que 

precisam estar relacionadas a programas de estudos ou projetos de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

2) Você já se informou sobre quais são as atividades complementares necessárias do seu 

curso? 

a) sim 

b) não 

 

3) Você está trabalhando atualmente?  
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a) sim 

b) não 

 

4) Você já desenvolveu alguma atividade complementar? 

a) sim 

b) não 

 

5) As atividades complementares têm contribuído para enriquecer seu processo de 

aprendizagem no curso? 

a) Quase não contribui 

b) Não contribui em nada 

c) Contribui muito 

 

6) Na sua concepção, qual o momento mais oportuno para desenvolver as atividades 

complementares exigidas pelo seu curso? 

a) Durante todo o curso. 

b) No final do curso, ao terminar todas as disciplinas. 

 

7) Ao entrar no curso, você tinha conhecimento que além das disciplinas obrigatórias, 

optativas e eletivas, seria necessário o desenvolvimento de atividades complementares 

para obtenção do diploma? 

a) sim, tinha plena ciência. 

b) sim, mas não sabia quais eram. 

c) não. 

 

8) Você já participou de atividades de pesquisa orientadas por docentes da UFS? 

a) sim 

b) não 

 

9) Você já participou de atividades de extensão coordenadas por professor da UFS? 

a) sim 

b) não 

 

10) Você já participou em eventos em áreas correlatas e afins do curso de secretariado, 

na condição de ouvinte? 

a) sim 

b) não 

 

11) Você já participou em eventos em áreas correlatas e afins do curso de secretariado, 

na condição de apresentador/debatedor? 

a) sim 

b) não 

 

12) Você já apresentou trabalhos, artigos, pôster em eventos técnicos-científicos ou em 

periódicos? 

a) sim 

b) não 

 

13) Marque qual dos eventos abaixo você já realizou: (Pode ser mais de uma alternativa) 

a) Estágio não-obrigatório 
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b) Cursos de aperfeiçoamento 

c) Voluntariado 

d) Comissão Eleitoral 

 

14) Você já foi representante discente no Conselho do DSE ou em quaisquer Conselhos 

Superiores da UFS? 

a) sim 

b) não 

 

15) Na sua opinião, as atividades complementares exigidas no seu curso é relevante para 

a formação profissional? 

a) sim 

b) não 

 

16) Marque as atividades complementares que na sua concepção são relevantes para 

formação no curso de Secretariado Executivo. 

 

Atividades de pesquisa orientadas por docente da UFS.  

Atividades de extensão coordenada por professor da UFS.  

Participação em eventos em áreas correlatas e afins na condição de ouvinte.  

Participação em eventos em áreas correlatas e afins na condição 

apresentador/debatedor. 

 

Apresentação de trabalhos, comunicações, artigos, pôster em eventos técnico-

científicos. 

 

Publicação de trabalhos em anais de eventos técnico-científicos e/ou em 

periódicos . 

 

Estágio não-obrigatório.  

Cursos de Aperfeiçoamento.  

Voluntariado.  

Participação como representante discente no Conselho do DSE em quaisquer 

comissões formalmente constituída pelo Npucleo, no Colegiado do Curso de 

Secretariado Executivo, no Conselho do CCSA, bem como em qualquer dos 

Conselhos Superiores da UFS. 

 

Participação em Diretoria de Centro Acadêmico, do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), bem como de Empresas Juniores no período mínimo de 01 

(um) ano. 

 

Aperfeiçoamento profissional.  

Participação em comissão eleitoral  
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ANEXO A – MODELO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 62/2011/CONEPE  

ANEXO VI  

MODELO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Relatórios são documentos descritivos de resultados obtidos em pesquisas, eventos, atividades, 

experiências ou serviços. Elaborados com a finalidade de serem apresentados para apreciação de 

pessoas ou órgãos, devendo ser sistemáticos e dirigidos ao especialista da área com conclusões e 

recomendações do assunto. 

Estrutura  

1. Capa: Consta o nome da instituição, curso, nome do autor, título do trabalho, local e data.  

2. Identificação: Caracterização do relatório.  

a) Responsável: Nome do autor do relatório (e número de matrícula), nome do orientador (se 

houver).  

b) Local: Menciona onde se realizou a atividade.  

c) Período de Execução: Registra o período (dia/mês/ano) de início e término da atividade. Em casos 

de palestra, seminários, congressos, etc elucidar a carga horária do evento.  

3. Título: Resume a ideia do trabalho. O nome do evento ou atividade.  

4. Objetivos: Descrever qual (ais) o (s) objetivo (s) a serem alcançados durante a atividade ou evento.  

5. Programação: Elencar o roteiro das atividades e/ou acontecimentos durante o evento ou atividade.  

6. Texto: É um texto corrido, não sendo necessária a identificação tópica dos pontos A, B e C 

(abaixo). Eles são apenas didáticos e servem para orientar o discente no momento da elaboração. 

 a) Introdução: Parte inicial do texto onde se expõe o assunto como um todo. Informações sobre o 

contexto e a importância do assunto ou atividade. 

 b) Desenvolvimento: Sintetiza o conteúdo das atividades realizadas, apresentando os principais 

pontos abordados durante a mesma. 

 c) Conclusão: Apresenta os avanços acadêmicos que a atividade proporcionou para o discente e a 

sociedade como um todo.  

7. Anexos: São documentos auxiliares tais como: tabelas, gráficos, mapas, organogramas, 

formulários, fotos, documentos, etc. A função dos mesmos é de enriquecer e/ou elucidar as 

informações contidas no corpo do relatório.  

Observações:  

• Será obrigatório constar como anexo o documento de comprovação da atividade desenvolvida.  

• Recomenda-se adotar as Normas da ABNT para apresentação e elaboração de trabalhos acadêmicos.  

 

Sala das Sessões, 22 de julho de 2011 

 _________________________ 
 

Fonte: (UFS, 2019)  
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ANEXO B – REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO  

DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

                 Nome: _______________________________________________________ 

 

                 Matrícula nº ______________________ 

 

                 Telefones: (       )            -             e/ou (       )            -             . 

 

                 E-mail: _______________________________________________________ 

 

     Venho requerer ao Colegiado do Curso de Secretariado Executivo aproveitamento das 

Atividades Complementares abaixo relacionadas: 

 

Título da atividade * Carga Horária ** 

  

  

  

  

  

  

  

 

* informe o título do curso/ atividade como consta no certificado ou declaração. 

** informe a carga horária presente no certificado ou declaração. 

 

Para fins de análise, anexo os seguintes documentos: 

(   ) Comprovante de atividade (certificado ou declaração). 

(   ) Relatório de Atividades conforme Resolução 62/2011/CONEPE. 

 

 

DATA: ___/___/___ 

 

Fonte: (UFS, 2019). 
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ANEXO C – QUADRO REPRESENTATIVO DAS DISCIPLINAS 

 

Quadro 01 – Representativo das Disciplinas do Núcleo dos Conteúdos Básicos 

Disciplina  Nº. de créditos CH 

Introdução à Economia I 04 60 

Sociologia das Oragnizações 04 60 

Introdução à administração 04 60 

Introdução à Filosofia 04 60 

Introdução à Estatística 04 60 

TOTAL 20 300 

                   Fonte: (UFS, 2019, p. 5) 

 

Quadro 02 – Representativo das disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos 

Disciplina Nº. de créditos CH 

Direcão Estratégica de Empresas 04 60 

Espanhol para Fins Específicos I 04 60 

Espanhol para Fins Específicos II 04 60 

Inglês para Fins Específicos I 04 60 

Inglês para Fins Específicos II 04 60 

Inglês para Fins Específicos III 04 60 

Inglês para Fins Específicos IV 04 60 

Matemática financeira aplicada à 

Administração 

04 60 

Métodos e Técnicas de Arquivo 04 60 

Português Instrumental 04 60 

Produção de Textos I 04 60 

Dinâmica de Grupos e Relações Humanas 05 75 

Redação Empresarial I 04 60 

Redação Empresarial II 04 60 

Técnicas Secretariais I 04 60 

Técnicas Secretariais II 04 60 

Técnicas Secretariais III 04 60 

Técnicas Secretariais IV 04 60 
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Técnicas Secretariais IV 04 60 

Gestão Secretarial I 04 60 

Gestão Secretarial II 04 60 

TOTAL 81 1215 

Fonte: (UFS, 2019, p. 5) 

 

Quadro 03 – Representativo das Disciplinas do Núcleo dos Conteúdos Teórico-Práticos 

Disciplina  Nº. de créditos CH 

Estágio Supervisionado em Secretariado 10 150 

Trabalho de Conclusão do Curso I 04 60 

Trabalho de Conclusão do Curso II 08 120 

Informática aplicada ao Secretariado Executivo 04 60 

TOTAL 26 390 

Fonte: (UFS, 2019, p. 6) 

 

Quadro 04 – Representativo das disciplinas optativas do Núcleo de Conteúdos Específicos 

Disciplina Nº. de créditos CH 

Teoria Geral da Administração  04 60 

Administração de Marketing I 04 60 

Administração de Marketing II 04 60 

Administração de Recursos Humanos I 04 60 

Administração de Recursos Humanos II 04 60 

Administração Financeira I 04 60 

Administração Financeira II 04 60 

Elementos e Análises de Custos   04 60 

Mercado de Capitais 04 60 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 04 60 

Sistemas de Informação Gerenciais  04 60 

Organização, Métodos e Sistemas Administrativos 04 60 

Administração Municipal  04 60 

Planejamento Governamental 04 60 

Comportamento Organizacional 04 60 

Documentação e Multimídia para Secretariado 04 60 
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Gestão Secretarial III 04 60 

Língua Portuguesa I 04 60 

Língua Portuguesa II 04 60 

Língua Portuguesa III 04 60 

Língua Portuguesa IV 04 60 

Língua Portuguesa V 04 60 

Língua Portuguesa VI 04 60 

Produção de Texto II 04 60 

Introdução aos Estudos Linguísticos 04 60 

Inglês para Fins Específicos V 04 60 

Espanhol para Fins Específicos III 04 60 

Espanhol para Fins Específicos IV 04 60 

Fonte: (UFS, 2019, p. 9) 

 

Quadro 05 – Representativo das disciplinas optativas complementares 

Disciplina Nº. de créditos CH 

Administração de Recursos Materiais e 

Patrimoniais 

04 60 

Sistemas de Informação Gerenciais 04 60 

Iniciação Empresarial 04 60 

Direito e Legislação Social 04 60 

Seminário Avançado I 02 30 

Seminário Avançado II 04 60 

Tópicos Especiais em Gestão Secretarial I 04 60 

Tópicos Especiais em Gestão Secretarial II 04 60 

Tópicos Esp. Em Técnicas Secretariais 04 60 

Francês para Fins Específicos I 04 60 

Francês para Fins Específicos II 04 60 

Francês para Fins Específicos III 04 60 

Francês para Fins Específicos IV 04 60 

Estudo de Texto - Espanhol 04 60 

Antropologia I 04 60 

Antropologia II 04 60 
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Política I 04 60 

Política II 04 60 

Sociologia I 04 60 

Sociologia II 04 60 

Sociologia do Trabalho 04 60 

Introdução à Psicologia Social 04 60 

Psicologia e Práticas do Trabalho 04 60 

Psicologia Organizacional 04 60 

Fonte: (UFS, 2019, p. 10) 

 

 


