
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, 

CONTABILIDADE, SECRETARIADO EXECUTIVO E FINANÇAS 

CURSO DE  SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

 

VALÉRIA MARIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ – UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 
2013 

 



VALÉRIA MARIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO  

ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL  

DO CEARÁ - UFC 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade de           
Economia, Administração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado Executivo como requisito parcial 
para obtenção do grau de Bacharel em 
Secretariado Executivo. 
 
Orientadora: Profª Márcia Nogueira Brandão 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                                                         Universidade Federal do Ceará 
             Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo. 
 
 
        A314e          Albuquerque, Valéria Maria de Souza. 

    O estágio supervisionado na formação profissional do estudante de Secretariado Executivo 
da  Universidade Federal do Ceará - UFC. / Valéria Maria de Souza Albuquerque. – 2013. 

   69 f.: il. color., enc.; 30 cm. 
 

    Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo, Curso de Secretariado 
Executivo, Fortaleza, 2013. 

  Orientação: Prof.ª Dra. Márcia Nogueira Brandão. 
 

1. Secretariado - Estágios. 2. Formação profissional. I. Título 
 

CDD 658.31243 

 

 

 

 

 

 



VALÉRIA MARIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO  

ESTUDANTE DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL  

DO CEARÁ - UFC 
 
 
 
 

 
 

Esta monografia foi submetida à Coordenação do Curso de Secretariado Executivo, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Secretariado 

Executivo, outorgado pela Universidade Federal do Ceará – UFC e encontra-se à disposição 

dos interessados na Biblioteca da referida Universidade. 

A citação de qualquer trecho desta monografia é permitida, desde que feita de acordo 

com as normas de ética científica. 

Data da aprovação:  /  /  
 

 

Nota 

  Prof (a) Dra. Márcia Nogueira Brandão                            

Prof(a). Orientadora

 

 

Nota 

 Prof (a) Me. Conceição de Maria Pinheiro Barros    

Membro da  Banca Examinadora

 

 

Nota 

          Prof. Me Carlos Manta Pinto de Araújo    

Membro da Banca Examinadora



5 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, Cleide, por acreditar em mim e ser  

a minha verdadeira força  na luta cotidiana. 



6 

 

AGRADECIMENTOS   

 

Primeiramente a Deus, pois o que seria de mim sem a fé que tenho Nele que é digno 

de toda honra, glória e louvor. Senhor, muito obrigada pelo fim de mais uma etapa. 

À professora e orientadora Márcia Brandão, por sua paciência, apoio e valiosas 

sugestões que levaram a orientação, execução e conclusão desta monografia.  

Aos professores Carlos Manta e Conceição Barros por fazerem parte da banca 

examinadora e por darem contribuições para a melhoria desse trabalho. 

A todos os professores que passaram ensinamentos, durante esses quatro anos de 

curso, tão importantes na minha vida acadêmica e no desenvolvimento desta monografia. 

Ao “meu pai”, por toda dedicação, meu agradecimento pelos vários momentos em 

que esteve ao meu lado, me apoiando e me fazendo acreditar que nada é impossível, pai 

guerreiro, dedicado e amigo. 

À minha mãe Cleide, pela compreensão, dedicação, e amizade, por ser a pessoa que 

mais me apoia e acredita na minha capacidade, meu eterno agradecimento pelos momentos 

em que ficou ao meu lado, não me deixando esmorecer e me mostrando que sou capaz de 

chegar onde desejo. Sem você não sou ninguém. 

Aos “amigos companheiros” que também me incentivaram a persistir e seguir em 

frente, sendo esta monografia o resultado da contribuição de vocês. 

Aos colegas de classe que fiz durante o curso e por todos os momentos que passamos 

durante esse período na faculdade. 

A todos que, de alguma forma, contribuíram na elaboração desta monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

A partir das adversidades e da crescente necessidade de aprimoramento exigido pelo mercado, 
cada vez mais competitivo, evidencia-se, a importância do estágio no mundo contemporâneo, 
cuja relação de conhecimento, promove o espirito critico, e a atividade prática, o estágio é 
uma forma de treinamento para o estudante vivenciar o que tem aprendido na Universidade. 
Portanto esta monografia tem como objetivo investigar, junto aos estudantes que cursaram a 
disciplina de estágio do Curso de Secretariado da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
turma do semestre 2012.2, qual é a contribuição do estágio supervisionado na formação 
profissional do acadêmico de Secretariado Executivo. Aborda como fundamentação teórica a 
legislação pertinente sobre estágio curricular e não curricular, diretrizes curriculares do curso 
de Secretariado, projeto político pedagógico e histórico da criação do Curso de Secretariado 
da UFC. Está fundamentada no estagio e sua relação com o desenvolvimento de competências 
profissionais. A pesquisa realizada é descritiva, bibliográfica e documental. No processo de 
coleta de dados foi aplicado, como instrumento, o questionário estruturado para os estudantes 
da turma 2012.2 que haviam cursado a disciplina de estágio supervisionado. A análise e 
interpretação dos dados foram apresentadas, por meio do excel e utilização de tabelas, para 
facilitar o entendimento dos resultados. Conclui-se, portanto, que o estágio supervisionado 
contribui para aproximar a relação teoria e prática e desenvolver competências importantes 
para a formação profissional dos estudantes de secretariado executivo. 

 
 

Palavras–chaves: estágio supervisionado, estagiário, secretariado executivo, formação 
profissional, diretrizes curriculares. 
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ABSTRACT 

 

 
The importance of internships in the contemporary world is made evident by the growing 
needs for self-improvement required by an increasingly competitive and adverse market. 
Internships' knowledge relationships promote critical thinking and practical activities. 
Internships are a way of training the student to experience what he or she has learned at the 
University. Therefore, this senior project aims to investigate with students who took the 
¨Supervised Internship¨ discipline at the Executive Secretary course at the Federal University 
of Ceará (UFC), class of 2012.2, to find out what contribution this class has on the 
professional development of Executive Secretary students. It discusses, as a theoretical 
foundation, the relevant legislation on curricular and non-curricular internships, curricular 
guidelines of the Executive Secretary Course, political pedagogical project, and the history of 
the creation of the Executive Secretary major at UFC. This project has as a foundation the 
internship and its relation to the development of professional skills. The research done was 
descriptive, referential, and documental.  In the process of data collection a structured 
questionnaire was used as a tool for students of class 2012.2 who had taken the disciplined of 
¨Supervised internship¨. The analysis and interpretation of the data were delivered through the 
use of Excel and tables to facilitate the understanding of the results. We conclude, therefore, 
that the supervised internship contributes to the relationship between theory and practice and 
development of skills relevant to the professional training of students of Executive Secretary 
major.  

  
Keywords: supervised internship, intern, Executive Secretary, professional training, 
curriculum guidelines. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Percebe-se que o mercado de trabalho passa por constantes transformações. Dentre 

essas mudanças que vem ocorrendo, destacam-se: uma maior reestruturação no setor de 

produção, abertura comercial, aumento da informalidade no mercado de trabalho, crescimento 

do setor de serviços e o consequente aumento da competitividade entre as organizações. 

As empresas, dessa forma, sentem a necessidade de se adaptarem a essas  

transformações. Há, portanto, uma maior exigência por parte dos profissionais que desejam 

ter uma formação educacional de melhor qualidade. Possuir apenas conhecimentos técnicos 

não garante sucesso na profissão ou estabilização do emprego. Agregar cursos de 

especialização, mestrado, idiomas, dentre outros, torna-se fundamental para a ampliação dos 

conhecimentos. 

 Nesse contexto, a aproximação entre o mundo acadêmico e o empresarial torna-se 

inevitável. Cada vez mais buscam-se mecanismos para que a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências ocorram em espaços diversos, a qualquer tempo ou lugar e 

de maneira continuada. 

Os programas de estágio são ferramentas que se vinculam aos mundos da educação e 

do trabalho. O estágio para estudantes constitui-se não só em ato educativo, mas, também, 

uma passarela entre o setor organizacional e o educacional. Como ferramenta que une esses 

dois mundos, no caso o estágio, estando bem orientado, pode cooperar para a formação 

profissional do indivíduo, proporcionando a consolidação da aprendizagem teórica, vivência 

prática, e o desenvolvimento de competências profissionais. 

O Estágio Supervisionado, conforme determinação legal n.º 6.494/77, regulamentada 

pelo Decreto 87.497/82, prescreve: 

Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a 
serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os 
currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em 
instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano (BRASIL, 2011, p. 1). 

 

A formação do Bacharel em Secretariado Executivo deve contemplar as relações 

entre o conhecimento teórico e as exigências da prática cotidiana da profissão, preparando 

Secretários Executivos para exercerem o seu papel dentro das organizações. 

O Estágio Supervisionado pode ser entendido como forma de prestação de serviço, 

em qualquer área de atuação profissional, favorecendo a inserção da unidade de ensino na 
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comunidade. A primeira aproximação que o aluno tem com o espaço e a prática profissional 

se dá mediante o estágio. Então, o estágio, no processo de formação profissional, deixa de ser 

um momento episódico do ensino do Secretariado Executivo para adquirir peso específico no 

processo de aprendizagem da profissão. O Estágio Supervisionado no Curso de Secretariado é 

o momento em que se oportuniza ao acadêmico aprender, identificar-se e apropriar-se de sua 

área de interesse na profissão. 

Diante do exposto, são abordados nesta pesquisa aspectos relacionados ao estágio na 

educação superior em Secretariado Executivo. Entende-se o estágio supervisionado como 

ferramenta de contribuição para o processo de formação profissional do secretário, que esteja 

atuando em empresas que também precisam sobreviver em meio às grandes concorrências. 

Tendo em vista que o estágio supervisionado contribui também para o processo de 

aprendizagem do acadêmico de secretariado e para o desenvolvimento das habilidades e 

competências mínimas exigidas pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Secretariado 

Executivo, apresentam-se aspectos relacionados à aprendizagem e competência. Portanto, tem 

como questionamento: o estágio supervisionado atende as expectativas do acadêmico e da 

organização, e se sua formação profissional, é um importante fator na execução destas 

atividades? 

Assim, esta monografia apresenta como objetivo investigar, junto aos estudantes que 

cursaram a disciplina de estágio no Curso de Secretariado da UFC, no semestre 2012.2, qual é 

a contribuição do estágio supervisionado na formação profissional do acadêmico de 

Secretariado Executivo, tendo por base, para análise, a legislação pertinente e as Diretrizes 

Curriculares do Curso.  

E como objetivos específicos: identificar os aspectos negativos e positivos sobre a 

disciplina de estágio, analisar a atuação do estudante de secretariado na organização, 

identificar as atribuições, habilidades e competências exigidas no processo de estágio e 

associação dos conhecimentos teóricos com a prática do estágio. 

Para tal, optou-se como ambiente de pesquisa a Universidade Federal do Ceará 

(UFC) e como público alvo os alunos da disciplina de estágio supervisionado do Curso de 

Graduação em Secretariado Executivo, com o intuito de diagnosticar a relevância das 

atividades exercidas durante a prática do estágio. 

Com isso, há uma maior exigência nos processos de seleção e contratação do 

profissional de secretariado. Sabendo que as empresas estão mais exigentes, buscando maior 

qualificação de seus colaboradores, percebe-se que o profissional de secretariado deve ter 

formação acadêmica especifica, trabalhar com criatividade, flexibilidade, ter relacionamento 
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interpessoal e uma boa comunicação, além de prestar assessoria ao gestor. Em função desse 

crescimento, hoje as empresas e os profissionais devem investir em um plano de carreira 

compartilhado, para que haja incentivo e participação maior em cursos, treinamentos etc. 

O estágio supervisionado, como objeto desta pesquisa, é uma atividade vinculada à 

integralização curricular, que geralmente é realizada nos últimos semestres do Curso, pelo 

fato de ser necessária a fundamentação teórica prévia. O não cumprimento do programa da 

disciplina de estágio supervisionado compromete o estudante de obter o registro de seu 

diploma de conclusão do curso, constituindo-se, portanto, em atividade essencial à formação 

superior do profissional.  

Esta monografia está estruturada em seis capítulos. Neste primeiro, denominado 

Introdução, foram apresentadas as ideias gerais sobre o estágio e a utilização deste para a 

formação do estudante de secretariado executivo. 

O capítulo dois trata do Estágio como estratégia de profissionalização e suas 

características, que inclui regulamentação do estágio no país e mudanças ocorridas no 

processo de estágio. São desenvolvidos os conceitos e principais implicações na visão dos 

autores.  

O capítulo três trata do Secretariado Executivo em que são explicitados o seu 

contexto histórico, características e formação profissional, e também são apresentadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Secretariado Executivo. É investigada, em específico, a 

disciplina de estágio supervisionado no Curso de Secretariado da UFC, por intermédio do 

Projeto Político Pedagógico. 

No capítulo quatro encontra-se a metodologia empregada para a consecução da 

pesquisa. Apresentam-se o tipo de pesquisa realizado, população e amostra, bem como o 

instrumento para coleta de dados da pesquisa de campo, referentes ao tema deste trabalho. 

O capítulo cinco apresenta a análise dos resultados obtidos por meio da pesquisa de 

campo, recorrendo-se a estatística descritiva para melhor entendimento. 

O capítulo seis, Considerações finais, apresenta a conclusão referente ao 

desenvolvimento da pesquisa e do tema abordado, sugerindo soluções para o tema 

pesquisado. 
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2 ESTÁGIO COMO ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar conceitos e elucidar questões 

relacionadas ao estágio na formação do educando. Para tanto, é apresentado o histórico sobre 

o estágio, conceitos e percepções por parte de alguns autores, sua regulamentação e legislação 

que o rege no país e sua utilização na formação profissional dos estudantes de nível superior 

da UFC. 

É importante mencionar que a bibliografia sobre estágio ainda é escassa, estando, 

boa parte da literatura, disponível nas publicações de artigos, algumas dissertações e 

compilação de apresentações em seminários promovidos por educadores, empresários e 

agentes de integração entre escola e organização. 

O estágio configura-se, essencialmente, como ato educativo, sendo um espaço 

propício para vivenciar aspectos relacionados ao trabalho, despertar vocações e desenvolver 

competências. É a etapa da formação oportuna para exercitar situações reais de vida e de 

trabalho na profissão escolhida. 

 

2.1 Definição de “estágio” 

 

Estágio vem do verbo “stare”, que, no vocabulário latino antigo, significava estar de 

pé. De “stare” veio, no latim medieval, via França, o substantivo “stage”, que significava uma 

fase, um estágio. Vannucchi (2005) enfatiza que da primeira palavra existe a ideia de presença 

ativa e da segunda de temporalidade, coisa passageira. 

A partir de uma visão simplista, pode-se dizer que o estágio trata-se da realização de 

atividades práticas desenvolvidas por estudantes na comunidade, em instituições ou empresas, 

por um determinado período de tempo, uma etapa. 

Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2003) percebem o estágio como uma atividade que 

proporciona a aprendizagem, ao relatarem que “o estágio é um período de estudos práticos 

para aprendizagem e experiência e envolve, ainda, supervisão, revisão, correção e exame 

cuidadoso”. Sobre este aspecto, os autores enfatizam que o estágio quando é visto como uma 

atividade que pode trazer muitos benefícios para o ensino e para a aprendizagem do 

estagiário, no que diz respeito à sua formação, certamente trará resultados positivos. 

O estágio está estritamente relacionado à linha de formação do educando, à etapa em 

que o exercício da profissão é executado em situações reais, sob acompanhamento e 

supervisão com vistas ao desenvolvimento profissional. 
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Para Bertelli (2006), o estágio é reconhecido internacionalmente como a mais eficaz 

ferramenta para complementar a formação acadêmica dos jovens, sendo regido por legislação 

própria e previsto na Constituição Federal. Enquanto Souza (2007) enfatiza que o estágio 

deve ser entendido como extensão do currículo e sua complementação formativa, na 

capacidade dos alunos para o trabalho, Rocha (2007) entende que o estágio é inserido como 

componente formativo, complementa a formação acadêmica de estudantes por meio da 

prática, promovendo o desenvolvimento de competências necessárias para o profissional atuar 

em contexto de mudanças e de acirrada competição. Pimenta e Lima (2006) salientam que o 

estágio não é atividade prática, mas teórica instrumentalizadora da práxis, entendida como 

atividade de transformação da realidade. 

Dessa forma, os autores anteriormente citados trazem contribuições importantes para 

o referencial teórico deste estudo. Cada um, à luz dos seus próprios referenciais, apresentam 

elementos importantes para a compreensão do estágio: verifica-se a fundamentação legal com 

respaldo em legislação própria e constituição federal; o caráter laboral e social: o estágio 

como uma atividade transformadora da realidade, na medida em que intervém no contexto, a 

partir de uma atividade teórica do conhecimento, fundamentando a intervenção na realidade; e 

o estágio como componente formativo e promotor do desenvolvimento de competências 

profissionais para trabalho. 

Certamente, o estudante que realiza estágio está mais preparado para as adversidades 

do mercado de trabalho, pois, embora na condição de estudante não possa assumir tarefas 

sozinho, sem um suporte para orientar, supervisionar e acompanhar, já compreende melhor o 

ritmo e a velocidade das mudanças, a necessidade de administração do tempo, do trabalho 

orientado por metas e resultados, aspectos imprescindíveis para a permanência nas 

organizações. 

Assim, o estudante ou recém-formado que já tiver em seu currículo uma experiência 

prática como o estágio, obterá um diferencial numa oportunidade de contratação, destacando-

se que há dois tipos de estágio: o estágio curricular obrigatório e o estágio curricular não 

obrigatório, descritos a seguir. 

 
2.2 Estágio curricular obrigatório ou supervisionado 

 
O Estágio Curricular Obrigatório é uma disciplina vinculada à integralização 

curricular de alguns cursos, que geralmente é ministrada nos últimos anos de curso, pelo fato 

de depender de fundamentação teórica prévia. O não cumprimento do programa de estágio 
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obrigatório impede o estudante de obter registro de seu diploma de conclusão, como é o caso, 

inclusive, dos cursos de Secretariado Executivo no país.  

 

Na Lei de nº 6.494/77 que regulamenta o estágio, em seu parágrafo 2º, no artigo 1º 
são citados que o estágio obrigatório deve ser planejado, executado, acompanhado e 
avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a 
fim de se constituírem em instrumento de integração, em termos de treinamento 
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e relacionamentos humanos 
(BRASIL, 2011, p. 1). 

 
Deve haver um programa pré-estabelecido pela Instituição de Ensino Superior (IES), 

em que o estudante é orientado, supervisionado e avaliado por um professor orientador e 

avaliado também pelo profissional da unidade concedente, especialmente designado para 

orientá-lo e supervisioná-lo no campo de estágio. Estes supervisores desempenham um papel 

fundamental no estágio e na formação do estudante, pois são eles que traduzem em realidade, 

em prática empresarial, as diversas teorias aprendidas no mundo acadêmico para o estudante 

estagiário. 

A maioria das IES exige do aluno um projeto relativo ao estágio. É a partir desse 

momento de desenvolvimento do projeto que o estudante se depara com alguns 

questionamentos que o levarão a definir exatamente como se dará seu estágio. 

Para Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2003), um projeto de estágio deve conter: 

delimitação da área, delimitação do tema, problema, objetivos, justificativa, revisão 

bibliográfica e metodologia. Roesch (1999) acrescenta a esses itens a escolha da empresa na 

qual se realizará o estágio. 

Muitos acadêmicos adquirem o primeiro emprego durante o período de graduação. 

Nesse caso, é comum que o estudante escolha o próprio local de trabalho para realizar o 

estágio. Roesch (1999) informa que essa alternativa apresenta vantagens e desvantagens, 

como: 

Entre as vantagens, destacamos a familiaridade com o ambiente e a possibilidade de 
realizar um trabalho que aumente a visibilidade do aluno como profissional junto 
aos seus superiores. As principais desvantagens seriam primeiro, quanto a um 
possível viés do aluno por estar acostumado com o ambiente – de fato, muitas vezes 
um observador de fora vê os problemas com mais clareza. Outra desvantagem diz 
respeito a uma possível resistência por parte de colegas e superiores, que podem vir 
a sentir-se intimidados a fornecer informações, especialmente por não terem certeza 
quanto ao seu uso (ROESCH, 1999, p. 37-38). 

 
Quanto ao problema que deve conter no projeto de estágio, este poderá ou não 

apresentar-se na forma de pergunta, sendo sempre um questionamento. Na sua definição, a 

dificuldade geralmente se dá quando o estudante não conhece e ou nem tem familiaridade 
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com a área e o assunto escolhido. Portanto, quanto mais conhecimento o estudante tiver sobre 

a área de atuação, mais fácil será a realização do estágio. 

O estágio supervisionado obrigatório é uma disciplina que depende muito do 

interesse e dedicação do estudante. Este deve ter disponibilidade fora da IES para execução da 

melhor forma possível no ambiente organizacional, demonstrando conhecimento pela teoria 

aprendida e que tem competência para por em prática o projeto apresentado. 

É necessário, portanto, que professores supervisores dos estagiários incentivem os 

alunos para sua própria valorização e fiquem atentos se o Estágio Supervisionado está 

realmente se caracterizando como uma ferramenta de aprendizagem e contribuição para 

formação profissional do estudante. Estes alunos devem, por meio do estágio supervisionado, 

realizar atividades que sejam compatíveis com o curso no qual está matriculado.  

O estágio supervisionado não deve ser visto apenas como cumprimento de horas 

previstas, e sim como uma experiência a ser cumprida, essencial ao complemento da educação 

superior. No estágio supervisionado não é apenas o estudante que é avaliado, mas as atitudes 

deste poderá refletir a formação que a sua IES lhe proporciona. Portanto, esta também é 

avaliada. Vale observar que há também outra forma de estágio, conhecido como estágio não 

obrigatório que é uma atividade não ligada ao currículo acadêmico na Universidade conforme 

estudos a seguir. 

 
2.3 Estágio curricular não obrigatório 

  
O estágio curricular não obrigatório é realizado por livre escolha do estudante e não 

consta no currículo no curso. Geralmente, vem representado como atividade de extensão ou 

atividade complementar. Atende ao interesse do estudante em iniciar-se na carreira 

profissional, antecipando sua aproximação com a futura área de atuação, mas não contribui 

nem exime o mesmo da realização do estágio supervisionado obrigatório.  

Para Bertelli (2006), assim como no estágio supervisionado, o estudante também 

deve desenvolver atividades dentro da sua linha de formação. Cabe a Instituição de Ensino 

Superior (IES) autorizar e verificar se as atividades propostas estão de acordo com os 

conhecimentos já adquiridos pelo estudante e de acordo com as condições de realização do 

estágio. Não há, necessariamente, um programa ou cronograma pré-estabelecido, mas deve 

haver o acompanhamento e a orientação direta ou indireta por parte da IES, já que ela define 

qual a carga horária máxima de estágio, a partir de que semestre ou ano letivo o seu estudante 
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pode começar a estagiar, quais as atividades que os mesmos poderão exercer, entre outros 

aspectos. 

Muitos estudantes buscam o estágio curricular não obrigatório não apenas como uma 

forma de ingressar no mercado de trabalho e aplicar na prática o que estudam na IES, mas 

também como uma forma de subsistência, já que a grande maioria desses estágios oferece 

uma remuneração mensal denominada bolsa-auxílio. 

Para Bertelli (2006), presidente de uma agência de integração que atua há mais de 

quatro décadas na área de estágios, os fatores que determinam a qualidade do estágio, 

obrigatório ou não, vão além de carga-horária ou valor de bolsa-auxílio, como: 

 
a) A existência de um plano de estágio, ou seja, um instrumento técnico contendo                        

planejamento das atividades que o estagiário irá realizar, atendendo os aspectos                         

formativos envolvidos (currículo do curso) e a realidade do campo de estágio; 

 
b) A existência de um responsável pela orientação técnica e atitudinal do estagiário, 

isto é, um supervisor de estágio. Aquele que participa do processo formativo do 

estagiário a partir da convivência operativa do campo do estágio; 

 
c) A possibilidade de rodízio dentro das diferentes áreas da empresa, quando 

compatíveis com o curso, de interesse do estagiário e da organização; 

 
d) A existência de parâmetros para que o estagiário possa estabelecer a diferença 

entre a execução correta e a execução incorreta das atividades; 

 
e) A existência de feedback a respeito do desempenho e do aprimoramento 

profissional (acompanhamento e avaliação). 

 
Portanto, embora haja alguns questionamentos envolvendo o estágio, ele é 

didaticamente útil, oportuno e necessário, independentemente da obrigatoriedade ou não, e 

deve ser parte integrante do processo de ensino aprendizagem, já que a formação educacional 

do profissional universitário seria incompleta sem um treinamento prático em sua futura área 

de atuação. 

Dessa forma, com base nas observações apresentadas sobre o tipo e forma de estágio 

e suas considerações, serão estudadas a seguir sua regulamentação, por meio da legislação 

vigente para fundamentar e orientar o processo de estágio entre a Universidade e o aluno. 
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2.4 Regulamentação do estágio no Brasil 

 
 

Conforme Souza (2007), o estágio no Brasil, nos seus primórdios, era praticado não 

como ação pedagógica complementar, mas, inversamente, como um aporte de adestramento 

para melhor formação de mão de obra industrial e comercial de jovens. Na argumentação 

deste autor, é interessante notar que eram os trabalhadores que recebiam estudos e não os 

estudantes que recebiam treinamentos diretamente para o trabalho. 

Inicialmente, o estágio foi objeto de interesse apenas das escolas profissionais, 

técnicas e dos cursos superiores. A aprendizagem teórica era testada na prática, por meio de 

aulas em escritórios-modelos, oficinas, fazendas experimentais ou escolas primárias de 

aplicação, com objetivo de simular diversos setores de profissionalização. 

Dessa forma, o estágio surgiu oficialmente no Brasil com a publicação, pelo 

Ministério do Trabalho e de Previdência Social, da Portaria nº 1.002, assinada pelo Ministro 

Jarbas Passarinho e com publicação em 29 de setembro de 1967. O surgimento da referida 

Portaria ocorreu em função dos seguintes aspectos: a urgente necessidade de criar condições 

que possibilitassem o entrosamento empresa-escola, visando à formação e ao aperfeiçoamento 

técnico-profissional; a necessária preparação de técnicos nos moldes e especialidades 

reclamados pelo desenvolvimento do país, bem como a prática efetiva, inclusive nas 

organizações, que concorre para que o ensino superior ou tecnológico ofereça melhores 

resultados (BRASIL, 2011). 

A Portaria nº 1.002/67 estabelece, ainda, que os estágios não geram vínculo 

empregatício, portanto não devem ser confundidos, em hipótese alguma, com empregos e que 

as instituições de ensino encaminhariam os estudantes às empresas sem cobrar qualquer taxa 

(BRASIL, 2011). Antes, as condições de realização dessas atividades ficavam acordadas entre 

estudante, instituição de ensino e unidade concedente do estágio. 

Após quase dez anos de surgimento da Portaria nº 1.002/67, em 07 de dezembro de 

1977, foi promulgada a Lei nº 6.494/77, regulamentada pelo Decreto nº 87.497/82. Com a lei 

citada determinou-se que, além dos estudantes do ensino superior e do ensino 

profissionalizante do 2º grau, os estudantes do supletivo também poderiam realizar estágio, e 

deveriam estar regulamente matriculados e com frequência ativa (BRASIL, 2011). 

A Lei nº 6.494/77 evidenciou que tipos de estabelecimentos poderiam conceder 

estágios aos estudantes, dentre eles: pessoas jurídicas de direito privado, os órgãos da 

administração pública e as instituições de ensino. Em seu artigo 1º do parágrafo 1º, reflete a 
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importância do estágio estar relacionado à área de estudos do estudante ao descrever que: “O 

estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar 

experiência prática na linha de formação [...]” (BRASIL, 2011). 

No parágrafo 2º, ainda no artigo 1º da Lei nº 6.494/77, destaca-se a preocupação 

relativa à complementação do ensino e da aprendizagem e do acompanhamento por parte das 

instituições envolvidas: 

 
Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a 
serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidades com os 
currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em 
instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico-cultural, cientifico e de relacionamentos humano (BRASIL, 2011, p. 1). 

 
 

Segundo a Lei nº 6.494/77, mediante artigo 2º, o estágio poderá assumir a forma de 

atividade de extensão, se o estudante participar de empreendimentos ou projetos de interesse 

social. Em relação à jornada de atividades em estágio, é determinado apenas que esta seja 

compatível com o horário de aula do estudante, não devendo confrontar-se (BRASIL, 2011). 

Com o Decreto nº 87.497, criado em 1982, veio em seu parágrafo 2º a denominação 

do estágio curricular:  

 

Considera-se estágio curricular, para os efeitos desse Decreto, as atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais da vida e trabalho de seu meio sendo realizadas na 
comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado sob 
responsabilidade e coordenação das instituições de ensino [...] (BRASIL, 2011, p. 
1). 

             

No referido Decreto, em seu artigo 3º, enfatiza-se a responsabilidade da instituição 

de ensino frente ao estágio curricular, ao ser descrito que: “o estágio curricular, como 

procedimento didático-pedagógico, é atividade de competência da instituição de ensino a 

quem cabe à decisão sobre a matéria...”. Isto é informado no parágrafo 4º, o qual relata que 

estas instituições de ensino disporão sobre: Inserção do estágio curricular na programação 

didático-pedagógica; além de carga-horária, duração e jornada de estágio curricular, que não 

poderá ser inferior a um semestre letivo; condições imprescindíveis, para caracterização e 

definição dos campos de estágios curriculares, referidas nos parágrafos 1º e 2 º do artigo 1º da 

Lei nº 6.494/77; e sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação do estágio 

curricular(BRASIL, 2011). 

Além dessas leis e decretos relacionados ao estágio, a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, também faz referência ao estágio em seu contexto. 
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Segundo Ferreira (2005), a nova LDB traz uma mudança na concepção do estágio e da 

educação percebida em seus parágrafos primeiro e segundo: 

 

§ 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais (FERREIRA, 2005, p.47). 

 

 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social... 
Essa mudança autorizou um alargamento da noção de educação e da noção do 
estágio como complementação da educação, ou como um dos elementos da 
educação... (FERREIRA, 2005, p.48). 

 
 

Por mais de trinta anos a lei que regulamentava o estágio praticamente não foi 

alterada. Enquanto isso, houve modificações nas tendências do mercado de trabalho com o 

aumento da oferta de cursos de educação profissional e superior. Assim, em 25 de setembro 

de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.788 – publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 26 

de setembro de 2008. Com esta lei, foram introduzidas algumas alterações nas normas que 

regem a modalidade de capacitação prática para os estudantes.  

Para Bertelli (2008), três grandes méritos da nova lei do estágio, segundo análise do 

Centro Integrado Empresa Escola (CIEE) é: a manutenção do caráter pedagógico do estágio e 

da participação da instituição de ensino na definição e aprovação do plano de atividades do 

estudante em ambiente de trabalho; uma maior segurança para as organizações concedentes 

de estágio, que passam a contar com um instrumento legal moderno e mais adequado à 

realidade atual do mercado de trabalho; e a gratuidade obrigatória de todos os serviços 

prestados aos estudantes pelos agentes de integração. Dessa forma, é apresentado um quadro 

comparativo entre a antiga Lei nº 6494/77 e a nova Lei do estágio nº 11.788/08 com algumas 

mudanças ocorridas no processo de estágio.  

O Quadro I apresenta um comparativo sobre a nova lei do estágio sobre o que 

permanece igual, nas instituições de ensino, aos contratantes e suas obrigatoriedades, 

conforme processo legislativo antigo e o que sofreu alteração para melhor resolução na área 

de estágio entre os grupos interessados. 
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Quadro 1 – Quadro comparativo nova lei do Estágio (CIEE)   
 

O QUE PERMANCE IGUAL 
 

O QUE MUDA 
 
Perfil do candidato a estágio: jovens regularmente 
matriculados em instituições de ensino médio, 
educação superior, profissional e especial. 

 
 
 

 
Perfil do candidato a estágio: estudantes de ensino 
fundamental na modalidade profissional, e estrangeiros 
matriculados em instituições de ensino brasileiras e com 
visto de permanência válido. 
Carga horária: 6 horas diárias/30 horas semanais para 
alunos do ensino superior, educação profissional de nível 
médio e do ensino médio de formação geral. 
Duração estágio: cai o tempo mínimo de um semestre 
letivo e instaura-se o máximo de dois anos na mesma 
empresa ou órgão público concedente. 

 
Instituições de ensino: determinação das condições 
para a contratação dos seus estudantes em programas 
de estágio. 

 
Instituições de ensino: passam a designar um professor 
orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, e a 
exigir do educando a apresentação periódica de um 
relatório de atividades. 
 

 
Perfil dos contratantes: pessoas jurídicas de direito 
privado e os órgãos da administração direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
 

 
Perfil dos contratantes: também podem contratar 
estagiários, todos os profissionais liberais de nível 
superior devidamente registrado em seus conselhos de 
fiscalização profissional.                                          

 
Obrigatoriedades dos contratantes: Formalizar o 
estágio com um termo de compromisso assinado pelas 
partes envolvidas. Adequar o programa de estágio às 
determinações das IES. 

 

 
Obrigatoriedades dos contratantes: Designar um 
supervisor para cada dez estagiários, enviar uma 
avaliação semestral do estagiário para a IES 
correspondente e de um resumo das atividades ao próprio 
estagiário ao fim do seu treinamento. 
 

 
Proporção de estagiários de educação superior, 
profissional e especial: livre. 

 
Proporção de estagiários de nível médio de formação 
geral: varia de acordo com o porte das entidades 
concedentes: 
I – de 1 a 5 empregados: 1 estagiário; 
II – de 6 a 10 empregados: até 2 estagiários; 
III – de 11 a 25 empregados: até 5 estagiários; 
IV – acima de 25 empregados: até 20% de estagiários. 

Fonte: Bertelli (2008). 

 

Além dessas leis e decretos existentes, as instituições de ensino, geralmente, criam 

normas e ou procedimentos internos que regulamentam os seus estágios, como é o caso da 

Universidade Federal do Ceará, visto a seguir. 
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2.5 Regulamentação do estágio na Universidade Federal do Ceará 

 

Segundo Gomes (1988 apud BEZERRA, 2007), em seu trabalho sobre o estágio 

curricular na UFC, após ter analisado documentos relacionados a estágio na Pró-Reitoria de 

Graduação desta Universidade, identificou que os primeiros documentos relativos a estágio na 

UFC tratam-se das Portarias nº1. 312/82 e nº 1.474/83, referentes à constituição de Comissões 

de Coordenação de Estágio. Em 22 de julho de 1982 é criada a resolução nº05/CEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) que disciplina os estágios nos cursos de graduação 

da UFC, que depois de dois anos é substituída pela Resolução nº 10/CEPE, de 05 de outubro 

de 1984, a fim de compatibilizar a normatização dos estágios com as orientações do Conselho 

Federal de Educação. 

A resolução nº 10/CEPE de 1984 considera o estágio sob os dois aspectos: o 

curricular obrigatório ou estágio supervisionado e o estágio não obrigatório denominado 

estágio não curricular ou estágio não supervisionado. Em seu artigo 3º consta que os objetivos 

básicos do estágio supervisionado devem ser (UFC, 1984): 

 
a) Promover a integração do universitário e da própria Universidade com a realidade 

social e profissional; 

b) Permitir o desenvolvimento de habilidades e conhecimento técnico – científicos, 

visando a melhor qualificação do futuro profissional. 

 
O setor responsável pelo cumprimento e acompanhamento do estágio curricular ou 

supervisionado era a Pró-Reitoria de Graduação, enquanto que a Pró-Reitoria de Extensão se 

responsabilizava pelo estágio não curricular ou não supervisionado. No artigo 5º da Resolução 

nº 10/84 CEPE é relatado que as coordenações dos cursos podem estabelecer critérios 

específicos para a realização do estágio de seus alunos. 

Em 24 de setembro de 2003, a Universidade Federal do Ceará (UFC) lança a Portaria 

nº 1.491, que traz em seu Artigo 1º a determinação da carga horária semanal permitida para o 

estágio. A Portaria nº 1.491/2003 foi criada tendo em vista os seguintes aspectos (UFC, 

2003): 

a) Promover a integração do universitário e da própria Universidade com a realidade 

social e profissional; 

 
b) O estágio tem por função precípua complementar as atividades do processo de 

ensino aprendizagem, em conformidade com os currículos do curso; 
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c) A jornada de atividades do estagiário deve ser compatível com o horário escolar e 

o tempo necessário para estudos extra sala de aula; 

 
d) Os estágios não devem ser utilizados como substitutos do contrato de trabalho. 

 
A UFC, em julho de 2006, estabeleceu um novo ato que disciplina o programa de 

estágio. Nesta Resolução de nº 21/CEPE de 2006, os estágios são considerados sob o aspecto 

de estágio obrigatório e estágio não obrigatório, ambos de interesse curricular e 

supervisionados, e que, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 1º, configuram-se ato 

educativo e devendo ter vínculo direto com o Projeto Politico Pedagógico dos Cursos de 

Graduação (UFC, 2006). 

Os dois tipos de estágios, de acordo com o parágrafo único da Resolução nº 21/CEPE 

de 2006, são considerados obrigatório, quando se tratar da disciplina de estágio da matriz 

curricular dos cursos de graduação aos quais professores e discentes desta Universidade estão 

vinculados, e não obrigatório, quando o estágio for vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. 

(UFC, 2006). 

Já em virtude da nova Lei de Estágio n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, a UFC 

criou uma nova Resolução, a de nº 32/CEPE, de 30 de outubro de 2009, que disciplina o 

Programa de Estágio Curricular Supervisionado para os estudantes dos Cursos Regulares da 

UFC. Em seu artigo 2º consta que o Estágio Curricular Supervisionado compreende as 

modalidades de “obrigatório” – quando se tratar da disciplina de Estágio da matriz curricular 

dos cursos regulares, e estágio “não obrigatório” de Iniciação Profissional – quando o estágio 

for de iniciação profissional (UFC, 2008). 

De acordo com a resolução nº 32/CEPE, só poderá participar dos Estágios 

Curriculares Supervisionados obrigatórios e não obrigatório, de Iniciação Profissional, o 

estudante que estiver regularmente matriculado e com frequência efetiva no curso ao qual está 

vinculado. Esta é a atual concepção de estágio adotada pela UFC, quando da realização desta 

pesquisa (UFC, 2008). 

Como o estágio é uma importante ferramenta nas relações do trabalho-escola, será 

estudado no próximo tópico o elo de articulação com a própria realidade que seria o estudo 

relacionado à teoria e prática no estágio, conforme referencial dos autores abordado em 

estudos.  
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2.6 Teoria e prática no estágio 

 
Os cursos superiores incluem o estágio como parte da atividade curricular, que, 

teoricamente, é programado em função do curso, do período frequentado, do horário e é 

assistido por um professor orientador e/ou por um supervisor dentro da organização, 

constituindo-se um estágio de obrigação acadêmica, valendo certo número de créditos 

(PICONEZ et al, 1999). 

Para Pimenta (1997), observa-se que há a necessidade de articular teoria e prática na 

formação profissional do estudante, sendo, desse modo, o estágio supervisionado elemento 

importante nesta articulação. Nesse sentido, o estágio, numa perspectiva que visa à superação 

da dicotomia teoria/prática, é compreendido como uma atividade que é, simultaneamente, 

prática e teórica. Prática já que é subordinada a uma instituição, que tem cultura própria, com 

finalidades definidas; teórica, por ser uma atividade que busca conhecer, fundamentar, 

dialogar e intervir na realidade estudantil. Portanto, o estágio é o componente curricular como 

uma ação reflexiva, que envolve prática e teoria como aspectos indissociáveis. 

A prática como componente curricular é o conjunto de atividades que proporcionam 

experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos 

próprios ao exercício profissional. Por meio dessas atividades, são colocados em uso, no 

âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas nas diversas 

atividades formativas que compõem o currículo do curso (PICONEZ et al, 1999). 

O estágio torna-se fundamental, constituindo, de um lado, uma etapa importante no 

processo de qualificação dos sujeitos para o mercado e a vida profissional, e, de outro, uma 

verdadeira estrutura de relação entre a empresa e a escola, e entre ambas e o futuro. A questão 

que se insere é que o estágio como prática se configura como elemento essencial de formação 

profissional, pois concretiza a relação “teoria e prática”. Além disso, o estágio tem uma 

função social, a de integrar o acadêmico no mercado de trabalho, como profissional e como 

cidadão consciente e crítico (PERELLÓ, 1998).  

O estágio, ao estar vinculado à formação do aluno, possibilita a fértil troca de saberes 

e transita entre a educação e o trabalho, permitindo consolidar aprendizagem, teorizar, agir, 

refletir e atuar a partir do processo reflexivo. O estágio deve ser um momento de síntese dos 

conteúdos, das matérias de ensino, das teorias de aprendizagem e das experiências pessoais, 

bem como deve constituir-se em um processo de reflexão – ação- reflexão (PICONEZ et al, 

1999). 
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Pimenta e Lima (2006) relatam que o estágio deve ser considerado como 

componente curricular e eixo curricular central na formação dos profissionais. Apresenta 

aspectos indispensáveis a construção do ser profissional no que se refere à construção da 

identidade, dos saberes e das posturas necessárias.  

Assim, um dos principais objetivos relacionados ao estágio é favorecer no processo 

de aprendizagem do educando em situações reais de vida e trabalho. É um articulador na 

formação e uma estratégia de profissionalização. A partir deste pressuposto serão abordados 

no próximo capítulo, aspectos relacionados ao Secretariado Executivo, como histórico, 

características e diretrizes curriculares, com dados pertinentes a área de formação profissional. 
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3 SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

São abordados neste capítulo aspectos relacionados ao contexto histórico, 

características e formação profissional do secretário executivo, com destaque acerca das 

Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação, bem como as competências profissionais, 

finalizando com um relato específico sobre o Curso de Graduação em Secretariado da 

Universidade Federal do Ceará e a disciplina de Estágio Supervisionado. 

3.1 Contexto histórico  

A profissão de Secretariado é uma das profissões que mais crescem no mundo e para 

isso o profissional acompanha o desenvolvimento das atividades empresariais, as quais, por 

sua vez, permanecem em constante evolução, variando de empresa para empresa. Pode-se 

definir o secretariado como sendo um conjunto de técnicas de assessoramento, visando 

auxiliar, prestar assistência, ser visto como sinônimo de orientação na execução de tarefas. 

Neste âmbito, as técnicas de assessoria podem ser aplicadas tanto nas entidades públicas 

quanto nas privadas, por meio da organização e supervisão dos departamentos, ou serem 

aplicadas a uma determinada pessoa por intermédio do assessoramento direto. 

Para que se possa assessorar um executivo ou cargos de chefia, é necessária 

formação específica para um atendimento eficiente e conhecimentos técnicos na área. Em 

síntese, pode-se descrever o profissional de secretariado, como sendo capaz de identificar e 

solucionar diversos problemas do cotidiano, bem como ser capaz de formular ideias para o 

aperfeiçoamento de suas atividades de assessoria.  

De acordo com Natalense (1998), o antepassado do secretário foi o escriba, 

profissional de atuação destacada na Idade Antiga, junto aos povos que desenvolveram a 

escrita e o comércio. Neves (2008) mostra que os primeiros registros de atuação do 

secretariado datam dos tempos dos faraós, no antigo Egito. O seu desempenho se dava por 

meio dos escribas, sendo a profissão exercida apenas pelo sexo masculino. 

O escriba era a pessoa que dominava a escrita e leitura e a usava para redigir normas 

e textos em geral, sendo requisitado como importante ferramenta pela sociedade da época, 

visto que este conhecimento não era acessível ao povo, pois o escriba fazia parte de uma 

classe privilegiada. Desse modo, saber ler e escrever naquele tempo era importante tanto para 

a sociedade em geral, como para o profissional que, por meio do seu conhecimento, obtinha 

prestigio e ascensão social. 
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Para Nonato Júnior (2009), cabia ao escriba o exercício de funções do tipo: 

secretário, copista, contador, arquivista, linguista, escritor, bem como, a de guerreiro quando o 

mesmo acompanhava seu líder em batalhas. Ser secretário naquele período exigia uma 

variedade de qualificações que serviam desde questões intelectuais a militares. Outro fator 

importante era o uso da confiabilidade, visto que os mesmos representavam o seu regente em 

diversas ocasiões, além de acesso a informações sigilosas. 

O estudo sobre a profissão secretário tem a finalidade de conhecer as habilidades 

inerentes ao profissional. A palavra “secretário” tem suas raízes no latim e deriva de termos 

cujo significado é bem condizente com as características da Idade Antiga, como também nos 

tempos atuais. 

Da palavra Secretário: Secretarium significa lugar retirado, conselho privado; 

Secretum tem o significado de lugar retirado, retiro, solidão; e Secreta está ligada ao sentido 

de particular, segredo, mistério (PORTAL DO SECRETARIADO EXECUTIVO, 2013). 

No Baixo Império Romano a palavra secretário era comum e os chamados 

“secretários” eram, inclusive, taquígrafos, segundo Natalense (1998). Na Idade Média quase 

não havia presença de secretário, chegando praticamente a desaparecer. Isto ocorreu 

principalmente devido as condições socioeconômicas e políticas da época. O exercício da 

função se concentrava nos monastérios, sendo exercida de forma precária, resumindo-se a 

atividade de copista e arquivista.  

O papel de secretário ressurge durante a Revolução comercial a partir do século XVII 

e XVIII com o advento da máquina de escrever. Com a Revolução trouxe de volta a 

complexidade dos processos administrativos que vieram fortalecer o papel do profissional de 

secretariado. Segundo Nonato Júnior (2009), nesse período, a estrutura das organizações foi 

reconfigurada, exigindo a presença de assessores executivos, de modo a proporcionar que os 

trabalhos administrativos fossem feitos com boa qualidade e otimização.  

Até o século XX a profissão é, em grande parte, masculina, contudo a situação se 

transforma após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando a mulher entra no mercado de 

trabalho em muitas áreas, inclusive na produção. Os baixos salários destacam-se como um dos 

principais fatores que ajudam a explicar o grande crescimento feminino na profissão naquele 

período (GARCIA, 1999). 

Segundo Casimiro (2008), com a Primeira Guerra Mundial levando a mão-de-obra 

masculina para os campos de batalha, a mulher apareceu como alternativa para as linhas de 

produção. Nesse período, observou-se um aumento da mão-de-obra feminina em muitas 

profissões, com destaque para as atividades de secretária. Após a guerra, a mulher conseguiu 
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manter sua postura profissional crescente, cujo favorecimento ocorreu por meio de algumas 

mudanças sociais, culturais e tecnológicas.  

A Segunda Guerra, tal como a Primeira, levou sua cota de mão-de-obra masculina 

para os campos de batalha, fazendo com que a força de trabalho feminina aumentasse. 

Portanto, função antes exercida exclusivamente por homens passa a incluir a presença da 

mulher. Na Europa e nos Estados Unidos a mão de obra feminina teve o seu destaque, 

tornando-se, a partir desse período, uma profissão eminentemente feminina (CASIMIRO, 

2008). 

No Brasil, tem-se a atuação do profissional de secretariado executivo na década de 

50, com a chegada de multinacionais do seguimento automobilístico ao País, cuja cultura 

organizacional já estava habituada com a presença da mulher no exercício do secretariado. 

Nos anos 60, inicia-se o treinamento gerencial, em que a profissional passa a ser sinônimo de 

status (GARCIA, 1999).  

Na década de 70, são organizados movimentos com associações de classe e passam a 

ter formação superior. Surgiram os movimentos em prol de melhores condições de trabalho 

como o Clube das Secretárias que se transformaria na Associação das Secretárias do Rio de 

Janeiro (RJ) - criada com o objetivo de reunir e agrupar a classe, visando obtenção do 

aprimoramento profissional (FIGUEIREDO, 1987). 

Em 1969, foi criado na Universidade Federal da Bahia, o primeiro curso superior de 

Secretariado Executivo no Brasil, mas reconhecido somente em 1998. De acordo com a 

FENASSEC (2013), o primeiro curso superior reconhecido no País foi o da Universidade 

Federal de Pernambuco, criado em 1970 e reconhecido em 1978. Após esse período, o 

profissional vai conquistando seu espaço no mercado, buscando fortalecer o desenvolvimento 

da profissão. Destacam-se os principais acontecimentos da profissão no País: em 7 de 

setembro de 1976 é criada a Associação Brasileira de Entidades de Secretárias (ABES); Já em 

5 de julho de 1978, surgiu a Lei nº 6.556/78, que reconhece o secretariado como profissão e 

regulamenta suas atribuições; em 30 de julho de 1985, é criada a Lei nº 7.377, que reconhece 

o secretariado como profissão de nível superior, estabelecendo as atribuições do técnico em 

secretariado e do profissional de secretariado executivo (FENASSEC, 2013). 

Em 30 de abril 1987, é publicado no Diário Oficial da União (D.O.U) a portaria nº 

3.103 que dispõe do enquadramento sindical. O Ministério do Trabalho reconhece o 

profissional como “categoria diferenciada” [...] que possui regulamentação e critérios 

específicos para o exercício de sua atividade e profissão (FENASSEC, 2013). 
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Em 3 de agosto de 1988, é criada a Federação Nacional das Secretárias e Secretários 

(FENASSEC), entidade fiscalizadora responsável pelo profissional de secretariado no Brasil. 

Já em 07 de julho de 1989, é publicado no D.O.U o Código de Ética da profissão – um dos 

instrumentos básicos para o direcionamento correto da atuação do profissional de 

secretariado. 

Em 10 de janeiro de 1996, é criada a Lei nº 9.261 que traz significativas alterações a 

Lei nº 7.377/85. De acordo com a Lei nº 9.261, para exercer a profissão de Secretário 

Executivo, o profissional precisa ser diplomado no Brasil por curso superior da área, 

reconhecido por lei; diplomado no exterior por curso de secretariado, sendo que o diploma 

precisa ser revalidado no Brasil, na forma de lei; o profissional que obtiver qualquer diploma 

de nível superior que possa comprovar, por meio de declaração de empregadores, o exercício 

efetivo mínimo de 36 meses. Para a função de técnico, o profissional deve possuir certificado 

de conclusão de curso na área com nível de ensino médio, devendo comprovar, por meio de 

declaração de empregadores, exercício efetivo pelo menos 36 meses também (FENASSEC, 

2013).  

Finalizando, nota-se que a profissão de secretariado cresceu ao longo de sua história 

no processo de trabalho, em busca de importantes conquistas, condições e salários para uma 

boa atuação do profissional de secretariado, mas falta o avanço solicitado pela categoria que é 

a criação do Conselho em Secretariado Executivo para melhor funcionalização da área. Dessa 

forma, são abordados a seguir, aspectos relacionados às características e formação 

profissional do Secretariado Executivo. 

3.2 Característica e formação profissional do Secretariado Executivo 

Com a mudança de perfil e o crescimento da profissão de secretariado, é necessário 

que os profissionais estejam preparados para a inserção no mercado de trabalho. Ter 

capacidade para assumir responsabilidades próprias pelo exercício de suas atividades, como 

também ter iniciativa para tomada de decisões, são habilidades fundamentais do secretário. 

Para Costa (1998), essas transformações nas atividades secretariais não ocorreram 

por acaso. Elas são frutos da abertura dos mercados, da reengenharia das empresas e, 

principalmente, da necessidade de que as empresas têm por profissionais polivalentes. O 

mercado busca um profissional com postura de assessoria. Para Medeiros e Hernandes (2003), 

esses profissionais funcionam como uma ponte entre aqueles que tomam decisões e os que 

executam tais decisões.  
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Segundo Neiva e Garcia (2009), existe uma tendência de o profissional de 

secretariado assumir cargos gerenciais, mas para isso é necessário que se desenvolva por meio 

de formação e pós-graduação em áreas de gestão. Além da formação, este profissional deve 

possuir senso crítico, postura ética, capacidade de articulação; utilizar competências 

especificas, ter visão generalista e sistêmica, ser empreendedor, gerenciar informações com 

eficácia, ser criativo, trabalhar em equipe, liderar e estar aberto para o aprendizado contínuo. 

Medeiros e Hernandes (2003) ressaltam que a essência da profissão não se resume 

somente ao desempenho de tarefas rotineiras de escritório, mas exige também o domínio de 

determinados conhecimentos e habilidades, particularmente relativos a finanças, economia, 

marketing, administração, entre outros, mas, essencialmente, nas relações humanas no 

trabalho. 

Percebe-se que não bastam somente conhecimentos organizacionais. O 

relacionamento interpessoal influencia, e é indispensável para o profissional de secretariado. 

O ambiente corporativo descarta profissionais que não se enquadrem nesse perfil e que não 

possuem habilidades para dialogar com o mercado que exige flexibilidade e 

multifuncionalidade. 

Assim, visando uma melhor formação profissional, o curso superior em Secretariado 

Executivo difere do curso técnico em Secretariado, haja vista que o segundo é mais 

direcionado à execução, enquanto o primeiro procura um embasamento teórico para posterior 

aplicação do conhecimento nas tomadas de decisões executórias.  

Nessas condições, pode-se iniciar uma análise, com esses dados, sobre a natureza do 

conhecimento em Secretariado Executivo, partindo-se dos conceitos de ciência pura e 

aplicada: o curso não somente procura uma nova tomada de posição teórica, mas também 

pretende transformar em ação concreta os resultados de seu trabalho. Procura conhecer para 

aplicar, para realizar uma tomada de decisão executória. Todos os que ingressam no curso 

Superior de Secretariado Executivo percebem que os programas de aprendizagem são 

multidisciplinares, pois, por meio deles, são trabalhados conteúdos de diferentes áreas do 

conhecimento: Administração, Contabilidade, Filosofia, Sociologia, Direito e outras que 

contribuem para a atuação profissional. Assim, o curso oferece oportunidades para que o 

acadêmico obtenha a teoria e a prática e amplie a extensão dos seus conhecimentos 

(HOLLER, 2006). 

O curso de Secretariado Executivo é fundamental para todos aqueles que tencionam 

ingressar nesta carreira, pois o profissional poderá desenvolver seu potencial humano, abrir 
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seu horizonte de compreensão, sendo incentivado à pesquisa, à produção cientifica e a 

aprender elementos da ciência e da profissão de Secretariado. 

É necessário aqui fazer uma diferenciação entre a qualificação e habilitação para o 

exercício profissional. A primeira corresponde à elaboração dos conhecimentos necessários 

para a profissão, e a segunda diz respeito ao aspecto legal do indivíduo perante o mercado. 

Como já explanado, o Secretariado Executivo no Brasil é uma profissão 

regulamentada. Sua legislação impõe que os indivíduos estejam habilitados por meio de 

registro na Delegacia Regional do Trabalho para o exercício da profissão no mercado. A lei é 

clara: para obter tal registro, o secretário executivo deve apresentar diploma de curso superior 

de secretariado, reconhecido por Lei; diplomado no exterior por curso de Secretariado, sendo 

que o diploma precisa ser revalidado no Brasil, na forma da lei; o profissional que obtiver 

qualquer diploma de nível superior que possa comprovar, por meio de declaração de 

empregadores, o exercício efetivo em pelo menos três anos. 

Conforme a Resolução nº 03/2005 do MEC, que rege os currículos dos cursos 

superiores, a formação deve ocorrer nos seguintes campos de formação (BRASIL, 2011): 

 
a) Conteúdos básicos – estudos relacionados com as ciências sociais, com as ciências 

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

informação; 

 
b) Conteúdos específicos – estudos de técnicas secretariais, da gestão secretarial, da 

administração e planejamento estratégico nas organizações públicas e privadas, 

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

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

aprofundamento da língua nacional;  

 
c) Conteúdos teórico-práticos – laboratórios informatizados, com as diversas 

interligações em rede, estágio curricular supervisionado e atividades 

complementares, especialmente a abordagem teoria-prática dos sistemas de 

comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos. 

 
Ressalta-se que, na área secretarial, ainda existem as formações em Tecnólogo em 

Secretariado e Técnico em Secretariado. O primeiro se refere ao Curso Superior de 

Tecnologia, que é modalidade recente, estando em fase de propagação e que tem duração 

média de 2 a 2,5 anos. A este profissional compete atuar “nas diversas questões das fontes de 
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informação e da tecnologia que fazem parte do ambiente organizacional, exercendo um 

trabalho tático nas assessorias de organizações públicas e privadas” (NONATO JÚNIOR, 

2009). 

Quanto ao Técnico de Secretariado, profissional que concluiu o curso de técnico em 

Secretariado (técnico de nível médio), e que possua o registro profissional exigido em lei, este 

tem suas atividades voltadas aos trabalhos de operação técnica, tais como: transformar a 

linguagem oral em escrita; revisar textos e documentos; coordenar a execução de tarefas; 

dentre outras. Por vezes, esses profissionais são supervisionados por secretários executivos, 

havendo interação das atividades exercidas por ambos (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Entende-se, por conseguinte, que a globalização e os crescentes avanços tecnológicos 

transformaram o perfil de todas as profissões, exaurindo-se algumas, reciclando-se outras e 

surgindo outras formas de trabalho, criando-se outro enfoque sobre a realidade. 

No que compete ao profissional de Secretariado Executivo, emergem diferentes 

situações que exigem deste profissional acentuada maturidade para exercer sua função com 

responsabilidade, competência e ética, além de estar familiarizado com a Era da Informação, 

as inovações tecnológicas e as novas formas de administração das organizações em seus mais 

diversos ramos de atuação, conforme pode ser verificado por seu histórico e características da 

formação profissional. 

Por entender que são significativas informações que visam embasar a atuação do 

Secretariado Executivo e sua formação, a seguir é feita uma abordagem acerca das Diretrizes 

Curriculares do Curso de Secretariado Executivo. 

3.3 Diretrizes Curriculares do Curso de Secretariado Executivo 

 

O profissional de Secretariado Executivo deve estar preparado para exercer seu papel 

na organização, assessorando chefias e equipes, gerenciando setores e pessoas, dentre outras 

questões práticas, que têm como embasamento conhecimentos teóricos ensejados pelos cursos 

de nível superior. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) caracterizou como 

prioritária nos cursos de graduação uma formação alinhada com as competências exigidas 

pelo mercado de trabalho para este profissional. Com base, então, no que determina a LDB, 

foi instituída a resolução nº 3, de 23 de junho de 2005, que versa sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Secretariado Executivo. 
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Conforme as diretrizes, os secretários devem desenvolver capacitação nas diversas 

áreas do conhecimento e organizacionais com vistas a atender as expectativas 

mercadológicas, harmonizando-se às necessidades do perfil profissional exigido na região. O 

Parágrafo Único do artigo 3º trata desta afirmação. 

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 critica que fomente a 
capacidade de decisão, bem como capaz para atuar nos níveis de comportamento 
micro organizacional, mesoorganizacional e macro organizacional (BRASIL, 2011, 
p. 79). 

 

As graduações em Secretariado Executivo devem proporcionar aos formandos uma 

visão crítica e abrangente por meio de conhecimentos gerais que atendam as expectativas 

organizacionais e profissionais, preparando-os para atender, adaptar-se e enfrentar os desafios, 

cobranças e constantes mudanças do mundo dos negócios, além de, no exercício da profissão, 

atuar eticamente, respeitando a si próprio, a categoria, a organização e a sociedade 

(CASTELO, 2007). 

Tais aspectos são definidos no artigo 4º da referida Resolução, que pormenorizam as 

competências e habilidades que os secretários devem apresentar após sua formação, conforme 

segue abaixo: 

 
Art. 4º, O Curso de Graduação em Secretariado Executivo deve possibilitar a 

formação profissional que releve, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 
I – capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fiadas pelas  
organizações; 
II – visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e Inter 
setoriais; 
III – exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 
organização, controle e direção; 
IV – utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 
estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações 
organizacionais; 
V – habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 
VI – domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o 
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais; 
VII – receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 
VIII – adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 
produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 
IX – gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para 
diferentes usuários; 
X – gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas 
departamentais e empresariais; 
XI – capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; 
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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. 

 

É oportuno registrar a Resolução do IV Fórum Nacional de Debates sobre 

Competências profissionais em Secretariado, ocorrido em 2008, que traçou as competências e 

áreas de atuação do Bacharel em Secretariado Executivo (Quadro 2), a seguir: 

 
Quadro 2 - Competência e área de atuação - Bacharel em Secretariado Executivo  
 

1 - Capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos da administração pública e privada. 

2 - Ter postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de gerir e administrar processos e pessoas 
(observados os níveis graduais de tomada de decisão). 

3 - Atuar nos três níveis do comportamento organizacional: micro, meso e macro organizacional. 

I – capacidade de articulação com diferentes níveis de empresas e instituições públicas ou privadas; 

II - visão Generalista da organização e das peculiares situações hierárquicas Inter setoriais; 

III – exercício de funções gerenciais, com domínio sobre planejamento, organização, controle e direção; 

IV – utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo relações formais e 
causais entre fenômenos e situações organizacionais; 

V – habilidade em lidar com modelos inovadores de gestão; 

VI – desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de 
negociações e nas comunidades interpessoais e intrapessoais; 

VII – ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência das 
implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional; 

VIII – receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca de sinergia; 

IX – reconhecer necessidades e equacionar soluções, para a adoção de meios alternativos relacionados com a 
melhoria da qualidade e produtividade dos serviços; 

X – gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes usuários; 

XI – Gestão e assessoria administrativa focado nos objetivos e metas departamentais e empresariais; 

XII - maximização e otimização de recursos tecnológicos. 

Fonte: Nonato Júnior (2009). 
 
Os profissionais de Secretariado Executivo tiveram que revisitar as atribuições 

inerentes à profissão, reconstituindo-se a cada nova situação e a toda nova tecnologia que lhes 
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eram apresentadas. A incorporação de novas competências e habilidades permitiu-lhes ocupar 

mais espaço junto aos dirigentes e às equipes de trabalho. Tornaram-se profissionais capazes 

de intervir, identificar problemas e resolvê-los, propondo soluções para as questões que 

surgem no ambiente de trabalho, analisando dados e informações e trabalhando em equipe.  

Essas competências e habilidades relatadas na proposta das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Secretariado Executivo, serão adquiridas por meio de disciplinas 

constantes da grade curricular. Esse conjunto de disciplinas visa munir o futuro profissional 

de referências teóricas/práticas e conhecimento necessário para atuar com segurança e 

maturidade nas funções relacionadas à sua área, nas opções que o mercado possa oferecer a 

profissão. 

Segundo o Art. 7º das Diretrizes Curriculares Nacionais em Secretariado Executivo, 

o estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituição, por seu colegiado superior acadêmico, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização (BRASIL, 2005). 

Voltado para os desempenhos profissionais, antes mesmo de se considerar concluído 

o curso, é necessário que o estagiário esteja consciente do seu atual perfil, naquela fase, para 

que ele próprio reconheça a necessidade da retificação da aprendizagem, nos conteúdos e 

práticas em que revelara equívocos ou insegurança de domínio, importando em 

reprogramação da própria prática supervisionada, lhe assegurando orientação teórica prática 

para a melhoria do exercício profissional (BRASIL, 2005). 

É ideal que o secretário tenha em sua bagagem atributos que dizem respeito à 

formação como indivíduo a ser aperfeiçoado e competências no exercício profissional, como 

responsabilidade e ética; habilidades para solucionar problemas; criatividade; espírito de 

equipe; engajamento; conhecimento e habilidades específicas na área de atuação. Deve estar 

preparado para atuar como assessor executivo, sendo o agente executor e multiplicador mais 

próximo dos centros de deliberações dos processos decisórios, antecipar e transformar o 

ambiente organizacional, promovendo o seu desenvolvimento (GARCIA, 1999). 

Ressalta-se que a profissão de secretariado é muito dinâmica, pois o profissional se 

dedica ao ramo de atividade na qual está inserido, seja em empresas, em universidades, na 

docência e ou coordenação, bem como em atividades autônomas. Portanto, para atuar e 

atender as exigências e expectativas das organizações, este futuro profissional necessita se 

integrar com as Diretrizes Curriculares e legislação, atrelados com o curso de graduação em 

secretariado, de forma que o estágio seja uma ferramenta que possibilite alcançar seus 
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objetivos, relacionados aos processos administrativos e produtivos, auxiliando seus 

executivos para as diversas áreas e setores. Dessa forma são abordados, a seguir, aspectos 

relacionados ao Curso de Graduação em Secretariado da Universidade Federal do Ceará. 

3.4 Curso de Graduação em Secretariado da UFC 

 

A criação e aprovação do Curso Superior em Secretariado da Universidade Federal 

do Ceará foi realizado por meio da Resolução nº 03 do Conselho Universitário (CONSUNI), 

de 02 de março de 1995, em caráter permanente, ficando sob a responsabilidade do 

Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado (FEAACS), que também congrega os Cursos de Administração 

e Atuária. O reconhecimento do Curso pelo Ministério da Educação (MEC) está registrado 

mediante Portaria n. 2.749, de 12 de dezembro de 2001 (BRANDÃO, 2010). 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2006), o Curso de Secretariado é de 

caráter permanente, oferecido pelo período noturno, com uma entrada anual no 1º semestre 

para 40 vagas, processo seletivo vestibular. A partir de 2010, o processo seletivo passou a ser 

por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cuja nota obtida tem que ser 

superior à zero na prova de redação. Após a divulgação, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), das notas individuais do aluno, este poderá 

se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (SISU) do Ministério da Educação, em até duas 

opções de vagas, devendo especificá-las, em ordem de preferência, em instituição, local de 

oferta, curso e turno. 

O Curso de Secretariado é ministrado na modalidade noturna que visa atender a uma 

clientela de alunos trabalhadores, apresentando uma estrutura didático-pedagógica 

diferenciada, sem, contudo ferir os propósitos da qualidade e da sua própria filosofia. O 

mesmo será coordenado por um professor escolhido em processo eletivo, por seus pares, 

membros representantes das Unidades Curriculares, de acordo com o disposto no Regimento 

Geral da Universidade Federal do Ceará.  

O Curso funcionou com duas propostas curriculares, no período de 1995.2 que 

corresponde à data de criação do Curso e, também, no período de 2007.1, a partir da 

aprovação do novo Projeto Político Pedagógico em 2006 (BRANDÃO, 2010). A primeira 

proposta de integração curricular, período 1995.2, apresenta a seguinte configuração, segundo 

(UFC, 2006): 
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a) Denominação: Secretariado com habilitação em Secretariado Executivo; 

b) Duração: 04 anos (08 semestres) e carga horária de 2.176 horas-aulas; 

c) Número de vagas anuais: 30(trinta-anuais); 

d) Período de oferecimento: concurso vestibular em dezembro; 

e) Vinculação: FEAAC/Campus – Benfica; 

f) Aprovação do Curso no CEPE: 22 de fevereiro de 1995; 

g) Reconhecimento do Curso pelo MEC: Portaria n. 2749, de 12 de dezembro de 

2001; 

h) Primeira turma: dezembro de 1999. 

 

A segunda proposta de integração curricular de 2007.1, apresenta a seguinte 

configuração, conforme (UFC, 2006): 

a) Denominação: Secretariado com habilitação em Secretariado Executivo; 

b) Duração: 04 anos (08 semestres) e Carga horária de 2.752 horas-aulas; 

c) Número de vagas anuais: 40 (quarenta – anual); 

d) Período de oferecimento: concurso vestibular em dezembro; 

e) Vinculação: FEAAC/Campus – Benfica. 

 

Conforme UFC (2006), a integração curricular é composta de acordo com os ditames 

gerais da Pró-Reitoria de Graduação, dispondo as disciplinas em regime semestral em 08 

períodos, contendo disciplinas obrigatórias e optativas, deixando os últimos períodos com um 

número de disciplinas reduzido, por se tratar de semestres direcionados às atividades de 

estágio curricular e elaboração de trabalhos de conclusão de curso, cuja natureza e 

complexidade exigem maior dedicação do corpo discente. 

Observa-se que também há a inclusão das atividades complementares que são 

componentes curriculares enriquecedores e implementados ao perfil do formando. 

Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade (UFC / 

CEPE, 2005). 

Conforme o perfil desejado ao secretário executivo, este deve ensejar a formação de 

um profissional proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, 

articulador em negociações que precedam à tomada de decisões, facilitador das relações 
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interpessoais e intergrupais, revelando eficiente domínio de técnicas de sensibilização e de 

fácil domínio dos diferentes meios de comunicação dentro da organização e com diferentes 

grupos de clientela e demanda. 

A UFC (2006) informa que o Curso tem como missão, formar profissionais éticos, 

capazes de atuar nos mais diversos segmentos organizacionais, prestando assessoria gerencial 

às instituições, mantendo visão holística, promovendo sinergia, compreendendo e 

disseminando informações. 

O objetivo geral constante no Projeto Político Pedagógico do Curso de Secretariado 

Executivo é o seguinte: 

Proporcionar aos egressos do Curso de Secretariado Executivo da UFC um ensino 
de qualidade, capacitando-os para o exercício pleno das funções de assessoria nas 
mais diversas organizações, enfatizando o desenvolvimento de habilidades e 
competências inerentes à prática profissional, potencializando seu desenvolvimento 
pessoal e compreendendo os fenômenos do universo empresarial (PPP, 2006). 

Já em referência aos objetivos específicos propostos pelo Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo, segundo a UFC (2006), são: 

 
a) Formar profissionais capazes de interagir nas diversas situações no mercado de  

trabalho; 

b) Estimular o raciocínio critico-reflexivo dos fenômenos organizacionais; 

c) Proporcionar subsídios para o desenvolvimento da formação continuada em 

articulação às instituições de fomento mercadológico; 

d) Capacitar o profissional a desenvolver atitudes éticas de intervenção e 

transformação da realidade social; 

e) Estabelecer relações de reciprocidade e visão holística frente ao desenvolvimento 

de ações culturais e intelectuais; 

f) Gerir e assessorar administrativamente, com base em objetivos e metas 

departamentais e empresariais; 

g) Promover a capacidade de reflexão e análise para o trabalho em equipe; 

h) Exercer funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, 

direção e controle.  

 
Portanto, o Curso de Secretariado Executivo da UFC tem como princípio formar 

bacharéis com sólidos conhecimentos acadêmicos, científicos e tecnológicos específicos de 

seu campo de atuação, preparando-os para o desempenho eficaz de múltiplas relações de 
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acordo com as especificidades de cada organização. É importante proporcionar a execução 

das técnicas secretariais, gerenciando o fluxo de informações, e, também, lidando com 

conflitos e mudanças (UFC, 2006). 

A seguir, é apresentada a disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de 

Graduação em Secretariado Executivo da UFC, destacando informação sobre a atividade de 

estágio. 

3.5 Disciplina de estágio curricular supervisionado do Curso Secretariado Executivo   

 

O estágio curricular supervisionado tem por finalidade articular os saberes teóricos à 

realidade prática em situações reais de trabalho, fazendo com que o estudante perceba 

semelhanças e discrepâncias do que é ensinado em sala de aula e sua aplicabilidade dentro do 

contexto do mercado de trabalho. Essa disciplina deve ser regida conforme parâmetros 

estipulados pela Pró-Reitoria de Graduação, de acordo com a natureza técnica do curso, bem 

como proporcionar um acompanhamento dos discentes pelo docente orientador de estágio, 

fazendo com que se cumpra o perfil curricular do estágio, conforme legislação aplicável a 

matéria (PPP, 2006). 

A disciplina de Estágio Supervisionado (ED 154) é uma matéria de caráter 

obrigatório, ministrada no 6º semestre, contendo 06 créditos, com carga horária total de 96 

horas, uma vez que se concebe essa atividade como uma visão geral dentro da perspectiva do 

curso, exigindo como pré-requisito as disciplinas de Técnicas de Secretariado II (ED101) e 

Gestão Empresarial (ED153). O objetivo geral é acompanhar a aplicação prática dos 

conteúdos teóricos abordados nas demais disciplinas do Curso de Secretariado Executivo. 

A disciplina de Estágio Supervisionado tem como objetivo específico aprofundar o 

conhecimento sobre a legislação que trata do estágio supervisionado; proporcionar debate 

critico acerca da atuação do estagiário de Secretariado Executivo e realizar pesquisa descritiva 

sobre a atuação dos estagiários em Secretariado.  

O Conteúdo programático da Disciplina está distribuído da seguinte forma: aspectos 

fundamentais relacionados ao estágio, concepções atuais; a Lei nº 11.788 /2008, estágio 

obrigatório e não obrigatório, relação com a empresa, jornada de trabalho, direitos e 

obrigações da empresa e do estagiário, remuneração e benefícios, providencias e documentos; 

mercado de trabalho e atuação do secretário executivo, exigências, pré-requisitos, carreira; 

metodologia e formatação do relatório final de estágio.  
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A metodologia adotada na disciplina de Estágio Supervisionado é por intermédio da 

exposição da orientadora, produção de relatório individual, apresentação individual e em 

grupo, palestras e debates sobre textos previamente indicados pelo docente. 

Segundo a UFC (2006), o estágio supervisionado é uma atividade curricular 

obrigatória e indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais inerentes ao perfil 

do formando. De acordo com a Lei nº 6.494/77, o Estágio Supervisionado “é um conjunto de 

atividades de caráter técnico, social e cultural”. Este será também regido pela Resolução do 

Estágio Curricular dos cursos de graduação da UFC, de acordo com a resolução do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), do ano de 2006, e operacionalizado nas diversas 

modalidades orientado pelas normas internas estabelecidas pela Coordenação do curso. O 

estágio deverá ser realizado em organizações e empresas locais, regionais ou instituições 

estrangeiras conveniadas, desde que estejam cadastradas como ambientes organizacionais que 

congreguem as diversas ações teóricas-práticas, e estejam de acordo com a regulamentação 

prescrita. 

Em casos especiais, quando for do interesse do estudante, o estágio poderá ser 

realizado na própria instituição formadora, no caso a UFC, em ambiente propício ao exercício 

do secretariado, obedecendo à mesma regulamentação. 

Quanto à dinâmica, o estágio poderá ser iniciado em caráter e vivencia prática, como 

atividade complementar, a partir do 5º semestre, e efetivado com matrícula, dentro da 

dimensão curricular obrigatório, apenas no 8º semestre. As atividades de estágio poderão ser 

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

até que os responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, 

como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. Como 

resultado, o aluno sistematizará um documento no formato de um relatório, o qual poderá ser 

transformado em problemática a ser aprofundada no Trabalho de Conclusão de Curso (UFC, 

2006). 

Neste enfoque, o estágio supervisionado deve ser considerado um instrumento 

fundamental no processo de formação do profissional de secretariado. Poderá auxiliar o 

acadêmico a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a formação de 

sua consciência política e social, unindo a teoria à prática. Portanto, a ementa da disciplina 

busca a interação entre o saber e o fazer, por meio da aplicação teórico-prática dos conteúdos 

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

instituição pública ou privada.  
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A seguir, é apresentada a metodologia adotada para a realização desta pesquisa, 

esclarecendo tipo de pesquisa, procedimentos, população e amostra, e instrumento usado na 

coleta de dados. 
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4 METODOLOGIA 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2009), metodologia é um conjunto de 

abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de 

aquisição objetiva de conhecimento, de uma maneira sistemática. Partindo dessa definição, 

este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, informando o 

tipo, o instrumento de coleta de dados, a população e a amostra dos sujeitos pesquisados. 

 

4.1 Pesquisa 

 

A pesquisa científica surge de um tipo de problema ou de uma interrogação, a qual 

necessita de investigação, ou seja, deve-se procurar respostas, realizar indagações para chegar 

ao conhecimento. É uma atividade voltada para a resolução de conflitos e questionamentos, 

por meio do emprego de processos científicos. Neste contexto, vale destacar a definição de 

Andrade (2009).  

 
 Pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico 
que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante a 
utilização de métodos científicos [...]. Todos os conceitos de pesquisa, de uma ou de 
outra maneira, apontam seu caráter racional predominante [...] essas conceituações 
apenas acrescentam detalhes especificadores, mantendo a ideia de procedimento 
racional que utiliza métodos científicos. 

 

Para Lakatos e Marconi (2009), a pesquisa é um procedimento formal que utiliza 

como método o pensamento reflexivo, que por sua vez requer um tratamento científico. Para 

as autoras, a pesquisa se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para tentar 

descobrir verdades parciais. A pesquisa pode ser classificada de várias formas, de acordo com 

os métodos utilizados. 

 

4.2 Tipo de pesquisa  

 

O tipo de pesquisa pode ser classificado, segundo a área da ciência, natureza, 

objetivos, procedimentos adotados, ao objeto e quanto à forma de abordagem. Segundo 

Andrade (2009), a tipologia das pesquisas pode ser classificada de diversas formas, as quais 

variam de acordo com critérios que possuem diferentes enfoques. De acordo com Andrade 

(2009), as pesquisas quanto aos objetivos, podem ser classificadas do tipo exploratória, 

explicativa e descritiva. 
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Para Gil (2010), a classificação da pesquisa pode ser dividida em dois grupos: quanto 

aos objetivos e quanto aos procedimentos. Conforme o autor, as pesquisas classificadas 

quanto aos objetivos gerais podem ser: exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo 

mais explícito. Possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação 

do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou 

descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Em geral, envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

A pesquisa explicativa visa identificar os fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos, considerada o tipo que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, pois explica a razão e a causa das coisas. Já a descritiva, tem como objetivo 

principal descrever as características de determinadas populações ou fenômenos, ou 

estabelecer relações entre variáveis; envolvem técnicas de coleta de dados padronizadas 

(questionário, observação); assume em geral a forma de levantamento (GIL, 2010). 

A pesquisa realizada neste trabalho caracteriza-se como descritiva. De acordo com 

Gil (2010), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e 

uma de suas características mais significativas estão na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistêmica. 

Entre as pesquisas descritivas, ressaltam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, estado de saúde física e mental etc. Andrade (2009) afirma que, nesse tipo de 

pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem a 

intervenção do pesquisador sobre os mesmos, ou seja, não são manipulados. 

Com relação aos procedimentos técnicos, Gil (2010) classifica a pesquisa como: 

a) Pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado, como livros,     

artigos , periódicos, Internet etc.; 

b) Pesquisa documental: elaborada a partir de material que não recebeu tratamento 

analítico; 

c) Pesquisa experimental: pesquisa em que se determina um objeto de estudo, 

selecionam‐se variáveis que o influenciam, definem‐se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto; 
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d) Levantamento: pesquisa que envolve questionamento direto das pessoas, cujo 

comportamento se deseja conhecer; 

e) Estudo de caso: envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos 

de maneira que se permita o amplo e detalhado conhecimento; 

f) ex‐post‐facto: quando o experimento se realiza depois dos fatos; 

g) Pesquisa ação: pesquisa concebida em associação com uma ação; os 

pesquisadores e participantes da situação ou problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo; 

h) Pesquisa participante: pesquisa desenvolvida pela interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas. 

 
Inicialmente, foi feito um estudo bibliográfico, uma revisão acerca da literatura 

pertinente e necessária que embasassem o estudo, contribuindo para obtenção de informações 

da presente pesquisa. Posteriormente, foi feito uma coleta documental, referente ao projeto de 

criação do curso superior de secretariado e projeto político pedagógico: incluindo informações 

sobre integralização curricular obrigatória, com referência a disciplina de estudo, sobre o 

estágio supervisionado, por meio de consulta eletrônica e visita a coordenação do Curso de 

Secretariado para fornecimento de dados que complementem a pesquisa.   

Para a realização deste trabalho, utilizou-se a pesquisa descritiva, bibliográfica e 

documental. Realizou-se um estudo sobre o processo de estágio com abordagem sobre o   

estágio curricular obrigatório e não obrigatório, sua regulamentação e legislação pertinente 

com estudos relacionados às diretrizes curriculares do curso de secretariado executivo, que 

serviu para embasamento sobre  a contribuição do estágio supervisionado na formação 

profissional do estudante de Secretariado Executivo da UFC.  Também pode-se classificar o 

trabalho como um estudo de caso, embora não seja um estudo profundo e exaustivo. 

 

4.3 População e amostra 

 

Para Lakatos e Marconi (2009), define-se população como o universo a ser 

investigado e a amostra como uma porção do universo selecionado. Partindo desta definição, 

este estudo teve como população os acadêmicos do Curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará que cursaram a disciplina de estágio supervisionado no 

semestre 2012.2 noturno, perfazendo um total de 18 estudantes. Por ser um número 

relativamente pequeno de estudantes, não se retirou uma amostra, mas considerou-se a 
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população existente. Assim, os questionários foram aplicados durante o período de 

04.06.2013 a 16.06.2013.  

  

4.4  Coleta e tratamento dos dados 

 

A pesquisa de campo foi embasada por meio de questionário, tendo como objetivo, 

aprofundar a investigação da pesquisa proposta, o que exigiu participação do pesquisador não 

havendo necessidade de equipamentos especiais, sendo apresentado aos estudantes da 

disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Secretariado Executivo. 

Para Lakatos e Marconi (2009), a coleta de dados é a etapa da pesquisa onde se inicia 

a aplicação dos instrumentos elaboradores e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a 

coleta de dados previstos. Para a concepção deste trabalho foi utilizado como instrumento o 

questionário. 

Lakatos e Marconi (2009) definem o questionário como um tipo de instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série de perguntas, as quais devem ser respondidas por 

escrito, sem a devida presença do entrevistador.  

Dessa forma, aplicou-se um questionário composto de perguntas objetivas e 

subjetivas para obter os dados qualitativos junto aos discentes que estudaram a disciplina de 

Estágio Supervisionado. O instrumento da pesquisa foi encaminhado por meio de correio 

eletrônico e também da própria pesquisadora, com a autorização do professor da turma que 

ministra aula de estágio. 

O questionário é composto por 11 (onze) perguntas divididas em duas partes: a 

primeira é composta das questões “1” e “2”, com objetivo de identificar o perfil do 

respondente. A segunda, composta por questões de “3” a “11”, visam investigar sobre o 

estágio supervisionado na formação profissional do estudante de secretariado. O questionário 

abordou habilidades, competências, atribuições e diretrizes curriculares do Curso de 

Secretariado Executivo, na visão de cada respondente. Assim, os dados coletados durante a 

pesquisa foram avaliados de forma qualitativa, e são apresentados em tabelas para facilitar a 

análise dos resultados.  

A análise dos resultados corresponde ao trabalho realizado pelo pesquisador com as 

informações colhidas por intermédio do questionário, que engloba classificação, organização 

e interpretação de dados. 

Todos os resultados apresentados nas tabelas foram analisados de acordo com o tipo 

de questão, considerando as opções marcadas, a frequência dos fatos ocorridos (nunca, às 



52 

 

vezes, frequentemente e sempre) ou a escala da resposta (sim, não e parcialmente) atribuída à 

situação. A primeira parte está relacionada às características do perfil do estudante, tais como 

gênero e faixa etária. A segunda parte corresponde à análise investigativa sobre o processo do 

estágio, focalizando nas atribuições, formação e diretriz curricular. 

O capítulo seguinte apresenta a análise e interpretação dos dados coletados. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi aplicada com alunos da disciplina de estágio supervisionado, turma 

2012.2, do Curso de Secretariado Executivo da UFC. Foram aplicados ao todo 25 

questionários, obtendo-se apenas 18 questionários preenchidos, correspondendo a 54.5 % da 

turma, sendo que 5.5 % são do sexo masculino e 94.5% são do sexo feminino, mostrando que 

o público predominante do curso é composto basicamente por mulheres. Os demais itens 

estão tabulados a seguir. 

 
Tabela 1 – Distribuição faixa etária 

Faixa etária Quantidade % 

De 17 a 21 anos 4 22% 

De 22 a 26 anos 7 38% 

De 27 a 29 anos 5 28% 

De 30 anos ou mais 2 12% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
Analisando os dados da Tabela 1, verifica-se que uma parte dos estudantes (38%) 

tem entre 22 e 26 anos. Com frequência não muito distante, está à faixa entre 27 a 29 anos 

(28%), e, também, a faixa entre, 17 a 21 anos que corresponde a 22% da amostra pesquisada. 

Então, percebe-se que a idade dos estudantes varia bastante, mas há predominância da faixa 

etária de 22 a 29 anos. Dessa maneira, presumindo-se seu perfil como estudantes 

trabalhadores. 

 

Tabela 2 – Desempenhando estágio ou atividade profissional 

Estágio /Atividade Profissional Quantidade % 

Sim, na área de formação. 14 76% 

Sim, fora da área de formação. 2 12% 

Não 2 12% 

Outros: justificativa 0 0% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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Analisando a Tabela 2, verifica-se que a maioria dos estudantes (76%) que 

responderam o questionário, desempenham atividades na sua área de formação. Outra 

pequena fatia (12%) exerce atividade profissional, porém fora da área de formação e a outa 

metade não exerce nenhuma atividade profissional na área de atuação.  

Dessa maneira, foi feita a seguinte pergunta: “por qual motivo o estudante não exerce 

estágio ou atividade profissional na sua área de formação?” Obteve-se como resposta 

predominante “melhor oportunidade em outra área”. 

 
Tabela 3 – Habilidade mais exigida em seu estágio ou exercício profissional  

Habilidades Quantidade % 

Comunicação, trabalho em equipe e liderança. 9 50% 

Raciocínio lógico e análise crítica 1 6% 

Conhecimento técnico de ferramentas de 

gestão, informática aplicada. 8 44% 

Outros: justificativa 0 0% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 

Observando a Tabela 3, verifica-se que a habilidade mais exigida durante o estágio e 

exercício profissional do Secretariado foi comunicação, trabalhar em equipe e liderança com 

(50%) da fatia, enquanto que conhecimento técnico de ferramentas de gestão e informática 

aplicada obteve (44%), ficando apenas 6% para raciocínio lógico e análise crítica. Percebe-se 

uma maior interação com os grupos e crescimento significativo de ferramentas para melhor 

suporte ao estudante de Secretariado. 

 
Tabela 4 – Participação em treinamentos, cursos, palestras, seminários ofertados pela UFC. 

Tópico Quantidade % 

Sim 15 82% 

Não 0 0% 

Parcialmente 3 18% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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Por meio da Tabela 4, percebe-se uma maior participação dos alunos nas atividades 

complementares ofertadas pela universidade (82%) como forma de enriquecer a matriz 

curricular do curso e interação do aluno e Instituição de ensino, enquanto que apenas 18% 

responderam “parcialmente”, justificando que os estudantes não têm tempo suficiente em 

virtude do horário de trabalho. 

 
Tabela 5 – Estrutura de funcionamento de estágio (biblioteca, equipamentos, corpo docente é 

adequada a sua realidade profissional). 

Tópico Quantidade % 

Sim 7 38% 

Não 1 6% 

Parcialmente 10 56% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
Observando a Tabela 5, verifica-se que a estrutura de funcionamento do estágio 

ainda não é totalmente satisfatória para o Secretariado, mas que o percentual exposto (38%), 

reflete o compromisso da Instituição em ofertar um serviço contínuo à comunidade discente 

do campus. O percentual de 56% reflete que os alunos ainda têm reivindicações, apresentando 

como justificativa, corpo docente insuficiente para orientação no processo de estágio, além de 

pouco acervo bibliográfico e, alguns, até desatualizado. Ficou apenas 6% da fatia para os 

alunos que informam que a UFC não tem estrutura de funcionamento do estágio.  

 
Tabela 6 – Estrutura de funcionamento de estágio da empresa (tecnologia, equipamentos, 

relação funcional) é adequada a sua realidade profissional. 

Tópico Quantidade % 

    

Sim 15 82% 

Não 0 0% 

Parcialmente 3 18% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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Por meio da Tabela 6, percebe-se um crescimento das empresas no processo de 

acompanhamento do estágio (82%) como forma de enriquecer o currículo do aluno e captação 

de um bom profissional, enquanto que apenas 18% responderam “parcialmente”, justificando 

que os estudantes necessitam de maior atuação na empresa e maior incentivo a qualificação 

por parte do orientador na organização.  

Seguindo a linha de pesquisa, é abordada a frequência de algumas competências e 

habilidades previstas no Art. 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais, e atividades realizadas 

durante a prática do estagio. 

 
Tabela 7 - Capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas 
organizações 

Frequência Quantidade % 

    

Nunca 2 12% 

Às vezes 5 28% 

Frequentemente 7 38% 

Sempre 4 22% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
Com base na Tabela 7, a capacidade de articulação com diversos níveis de 

competência tem como resultados que 38% dos alunos conceituaram como “frequentemente”, 

enquanto que 28% pessoas conceituaram como “às vezes” e apenas 22% dos estudantes 

classificaram como “sempre”. Apenas 12% responderam negativamente, demonstrando que o 

curso, bem como as disciplinas abrangem de forma regular as expectativas dos discentes e 

organização. 

 

Tabela 8 – Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e Inter 

setoriais; 

Frequência Quantidade % 

Nunca 0 0% 

Às vezes 5 28% 

Frequentemente 6 34% 

Sempre 7 38% 
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                       Cont. 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
Por meio da Tabela 8, percebe-se uma visão equilibrada por parte dos estagiários, na 

visão sobre a empresa, na capacidade de relacionar-se com todos os níveis hierárquicos, bem 

como capacidade para captar a política de estratégia das organizações.  

 

Tabela 9 – Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 

Frequência Quantidade % 

Nunca 3 18% 

Às vezes 3 18% 

Frequentemente 6 34% 

Sempre 6 34% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
A Tabela 9 aponta uma frequência de resultados equilibrados, já que planejamento, 

organização, controle e direção, são ações ligadas a rotina do dia a dia do estagiário em 

secretariado, pois fornece ao executivo todo o suporte necessário para o processo de tomada 

de decisões  

 

Tabela 10 – Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais;  

Frequência Quantidade % 

Nunca 1 6% 

Às vezes 5 28% 

Frequentemente 6 34% 

Sempre 6 34% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013. 
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Maximiano (2000) aponta que as atividades de um secretário ultimamente estão 

sendo enfatizadas pelo maior poder de decisão com que esses profissionais vêm atuando nos 

mais diversos segmentos organizacionais. O estudante não realiza somente atividades 

operacionais, mas por meio do uso de raciocínio logico, crítico e analítico, o estudante vem 

trabalhando no planejamento e execução de projetos, análise de documentos e visão para 

solucionar conflitos, seja interpessoal ou não. 

 
Tabela 11 - Domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais;  

Frequência Quantidade % 

Nunca 2 12% 

Às vezes 5 28% 

Frequentemente 5 28% 

Sempre 6 34% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
Conforme resultado exposto da Tabela 11, evidencia que é imprescindível para o 

estudante de secretariado, o conhecimento das disciplinas de Comunicação, linguagem 

Empresarial, e domínio das línguas estrangeiras, como Língua Inglesa, Espanhola, e Língua 

Portuguesa, sendo esta última, merecedora de constante acompanhamento por meio das 

Diretrizes Pedagógicas do Curso, para conseguir transmitir uma formação voltada para 

entender e atender as tendências do mundo dos negócios. 

 
Tabela 12 - Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 

Frequência Quantidade % 

Nunca 2 12% 

Às vezes 3 18% 

Frequentemente 9 50% 

Sempre 4 22% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013. 
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A liderança é uma técnica ligada ao processo de gerência administrativa. O líder é 

alguém que compartilha, delega, e que sabe o que precisa ser feito e acompanhar seu pessoal 

na execução de tarefas e busca de sinergia. Observa-se na Tabela 12 que há uma presença 

significativa deste aspecto na atuação secretarial.  

 
Tabela 13 - Adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções;  

Frequência Quantidade % 

Nunca 3 18% 

Às vezes 4 22% 

Frequentemente 5 28% 

Sempre 6 34% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 

Buscando a qualidade no atendimento de seus clientes, melhorias em geral e 

benefícios para a organização, o estagiário de Secretariado busca participar dos Programas de 

Qualidade da área administrativa, atuando em grupos com participantes de diversas áreas da 

empresa ou mesmo em grupos informais formados por Secretários. 

 

Tabela 14 - Gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais 

e empresariais;  

Frequência Quantidade % 

Nunca 0 0% 

Às vezes 8 44% 

Frequentemente 6 34% 

Sempre 4 22% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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Para consolidação da capacidade de gestão e assessoria administrativa, o estagiário 

de secretariado precisa dominar as técnicas secretariais, além de possuir sólidos 

conhecimentos das diversas áreas de negócios e administrativos, desenvolver as práticas de 

comunicação e de liderança, como demonstra a Tabela 14. 

 

Tabela 15 - Capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; 

Frequência Quantidade % 

    

Nunca 1 12% 

Às vezes 3 12% 

Frequentemente 9 50% 

Sempre 5 28% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 

Conforme Tabela 15, é importante o conhecimento em informática e a utilização dos 

recursos da Internet. A maioria dos estagiários em secretariado elabora planilhas e relatórios 

para a chefia, além de preparar apresentações de projetos, videoconferências e contato com 

outros fornecedores de países estrangeiros.  

 

Tabela 16 - Eficaz utilização das técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, 

imprimindo segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações;  

Frequência Quantidade % 

Nunca 0 0% 

Às vezes 3 18% 

Frequentemente 8 44% 

Sempre 7 38% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 
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Nota-se que são utilizadas ferramentas secretariais como suporte ao executivo, uso 

das tecnologias e dos sistemas de gestão, sigilo e manuseio de documentos e informações. A 

organização é um ponto importante para o estagiário, já que o mesmo depende do tempo do 

gestor.  

 

Tabela 17 - Iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, 

consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional. 

Frequência Quantidade % 

Nunca 0 0% 

Às vezes 1 6% 

Frequentemente 6 34% 

Sempre 11 60% 

Total: 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2013 

 
Natalense (1998) informa que a Profissão de Secretariado Executivo é marcada pela 

sua flexibilização diante das diversas mudanças ocorridas nas esferas econômicas, 

mercadológicas, sociais, comerciais, organizacionais e políticas, em âmbito global 

principalmente no último século. Conforme dados da Tabela 17, o estagiário em secretariado 

é consciente do seu papel na organização, da sua capacidade de superar as mudanças e do seu 

comprometimento ético com o gestor e a empresa. 

Para a penúltima pergunta do questionário aplicado, procurou-se verificar se o 

estágio supervisionado contribuiu na formação profissional do estudante de secretariado. Um 

grande percentual, 83%, informou que “sim”, pois é por meio da experiência que se adquire o 

conhecimento necessário para atuação profissional, a associação da teoria com a prática, e o 

conhecimento adquirido em sala de aula para o dia a dia das organizações. Ficou a pequena 

fatia de 17% que informou “parcialmente”, justificando que nem todas as disciplinas são 

assimiladas no processo de estágio nas organizações. 

A última pergunta em complemento a anterior foi pedida com base na opinião do 

estagiário para apontar um aspecto que considera positivo e um aspecto que considera 

negativo em todo o processo de estágio, desde a elaboração do relatório até a conclusão do 

estágio. Apontando como aspecto positivo, a troca de experiência, a exigência para a 

execução de um bom relatório de estágio (informações ligadas a empresa que o próprio 
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estagiário não tinha conhecimento) e orientação do docente e acompanhamento das leis do 

estágio. E apontado como aspecto negativo, o excesso de informações solicitadas, onde 

algumas são desnecessárias e repetitivas; poucos encontros com o orientador durante o 

estágio, maior carga-horária e docentes para acompanhamento dos alunos, material de 

pesquisa insuficiente e necessidade de melhor explanação de conteúdo teórico.  

Por meio desses resultados pode-se dizer que a disciplina de estágio supervisionado 

contribui para a formação profissional do estudante de secretariado executivo da UFC, pois 

ele fornece aos discentes, habilidades técnicas e comportamentais adquiridas na vida 

acadêmica, e como ela pode influenciar na empregabilidade do profissional no ambiente 

organizacional bem como o aspecto social do individuo, podendo até dizer que influenciou de 

forma positiva para o mercado de trabalho. Seguem no próximo capítulo, as considerações 

finais da análise de resultados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de investigar sobre o estágio supervisionado na formação profissional 

do estudante de Secretariado Executivo da UFC, buscou considerar as opiniões dos discentes 

da turma de 2012.2. Notou-se que esses estudantes conseguem estabelecer uma ligação entre a 

graduação e a prática profissional, por meio do estágio, fomentando a eficácia do Curso no 

que diz respeito ao desempenho de suas atividades profissionais, sendo relevante para a área 

de Secretariado. 

A pesquisa apresentada neste trabalho trouxe esclarecimentos sobre o processo de 

estágio, legislação e Diretrizes Curriculares do curso, aplicado ao cotidiano do acadêmico em 

Secretariado, mostrando como se comporta o novo estagiário. O perfil de estagiários 

apresenta maior autonomia, mais responsabilidades, participação e visibilidade junto à 

organização. 

A pesquisa de campo apresentou dados relevantes sobre o gênero, como público 

predominantemente feminino, e faixa etária que corresponde ao perfil do estudante 

trabalhador. Verifica-se que as habilidades mais exigidas durante o estágio foram indicadores 

ligados ao processo de gestão e suporte a executivos, como: comunicação, liderança, 

ferramentas de gestão e análise critica.  

A pesquisa de campo evidenciou que a estrutura de funcionamento do estágio na 

UFC, não é totalmente satisfatória, mas que a Universidade vem se comprometendo para 

oferta de melhores serviços e crescimento do Curso. Quanto à organização, nota-se um 

aumento no acompanhamento do estágio, resultando como uma forma de enriquecimento no 

currículo do estagiário e captação de um bom profissional.  

Seguindo a linha de pesquisa, foi abordada a frequência de algumas competências e 

habilidades previstas no Artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais, e atividades 

realizadas durante a prática do estágio. 

Foi constatado que os alunos, na grande maioria, já exerciam atividade profissional 

na área de Secretariado. Destaca-se a opinião dos estudantes entrevistados, segundo a análise 

dos questionários em geral, que há uma pequena deficiência quanto à produção científica. É 

preciso dar ênfase para atividades curriculares que englobem metodologia científica, produção 

de artigos, projetos e relatórios de pesquisa, frisando a motivação do aluno e seu crescente 

aprendizado nesse sentido.  

Percebe-se uma visão equilibrada por parte dos estagiários, sobre a Universidade e a 

Organização, na capacidade de relacionar-se com os diversos níveis hierárquicos. 
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Os principais resultados permitem concluir que a Disciplina Estágio Supervisionado 

e seu conteúdo teórico adquirido em sala de aula influencia, positivamente, no processo de 

formação do estudante de Secretariado executivo da UFC e tende a evoluir com o tempo, já 

que as dificuldades apontadas foram em menor percentual que os pontos positivos, segundo as 

respostas evidenciadas nos questionários aplicados. 

A Formação Acadêmica é adequada, estruturada, e a experiência desenvolvida por 

meio do estágio supervisionado, certifica e assegura ao estudante, Secretário Executivo, um  

elevado exercício profissional. A análise dos resultados evidenciou que os estudantes têm 

contato com as habilidades e formações mínimas que os Cursos de Graduação em 

Secretariado, por meio de seus Currículos e Projeto Pedagógico, devem proporcionar ao 

discente.  

Por intermédio da conscientização dos docentes, discentes, Coordenação do Curso e 

demais envolvidos com a área é que será possível a obtenção de recursos e conquistas para o 

Secretariado Executivo da UFC, uma vez que é fundamental a atualização, inovação e 

expansão do acervo bibliográfico, disponibilizado pela Biblioteca da UFC, bem como 

contratação de mais docentes da área de Secretariado Executivo que ainda é insuficiente para 

atender as necessidades dos alunos formandos em Secretariado, no desenvolvimento de seus 

trabalhos de conclusão do curso e relatório de estágio. 
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APÊNDICE A – Questionário da pesquisa de campo 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, 

CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO. 

 

 

Prezado (a) estudante, 

Esta pesquisa faz parte da minha monografia que tem como objetivo investigar qual é a 

contribuição do estágio supervisionado na formação profissional do estudante de Secretariado 

Executivo, da Universidade Federal do Ceará. Os estudantes da turma 2012.2 que cursaram a 

disciplina de Estágio Supervisionado são os respondentes deste questionário. Não há 

necessidade de identificar-se. Agradeço sua contribuição. 

 

I) Perfil do estudante do Curso. 

1) Sexo:   a) (  ) Feminino    b) (  ) Masculino 

 
2) Faixa etária a que pertence:   

a) (  ) 17 a 21 anos      b) (  ) de 22  a 26 anos   c) (  ) de 27 a 29 anos     d) (  ) 30 anos ou mais 

 
II) Investigação sobre o estágio. 

3) Você está estagiando ou exercendo atividade profissional?  

a) (    )Sim, na área de minha formação acadêmica. 

b) (    )Sim, porém fora da área de minha formação acadêmica. 

c) (    )Não 

d)(    )Outro.Justificativa _______________________________________________________ 

 
4) Se sua resposta for “b” ou “c” na questão anterior, diga qual o principal motivo pelo qual 

você não exerce estágio ou atividade profissional na sua área de formação. 

a) (    ) Mercado de trabalho concorrido 

b) (    ) Melhor oportunidade em outra área 

c) (    ) Outros motivos. Justificativa _____________________________________________ 

 
 
 



69 

 

5) Qual das habilidades abaixo foi mais exigida em seu estágio/exercício profissional? 

a) (    ) Comunicação, trabalhar em equipe e liderança      

b) (    ) Raciocínio lógico e/ou análise crítica       

c) (    ) Conhecimento técnico de ferramentas de gestão e/ou informática aplicada 

d) (    ) Outra. Especifique ______________________________________________________ 

 
Nas questões abaixo são utilizadas a escala Sim/Não/Parcialmente (questões 6, 7 e 8). 

Escolha apenas uma opção, justificando sua resposta, caso o item escolhido seja “Não ou 

“Parcialmente”.  

6) Aproveita as oportunidades de participar em treinamentos, cursos, palestras e seminários 

ofertados pelo seu Curso e pela UFC, como forma de enriquecer seu currículo e melhorar sua 

qualificação profissional? 

 a) (    ) Sim        b) (    ) Não         c) (    ) Parcialmente. 

Justificativa________________________________________________________________ 

7) A estrutura de funcionamento do estágio que compõe a UFC (biblioteca, tecnologia, 

equipamentos, atualização do corpo docente) foi adequada à sua realidade profissional? 

a) (    ) Sim                b) (    ) Não      c) (    ) Parcialmente. 

Justificativa_________________________________________________________________ 

8) A estrutura de funcionamento do estágio que compõe a empresa (tecnologia, equipamentos, 

relação funcional) foi adequada à sua realidade profissional? 

a) (    ) Sim                b) (    ) Não       c) (    ) Parcialmente.  

Justificativa________________________________________________________________ 

 

Na questão a seguir, escolha a frequência com que estas atividades ocorreram durante a 

prática do estágio. 

9) Conforme Art. 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais, o Curso de Graduação em 

Secretariado Executivo deve possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as 

seguintes competências e habilidades. Marque com que frequência você utilizou estas 

atividades durante a prática do estágio: 

( N ) Nunca     (AV) Às vezes    ( F ) Frequentemente     ( S ) Sempre 

a) ( ) I - capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas 

organizações; 

b) ( ) II - visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e Inter 

setoriais; 
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c) ( ) III - exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 

d) ( ) IV - utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; 

e) (  ) V - domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

f) (   ) VI - receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 

h) ( ) VIII - adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 

i) ( ) IX - gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e 

empresariais; 

k) (   ) X - capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; 

l) ( ) XI - eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 

segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; e 

m) ( ) XIII - iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício 

profissional. 

 

10) O estágio supervisionado contribuiu na sua formação profissional? Justifique. 

Resposta:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Aponte um aspecto que considera positivo e um aspecto que considera negativo em todo o 

processo de estágio, desde a elaboração do relatório até a conclusão do estágio. 

Exemplos relacionados com: orientação durante o estágio; satisfação com a carga horária da 

disciplina; conteúdo teórico adequado; e dificuldades encontradas durante a prática do 

estágio. 

Aspecto positivo:_____________________________________________________________ 

Aspecto negativo:_____________________________________________________________ 


