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PREFÁCIO 
 

 
A profissão de Secretariado Executivo, segundo a UNESCO, é uma das 

profissões que mais cresce no mundo. Observando essa oportunidade, o IFMT 

propõe a implantação do curso de Bacharel em Secretariado Executivo o que 

proporcionará a expansão do número de profissionais no estado do Mato Grosso. 

O presente projeto segue a seguinte estrutura:  

Introdução, na qual se apresenta a história da instituição justificando a 

necessidade da abertura do curso de Secretariado Executivo; 

 Capítulo I,  em que se apresenta o projeto pedagógico do curso de 

secretariado executivo com as concepções teóricas e os objetivos do curso;  perfil 

do profissional  a ser formado no IFMT; currículo do curso que  apresenta a 

estrutura curricular, a semestralização e o ementários das disciplinas; o estágio 

supervisionado no curso que mostrará os objetivos do estágio, o estágio como 

atividade de ensino e pesquisa, os campos de estágio, a supervisão das 

atividades de estágio, a proposta de regulamento de estágio supervisionado para 

o curso de Secretariado Executivo; os mecanismos didático-pedagógicos que 

mostrarão a avaliação da aprendizagem, a organização do ensino de língua 

estrangeira, a relação de teoria-prática, as atividades acadêmicas 

complementares, o regulamento das atividades acadêmicas complementares e o 

desenvolvimento da pesquisa e de extensão.  

No capítulo II,  será mostrado o corpo docente, o quadro de formção e 

titulação desse corpo docente para o 1° semestre do curso, a coordenação do 

curso e a política de qualificação e carreira.  



O capítulo III apresentará a estrutura acadêmica e administrativa do curso, 

como: funcionamento do curso, formas de ingresso, vagas, turmas, turno, prazo 

de integralização curricular e o colegiado do curso.   

Já no capítulo IV, será apresentado o programa de apoio e 

acompanhamento discente, além da forma de  programa de monitoria acadêmica, 

regulamento da monitoria acadêmica, orientação acadêmica e a Empresa Júnior.  

Por último, no capítulo V, será apresentada a estrutura do IFMT  para 

autorização da abertura do curso de Secretariado Executivo, tais como: estrutura 

física da instituição, estrutura dos laboratórios, a organização e o regulamento da 

biblioteca. 

Vale salientar que o projeto foi elaborado dentro das Diretrizes  Curriculares 

Nacionais para o curso de Bacharel em Secretariado Executivo, Resolução CNE 

nº 2, de 18 de junho de 2007, Regulamentos da Instituição, tais como: Regimento 

Interno Geral, Organização Didática, Regulamento de sistema de monitoria, 

regulamento de atividade complementares e regulamento de capacitação docente, 

estes em anexo, no final do projeto. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto visa a  implantação do curso de Bacharel em 

Secretariado Executivo no  IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Mato Grosso – Campus Octayde Jorge da Silva no municipio de 

Cuiabá – Mato Grosso. 

O estado de Mato Grosso com 906.806,9 Km2, 141 municípios e uma 

população de 2.854.642  habitantes (dados do IBGE de 2005) tem experimentado 

nos últimos anos a pujança econômica ocorrida na economia mundial. De um 

Estado primordialmente agrícola nas décadas de 1970 e1980 passou a contar, a 

partir da década de 1990, com a participação expressiva dos setores industrial e 

de serviços na composição do seu PIB.  Outro aspecto relevante da economia 

mato-grossense é a inserção do estado no comércio internacional. Tal evolução 

propiciou ao estado, números mais elevados de seus agregados econômicos, tais 

como o PIB, saldo da balança comercial, renda per capta, aberturas de empresas, 

nível de emprego, etc.    

Em 2005, o PIB mato-grossense, com participação de 2% no PIB nacional, 

somou R$37.466 milhões. Comparativamente ao PIB de 1998, em 2005, este 

agregado obteve um aumento de 278%.  Mato Grosso também tem obtido êxito 

em relação ao saldo da balança comercial. Segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em 2007, este agregado foi de 

US$4.377,6 milhões  (representando 10,9% do saldo da balança comercial 

brasileira), enquanto que, em 1998, as Contas Nacionais registraram somente 

US$568,6 milhões no saldo da balança comercial de Mato Grosso.  

Outro indicador econômico que mostra a pujança do Estado é a renda per 

capita. Segundo dados do IETS, (2004) a renda per capita de Mato Grosso no 

período de 1992 a 2003 teve aumento de 47,84% enquanto que no mesmo 

período a renda per capita brasileira aumentou em 23,39%. Estes dados 



 

 

demonstram que a capacidade de consumo da população mato-grossense 

cresceu acima da capacidade de consumo da população brasileira.  

Paralelamente, e contribuindo com o crescimento econômico estadual, o 

setor empresarial tem demonstrado importante crescimento. O número de 

empresas no estado aumentou 201% no período compreendido entre 1996 e 

2005. Nesse ano, foram registrados 99.776 estabelecimentos empresariais no 

estado, segundo dados do IBGE.  

 O nível de emprego é outro indicador de bom desempenho da economia 

estadual.  Embora o nível de automação das empresas instaladas no estado seja 

alto, o que presume baixa demanda por mão-de-obra, o índice de emprego no 

mercado mato-grossense tem alcançado consistente evolução. Entre 1995 e 2003, 

o número de ofertas de vagas por meio do SINE/MT teve aumento de 181%. 

Nesse ano havia 1.236.654 postos de trabalhos ocupados no estado de MT. 

(SEPLAN, 2005). Segundo dados do IBGE, no período entre 1996 e 2005, os 

postos de trabalhos ocupados nos estabelecimentos empresariais tiveram um 

salto de 217%.  

Do ponto de vista dos agregados econômicos e sociais, a capital, Cuiabá, 

também apresenta bom desempenho.  Segundo dados do IBGE, a população do 

município foi estimada em 2005 em 526.830 habitantes, o PIB totalizou R$6.672. 

mil e o valor per capita desse agregado foi R$12,66 mil. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) apresentou um crescimento de 60,6% de 1970 a 

1991. Em relação a esse indicador sócio-econômico, a capital tem apresentado 

melhor desempenho quando o mesmo é comparado aos índices estadual e 

nacional. Isto é, em 2000 Cuiabá teve IDH de 0,821, aproximando-se do bom 

índice mundial, que é de 0,848, enquanto que o estado e o país obtiveram 

respectivamente 0,767 e 0,766.   

O município conta com 3.926 estabelecimentos comerciais varejistas, 210 

estabelecimentos comerciais atacadistas, 995 indústrias implantadas, 53 unidades 

armazenadoras de grãos com capacidade para 1.087.705 toneladas, 20 hotéis 



 

 

com 2.612 leitos disponíveis, 72 agências de viagem e 52 (65) agências bancárias 

que geram empregos para um contingente de aproximadamente 158.282 

trabalhadores. 

Observa-se uma descontração regional na evolução do número de 

empresas e pessoal ocupado por município. Segundo o IBGE, Cuiabá fica com 

24% dessas empresas que são de porte relativamente maior do que o restante 

verificado no estado e com 38% do pessoal ocupado (dados de 2008).  

Somente em 1998 foram constituídas 2.521 empresas em Cuiabá.  A frota 

de veículos do município é de 131.320 e o nº de telefones fixos instalados é de 

138.000.  Somado a isso temos o efeito multiplicador dos mega investimentos que 

foram implementados ou que serão implantados com recursos do PAC (Programa 

de Aceleramento do Crescimento)  na Baixada Cuiabana, tais como, a construção 

de ferrovia (Ferronorte), o Gasoduto Brasil-Bolívia, a Usina Termoelétrica, a 

Hidroelétrica de Manso, a Indústria de madeira Reflorestada (Florestece), que 

totalizam a considerável cifra de R$3,5 bilhões e irão gerar aproximadamente 13 

mil empregos diretos e 30 mil indiretos. 

 O maior dinamismo da economia mato-grossense foi consequência de 

fatores como a maior oferta de energia (oriunda da instalação da termoelétrica – 

Usina Termoelétrica Cuiabá e da usina de Manso, etc.) e políticas industriais 

voltadas para os diversos setores da economia como o PRODEIC, PROCAFË, 

PROMADEIRA, etc. 

Todos estes fatores permitem inferir que o estado de Mato Grosso 

continuará obtendo crescimento econômico e, com isso, a demanda por mão-de-

obra também continuará crescendo.  

A tendência é que a demanda por mão-de-obra cresça não somente em 

relação à quantidade, mas também em relação à qualidade, pois as organizações 

valorizam cada vez mais o seu capital intelectual como gerador de vantagens 

competitivas. Isto é, o fator humano é reconhecido como um ativo importante para 

a organização.  



 

 

A partir da década de 1990 com o acirramento da concorrência em virtude 

da abertura comercial e das mudanças ocorridas no perfil do consumidor 

brasileiro, as empresas brasileiras tiveram que se adequar às rápidas e intensas 

mudanças nos aspectos econômicos, sociais e tecnológicos do mundo 

globalizado, bem como à crescente internacionalização dos mercados. 

A abertura das fronteiras entre os países, as mobilidades comercial, 

turística e cultural colocam  em contato permanentes culturas e costumes gerando  

novos padrões éticos e novas formas de conhecimento. A informação e a 

comunicação exigem a capacidade de decodificação e de interpretação das 

informações que por sua vez acabam exigindo flexibilidade e domínio de 

diferentes áreas do saber. 

Nesse cenário, as empresas de Mato Grosso (muitas com capital 

estrangeiro) que transacionam nos mercados nacional e internacional (Mercosul, 

ALCA, Nafta, União européia, China etc.) buscam se adequar às exigências 

desses mercados e, com isso, demandam profissionais preparados para se 

relacionar e tomar decisões num ambiente concorrencial globalizado. Desses 

profissionais, o mercado requer agilidade e rapidez nas tomadas de decisões. Tais 

habilidades são perceptíveis naqueles bem informados que conseguem prever o 

futuro adiantando, com uma ação pró-ativa, suas decisões em relação ao seu 

concorrente.  

O IFMT, desde 1909, tem contribuído com o mercado de trabalho de Mato 

Grosso oferecendo diversos cursos técnicos profissionalizantes. Ao longo de sua 

trajetória como Escola Técnica, o trabalho pedagógico do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso tem sido orientado pelo propósito 

de instrumentalizar os jovens sob seus cuidados para que, “aprendendo a 

aprender”, estejam aptos a exercer sua cidadania de forma crítica, solidária e 

construtiva. Em sua missão institucional, o IFMT pauta sua ação educativa de 

forma a propiciar situações de aprendizado que colaborem para a formação de 



 

 

identidades baseadas tanto em princípios de responsabilidade quanto de 

solidariedade.  

Dessa forma, pauta-se pela ampla experiência em educação profissional 

tecnológica para oferecer o curso de Bacharel em Secretariado Executivo 

orientando-se pelos princípios e valores das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de  graduação em  Secretariado Executivo  e pelo levantamento de 

necessidades realizado entre profissionais da área deste estado. 

Com este projeto, a instituição se propõe a oferecer o curso de graduação 

em Secretariado Executivo para formar profissionais com habilidades para 

planejar e organizar as atividades relacionadas a assessorias organizacionais, 

bem como para tomar decisões concernentes às suas atividades. Oferecendo este 

curso, o IFMT visa formar profissionais com uma visão holística, capazes de atuar 

em diferentes circunstâncias que exigem senso crítico, proatividade, ética e 

habilidades facilitadoras de maior produtividade, o que se identifica com a filosofia 

da instituição como agente facilitador na implantação de mudanças administrativas 

e políticas.    

 Para tanto, além das disciplinas específicas como Técnicas Profissionais 

Secretariais e Gestão Secretarial, o curso oferecerá disciplinas na área de línguas 

estrangeiras (Espanhol e Inglês) para atender à demanda do Mercosul e demais 

mercados internacionais. Com isso, o estudante adquirirá habilidades para 

planejar e executar atividades que envolvam relacionamentos com fornecedores, 

clientes e instituições estrangeiras, bem como assessorar executivos, diretores e 

suas equipes relacionadas a tais atividades. O curso oferecerá disciplinas na área 

administrativa incluindo Administração, Marketing,  Economia e Contabilidade. 

Também  abordará as disciplinas gerais como Psicologia, Sociologia, Filosofia e 

Direito. 

É em um contexto dinâmico e de inúmeras possibilidades, abordado 

anteriormente, que o IFMT propõe a instalação do Curso de Secretariado 

Executivo, para formação de profissionais na área, tendo como meta dar 



 

 

respostas às demandas e desafios postos pela sociedade, neste momento 

histórico caracterizado por grandes transformações mundiais. 

O IFMT busca, desse modo, contribuir na construção de soluções para os 

desafios locais, regionais e nacionais, no que tange à formação de profissionais 

qualificados e caracterizados pela capacidade de aplicar princípios científicos, de 

maneira criativa, na concepção e desenvolvimento de projetos para apoiar o 

crescimento e o desenvolvimento econômico e social.  

Compõem o presente projeto pedagógico os seguintes capítulos: 1- O 

Projeto Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo, explicitando: concepção, 

finalidades e objetivos do curso de Secretariado Executivo.  

Explicita-se neste item a concepção teórica sobre a qual se apóiam as 

atividades acadêmicas a serem desenvolvidas  pelos professores e alunos no 

decorrer do processo de formação; explicitam-se também  os objetivos e a 

finalidade  do curso.  

Expõe-se o perfil do profissional a ser formado: fundamentado na 

especificidade do conhecimento desta área e nas habilidades e competências que 

o tempo atual requer do secretário executivo.     

Apresenta-se o Currículo Pleno do Curso de Secretariado Executivo:  a 

distribuição das disciplinas ao longo dos diversos semestres de duração do curso, 

o ementário e  a bibliografia.  

No tópico sobre o Estágio Supervisionado no Curso de Secretariado 

Executivo: explicita-se a compreensão de Estágio Supervisionado, sua 

importância, suas formas de execução e sua regulamentação.  

No que concerne às atividades acadêmicas complementares:  apresenta-se 

a compreensão de atividades integradoras, sua importância, suas formas de 

execução e sua regulamentação.  
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1 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

1.1 CONCEPÇÃO TEÓRICA  

 

 

A área secretarial e gerencial é atualmente uma área do conhecimento que 

conquistou notoriedade e importância em função dos desafios e problemáticas 

que a gestão de empresas modernas e complexas demandam. Os conhecimentos 

da área secretarial têm se revelado eficientes instrumentos auxiliares das 

mudanças no sentido positivo da qualidade e da crescente complexidade das 

relações intra e  interorganizacionais. No contexto atual, a gestão empresarial se 

desloca dos trabalhos meramente operacionais, para as atividades de diagnóstico 

e de decisão no interior das organizações, sejam elas de diferentes naturezas: 

comerciais, industriais, de prestação de serviços, públicas ou privadas. Em função 

disso, cresce a importância dos profissionais de apoio aos quadros de comando, 

como os secretários executivos. 

Cabe ao Secretário Executivo, no interior das instituições, demonstrar 

habilidades como: ser empreendedor, negociador, estrategista, consultor, 

facilitador, gestor, criativo e agente de mudanças.  É neste contexto dinâmico da 

vida e da gestão de organizações que se coloca o profissional formado pelo Curso 

de Secretariado Executivo.  

No momento presente, o contexto de atuação do profissional de 

secretariado em Cuiabá encontra-se em expansão com a escolha do municipio 

como cidade polo para realização da Copa de 2014.  Esse fato só vem corroborar 

que o universo organizacional  se encontra em crescimento e exigirá profissionais 

com formação acadêmica voltada à área de atuação em Secretariado Executivo, 

capazes de prestar auxílio aos dirigentes das organizações no sentido de 

mobilizar as equipes para a resolução das problemáticas que vão surgindo e na 

busca de um desempenho organizacional positivo e produtivo.  



 

 

Diante deste contexto, o IFMT se propôe a implantar o Curso de 

Secretariado Executivo para preparar profissionais com competências e 

habilidades para assessorar e articular estrategicamente a área administrativa das 

organizações, instrumentalizados em termos de idiomas e comunicação geral, 

bem como em conhecimentos específicos que possibilitem  conhecer e entender a 

empresa em todos os seus aspectos, interpretando objetivos, adotando sua 

filosofia, melhorando resultados e contribuindo para o desenvolvimento regional. 

As realidades regional e nacional se tornam matéria de estudo e análise  

em atividades de pesquisa e de extensão para  a formação de novos profissionais. 

Nesta perspectiva, o Curso de Secretariado Executivo deve voltar-se para as 

questões que envolvem esta área e que são vivenciadas, nos níveis individual e 

empresarial, na cidade de Cuiabá, sem, contudo, perder a relação com as 

questões amplas e universais da área de gestão institucional.  

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

OBJETIVO GERAL  

Proporcionar uma formação fundamentada cientificamente, provendo 

profissionais comprometidos com as relações humanas, que primem pela 

valorização da criatividade, da competência e da iniciativa, e que, também, sejam 

capazes de analisar, interpretar e articular os processos da administração pública 

e privada atuando com  postura reflexiva e crítica que fomente a capacidade 

assessorar nos níveis de comportamento microorganizacional e 

macroorganizacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Instrumentalizar com fundamentação teórica/prática à assessoria executiva 

para a consecução de objetivos e metas de empresas; 



 

 

- Capacitar profissionais para redigir, sintetizar, traduzir e interpretar textos 

especializados em língua materna e estrangeira para atender as 

necessidades de comunicação da empresa; 

- Possibilitar modelos de assessoria a gestão utilizando o raciocínio lógico, 

crítico e analítico, operando com valores éticos; 

- Oportunizar a visualização holística da empresa para o exercício de funções 

de assessoria na área de gestão, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, direção, controle,  com responsabilidade social e ambiental; 

- Preparar profissionais e empreendedores que promovam o 

desenvolvimento da sociedade no âmbito das organizações públicas e 

privadas nas quais atuam. 

- Incentivar a valorização da dimensão humana nas relações sociais e de 

trabalho; 

-  Desenvolver o estágio supervisionado de forma a abranger todas as 

disciplinas contempladas no currículo, buscando articular o ensino, a  

pesquisa e a extensão; 

- Preparar profissionais que estimulem o desenvolvimento de projetos na 

área secretarial para melhor  qualidade e  produtividade dos serviços, 

identificando necessidades e equacionando soluções; 

- Capacitar o profissional para compreender os impactos dos ambientes 

jurídicos, econômicos, sociais e políticos na organização; 

 

2   PERFIL DO PROFISSIONAL  
 

O Secretário Executivo egresso do curso de Bacharel em Secretariado 

Executivo do IFMT é um profissional empreendedor, habilitado a assessorar a 

administração das organizações e acompanhar as mudanças de paradigmas 

organizacionais na conjuntura atual. 

O curso estará preparando o Secretário Executivo  para atuar como 

assessor executivo, sendo o agente executor e multiplicador mais próximo dos 



 

 

centros de deliberações dos processos decisórios; como gestor, aquele que 

veicula a prática do exercício de atribuições e responsabilidades das funções de 

Secretário Executivo; como empreendedor, aquele que promove as idéias e as 

práticas inovadoras, que demonstra competências para implantar resoluções 

alternativas e inovadoras, bem como capacidade crítica, reflexiva e criativa; e 

também como consultor, aquele que compreende a empresa e a sua cadeia 

produtiva, a sua razão de ser, seus objetivos e políticas; capaz de  trabalhar com 

cultura da organização, transformando-a em oportunidades novas e 

empreendedoras; que utiliza os novos conhecimentos para aprimorar estratégias 

em vantagens  competitivas; que  analisa criticamente as organizações, 

antecipando e promovendo suas transformações. (Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Secretariado Executivo).        

            O Curso de Secretariado Executivo proposto tem por filosofia a 

formação do homem e do profissional para a sociedade de informação e de 

serviço. Para se formar um Secretário Executivo com um perfil ajustado aos novos 

tempos, entende-se ser necessário formar um generalista com uma visão 

sistêmica, uma visão integral do contexto e  da realidade das organizações e que, 

simultaneamente, cultive uma visão especializada de uma área específica do 

conhecimento, como é a área secretarial. O Curso de Secretariado Executivo 

basear-se-á em outros valores além da eficiência e da eficácia, como a efetividade 

de valores sociais, morais e éticos e daqueles pertinentes ao atual momento  

nacional: distribuição de renda, integração nacional, competitividade internacional 

e desafios de novos mercados. 

             Assim, espera-se que, ao final do curso, os acadêmicos estejam 

qualificados para desenvolver suas atividades de maneira mais eficaz, com uma 

consciência crítica da importância que representa a área secretarial no interior de 

uma organização. 

 Nesta perspectiva, tomando como base toda a fundamentação aqui 

exposta, o curso deverá formar profissionais capacitados a: 



 

 

 Compreender a organização e sua cadeia produtiva, seus objetivos e 

políticas; 

 Assessorar gestores com sólido domínio sobre planejamento, organização, 

direção e controle, organizando suas atividades, estabelecendo métodos 

próprios e gerenciando seu tempo e espaço de trabalho; 

 Aplicar as técnicas secretariais inovadas; 

 Valorizar os princípios de um bom sistema de comunicação; 

 Utilizar a linguagem adequada em seus diversos contextos; 

 Conhecer as normas e procedimentos de cerimonial, protocolo e eventos; 

 Atuar de forma empreendedora, detectando problemas e encontrando 

soluções para as principais questões de sua área, por meio de idéias e 

práticas inovadoras; 

 Administrar conflitos em seu ambiente de trabalho; 

 Liderar equipes de trabalho; 

 Ser capaz de desenvolver o relacionamento interpessoal; 

 Ter capacidade de adaptação em diversos ambientes organizacionais; 

 Ser disciplinado, honesto e ético; 

 Ter capacidade de análise de mercado, avaliando a concorrência de modo 

a poder medir com segurança o grau de satisfação dos clientes da 

organização; 

 Ser capaz de compreender os conhecimentos jurídicos, econômicos, 

contábeis, sociais e financeiros da organização;  

 Relacionar a teoria e a prática no exercício da atividade profissional.  

 

3 CURRÍCULO DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO  

O período histórico em que vivemos é caracterizado por grandes 

transformações. A sociedade avança a um ritmo superior ao de suas estruturas 

acarretando uma revolução do conhecimento. 

Deste modo, o momento demanda de profissionais com formação dentro de 

currículos flexíveis, com capacidade de formulação, análise e solução de 



 

 

problemas, capazes de se adaptar a novos processos e tecnologias, com grande 

criatividade e a firme predisposição para uma educação para toda a vida. 

Assim, o currículo é encarado como um projeto de formação, levando-se 

em consideração os determinantes internos e externos que interferem na 

constituição do conhecimento que o graduado deve adquirir. 

As tendências nacionais e internacionais para o ensino superior  apontam 

para a necessidade de cursos engajados no contexto ético, social, político e 

econômico global, cujos acadêmicos sejam sujeitos de seu processo de 

aprendizagem, e, seus docentes tenham uma visão crítica e multidisciplinar de 

suas atividades e compartilhem essa visão com seus acadêmicos. 

O Secretário Executivo deve possuir formação científica que lhe permita 

dominar novas tecnologias.  

A formação que se pretende, não é a da especialização pura e simples, 

seguindo as demandas imediatas da produção e dos serviços, mas sim uma 

formação científica e tecnológica sólida, no entanto, generalista, onde o 

profissional formado tenha a capacidade de absorver as transformações. 

Deste modo, o pensamento que dá embasamento à proposta curricular do 

Curso de Secretariado Executivo é de que o profissional da área deve conhecer, 

caracterizar e solucionar problemas relativos ao seu contexto de atuação. 

A organização curricular do Curso está fundamentada na concepção de 

currículo como atividades integradas em que entre as disciplinas existe um elo 

articulador  de ações efetivas ao longo dos seis semestres. 

 O IFMT busca implementar um projeto de formação  no qual se viabilize o 

desenvolvimento articulado de ações que garantam formação de qualidade, 

contextualizada e moderna. Por isso, os conhecimentos científicos da área 

específica de formação devem ser dominados pelos futuros profissionais.  O 

acadêmico precisa dominar não apenas conhecimentos/conteúdos de sua área 

específica, mas também de áreas devido ao caráter intrinsecamente 

interdisciplinar do conhecimento científico.  



 

 

Quando se faz referência ao domínio do conhecimento não se está falando 

de um conhecimento expresso em dados, produtos prontos do saber acumulado, 

mas se está fazendo referência ao próprio modo de produção do conhecimento. O 

conteúdo do saber é o resultado de um processo de construção de conhecimento, 

por isso que o processo ensino-aprendizagem tem intrínseca relação com o 

processo de pesquisa. 

Para viabilizar a concepção que defende, o currículo contempla estágio 

supervisionado, aulas práticas e atividades acadêmicas complementares. Estas 

podem constituir-se de: organização e participação em  seminários, congressos e 

outros;  participação em projetos de pesquisa e  de extensão coordenados por 

docentes, entre outras atividades que poderão ser definidas pelo Colegiado do 

Curso. 

 

 3.1 CURRÍCULO PLENO DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

MATÉRIAS DISCIPLINAS C/H 

Disciplinas de Formação na Área de Línguas 

 
Língua Portuguesa 
 
Língua Inglesa 
 
Língua Espanhola 

 
Língua Portuguesa I, II, III, IV, V, VI 
 
Língua Inglesa I, II, III, IV, V e VI 
 
Língua  Espanhola I, II, III, IV, V e VI 
 

 
198 

 
198 

 
198 

 

Disciplinas de Formação na Área Administrativa 

 
Administração 
 
 
 
Marketing 

 
Administração I,II, III, IV, V e VI 
Assessoria e consultoria Organizacional 
Gestão Estratégica 
 
Marketing I e II 
 

 
198 
33 
33 

 
66 

Disciplinas da Área de Formação Secretarial 

 
Técnicas Secretariais 

 
Técnicas Profissionais Secretariais  I, II, 
III, IV ,V e VI 
Gestão Secretarial I e II 
 

 
198 

 
66 



 

 

Disciplinas da Área de Formação Geral 

 
Economia 
 
Contabilidade 
 
Matemática Financeira 
 
Informática 
 
Filosofia 
 
Psicologia 
 
Sociologia 
 
Metodologia 
 
Estatística 
 
Direito 
 
Gestão Ambiental 
 

 
Economia I, II e III 
 
Contabilidade I, II e III 
 
Matemática Financeira I e II 
 
Informática I, II e III 
 
Filosofia 
 
Psicologia Organizacional 
 
Sociologia  
 
Pesquisa aplicada em Secretariado    
                       
Estatística I e II 
 
Direito I, II e III  
 
Gestão ambiental 

 
132 

 
99 

 
66 

 
99 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
66 

 
99 

 
   33 

Estágio Supervisionado 
teórico e prático 

Estágio Supervisionado I,  II,  III e IV 
 

433 

Atividades acadêmicas 
complementares 

Atividades acadêmicas complementares 
 

240 

 TOTAL 2587 
 

RESUMO 
- Área de Línguas........................................................... 594 horas 

- Área de Administração................................................. 330 horas    
- Área Secretarial........................................................... 264 horas    
- Formação Geral.......................................................... 726 horas    
- Estágio Supervisionado............................................... 433 horas     
- Atividades acadêmicas Complementares.................... 240 horas     
   
- TOTAL GERAL.......................................................... 2587 horas   

 
 
 
3.2  SEMESTRALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS 
 
 



 

 

 
                 1º SEMESTRE 
 

Período Componente Curricular 
Carga Horária 

(em h) 

1 Língua Portuguesa I                                                                     33   

2 Direito I   33   

3 Língua Inglesa I                                                                             33   

4 Língua Espanhola I                                                                        33   

5 Administração I                                                                                     33   

6 Filosofia                        33   

7 Pesquisa aplicada em Secretariado                          33   

8 Psicologia Organizacional                                                                   33   

9 Informática I                                                                                         33   

10 Técnicas Profissionais Secretariais I                                                     33   

 Total 330   

 

               
2º SEMESTRE 
 

1 Língua Inglesa II                                                                         33 

2 Língua Espanhola II                                                                  33 

3 Língua Portuguesa II                                                                 33 

4 Direito II            33 

5  Sociologia                         33 

6 Administração II                                                                               33 

7 Matemática Financeira I 33 

8 Informática II                                                                     33 

9 Técnicas Profissionais Secretariais II                                                     33 

10 Contabilidade I 33 

 Total 330 

 

 
 
 
                   3º SEMESTRE 
 

1 Língua Portuguesa III                                                               33 



 

 

2 Língua Inglesa III                                                                       33 

3 Língua Espanhola III                                                                 33 

4 Administração III                                                                             33 

5 Técnicas Profissionais Secretariais III                                     33 

6 Direito III                                                                                33 

7 Informática III                        33 

8 Contabilidade II                       33 

9  Matemática Financeira II 33 

10 Estágio Supervisionado I 33 

 Total 330 

 

 Estágio Supervisionado Prática I 33 

 

                   
 
 4º SEMESTRE 
 

1 Língua Portuguesa IV                                                           33 

2 Língua Inglesa IV               33 

3 Língua Espanhola IV                                                             33 

4 Administração IV                                                                          33 

5 Técnicas Profissionais Secretariais IV                                                   33 

6 Economia I           33 

7 Gestão Secretarial I 33 

8 Contabilidade III                     33 

9 Assessoria e Consultoria Organizacional 33 

10  Estágio Supervisionado II 33 

 Total 330 

 

 Estágio Supervisionado Prática II 66 

     
 

                
5º SEMESTRE 
 

1 Língua Portuguesa V                                                             33 

2 Língua Inglesa V                                                                 33 



 

 

3 Língua Espanhola V                                                            33 

4 Estatística  I 33 

5 Marketing I                                                                                     33 

6 Administração V                                                                            33 

7 Técnicas Profissionais Secretariais V   33 

8 Economia II                            66 

9 Gestão Secretarial II                                                                                   33 

 Total 330 
 

 Estágio Supervisionado Prática IV 134 
 

                     
 
6º SEMESTRE 
           

1 Língua Portuguesa VI                                                          33 

2 Língua Inglesa VI                                                              33 

3 Administração VI                                                                       33 

4 Língua Espanhola VI                                                            33 

5 Economia III                       33 

6 Marketing II                                                                                33 

7 Estatística II 33 

8 Gestão Ambiental 33 

9 Gestão Estratégica 33 

10 Técnicas Profissionais Secretariais VI 33 

 Total 330 
 

 

 Estágio Supervisionado Prática V 134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 FLUXOGRAMA 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.3  EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 
 
 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA I – Produção e leitura de textos. Conceito de texto. 
Relação entre texto e contexto. Relação autor-leitor. Formas de organizar o texto. 
Sequências discursivas: descrição, narração e dissertação. Gêneros textuais: 
crônica, conto, charge e tirinha. 
 
Bibliografia Básica 
FIORIN, José Luiz e Platão Francisco. Para Entender o Texto. São Paulo: Editora 
Ática, 1990. 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 

1991. 
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 1991. 
CITELLI, Adilson. O Texto Argumentativo. São Paulo: Scipione,1995 
 
Bibliografia Complementar 
CITELLI, Adilson.  Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 1997. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1998. 
FIORIN, J. L. Lições de Texto: Leitura e Redação. São paulo: Ática, 1996. 
NUNES, B. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 1998. 
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos 
estudantes. Petrópolis: Vozes, 1992. 
 

DIREITO I -  O secretário executivo conhecedor do Direito Constitucional e Direito 
Administrativo. 
 
Bibliografia básica 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. 
DOWER, Nelson Godoy Brasil. Direito Constitucional Simplificado. São Paulo:
 Nelpa, 2000.  
PIETRO, Maria Silvia Zanella Di.  Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
1993. 
 
Bibliografia complementar 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
GOMES, Orlando. Introdução ao Estudo do Direito.  Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. 



 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1982.  

 

LINGUA INGLESA I – Aquisição aos estudos básicos da língua inglesa com 
ênfase nas funções lingüísticas comunicativas circunscritas ao mundo do trabalho. 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et. Al. Inglês para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque na recepção. 

 
Bibliografia Complementar  
BARNARD, R. ; CADY, J. Business Venture I. New York: Oxford University 
Press. 2001. 
GAMA, A. N. M. et al. Introdução a Leitura em Inglês. Rio de Janeiro: Editora 
Gama Filho, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 
1997 
HUTCHINSON. T; WATERS. English for Specific Purposes. London: Cambridge 
University Press, 2005. 
LEECH, G.;SVARTVIK, F. A Communicative Grammar of English. Longman, 
1994. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997. 
OSTLER, G. Oxford Dictionary. Oxford, 2000. 
PERSON LONGMAN. Gramática Escolar da Língua Inglesa. São Paulo: 
Longman, 2004. 
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange I. English for International 
Communication. Students’ book and activities books (workbook). Cambridge 
University Press, 2005.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Class Audio Cd (Pack Of 2). 
Cambridge University Press, 2002.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Video. Cambridge University Press, 
2002.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Video Activity Book. Cambridge 
University Press, 2002.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Cd-Rom. Cambridge University 
Press, 2002. 
 

LINGUA ESPANHOLA I – Aquisição aos estudos básicos da língua espanhola 
com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas, circunscritas ao mundo do 
trabalho. 
Bibliografia Básica  



 

 

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Espanhol para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque na recepção. 

DURAO, A. B. A. B.; RUANO, M. A. Espanõl profesional – secretariado. Paraná: 
Eduel, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 
 
DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, M. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol. São Paulo: Santillana, 2005. 
DURÃO, A. B. de A. B. (org.) Español para Secretariado. Londrina: UEL, 1999. 
GONZÁLEZ, M. et all. Curso básico de español orientado al mundo del 
trabajo. Barcelona: Difusión, 2000. 
GUTIÉRREZ, J. A.P. Cuestiones básicas de la metodología de la enseñanza 
del español como lengua extranjera y análisis de materiales. Brasília -  DF: 
Consejería de Educación. Embajada de España en Brasília, 2004. 
MILANI, E. M. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
PALOMINO, M. Á. Dual: Pretextos para hablar. Madrid: Edelsa, 1998. 
 PALOMINO, M. Á. Primer Plano: Español Lengua Extranjera. Vol 1. Madrid: 
Edelsa, 2000. 
VARGAS SIERRA, T.; SILVA, L. M. Espanhol Instrumental. Curitiba: Ibpex, 
2005. 
 

ADMINISTRAÇÃO I - Conceitos de organizações e suas classificações; seus 
papeis na sociedade; a importância da Administração para as organizações e para 
a formação do profissional de Secretariado; conceitos e bases históricas da 
administração; significados dos fundamentos da administração; Abordagem 
Clássica da Administração; Abordagem Humanística da Administração; 
Abordagem Neoclássica da Administração (Tipos de organização). 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São 
Paulo:   Atlas, 6ºed, 2000. 
 
Bibliografia Complementar 
ANSOFF, H. I., McDONNELL, E. J. Implantando a administração estratégica: 
São Paulo: Atlas, 1993. 
BAUER,  R. Gestão Da Mudança: Caos e complexidade nas organizações. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
TAYLOR, F.W. Princípios de Administração Científica. São Paulo:Atlas, 2001. 
KWASNICKA, Eunice Laçava. Teoria Geral da Administração: uma síntese. São 
Paulo: Atlas, 2002.  
  

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244391&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244392&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=


 

 

 
FILOSOFIA –Fundamentos filosóficos. Conhecimento. Epistemologia. Ciência. 
Política. Moral. Lógica. Filosofia das ciências. Objetividade dos valores. História da 
Filosofia. Problematização da introdução à filosofia e sua características.Estudar 
Filosofia e ética para o cotidiano das organizações. 
 

Bibliografia Básica 

ARANHA, M. Filosofando: introdução a filosofia. São Paulo: Moderna, 2003. 

ALVES, Ruben. A Filosofia da Ciência. São Paulo, Ed. Loyola. 

 

Bibliografia Complementar 

ARANHA, M. L. de.  Maquiavel: a lógica da força. São Paulo: Moderna, 1993. 
BRONOWSKI, J. O homem e a ciência – ciência e valores humanos. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1979. 
BUNGE, Mario. Epistemologia. São Paulo: T. A Queiroz, Editor. 1987. 
HORGAN, John. O fim da ciência: uma discussão sobre os limites do 
conhecimento científico. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
 
 
PESQUISA APLICADA EM SECRETARIADO – Tipos de Conhecimento; Método 
e Técnica; O Processo de Leitura; Normas ABNT; Tipos de Trabalhos 
Acadêmicos; Pesquisa Experimental e Não Experimental; Pesquisa Qualitativa e 
Quantitativa; Relatório de Pesquisa; Dados Primários, Secundários; Validade e 
Possibilidades de Generalização. 

Bibliografia Básica 

GIL, C. A. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas, 1996. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M.. Técnicas de pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragens... São Paulo: Atlas 4º ed. 1999 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. de.  Introdução a metodologia do trabalho científico:           
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas 4º ed. 1999. 
ANDRADE, M. M. de. Como preparar trabalhos para cursos de pós - 
graduação. São Paulo:Atlas,1999. 
DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo, Atlas, 1995. 
DENCKER, Ada de Freitas M.  Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. 
São Paulo: Futura, 1998. 
RICHARDSON, R. J.  Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas 3º 
ed. 1999. 
 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL – Teorias e métodos de psicologia 
organizacional. A importância dos valores das atividades, da percepção social e 



 

 

da comunicação nas relações de trabalho. Personalidade, cultura e sociedade. 
Estilo de liderança nas situações de trabalho.  Estudo, discussão e análise do 
binômio homem X organização. Estudo do comportamento da organização: a nível 
individual, a nível de grupo, a nível da integração entre organização e o ambiente. 
Fenômenos organizacionais vinculados, as reações do comportamento dos 
indivíduos e do comportamento grupal. Complexidade organizacional. 
 
Bibliografia Básica 
CHANLAT, J.F V1, V2, V3. São Paulo: Atl.  Colaboradores.  O indivíduo na 
organização: dimensões esquecidas. 3ºed, 1996. 
TELES, A. X. Psicologia moderna. São Paulo: Ática, 1999. 
 

Bibliografia Complementar 

BERGAMINI, C. W. Motivação nas organizações. São Paulo:  Atlas, 4ª ed., 
1997. 
BERGAMINI, C. W. Psicologia aplicada à administração de  empresas: 
psicologia do comportamento organizacional.   São Paulo: Atlas, 1982. 
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teoria e sistemas. São Paulo: Atlas. 4º ED., 
1997. 
 
 
INFORMÁTICA I - Conceito de hardware, processadores, sistema de memória, 
entrada e saída, periféricos, sistemas operacionais. 
 
Bibliografia Básica 

CORNACHIONI JÚNIOR, E. B. Informática aplicada às áreas de contabilidade, 
administração e economia. São Paulo: Atlas, 1998. 

Bibliografia Complementar 

ALBERTIN, A. L. Comércio eletrônico.: Modelo, aspectos e contribuições de 
suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2000. 
Almeida, Marcus Garcia.  Automação de Escritórios com Office 2000. Ed.  
Brasport RASPORT, 2000, 179 p.  
GARCIA, M.; ALCADE. E. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 1994.  
Honeycutt, Jerry -- Introdução ao Microsoft Windows 2000 Professional ( 
Inclui CD-ROM) Rio de Janeiro : Campus, 1999 .424 p.  
 
 
TÉCNICAS PROFISSIONAIS SECRETARIAIS I –  Histórico do desenvolvimento 
da profissão. Legislação profissional. Ética profissional. O  secretário executivo  
como espaço de atuação profissional. As atividades específicas e rotineiras 
Práticas secretariais: atendimento telefônico, organização de viagens, organização 
de agenda e organização de reuniões. Características de um profissional ideal. 



 

 

Dia do secretário, simbologia do curso, registro profissional e novo perfil do 
secretário.  
 

Bibliografia Básica 
MEDEIROS, J.B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária. São Paulo: 
Atlas,1999. 
NATALENSE, M. L. C. Secretária Executiva. São Paulo: IOB,1995 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.  Ferraments do Secretário 
Executivo. Cuiabá: Editora Adeptus, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
GUIMARÃES, M. E. O Livro Azul da Secretária Moderna. São Paulo: Érica, 
1999. 
MAERKER, S. Secretária Uma Parceria de Sucesso. São Paulo: Gente,1999.  
MATTOS, Vera.  Super Secretária.  Editora Nobel. 
PARKER et al. Secretária de Sucesso. São Paulo: Summus Editorial. 
SÀ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

LINGUA INGLESA II – Aquisição aos estudos básicos da língua inglesa com 
ênfase nas funções lingüísticas comunicativas circunscritas ao mundo do trabalho. 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Inglês para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque na recepção. 

 
Bibliografia Complementar  
BARNARD, R. ; CADY, J. Business Venture I. New York: Oxford University 
Press. 2001. 
GAMA, A. N. M. et al. Introdução a Leitura em Inglês. Rio de Janeiro: Editora 
Gama Filho, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 
1997 
HUTCHINSON. T; WATERS. English for Specific Purposes. London: Cambridge 
University Press, 2005. 
LEECH, G.;SVARTVIK, F. A Communicative Grammar of English. Longman, 
1994. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997. 
OSTLER, G. Oxford Dictionary. Oxford, 2000. 



 

 

PERSON LONGMAN. Gramática Escolar da Língua Inglesa. São Paulo: 
Longman, 2004. 
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange I. English for International 
Communication. Students’ book and activities books (workbook). Cambridge 
University Press, 2005.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Class Audio Cd (Pack Of 2). 
Cambridge University Press, 2002.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Video. Cambridge University Press, 
2002.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Video Activity Book. Cambridge 
University Press, 2002.  
RICHARDS, J.C. et.al.  New Interchange 1 - Cd-Rom. Cambridge University 
Press, 2002. 
RICHMOND. P. Business & Management. Tools series number 1. London: 
Richmond Publishing, 2000. 
STOTT, T. ; BUCKINGHAM, A.  At your service. New York: Oxford University 
Press,1977. 

 

LINGUA ESPANHOLA II – Aquisição aos estudos básicos da língua espanhola 
com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas circunscritas ao eixo temático “ 
a empresa e a sua rotina de trabalho”. 
 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Espanhol para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “ a empresa e a sua 
rotina de trabalho”. 

DURAO, A. B. A. B.; RUANO, M. A. Español profesional – secretariado. Paraná: 
Eduel, 2008. 

 

Bibliografia complementar 
 
AGUIRRE, B.;GÓMEZ DE ENTERRIA, J. Español por profesiones: 
Secretariado. Madrid: SGEL, 1991. 
COSTA. A.L.C.S.; MARRA, P. A.  Juegos para la clase de español como 
lengua extranjera. São Paulo: Embajada de España en Brasil, Consejería de 
Educación, 1995. 
DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, M. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol. São Paulo: Santillana, 2005. 
DURÃO, A. B. de A. B. (org.) Español para Secretariado. Londrina: UEL, 1999. 
GONZÁLEZ, M. et all. Curso básico de español orientado al mundo del 
trabajo. Barcelona: Difusión, 2000. 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244391&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244392&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=


 

 

GUTIÉRREZ, J. A.P. Cuestiones básicas de la metodología de la enseñanza 
del español como lengua extranjera y análisis de materiales. Brasília -  DF: 
Consejería de Educación. Embajada de España en Brasília, 2004. 
MILANI, E. M. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
PALOMINO, M. Á. Dual: Pretextos para hablar. Madrid: Edelsa, 1998. 
 PALOMINO, M. Á. Primer Plano: Español Lengua Extranjera. Vol 1. Madrid: 
Edelsa, 2000. 
VARGAS SIERRA, T.; SILVA, L. M. Espanhol Instrumental. Curitiba: Ibpex, 
2005. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA II – Produção e leitura de textos. Gêneros textuais: e-
mail, carta, convite, artigo e outros. Análise e interpretação de textos: processos 
de comunicação: elementos básicos; a enunciação; fundamentos sociológicos, 
psicológicos e linguísticos. Compreensão do texto: tipologia e estrutura; aspectos 
fonéticos, morfissintáticos e semânticos.  
 
Bibliografia Básica 
FIORIN, José Luiz e Platão Francisco. Para Entender o Texto. São Paulo: Editora 
Ática, 1990. 
MARCUSHI, L.A. Análise da Conversação. São Paulo: Ática, 1997. 
GANCHO, C. V. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
GUIMARÃES, E. A articulação do texto. São Paulo: Ática. 
FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerências textuais. São Paulo: Ática. 
KOCH, Ingedore e Travaglia, Luiz Carlos. Texto e Coerência Textual, 4ª Ed. São 

Paulo: Editora Cortez 1995. 

 

DIREITO II -  O secretário como conhecedor do Direito Civil, Direito Comercial e 
Direito Consumidor 
 
Bibliografia básica 
MARTINS,  Fran. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Forense, 2001.  
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1998.  
MONTEIRO, Washington de Barros.  Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 
1995. 
 
Bibliografia complementar 
GAMA, Helio Zagetho. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Forense, 
2006.  



 

 

COTRIM, Gilberto. Direito Fundamental: Instituições de Direito Públicoe 
Privado. São Paulo: Saraiva, 2008. 
DINIZ, Maria Helena.  Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009. 

 

SOCIOLOGIA – Sociologia geral e sociologia aplicada à administração. 
Estratificação social. O indivíduo e a organização. Organização formal e 
informal. Processo de organização do trabalho frente ao novos modelos de 
gestão. Cultura das organizações.  Mudança organizacional.   Ideologia. 

 

Bibliografia Básica 

LAKATOS, E.M. Sociologia da administração. São Paulo: Atlas, 1997. 
 

Bibliografia Complementar 

DAMATTA, R. Explorações: ensaios de sociologia interpretativa. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1986. 

DELLA TORRE, M. B. L. O homem e a sociedade: uma introdução à 
sociologia. São Paulo: Nacional, 1989. 
DEMO, P. Sociologia: uma introdução critica. São Paulo: Atlas, 1985. 
 
 
ADMINISTRAÇÃO II - Estrutura organizacional. Departamentalização. Processos 
administrativos. Administração Por Objetivos; Teoria da Burocracia; Teoria 
Estruturalista da administração. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São 
Paulo:   Atlas, 6ºed, 2000. 
 
Bibliografia Complementar 
PATRICK J. M & B H. C . Administração. São Paulo: Saraiva, 2003. 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução a administração.São Paulo: Atlas,1995. 
TAYLOR, F.W. Princípios de Administração Científica. São Paulo:Atlas, 2001. 
KWASNICKA, Eunice Lakava. Teoria Geral da Administração: uma síntese. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA I - Compreender os conceitos da matemática básica 
de comercial e financeira. Entender/Identificar operações com capitalização 
simples e composta. Desenvolver o raciocínio lógico e financeiro  para subsidiar 
suas atividades profissionais. 

 



 

 

Bibliografia básica 

MATHIAS, Washington Franco e GOMES, José Maria. Matemática financeira. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
FARO, C. Matematica  financeira. São Paulo:Atlas,2005. 
ASSAF NETO , Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
 

Bibliografia complementar 

CRESPO, A. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo: Saraiva, 
2000. 

MORGADO, A. C., WAGNER, E., ZANI. Progressões e matemática financeira. 
São Paulo: Atual, 1988. 

Francisco,W. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas,1991. 

 
 
INFORMÁTICA II – sistema operacional windons e linux, conceito de softwares, 
pacotes do office - word e open office. Redes de computadores – wireless, voipe, 
rede cabiada. 
  
Bibliografia Básica 

CORNACHIONI JÚNIOR, E. B. Informática aplicada às áreas de contabilidade, 

administração e economia. São Paulo: Atlas, 1998. 

Bibliografia Complementar 

Almeida, Marcus Garcia.  Automação de Escritórios com Office 2000. Ed.  
Brasport, 2000. 
GARCIA, M.; ALCADE. E. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 1994.  
Honeycutt, Jerry -- Introdução ao Microsoft Windows 2000 Professional ( 
Inclui CD-ROM) Rio de Janeiro : Campus, 1999 .424 p.  
Jennings, Roger -- Usando especial Microsoft Access 2000. Rio de Janeiro : 
Campus, 1999. 
 
TÉCNICAS PROFISSIONAIS SECRETARIAIS II -  O secretário como gestor de  
eventos  empresariais  e  institucionais  em  sua  relação  com planejamento, 
organização, cerimonial e protocolo. Símbolos Nacionais. Ordem de Precedência. 
 
Bibliografia básica 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A.J.  Ferramentas do Secretário 
Executivo. Editora Viena, 2006. 
CESCA, C. G. G.  Organização de eventos. São Paulo: Summus, 2007. 
 
Bibliografia complementar 



 

 

ANFRADE, R. B. Manual de eventos. Rio Grande do Sul: Editora Educs, 2008. 
JR. HOYALE, L. H.  Marketing de eventos. São Paulo: Atlas, 2007. 
LUkOWER, A.  Cerimonial e protocolo.  São Paulo: Contexto, 2003. 
 
 

 CONTABILIDADE I -  a estrutura conceitual básica da contabilidade, Conceito de 
contabilidade,  Sistema de Informação, Conceito de Usuário da Informação 
Contábil, Contrato Social, Estatuto Social, Ramos de atividade econômica: 
Produtora, Industrial, Comercial, Serviços, Mistas, o estudo do patrimônio, Balanço 
Patrimonial. 

 

Bibliografia básica 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Bibliografia complementar 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, et al. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 1998. 

MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não contadores. São 
Paulo: Atlas,2005. 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA III – Expressão escrita: etapas; estrutura do texto. 
Elementos de construção de sentido: pontuação, coesão. Padrões frasais; 
encadeamento e hierarquização; recursos estilísticos; fatores extralinguísticos, 
psicológicos e sociais.  
 
Bibliografia Básica 
BAKTHIN, Mikhail. Estética e criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2006.  
GUIMARÃES, Eduardo. Texto e Argumentação. Campinas: Pontes, 1987. 
KOCH, I. V. Argumentação e linguagem. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
 
Bibliografia Complementar 
CITELLI, Adilson. O Texto Argumentativo. São Paulo: Scipione,1995 
DAMIÃO, Regina Toledo, HENRIQUES, Antonio.  Curso de Português Jurídico.  
São Paulo:  Atlas,  1996. 
FEITOSA, Vera Cristina.  Redação de textos científicos.  Campinas/SP:  
Papirus,  1991. 



 

 

FIORIN, José Luiz e Platão Francisco. Para Entender o Texto. São Paulo: Editora 
Ática, 1990. 
___. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1996. 
 
 

LÍNGUA INGLESA III - Aquisição aos estudos pré-intermediários da língua inglesa 
com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao eixo temático 
“o uso do telefone em contexto empresarial”. 

 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Inglês para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “o uso do telefone 
em contexto empresarial”. 

 

Bibliografia Complementar  
BARNARD, R. ; CADY, J. Business Venture I. New York: Oxford University 
Press. 2001. 
GAMA, A. N. M. et al. Introdução a Leitura em Inglês. Rio de Janeiro: Editora 
Gama Filho, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 
1997 
HUTCHINSON. T; WATERS. English for Specific Purposes. London: Cambridge 
University Press, 2005. 
IRVINE, M.; CADMAN, M. Commercially Speaking. New York: Oxford University 
Press, 2000. 
LEECH, G.;SVARTVIK, F. A Communicative Grammar of English. Longman, 
1994. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997. 
OSTLER, G. Oxford Dictionary. Oxford, 2000. 
RICHMOND. P. Business & Management. Tools series number 1. London: 
Richmond Publishing, 2000. 
STOTT, T. ; BUCKINGHAM, A.  At your service. New York: Oxford University 
Press,1977. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA III - Aquisição aos estudos intermediários da língua 
espanhola com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao 
eixo temático “o uso do telefone em contexto empresarial”. 

 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Espanhol para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 



 

 

(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “o uso do telefone 
em contexto empresarial”. 

DURAO, A. B. A. B.; RUANO, M. A. Espanõl profesional – secretariado. Paraná: 
Eduel, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 
 
AGUIRRE, B.;GÓMEZ DE ENTERRIA, J. Español por profesiones: 
Secretariado. Madrid: SGEL, 1991. 
 
COSTA. A.L.C.S.; MARRA, P. A.  Juegos para la clase de español como 
lengua extranjera. São Paulo: Embajada de España en Brasil, Consejería de 
Educación, 1995. 
DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, M. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol. São Paulo: Santillana, 2005. 
DURÃO, A. B. de A. B. (org.) Español para Secretariado. Londrina: UEL, 1999. 
GONZÁLEZ, M. et all. Curso básico de español orientado al mundo del 
trabajo. Barcelona: Difusión, 2000. 
GUTIÉRREZ, J. A. P. Cuestiones básicas de la metodología de la enseñanza 
del español como lengua extranjera y análisis de materiales. Brasília -  DF: 
Consejería de Educación. Embajada de España en Brasília, 2004. 
MANGAS, G. G.; LOSA, M. Técnicas de Conversación Telefónica. Madrid: 
Edelsa, 1998. 
MILANI, E. M. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
PALOMINO, M. Á. Dual: Pretextos para hablar. Madrid: Edelsa, 1998. 
 PALOMINO, M. Á. Primer Plano: Español Lengua Extranjera. Vol 1. Madrid: 
Edelsa, 2000. 
VARGAS SIERRA, T.; SILVA, L. M. Espanhol Instrumental. Curitiba: Ibpex, 
2005. 
 
 
ADMINISTRAÇÃO III - Abordagem Comportamental da Administração 
(Behaviorismo). Cultura Organizacional e Clima Organizacional; Administração de 
Empresas Familiares; Desenvolvimento Organizacional. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São 
Paulo:   Atlas, 6ºed, 2000. 
FRANÇA, A. C. L..Comportamento Organizacional – Conceitos e Práticas.  
São Paulo: Saraiva, 2006.  
ROBBINS, S., Comportamento Organizacional.São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005.  
 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244391&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244392&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=


 

 

Bibliografia Complementar 
Bornholdt, W.Governança na Empresa Familiar – Implementação e Prática. 
Porto Alegre: Bookman, 2005. 
Lodi, J.. .A Empresa Familiar.São Paulo: Pioneira,1986. 
Amendolara, L. A Sucessão na Empresa Familiar. São Paulo:Lazuli,2005. 
 
TÉCNICAS PROFISSIONAIS SECRETARIAIS III – O secretário como facilitador 
da informação e da comunicação organizacional. Processo de comunicação. 
Comunicação interpessoal e correspodência empresarial/ oficial. Técnicas de 
oratória.  
 
Bibliografia Básica 
PORTELA, K. C. A.; SCHUMACHER, A. J.; FARIA, E. T. DE. Comunicação 
empresarial. São Paulo: Editora Viena, 2007. 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.  Ferramentas do Secretário 
Executivo. Cuiabá: Editora Adeptus, 2009. 
 
Bibliografia complementar 
KELLER, K.  Comunicação Organizacional. São Paulo: Editora Olho D´agua, 
2006. 
MEDEIROS, J. B.; HERNANDEZ, S.  Manual da secretária. São Paulo: Atlas, 
2009. 
MEDEIROS, J. B.  Comunicação Empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 
AGUIAR, CLAUDIO;CARMONA, ALFONSO ORTEGA. Oratória, A Arte De Falar 
Em Publico. Editora Caliban, 2004. 
 
 
 
DIREITO III -  O secretário executivo como conhecedor do Direito do Trabalho, 
Direito Previdenciário e Direito Tributário 
 
Bibliografia básica 
AMARO, Luciano.  Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005. 
MADEIRA, Anderson S. Direito Tributário.Rio de Janeiro: IOB Thompson, 2006. 
DEMANTO, Armando Moraes. CLT – Consolidação das leis trabalhistas. São 
Paulo: Rideel,1999.  
  
Bibliografia complementar 
BALEEIRO, Aleomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2000.  
CASTRO, Carlos A. Pereira de Castro; LAZZARI João Batista. Manual de Direito 
Previdenciário. São Paulo: LTR, 2005. 
MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. São Paulo: 
Atlas, 2003.  

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OEPGTA&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=70539&p=1&sid=001292443121021611555737718&k5=39F85C9F&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OEPGTA&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=455697&p=1&sid=001292443121021611555737718&k5=39F85C9F&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=768494&sid=001292443121021611555737718&k5=39F85C9F&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=768494&sid=001292443121021611555737718&k5=39F85C9F&uid=


 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro.  Curso do Direito do trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 2004.  
   
 
INFORMÁTICA III -  Pacotes do office: powerpoint e excel. Segurança da 
informação, internet, utilitário, multimídia. 
 
Bibliografia Básica 
CORNACHIONI JÚNIOR, E. B. Informática aplicada às áreas de contabilidade, 
administração e economia. São Paulo: Atlas, 1998. 

Bibliografia Complementar 

ALBERTIN, A. L. Comércio eletrônico.: Modelo, aspectos e contribuições de 
suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2000. 
Almeida, Marcus Garcia.  Automação de Escritórios com Office 2000. Ed.  
Brasport RASPORT, 2000, 179 p.  
GARCIA, M.; ALCADE. E. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 1994.  
Honeycutt, Jerry -- Introdução ao Microsoft Windows 2000 Professional ( 
Inclui CD-ROM) Rio de Janeiro : Campus, 1999 .424 p.  
Jennings, Roger -- Usando especial Microsoft Access 2000. Rio de Janeiro : 
Campus, 1999. 
 
CONTABILIDADE II - relatórios da contabilidade financeira, Estrutura do Balanço 
patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Funções do Balanço 
Patrimonial, Conceitos de Curto e Longo Prazo, Estrutura da Demonstração de 
Resultados.  
 
Bibliografia básica 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2005. 

PADOVESE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica: uma introdução a 
prática contábil. São Paulo: Atlas,2005. 
 
Bibliografia complementar 

MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não contadores. São 
Paulo: Atlas,2005. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
 
MATEMÁTICA FINACEIRA II -  Conceitos e introdução à Matemática Financeira. 
Operações sobre mercadorias. Juros simples e juros compostos. Taxa 
proporcional e taxa equivalente. Taxa nominal e taxa efetiva. Equivalência de 
capitais. Fluxos de caixa. Rendas. Sistemas de Amortizações. Investimentos. 
 
Bibliografia básica 



 

 

FORTUNA, Eduardo.  Mercado financeiro:produto e serviços. São Paulo: 
Qualitymark, 2008. 
SAMANEZ, Carlos  Patricio. Matemática financeira-aplicações de investimento. 
São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 
 
Bibliografia complementar 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
PARENTE,C . Matemática Comercial e Financeira. São Paulo: Saraiva, 1996. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. São Paulo: Atlas,2000. 
 
 
ESTÁGIO SUPERVIONADO I - A importância do Estágio Supervisionado para o 
curso de Bacharel em Secretariado Eceutivo. Modalidades de organização dos 
estágios. Campos de Estágio. Legislação e Regulamentos do estágio 
supervisionado. Áreas possíveis de realização dos estágios. Conhecimento do 
campo de estágio. Desenvolvimento de ações teóricas e práticas sob a supervisão 
docente. Diagnóstico Organizacional. 
 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, M. DE, Introdução à Metodologia  do Trabalho Científico. 2ª ed. 
São Paulo,  Atlas,1997. 
PORTELA. K. C. A; SCHUMACHER,, A. J.  Estágio supervisonado: teoria e 
prática.  Sâo Paulo: Editora Viena, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
BIANCHI, ANA CECÍLIA DE MORAIS, Manual de Orientação de Estágio  
Supervisionado.  São Paulo, Pioneira, 1998 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas,1991. 
LAKATOS, E.V., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
1991. 
LAKATOS. E. V., MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. 
São Paulo Atlas,1991. 
 
 

QUARTO SEMESTRE 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA IV – As especificidades linguísticas do discurso 
científico. A produção do efeito de objetividade. Estratégias de processamento de 
leitura. Questões de argumentação. Recursos linguísticos e paralinguísticos da 
exposição oral em contextos formais e acadêmicos. 
 
Bibliografia Básica 



 

 

FIORIN, José Luiz e Platão Francisco. Para Entender o Texto. São Paulo: Editora 
Ática, 1990. 
___. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1996. 
GUIMARÃES, Eduardo. Texto e Argumentação. Campinas: Pontes, 1987. 
KOCH, I. V. Argumentação e linguagem. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
 
Bibliografia Complementar 
CITELLI, Adilson. O Texto Argumentativo. São Paulo: Scipione,1995 
DAMIÃO, Regina Toledo, HENRIQUES, Antonio.  Curso de Português Jurídico.  
São Paulo:  Atlas,  1996. 
FEITOSA, Vera Cristina.  Redação de textos científicos.  Campinas/SP:  
Papirus,  1991. 
 
 

LÍNGUA INGLESA IV - Aquisição aos estudos intermediários da língua inglesa 
com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao eixo temático 
“o uso da agenda em contexto empresarial”. 

 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Inglês para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “o uso da agenda 
em contexto empresarial”. 

PORTELA, K  et al.  Business English for Executive Secretaries. São Paulo: 
Editora Viena, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  
 
BARNARD, R. ; CADY, J. Business Venture I. New York: Oxford University 
Press. 2001. 
GAMA, A. N. M. et al. Introdução a Leitura em Inglês. Rio de Janeiro: Editora 
Gama Filho, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 
1997 
HUTCHINSON. T; WATERS. English for Specific Purposes. London: Cambridge 
University Press, 2005. 
IRVINE, M.; CADMAN, M. Commercially Speaking. New York: Oxford University 
Press, 2000. 
LEECH, G.;SVARTVIK, F. A Communicative Grammar of English. Longman, 
1994. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997. 
 
 



 

 

LÍNGUA ESPANHOLA  IV - Aquisição aos estudos intermediários da língua 
espanhola com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao 
eixo temático “o uso da agenda em contexto empresarial”. 

 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al.Espanhol para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “o uso da agenda 
em contexto empresarial”. 

DURAO, A. B. A. B.; RUANO, M. A. Espanõl profesional – secretariado. Paraná: 
Eduel, 2008. 

 

 
Bibliografia Complementar 
 
AGUIRRE, B.; GÓMEZ DE ENTERRIA, J. Español por profesiones: 
Secretariado. Madrid: SGEL, 1991. 
COSTA. A.L.C.S.; MARRA, P. A.  Juegos para la clase de español como 
lengua extranjera. São Paulo: Embajada de España en Brasil, Consejería de 
Educación, 1995. 
DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, M. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol. São Paulo: Santillana, 2005. 
DURÃO, A. B. de A. B. (org.) Español para Secretariado. Londrina: UEL, 1999. 
GONZÁLEZ, M. et all. Curso básico de español orientado al mundo del 
trabajo. Barcelona: Difusión, 2000. 
 
GUTIÉRREZ, J. A. P. Cuestiones básicas de la metodología de la enseñanza 
del español como lengua extranjera y análisis de materiales. Brasília -  DF: 
Consejería de Educación. Embajada de España en Brasília, 2004. 
MANGAS, G. G.; LOSA, M. Técnicas de Conversación Telefónica. Madrid: 
Edelsa, 1998. 
MILANI, E. M. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
VARGAS SIERRA, T.; SILVA, L. M. Espanhol Instrumental. Curitiba: Ibpex, 
2005. 
 
  
ADMINISTRAÇÃO IV - Abordagem sistêmica, contigencial e organização do 
conhecimento. 
 
Bibliografia Básica 

ANGELONI, M.T . Organizações do Conhecimento.São Paulo: Saraiva,2005. 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244391&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244392&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=


 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São 
Paulo:   Atlas, 6ºed, 2000. 
MEIRELES, M.Teorias da Administração. São Paulo: Futura,2003. 
 
Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração: uma introdução.  São Paulo: 
Pioneira, 2000. 
DRUCKER,  P. F.  Administração de organizações sem fins lucrativos. São 
Paulo: Pioneira, 1999. 
DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90. São Paulo: 
Pioneira, 1998. 
MOTTA, F. C. P. Teoria geral da administração: uma introdução. São Paulo: 
Pioneira, 2000. 
RAYMOND, P. R. O que é administração. São Paulo: Brasiliense, 1992 
 
 
TÉCNICAS PROFISSIONAIS SECRETARIAIS IV – A informação na empresa e o 
papel do arquivista na documentação. Documentos de arquivo, características e 
classificação Tipos de arquivamento. Documentação e padronização da 
elaboração documental. Microfilmagem. Tabela de temporalidade. Workflow. 
Classificação dos documentos. Tecnologia da informação – gerenciamento 
eletrônico de documentos. Perspectivas atuais da informação. 
 
Bibliografia Básica 
PAES, Marilena L. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.  Ferraments do Secretário 
Executivo. Cuiabá: Editora Adeptus, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ANGELONI, M. T.  Organizações do conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2008. 
GORBEA, J.Q.et.al. Sistemas de Arquivos e Controle de Documentos.2ª ed. 
São Paulo: Atlas,1979. 
PRADO, H.A. A técnica de Arquivar. São Paulo: Polígono,1970. 
SMITH, Johana. O que é documentação. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
 
ECONOMIA I - Princípios Econômicos, Lei da Oferta e da Procura, Elasticidade, 
Teoria da Produção, Teoria do Custo de Produção e estrutura de mercado. 
 
Bibliografia Básica 
VASCONCELLOS, M. A. S. e GARCIA, M. E.Fundamentos de Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2005 
O’SULLIVAN, A. SHEFFRIN, S. M. e NISHIJIMA, M. Introdução à Economia.São 
Paulo:Perason, 2004. 
 



 

 

Bibliografia Complementar 

GREMAUD, et al. Manual de Economia. São Paulo:Saraiva,2003. 
MANKIW, N. G. Introdução à economia: princípios de micro e 
macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
SANDRONI, P. Dicionário de Economia do século XXI. Rio de 
Janeiro:Record,2005. 

 

GESTÃO SECRETARIAL I –  O profissional de secretariado executivo e a   
qualidade total no ambiente organizacional. 
Ferramentas da Qualidade seus princípios e utilização: Série ISO – 10S 
A prática da gestão da qualidade no gerenciamento das rotinas de atividades 
secretariais 
 
A Empresa Orientada para o Mercado: O contexto atual e as exigências de 
mudança nos modelos de gestão –   Políticas e objetivos da qualidade. Conceitos 
Básicos de Qualidade – Enfoques para a Qualidade – A Gerência da Qualidade e 
a Qualidade da Gerência – Gestão da Qualidade: Uma abordagem para a ação – 
Princípios e Ferramentas de Qualidade e Criatividade – Elaboração de um 
Processo de Gestão da Qualidade.  Abordagem para o planejamento da qualidade 
total. Organização da qualidade. Sistemas de qualidade – Séries ISO:. Sistema de 
acompanhamento e controle da qualidade ambiental. Gerenciamento da rotina do 
trabalho: uso de novas tecnologias no ambiente organizacional .  Empowerment e 
equipes autogerenciadas. 
(obs: preparar o profissional para utilizar os recursos tecnológicos – data show - ) 
 
Bibliografia Básica 
Ishikawa, K . Controle da Qualidade Total – a Maneira Japonesa.Rio de 
Janeiro: Campus, 1993. 
PORTELA, K. C. A.; SCHUMACHER, A. J. Gestão secretarial: o desafio d visão 
holística. Cuiabá: Adeptus, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
Souza N., B.Gestão da Inovação Tecnológica.Brasília:Paralelo,2006. 
Vicente, F. Qualidade Total – Padronização de Empresas.Campos:Belo 
Horizonte, Fundação Christiano Ottoni,1992. 
 
 
CONTABILIDADE III -  Práticas trabalhistas e previdenciária. Contrato Individual e 
coletivo do trabalho. Contrato de trabalho temporário. Obrigações principais e 
acessórias do contrato de trabalho. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias e 13° 
salário. Recisão. Descanço semanal remunerado. Salário-maternidade. Seguridad 
social. Acidente de trabalho. CIPA. Convenções coletivas. 
 
 



 

 

Bibliografia Básica 
OLIVEIRA, Aristeu de.  Cálculos Trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2009. 
GONÇALVES, Gilson.  Rotinas Trabalhistas de A a Z. São Paulo: Editora Jurua, 
2005. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CORTEZ, Julpiano Chaves.  Prática Trabalhistas - cálculos. São Paulo: Editora 
LTR, 2009. 
GARCIA, Roni Genicolo.  Manual de Rotinas trabalhistas. São Paulo: Atlas, 
2009. 
GUIMARÃES, João Carlos Siqueira. Roteiro e Legislação trabalhista. São 
Paulo: Editora LTR, 2007. 
 
 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL - Características do trabalho 
de Consultoria Empresarial. Definições estratégicas – negócio, mercado, clientes e 
produtos; essência e gerência da mudança. Perfil do consultor empresarial a 
consultoria como profissão: fatores importantes para ser consultor; ferramentas 
básicas do consultor; a imagem do consultor no mercado; código de ética do 
consultor. Processo de consultoria empresarial: características do diagnóstico 
organizacional; abordagens do diagnóstico organizacional;  etapas do diagnóstico  
organizacional; características do projeto de consultoria; etapas do projeto de 
consultoria; Contrato de serviço de Consultoria Empresarial. 

 
Bibliografia básica 
GUTTMANN, Erik; CROCCO, Luciano. Consultoria Empresarial. São Paulo: 
Saraiva, 2005. GUTTMANN, Erik e CROCCO, Luciano.  
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Manual de Consultoria Empresarial – 
Conceito, Metodologia e Prática. São Paulo: Atlas, 2007.  
  
Bibliografia complementar 
 OLIVEIRA, DJALMA DE PINHO REBOUÇAS DE. Manual De Consultoria 
Empresarial. São Paulo: Atlas, 2009.  
 BONSUCESSO, EDINA DE PAULA. Competencias Em Consultoria. São 
Paulo: Qualitymark,  2005.   
 JOOS, MARILYN; PEREIRA, SILVIA DO VALLE  
Assessoria. São Paulo: Editora Da Casa, 1998.   
  
 
ESTÁGIO SUPERVIONADO II - Elaboração do projeto de estágio com base no 
diagnóstico realizado. Início da operacionalização do Projeto. 
 
Bibliografia Básica 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2705361&sid=1111342201166756799345239&k5=53410AC&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2705361&sid=1111342201166756799345239&k5=53410AC&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1347492&sid=1111342201166756799345239&k5=EE1D9CF&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1347492&sid=1111342201166756799345239&k5=EE1D9CF&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=5073692&sid=1111342201166756799345239&k5=163370C5&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=5073692&sid=1111342201166756799345239&k5=163370C5&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TPOAXA&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=5011134&p=1&sid=1111342201166756799345239&k5=163370C5&uid=


 

 

ANDRADE, M. DE, Introdução à Metodologia  do Trabalho Científico. 2ª ed. 
São Paulo,  Atlas,1997. 
PORTELA. K. C. A; SCHUMACHER,, A. J.  Estágio supervisonado: teoria e 
prática.  Sâo Paulo: Editora Viena, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
BIANCHI, ANA CECÍLIA DE MORAIS, Manual de Orientação de Estágio  
Supervisionado.  São Paulo, Pioneira, 1998 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas,1991. 
LAKATOS, E.V., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
1991. 
LAKATOS. E. V., MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. 
São Paulo Atlas,1991. 
 
 

QUINTO SEMESTRE 

 

 
LINGUA PORTUGUESA V – Leitura e produção de texto. Semântica. 
Pressupostos e implícitos. Análise do discurso. Ambiguidade. Vozes presentes no 
texto. Viés: a parcialidade disfarçada. 
 
Bibliografia Básica 
FIORIN, José Luiz e Platão Francisco. Para Entender o Texto. São Paulo: Editora 
Ática, 1990. 
___. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1996. 
GUIMARÃES, Eduardo. Texto e Argumentação. Campinas: Pontes, 1987. 
KOCH, I. V. Argumentação e linguagem. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
ORLANDI, Eni Pulcinelli. O que é semântica. Coleção Primeiros Passos. São 
Paulo: Ática, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
CITELLI, Adilson. O Texto Argumentativo. São Paulo: Scipione,1995 
DAMIÃO, Regina Toledo, HENRIQUES, Antonio.  Curso de Português Jurídico.  
São Paulo:  Atlas,  1996. 
 
 
LÍNGUA INGLESA V - Aquisição aos estudos intermediários da língua inglesa 
com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao eixo temático 
“viagens, hoteis e eventos em contexto empresarial”. 
 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al.Inglês para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 



 

 

(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “viagens, hoteis e 
eventos em contexto empresarial”. 

PORTELA, K . et al.Business English for Executive Secretaries. São Paulo: 
Editora Viena, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  
BARNARD, R. ; CADY, J. Business Venture I. New York: Oxford University 
Press. 2001. 
GAMA, A. N. M. et al. Introdução a Leitura em Inglês. Rio de Janeiro: Editora 
Gama Filho, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 
1997 
 
HUTCHINSON. T; WATERS. English for Specific Purposes. London: Cambridge 
University Press, 2005. 
IRVINE, M.; CADMAN, M. Commercially Speaking. New York: Oxford University 
Press, 2000. 
LEECH, G.;SVARTVIK, F. A Communicative Grammar of English. Longman, 
1994. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997. 
 
 
LÍNGUA ESPANHOLA V - Aquisição aos estudos da língua espanhola com 
ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao eixo temático 
“viagens, hoteis e eventos em contexto empresarial”. 
 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al.Espanhol para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “viagens, hoteis e 
eventos em contexto empresarial”. 

DURAO, A. B. A. B.; RUANO, M. A. Espanõl profesional – secretariado. Paraná: 
Eduel, 2008. 

 

 
Bibliografia Complementar 
 
AGUIRRE, B.; GÓMEZ DE ENTERRIA, J. Español por profesiones: 
Secretariado. Madrid: SGEL, 1991. 
COSTA. A.L.C.S.; MARRA, P. A.  Juegos para la clase de español como 
lengua extranjera. São Paulo: Embajada de España en Brasil, Consejería de 
Educación, 1995. 
DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, M. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol. São Paulo: Santillana, 2005. 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244391&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244392&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=


 

 

DURÃO, A. B. de A. B. (org.) Español para Secretariado. Londrina: UEL, 1999. 
ENTERRÍA, J. G. Correspodência Comercial em Espanhol. Madrid: SGEL, 
1997. 
GONZÁLEZ, M. et all. Curso básico de español orientado al mundo del 
trabajo. Barcelona: Difusión, 2000. 
GUTIÉRREZ, J. A. P. Cuestiones básicas de la metodología de la enseñanza 
del español como lengua extranjera y análisis de materiales. Brasília -  DF: 
Consejería de Educación. Embajada de España en Brasília, 2004. 
PRADA, M. de; BOVETE, M. Hablando de Negocios. Madrid: Edelsa, 1995. 
VARGAS SIERRA T.; SILVA, L. M. Espanhol Instrumental. Curitiba: Ibpex, 2005. 
 
 
ESTATÍSTICA I –  Séries estatísticas, gráficos e distribuição de freqüência. 
Análise de dados, apresentações estatística. Descrição de dados: Medidas de 
posição,  Medidas de variabilidade, probabilidade. Distribuição direta de 
probabilidade. Distribuições contínuas de probabilidade: Normal e Exponencial.  
 

Bibliografia Básica 
FONSECA, J. S. da., MARTINS, G. de A.  Curso de estatística.  São Paulo: 
Atlas, 1995.   

FONSECA, J. S. da., MARTINS, G. de A., TOLEDO, G. L. Estatística aplicada. 
São Paulo: Atlas, 1995. 

 
Bibliografia Complementar 

KAZMIER, L. J.  Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1982. 

MARTINS, G. de A., DONAIRE, D. Princípios de estatística. São Paulo: Atlas, 
1995 
 
 
MARKETING I - Marketing: fundamentos, conceitos, evolução e desenvolvimento 
do processo de marketing; Gerenciamento de marketing: o ambiente de marketing 
e suas influências nas decisões gerenciais, administrando o mix de marketing 4p's 
e 4A's; Segmentação e posicionamento de mercado: bases e requisitos para 
segmentação e seleção do mercado alvo, estratégia de posicionamento, 
identificação e seleção das vantagens competitivas; Ambiente de Marketing: 
Microambiente e  Macroambiente; Desafios do Marketing no século XXI.  
 
Bibliografia Básica 
BASTA, D.; MARCHESINI, F.; OLIVEIRA, J.; SÁ, L. C. S.Fundamentos de 
marketing.Rio de Janeiro: FGV,2006. 
SANDHUSEN, Richard L.Marketing Básico.São Paulo: Saraiva,2003. 
 
Bibliografia Complementar 



 

 

ANGELO, C. F. DE & GIANGRANDE, V. Marketing de relacionamento. São 
Paulo: Atlas, 1999 
CHURCHILL, JR Gilbert A & PETER J, Paul Marketing: Criando Valor para os 
Clientes. São Paulo: Saraiva, 2000 
COBRA, M. Administração de marketing.  São Paulo: Atlas, 1996. 
KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing.Rio de 
Janeiro:PH,2004. 
KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. Introdução ao Marketing. Rio de 
Janeiro:PH,2000. 
 

 
ADMINISTRAÇÃO V - O&M para o profissional de secretariado. 
Bibliografia Básica 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.  Sistemas, organização e métodos: 
uma abordagem gerencial. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Bibliografia complementar 
 
CARREIRA, Dorival.  Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Saraiva, 
2008. 
CURY, Antonio. Organização e método: uma visão holísitca. São Paulo: Atlas, 
2005. 
D´ANCENSÃO, Luiz Carlos M.  Organização, sistemas e métodos. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
 
 
TÉCNICAS PROFISSIONAIS SECRETARIAIS V – Conceito, evolução e funções 
da Etiqueta empresarial e social. Conhecimentos de enologia. Marketing pessoal e 
postura profissional. 
 
Bibliografia Básica 
GRION, L. Etiqueta e marketing pessoal. São Paulo: Editora Madras, 2008. 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.  Ferramentas do Secretário 
Executivo. Cuiabá: Editora Adeptus, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
AMARANTE, José Osvaldo Albano fr.  Vinhos do Brasil e o mundo para 
conhecer e beber. Ed. Summus. São Paulo: 1983. 
GONÇALVES, R. F. Postura Profissional. Editora Qualitymark. São Paulo: 2007.  
RIBEIRO, Célia. Etiqueta na Prática. Porto Alegre: L&P.M, 1991. 
RIBEIRO, Renato Janine. A Etiqueta no antigo regime. São Paulo: Brasiliense, 
1983. 
 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2261123&sid=1111342201166756799345239&k5=15959378&uid=


 

 

 
ECONOMIA II – Introdução à macroeconomia, Renda Nacional, Produto Nacional, 
Crescimento e desenvolvimento econômico, inflação, setor externo da economia 
brasileira, plano econômico Real, estabilização e crescimento econômico ,  análise 
empírica das transformações recentes da economia brasileira. 
 
Bibliografia Básica 
LAZANA, A. E. T .Economia Brasileira: fundamentos e atualidades.São 
Paulo:Atlas, 2002. 
VASCONCELLOS, M. A. S. e GARCIA, M. E.Fundamentos de Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2005 
O’SULLIVAN, A. SHEFFRIN, S. M. e NISHIJIMA, M. Introdução à Economia.São 
Paulo:Perason, 2004. 
 

Bibliografia Complementar 

GREMAUD, et al. Manual de Economia. São Paulo:Saraiva,2003. 
MANKIW, N. G. Introdução à economia: princípios de micro e 

macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
SANDRONI, P. Dicionário de Economia do século XXI. Rio de 
Janeiro:Record,2005. 

 

 
GESTÃO SECRETARIAL II -– A importância do empreendedorismo para o 
desenvolvimento profissional de secretariado executivo: Conceito 
Empreendedorismo – Conceito e evolução histórica. Competência,  perfil 
empreendedora e seu desenvolvimento. Perfil de competência do empreendedor. 
Qualidades que induzem ao sucesso. Barreiras ao pleno desenvolvimento do 
potencial empreendedor. Plano de auto-desenvolvimento para empreendedores. 
Empreendedorismo e criatividade. A relação entre criatividade e a solução de 
problemas, na ciência, nos negócios e na vida social. O indivíduo criativo. O 
desenvolvimento do potencial criativo de indivíduos, equipes e organizações. 
Intraprendedorismo e espírito criativo para renovação organizacional. 
Empreendedor: Estratégias de carreira, sucesso e qualidade de vida. Plano de 
negócios. 
 
Bibliografia Básica 
BERHOEFT, Renato. Como tornar-se empreendedor em qualquer idade. São 
Paulo: Nobel. 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J. Gestão secretarial: o desafio da 
visão holística. Cuiabá: Adeptus, 2009. 
 
Bibliografia compementar 
DEGEN, Ronald Jean e Mello, Álvaro A. O Empreendedor – Fundamentos da 
Iniciativa Empresarial. Makron Books: São Paulo, 1998. 



 

 

EIGEN, Barry. Pense como Patrão. Editora Saraiva: São Paulo, 1995. 
GUBMAN, Edward. Talento: desenvolvendo pessoas e estratégias para obter 
resultados extraordinários. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
HELOANI, Roberto. Organização do trabalho e administração: uma visão 
multidisciplinar. São Paulo: Cortez, 2000. 
VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
ESTÁGIO SUPERVISONADO III – Operacionalização do Projeto de Estágio no 

campo específico definido.  

Bibliografia Básica 
ANDRADE, M. DE, Introdução à Metodologia  do Trabalho Científico. 2ª ed. 
São Paulo,  Atlas,1997. 
PORTELA. K. C. A; SCHUMACHER,, A. J.  Estágio supervisonado: teoria e 
prática.  São Paulo: Editora Viena, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
BIANCHI, ANA CECÍLIA DE MORAIS, Manual de Orientação de Estágio  
Supervisionado.  São Paulo, Pioneira, 1998 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas,1991. 
LAKATOS, E.V., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
1991. 
LAKATOS. E. V., MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. 
São Paulo Atlas,1991. 
 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA VI - Processos de redução textual: síntese, organização, 
resumo, resenha. Ortografia. Sintaxe e Gramática do texto - normas básicas de 
Concordância e de Regência. 
 
Bibliografia Básica 
BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2006.  
BECHARA, Evanildo. Gramática da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009.  
 
Bibliografia Complementar 
FEITOSA, Vera Cristina.  Redação de textos científicos.  Campinas/SP:  
Papirus,  1991. 



 

 

FIORIN, José Luiz e Platão Francisco. Para Entender o Texto. São Paulo: Editora 
Ática, 1990. 
___. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1996. 
 
 
LÍNGUA ESPANHOLA VI - Aquisição aos estudos da língua espanhola com 
ênfase nas funções lingüísticas comunicativas relacionadas ao eixo temático “o 
espanhol comercial circunscrito às funções do profissional de Secretariado 
Executivo”. 
 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Espanhol para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático ““o inglês comercial 
circunscrito às funções do profissional de Secretariado Executivo”. 

DURAO, A. B. A. B.; RUANO, M. A. Espanõl profesional – secretariado. Paraná: 
Eduel, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 
 
AGUIRRE, B.; GÓMEZ DE ENTERRIA, J. Español por profesiones: 
Secretariado. Madrid: SGEL, 1991. 
COSTA. A.L.C.S.; MARRA, P. A.  Juegos para la clase de español como 
lengua extranjera. São Paulo: Embajada de España en Brasil, Consejería de 
Educación, 1995. 
DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, M. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol. São Paulo: Santillana, 2005. 
DURÃO, A. B. de A. B. (org.) Español para Secretariado. Londrina: UEL, 1999. 
ENTERRÍA, J. G. Correspodência Comercial em Espanhol. Madrid: SGEL, 
1997. 
GONZÁLEZ, M. et all. Curso básico de español orientado al mundo del 
trabajo. Barcelona: Difusión, 2000. 
 
 
LÍNGUA INGLESA VI - Aquisição aos estudos intermediários da língua inglesa 
com ênfase nas funções lingüísticas comunicativas, relacionadas ao eixo temático 
“o inglês comercial circunscrito às funções do profissional de Secretariado 
Executivo”. 
Bibliografia Básica  

CAMPOS, Edilene Queiroz et al. Inglês para Secretariado: uma abordagem 
instrumental. Material didático baseado na abordagem metodológica do ESP 
(English for Specific Purposes) com enfoque no eixo temático “o inglês comercial 
circunscrito às funções do profissional de Secretariado Executivo”. 

https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244391&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=
https://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TTOJTT&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=1244392&p=1&sid=00129244311922551212378374&k5=D044326&uid=


 

 

PORTELA, K.  et al. Business English for Executive Secretaries. São Paulo: 
Editora Viena, 2009. 
Bibliografia Complementar  
BARNARD, R. ; CADY, J. Business Venture I. New York: Oxford University 
Press. 2001. 
GAMA, A. N. M. et al. Introdução a Leitura em Inglês. Rio de Janeiro: Editora 
Gama Filho, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 
1997 
HUTCHINSON. T; WATERS. English for Specific Purposes. London: Cambridge 
University Press, 2005. 
IRVINE, M.; CADMAN, M. Commercially Speaking. New York: Oxford University 
Press, 2000. 
LEECH, G.;SVARTVIK, F. A Communicative Grammar of English. Longman, 
1994. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997. 
 

 
ADMINISTRAÇÃO VI - Desenvolvimento Organizacional. Gestão de 
Competências e Gestão de desempenho; Os Desafios da nova Gestão de 
Pessoas; A Criatividade nas Organizações; O Poder nas Organizações. 
 
Bibliografia básica 
 VERGARA, V. C. Gestão de Pessoas.São Paulo: Atlas, 2000. 
OLIVEIRA, L.Gestão Empresarial – sistemas e Ferramentas.São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
Bibliografia complementar 
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as Pessoas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
_______. Gestão de pessoas, e o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações.Rio de Janeiro: Elsevier,2004. 
Campos, Vicente Falconi. O Valor dos Recursos Humanos na Era do 
Conhecimento.Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni,1995. 
WOOD JUNIOR, T. Gestão Empresarial – O Fator Humano.São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
 

ECONOMIA  III - Teoria do Comercio Internacional,  Políticas de Comércio 
Internacional, balanço de pagamento e taxas de câmbio, ALCA e MERCOSUL: 
perspectivas de desenvolvimento e coexistência com multilateralismo.  

 
Bibliografia Básica 
SALVATORE, Dominick . Economia Internacional. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 



 

 

SARAPIÃO Jr. Carlos; MAGNOLI, Demétrio. Comércio Exterior e Negociações 
Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
GREMAUD, et al. Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
SANDRONI, P. Dicionário de Economia do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 
2005. 
 
 
MARKETING II - Marketing de Serviços; Planejamento de marketing; Sistema de 
informações de marketing; A Pesquisa de Marketing. 
 
Bibliografia básica 
LOVELOCK, Christopher. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
SPILLER, Eduardo Santiago; PLÁ, Daniel; LUZ, João Ferreira da; SÁ, Patrícia 
Riccelli Galante de. Gestão  de serviços e marketing interno.R io de Janeiro: 
FGV, 2004. 
 
Bibliografia complementar 
McDaniel, Jr., Carl; Gates, Roger.  Fundamentos de Pesquisa de Marketing.Rio 
de Janeiro: LTC, 2005. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena 
empresa. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
                                                                                                   
ESTATÍSTICA II - Distribuição de intervalos de confiança para a média da 
população, outros intervalos de confiança. Análise de regressão linear e de 
correlação; Regressão múltipla e de correlação. Análise de séries estatísticas. 
Números-índices para dados econômicos e de administração. 
 

Bibliografia Básica 
FONSECA, J. S. da., MARTINS, G. de A.  Curso de estatística.  São Paulo: 
Atlas, 1995.   

FONSECA, J. S. da., MARTINS, G. de A., TOLEDO, G. L. Estatística aplicada. 
São Paulo: Atlas, 1995. 

 
Bibliografia Complementar 

KAZMIER, L. J.  Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1982. 

MARTINS, G. de A., DONAIRE, D. Princípios de estatística. São Paulo: Atlas, 
1995 
 



 

 

TÉCNICAS PROFISSIONAIS SECRETARIAIS VI -   O secretário como Gestor de 
carreira. Entrevista de trabalho. Seleção e recrutamento. Trabalho em equipe. 
Administração de conflitos. 
 
Bibliografia básica 
 PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.  Ferramentas do secretário 
executivo:  Cuiabá: Adeptus, 2009. 
FARIAS, E.  Planejamento e Gestão da Carreira profissional. São Paulo: Sprint, 
2005. 
 
 
Bibliografia complementar 
CARVALHAL, E. et. al. Negociação e administração de conflitos. São Paulo: 
FGV, 2006. 
CHIAVENATO, A. Planejamento, recrutamento e seleção pessoal.  São Paulo: 
Manole, 2008. 
 XAVIER, R. Sua carreira: planejamento e gestão. São Paulo: Finantial Times 
Br, 2005. 
HARDINGHAN, A.  Trabalho em equipe.  São Paulo: Nobel, 2000. 
 
 
GESTÃO ESTRATÉGICA –  Aspectos gerenciais na condução estratégica dos 
negócios da empresa. A teoria, métodos e prática da gerência estratégica. O 
papel do executivo na formulação e implementação da estratégia. Análise e 
prática da postura estratégica da empresa face às oportunidades ambientais e 
empresariais. Opções estratégicas para o desenvolvimento da empresa. Conceito 
de estratégia empresarial - As funções da estratégia - Limitações da estratégia - O 
contexto empresarial - oportunidades e perigos. A realidade empresarial - 
fortalezas e debilidades. Os valores e idiossincrasias da alta direção - A 
responsabilidade social da empresa - Os componentes da estratégia – A 
concepção da estratégia empresarial - A implementação da estratégia empresarial 
- A avaliação da estratégia empresarial. 
 

Bibliografia Básica 

MONTGOMERY, Cynthia, A. Estratégia: a busca da vantagem competitiva. Rio 
de Janeiro: Campus, 4º ed, 1998. 
SILVEIRA, Aldery J. & VIVACQUA G. Planejamento estratégico como 
instrumento de mudança organizacional. São Paulo: Atlas, 2º 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
ANSOFF, H. Igor  & MCDONNELL, Edward J. Implantando a Administração 
Estratégica. São Paulo: Atlas, 1993.  
BAUER,  RUBENS. Gestão Da Mudança: Caos e complexidade nas 
organizações. São Paulo: Atlas, 1999. 



 

 

D’AVENI, Richard A .  Hipercompetição: Estratégias para dominar a dinâmica 
do mercado. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
FAHEY, Liam & RANDALL, Robert. M.  MBA Curso Prático – Estratégia. Rio de 
Janeiro: Campus, 1999. 
SILVEIRA, Aldery J. & VIVACQUA G. Planejamento estratégico como 
instrumento de mudança organizacional. São Paulo: Atlas, 2º 1999 
 
  
ESTÁGIO SUPERVISONADO IV - Operacionalização das atividades de estágio 
em campo específico. Elaboração do Relatório Final de Estágio. Apresentação do 
trabalho realizado.  
 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, M. DE, Introdução à Metodologia  do Trabalho Científico. 2ª ed. 
São Paulo,  Atlas,1997. 
PORTELA. K. C. A; SCHUMACHER,, A. J.  Estágio supervisonado: teoria e 
prática.  Sâo Paulo: Editora Viena, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
BIANCHI, ANA CECÍLIA DE MORAIS, Manual de Orientação de Estágio  
Supervisionado.  São Paulo, Pioneira, 1998 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas,1991. 
LAKATOS, E.V., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
1991. 
LAKATOS. E. V., MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. 
São Paulo Atlas,1991. 
 
GESTÃO AMBIENTAL –  Conceitos de Gestão Ambiental Urbana, Iso 14.000, 
Selo Verde.  Marketing Verde. Certificados de origem.  Oportunidades de 
Negócios Verdes. Produtos Ambientalmente corretos. Ecologia Humana. 
 
Bibliografia Básica 

ANDRADE, Rui Otávio  & et all. Gestão ambiental. São Paulo: Makron books, 
2000. 
 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Rui Otávio  & et al. Gestão ambiental. São Paulo: Makron books, 
2000. 
DEL RIO, Vicente &  OLIVEIRA, Lívia de.  Percepção ambiental: a experiência 
brasileira. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 2ºed, 1999. 
JOHR, Hans. O verde e negócio. São Paulo: Saraiva, 1998. 



 

 

LOPES, I. Vidigal & et al. Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. 
São Paulo: FGV, 1998. 
MAIMON, Dália. Passaporte verde:  gestão ambiental e competitividade. São 
Paulo: Qualitymark, 1996. 
OTTMAN, Jacquelyn A.  Marketing verde.  São Paulo: Makron books, 1994. 
VALLE, Cyro E. Do.  Como se preparar para as normas ISSO 14000: qualidade 
ambiental.   São Paulo: Pioneira, 1996. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 O ESTÁGIO SUPERVISONADO CURRICULAR NO IFMT 

 

O estágio é um momento da prática de aspectos que fundamentam a vida 

profissional que não se restringe a um fazer específico, mas se constitui numa 

atividade de reflexão que enriquece a teoria que lhe dá suporte. O estágio é um 

processo criador, de investigação, explicação, interpretação e intervenção na 

realidade. Não é reprodução automática do conhecimento já adquirido. Além do 

mais, há práticas “em reais condições de trabalho” sobre as quais não houve 

suficiente teorização de nível acadêmico que requerem o pronunciamento da 

instituição. O estágio poderá ser uma excelente oportunidade de identificar essas 

práticas existentes na sociedade, podendo constituir-se em espaço de realização 

de novas aprendizagens. 

O estágio nas  suas dimensões  de ensino, pesquisa e extensão, pode 

produzir conhecimentos articulados com os já produzidos ao longo da graduação e 

que fundamentam aspectos relevantes da profissionalização de nível superior. 

Neste sentido, o estágio supervisionado é: 

- uma disciplina especial prevista no currículo do curso como parte 

constitutiva da formação profissional de nível superior, realizada por meio de 

atividades de base eminentemente pedagógica, desenvolvida em local genuíno de 

trabalho; 



 

 

- uma vivência didático-pedagógica com sentido de integralização, de 

revisão e  de reorientação dos aspectos específicos da profissionalização prevista 

no currículo do curso na sua totalidade; 

- um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo como  

parâmetro a configuração do profissional que se quer formar, expressa     no 

projeto pedagógico do curso; 

- um momento privilegiado e culminante da articulação teoria/prática/ teoria 

que    deve ser  iniciada e desenvolvida ao longo do curso. 

                       

4.1  OBJETIVOS DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

 As atividades de estágio no Curso  de Secretariado Executivo têm como 

finalidades básicas, entre outras que poderão ser definidas posteriormente pelo 

grupo de professores integrantes do Colegiado do Curso, as seguintes: 

- proporcionar experiência acadêmico-profissional orientada para o 

desenvolvimento da competência técnico-científica necessária no trabalho 

profissional de nível superior; 

 - estabelecer um vínculo entre o conhecimento produzido na instituição de 

ensino   superior com o conhecimento utilizado nas práticas sociais na área 

profissional de cada um do curso; 

 - transformar as atividades relacionadas à conclusão de curso em 

oportunidades para estabelecer diálogos e intercâmbios com as organizações, 

abrindo caminhos para possíveis projetos de pesquisa e extensão  na área  em 

consonância tanto com as necessidades deste segmento quanto da vida nacional; 

 - buscar subsídios na realidade concreta para entendimento do como 

ocorrem as práticas sociais no âmbito do curso de graduação em Secretariado 

Executivo para apoiá-las com o respaldo do conhecimento científico.  

 - proporcionar ao profissional formado a possibilidade de colocar em prática 

os conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência no curso, além de 



 

 

aprofundar o intercâmbio com o campo de atuação ou mercado de trabalho 

relacionado com seu curso; 

 - oportunizar o questionamento, a reavaliação e subsidiar reformulações do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

4.2   O ESTÁGIO COMO ATIVIDADE DE ENSINO 
 
 

Para fins administrativos e de distribuição de carga horária docente, o 

estágio supervisionado é considerado atividade de ensino e, como tais, devem ser 

planejadas, executadas, acompanhadas e avaliadas pelos professores do curso. 

Dessa maneira, a carga horária será computada como carga horária de disciplina. 

O coordenador de estágio supervisionado terá uma carga horária de 6h semanais 

para gerenciamento do estágio e carga horária deverá ser contada na distribuição 

de aulas. 

O estágio supervisionado apresenta uma estrutura curricular com carga 

horária definida, ementa, programa, conteúdos, cronograma abrangendo desde 

planejamento com os alunos até a conclusão das atividades previstas, definição 

do período de realização da(s) atividade(s), metodologia, definição do nível de 

exigência, controle da execução e formas de avaliação e apresentação do 

resultado final; obrigatoriedade de 75% de freqüência na operacionalização do 

estágio, de acordo com a de proposta de regulamentação própria do curso para a 

prática de ensino ou estágio obrigatórios; 

 

4.3 OS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

São considerados campos de estágio as entidades de direito público e 

privado,  desde que apresentem condições para: 

a) planejamento e execução das atividades de estágio; 

b) avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos do 

campo específico de trabalho; 



 

 

c) vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro do 

campo profissional. 

d) existência de infra-estrutura material e de recursos humanos; 

e) aceitação das condições de supervisão e avaliação dos estagiários pela 

instituição; 

f) anuência e acatamento às normas disciplinares dos estágios 

supervisionados  pela Instituição; 

g) proposição de termos de organização do estágio que possam ser 

convertidos em formulação legal (instrumentos jurídicos como acordo de 

cooperação, convênio, termos de compromisso, etc.), onde devem estar 

acordadas todas as condições de realização dos estágios. 

O estágio poderá ser realizados por meio de projetos de extensão ou de 

pesquisa, junto à organização  e instituições, desde que atendidos os requisitos 

acima expostos. 

Sua realização  também poderá ser realizado dentro da empresa que atua. 

 Entende-se que o estágio em sua dimensão profissionalizante, ética e 

cultural, devem, preferencialmente, estimular o estagiário a participar de 

empreendimentos ou projetos de interesse coletivo. 

              

 

4.4  A SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

A supervisão de estágio deve ser entendida como acompanhamento e 

assessoria dada ao aluno no decorrer de sua prática profissional, por docentes do 

curso e pela coordenação de estágio do curso, de forma a proporcionar aos 

estagiários o pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à 

realidade da profissão em que se processa a vivência prática. 

Podem ser supervisores de estágio todos os docentes do curso, sendo 

possível uma co-orientação de docentes de outros departamentos de áreas afins 

em projeto ou empreendimento dos acadêmicos.  



 

 

Nos casos em que se fizer necessária a composição de grupos para 

realização dos estágios numa mesma entidade ou projeto, estes devem ser 

aprovados pelo Colegiado de Curso, bem como o número de estagiários em cada 

grupo, respeitando-se as especificidades do Curso, de forma a salvaguardar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo de 

ensino. A avaliação deve prover informações e dados para a realimentação do 

currículo pleno do respectivo curso, tendo por enfoque a busca de mecanismos e 

meios de aprimorar a qualidade do ensino ofertado pela Instituição. A avaliação do 

estagiário será feita pelo docente-supervisor, de forma sistemática e contínua, 

com a colaboração dos profissionais supervisores do campo de estágio, com os 

resultados de auto-avaliação dos alunos e também, quando necessário, com as 

opiniões dos membros da comunidade envolvidos no processo. 

 

4.5 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO  

 

O Estágio Supervisionado no curso de Secretariado Executivo  terá a 

duração de 433 horas e será realizado sob a orientação de professores. O Estágio 

será desenvolvido a partir do terceiro semestre do curso. Sendo que das 433 

horas, 66 horas são atividades realizadas em sala de aula e que compreendem as 

orientações gerais, o planejamento das atividades, a reflexão, discussão e troca 

de experiências sobre as atividades em realização nos campos de estágio e 367 

horas são atividades práticas para realização de diagnóstico, proposição de 

projeto para a organização. 

              Caberá ao órgão institucional responsável pelo estágio selecionar e firmar 

convênios com as organizações envolvidas no Estágio Supervisionado. Os 

professores orientadores deverão acompanhar, as atividades realizadas pelos 

discentes às finalidades do estágio; à coordenação de estágio caberá acompanhar 



 

 

por meio de reuniões a orientação e supervisão feita pelos docentes que se 

encontram na condição de orientadores e supervisores. 

           O discente será orientado e supervisionado pelo professor, indicado pelo 

Coordenador de estágio, dentre os que tiverem maior afinidade com a área na 

qual será realizado  o estágio, respeitando a coerência do conjunto de 

conhecimentos proporcionados pelo curso.   

   

 

5 .  MECANISMOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 
 

O IFMT, visando garantir qualidade ao ensino, disponibiliza aos acadêmicos 

uma estrutura física e de materiais condizentes para que a qualidade efetivamente 

ocorra. Aliado a isso preocupa-se, igualmente, com as questões pedagógicas. 

Dentre estas destacam-se: a avaliação da aprendizagem, a metodologia de 

ensino, a relação teoria-prática no processo ensino-aprendizagem, as atividades 

acadêmicas complementares, o trabalho de campo e a integração dos acadêmicos 

em atividades de pesquisa e de extensão, dentre outros aspectos e mecanismos 

importantes que, posteriormente, podem ser discutidos e implementados pelo 

Colegiado do Curso. 

 
 
5.1  AVALIAÇÃO  DA APRENDIZAGEM 
 
 

A avaliação da aprendizagem neste projeto é concebida como uma 

atividade pedagógica que deve acompanhar todo o processo de ensino-

aprendizagem, realimentando-o continuamente. A avaliação alicerça-se na 

observação minuciosa e constante  do processo de ensino-aprendizagem, 

utilizando os mais variados instrumentos de aferição. 

Nessa concepção,  prioriza-se além de provas e outras modalidades de 

avaliação, o conjunto de atividades previstas no plano curricular do curso. No 

cumprimento dessa tarefa, os professores poderão utilizar-se  de todos os meios 



 

 

adequados e legítimos para aferir o crescimento do indivíduo durante o processo 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, há a necessidade de se documentar o 

desempenho dos alunos, do qual se fará registro.  

As atividades avaliativas serão como um instrumento de diagnóstico. O 

rendimento final do aluno, em termos de aprendizagem e da conseqüente 

promoção, sempre da competência do professor, deve provir de observações 

calcadas em instrumentos tecnicamente bem elaborados, para que reflitam a 

verdade sobre a qual se há de comparar o rendimento real do aluno em função 

das competências esperadas e descritas no Projeto  Pedagógico do Curso. 

Nesse aspecto, os instrumentos de medida da aprendizagem são 

circunstanciais; vale dizer que o aluno  será reprovado ou aprovado em função de 

seu desempenho no conjunto das atividades escolares previstas no currículo 

pleno do curso. Para isso, serão permitidos todos os meios legítimos de 

sondagem do crescimento do aluno relativamente à sua postura no ambiente em 

que se insere e à aquisição das competências e das habilidades previstas no 

planejamento das disciplinas e das atividades. 

     Para  fazer-se  avaliações pedagogicamente consistentes, cada ação 

docente precisa, a priori, estabelecer as competências a serem desenvolvidas, os 

objetivos e os fins a serem colimados, definidos na fase do planejamento das 

disciplinas.  

No IFMT, os elementos envolvidos no processo ensino/aprendizagem 

assumem o compromisso de desenvolver a relação de competência/desempenho 

de forma institucionalizada. Essa relação de compromisso entre as partes 

envolvidas assegura ações mais eficazes no desenvolvimento da aprendizagem. 

Entende-se que as ações de todo o processo não são acidentais, mas planejadas 

e participativas.  

De qualquer forma, os instrumentos de avaliação assumem a característica 

da pesquisa, cujos dados serão elementos de tomada de decisão, em conjunto 

com todas as observações realizadas durante o processo de 

ensino/aprendizagem. Por isso a avaliação é um processo transparente, em que 



 

 

todas as partes envolvidas têm sua cota de participação definida nesse mesmo 

processo, e se baseia em ações previamente programadas.  

Os instrumentos de avaliação adotados pelo IFMT são encontrados nos 

artigos 111° a 120° da Organização Didática da instituição.  

            

 

5.1.1 O ENSINO DAS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA E ESPANHOLA 
 

De acordo com a Organização Didática ou regulamentação em vigor, os 

alunos poderão obter dispensa das disciplinas mediante exame de avaliação de 

competência desenvolvida pelos professores de línguas do curso, auferindo o grau 

de conhecimento no período.  

 

5.1.2 ORGANIZAÇÃO DAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA, LÍNGUA 
PORTUGUESA E LÍNGUA ESPANHOLA   
 
 

As atividades de ensino da disciplina de Língua Inglesa terão organização 

especial, tendo em vista a necessidade de trabalho individualizado para 

aprendizagem. As turmas de alunos serão divididas em dois (2) níveis conforme 

seus conhecimentos e suas competências linguísticas, a fim de garantir o efetivo 

progresso de todos. A heterogeneidade não é negativa em educação, mas é 

preciso garantir a todos o desenvolvimento de seus conhecimentos e 

competências linguísticas. Por isso, as turmas serão divididas em grupos menores 

e será implementado um programa de estudo diferenciado. O objetivo de tal 

organização não é privilegiar grupos, mas possibilitar o desenvolvimento de cada 

um com base em sua necessidade. 

Para aquele alunos cujos conhecimentos são muito restritos em línguas, 

existirá a possibilidade de frequentar cursinhos básicos, que serão oferecidos pelo 

IFMT em horários diferentes dos das aulas. 

Com relação as aulas de língua portuguesa e língua espanhola, elas serão 

ministradas em sala de aula com todos os alunos da turma, isto é, sem divisão 



 

 

como ocorre nas aulas de língua inglesa, e quando necessário, o professor estará 

levando os mesmos ao laboratório de línguas. A metodologia ocorrerá desta 

forma, tendo em vista que, a língua espanhola possui similaridades com a língua 

portuguesa, assim, a compreensão do conteúdo se torna mais simples. 

 

5.2 A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA 
 
 

A organização curricular de cursos superiores, e de modo especial 

naquelas áreas em que, para a construção efetiva dos conhecimentos,  é exigida 

uma infraestrutura laboratorial (em implantação), corre riscos de segmentação em 

dois pólos: o teórico e o prático. O teórico, desenvolvido na sala de aula, valoriza 

os conhecimentos teóricos, acadêmicos sendo  fundamental para o processo de 

formação. O segundo valoriza a prática, a experimentação e os estágios como 

fatores determinantes para a formação profissional.  

As atividades práticas são compreendidas como momentos do processo de 

formação onde o aluno interage com o conhecimento mediatizado pela realidade 

com situações que exigem que sejam colocados em uso os conhecimentos até 

então construídos, ao mesmo tempo em que mobilizam outros, de diferentes 

naturezas e oriundos de experiências distintas e em diferentes tempos e espaços 

curriculares.  

 Neste sentido, a estrutura curricular do Curso de Secretariado Executivo 

propõe situações didático-pedagógicas nas quais os futuros Secretários 

Executivos articulam as dimensões teoria e prática, como explicitado a seguir: 

 no interior das disciplinas – todas as disciplinas da estrutura 

curricular têm uma dimensão prática, não somente aquelas que realizam 

atividades laboratoriais. Nestas, a dimensão prática fica mais explícita e deve ser 

trabalhada como espaço de vivência de experiências formativas mais amplas e 

profundas porque apoiadas em materiais, equipamentos e situações didáticas 

específicas. Nas demais disciplinas, a dimensão prática deve ser trabalhada na 

perspectiva de sua aplicação no mundo social ou natural. 



 

 

  em espaço curricular específico – as atividades destes espaços, que 

podem ser pesquisa, extensão, atividades acadêmicas complementares, 

seminários etc., têm a finalidade de promover a articulação de diferentes práticas 

numa perspectiva interdisciplinar.  

 
- nos estágios supervisionados – o estágio é um espaço que coloca o aluno 

no exercício da atividade profissional.  É o momento de articular os conhecimentos 

de e sobre ensino e aprendizagem. É um momento que possibilita  significativas 

aprendizagens, pelas análises, reflexões e questionamentos.  

 

5.3  ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 

 

Atividades acadêmicas complementares são aquelas, ofertadas ou não pela 

instituição, que têm a finalidade de complementar a formação dos acadêmicos e 

ao mesmo tempo de flexibilizar a estrutura curricular do curso, possibilitando a 

discussão de temas atuais,  que não constam do ementário das disciplinas do 

curso. São consideradas atividades acadêmicas complementares: a participação 

em eventos de natureza diversa, dentro ou fora da instituição, a participação em 

projetos de pesquisa ou de extensão, as oficinas e seminários previstos no curso, 

entre outras atividades que auxiliam na formação do Secretário Executivo.  

O IFMT será responsável por mais de 70% de oferta de cursos e eventos 

para que os alunos possam completar as horas atividades complementares 

exigidas no curso. 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Bacharel em 

Secretariado Executivo estão regulamentadas pela Deliberação N° 03/2008 do 

IFMT. 

 

5.4  O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E DA EXTENSÃO NO CURSO DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO 

 
 



 

 

 Com a preocupação de atender a esses princípios, uma das ações 

possíveis é viabilizar a  integração entre  ensino, pesquisa e extensão no currículo 

do curso. O ensino sem a produção do conhecimento torna-se mera reprodução 

de conhecimentos já estruturados e, portanto, ineficiente e de pouca validade para 

preparar um profissional para exercer suas atividades e sua cidadania em um 

mundo dinâmico como é o que estamos vivendo.  

           Consciente da necessidade do avanço e da socialização do conhecimento, 

o IFMT prioriza em seu projeto educacional a integração do ensino e da pesquisa 

e da extensão, com as demandas da sociedade, ao comprometer-se com as 

necessidades coletivas.  

Assim, o projeto pedagógico do curso de Secretariado Executivo do IFMT 

prevê o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem dentro de uma 

visão orgânica de currículo, procurando evitar dicotomias, entre as quais, a que se 

verifica entre ensino, pesquisa e extensão.  

 Considerando o tripé o ensino, pesquisa e extensão - há uma concepção 

fragmentada que precisa ser superada. Assim, tanto atividades de pesquisa como 

de extensão, são atividades de ensino, pois sua finalidade precípua é a formação 

do aluno. Nessa forma é que o IFMT procurará  incrementar, no  curso de 

graduação de Secretariado Executivo, tanto a iniciação à pesquisa como o 

desenvolvimento da extensão. 

 Ao se recusar a entender ensino como mera transmissão de informações e 

conhecimentos prontos e acabados, assume-se uma concepção de ensino 

baseada em diálogo constante com o conhecimento, com a sua construção e 

renovação (pesquisa), processo que deve ocorrer nas relações com a prática 

social (extensão). 

O curso de Secretariado Executivo do IFMT pretende desenvolver ensino 

com pesquisa e extensão por meio dos seguintes mecanismos: 

- através da iniciação científica com recursos próprios, ou com recursos de 

entidades financiadoras; 



 

 

 - pela organização de semanas acadêmicas, jornadas de estudo, ou outros 

eventos, que possibilitem a discussão e apresentação de trabalhos e temas 

referentes à área de Secretariado, bem como as pesquisas e atividades de 

extensão realizadas por docentes  e discentes da Instiuição e de outras 

instituições; 

-  participação de docentes e discentes em eventos científicos, organizados 

por outras instituições ou entidade, que seja de interesse da formação do curso; 

 - integração de docentes e discentes em grupos de pesquisa e de extensão, 

com atuação, local, regional, estadual, nacional e internacional em áreas afins do 

secretariado; 

 - criação de rubrica orçamentária, com verba da própria instituição,  para 

implementação de projetos de pesquisa. 

- organização curricular flexível ofertando atividades acadêmicas 

complementares, aulas práticas e estágio supervisionado. 

As atividades de pesquisa e de extensão do IFMT se desenvolverão a partir 

de certos pressupostos, dentre os quais os principais são: 

- compromisso com a produção e difusão do conhecimento em publicações 

em diversos periódicos e revista eletrônica do próprio curso;  

- concepção de extensão como um  processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre instituição de ensino superior  e a  sociedade: 

- esforço institucional no sentido de viabilizar ensino de qualidade, pela  

contratação de docentes e pela disponibilização de infra-estrutura adequada. 

 direcionamento de projetos de pesquisa e atividades de extensão 

para problemática locais e regionais, sem, contudo, perder a relação com as 

questões amplas da produção do conhecimento científico de cada área do saber. 

  

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este projeto de implantação do curso de Bacharel em Secretariado 

Executivo visa auxiliar e proporcionar uma melhor formação aos cidadãos de 

Cuiabá e região para atuarem em uma organização. O currículo amplo do curso 

preparará o formando de forma a que atue atendendo a demanda do mercado 

interno e externo de instituições de direito público e privado. 

Para isso, o Secretário deve acompanhar o processo de mudança 

organizacional adaptando-se às multifunções exigidas para se encaixar no perfil 

da empresa.  

Diante disso, o IFMT busca contribuir com a formação destes profissionais 

disponibilizando o ensino público de qualidade para toda sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

 

 

 

  



 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

 

 

 Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio 

Supervisionado em Secretariado Executivo, ao qual, obrigatoriamente,  

submetem-se os alunos matriculados no Curso de Secretariado Executivo  

 

 Art. 2º O estágio supervisionado em secretariado constitui-se no conjunto 

de atividades de aprendizagem profissional, social e cultural proporcionado ao 

estudante através da pesquisa nas linhas teóricas do curso e pela participação em 

situações reais de trabalho. 

 

 Parágrafo único. O estágio é realizado individualmente e assessorado por 

um professor orientador da área escolhida pelo estagiário, objetivando garantir 

fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos no decorrer do curso. 

 

 Art. 3º O estágio supervisionado em secretariado pode ser desenvolvido em 

organizações públicas ou privadas dos mais diversos ramos de atividade, ou 

também junto a profissionais liberais, dentro de um tema delimitado pelas linhas 

teóricas do Curso de: 

 

 I –  secretariado; 

 

 II –  administração; 

 



 

 

 III - comunicação.  

 

 § 1º O estágio supervisionado em secretariado é precedido da celebração 

de Termo de Convênio (Anexo I), firmado entre o IFMT e a organização 

concedente, e de Termo de Compromisso (Anexo II), entre o acadêmico e a 

organização concedente, com a intervenção da instituição de ensino. 

 

 § 2º O estágio supervisionado em secretariado é organizado da seguinte 

forma: 

 

I – Estágio Supervisionado I e II constituindo-se em : 

 

a) disciplina teórica de Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo I e II, 

ofertada na 3º e 4º período do curso, visando subsidiar o desenvolvimento do 

Diagnóstico Organizacional e do Projeto de Estágio Supervisionado em 

Secretariado Executivo; 

 

b) estágio prático na organização a fim de viabilizar o Diagnóstico Organizacional 

e o Projeto de Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo. 

 

II – Estágio Supervisionado III e IV, constituindo-se em: 

 

a) disciplina teórica de Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo III e 

IV, ofertada na 5º e 6º período do curso, buscando instrumentalizar o estagiário 

na elaboração e defesa do Relatório Final de Estágio Supervisionado em 

Secretariado Executivo; 

 

b) estágio prático na organização a fim de viabilizar o desenvolvimento do 

Projeto de Estágio  Supervisionado em Secretariado Executivo.  

 



 

 

§ 3º É vedada a realização de dois estágios em uma mesma área e em  

uma mesma organização simultaneamente. 

 

 

 

Capítulo II 

DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES 
 

 Art.4º  São objetivos do estágio supervisionado em secretariado: 

 

  I - criar condições para o desenvolvimento profissional do 

acadêmico, através da análise e da reflexão crítica sobre informações e 

experiências recebidas e vivenciadas, observando os critérios científicos; 

 

  II - propiciar ao estagiário orientação que o direcione à reflexão 

crítica e contextualizada da dinâmica Secretarial em relação ao tema 

desenvolvido, propondo soluções para os problemas através da pesquisa e da 

fundamentação teórica; 

   

  III - proporcionar experiência acadêmico-profissional orientada para a 

competência técnico-científica no trabalho profissional, no contexto das 

relações sociais, políticas e éticas diagnosticadas e conhecidas. 

 

 Art. 5º Ao Coordenador do estágio supervisionado em secretariado 

compete: 

 

  I - executar a política de estágios em consonância com as 

orientações da  Direção de Ensino da Instituição; 

 



 

 

  II - promover reuniões com os professores orientadores e 

estagiários, quando se fizer necessário; 

 

  IV - coordenar o planejamento, a execução e a avaliação geral das 

atividades referentes aos estágios curriculares, de forma a envolver os 

estagiários e profissionais do campo de estágio para garantir o cumprimento 

das diretrizes gerais de estágio do IFMT; 

   

  V - decidir sobre a escolha dos professores orientadores de acordo 

com as áreas afins; 

 

  VI - manter o fluxo de informações relativas ao acompanhamento e 

desenvolvimento dos estágios, bem como assegurar a socialização de 

informações junto à coordenação de curso, aos docentes supervisores, aos 

campos de estágio e aos estagiários; 

 

  VII - definir, com antecedência mínima de 30 dias, a data de entrega 

do Relatório Final e, com antecedência mínima de 15 dias, a composição, 

hora, dia e local  de funcionamento das Bancas Examinadoras, submetendo-

os à aprovação do Colegiado de Curso; 

 

  VIII – fornecer, com antecedência mínima de 15 dias, informações 

aos membros da banca examinadora em relação aos procedimentos 

referentes à avaliação dos estagiários, constantes deste regulamento; 

 

  IX - fixar em edital a data e horário da entrega do Relatório Final do 

estágio supervisionado em secretariado, prevendo espaço de tempo para 

alterações e reformulações do relatório, dentro do mesmo ano letivo; 

 



 

 

  X - encaminhar à Secretaria Acadêmica a média final, após 

computadas as notas atribuídas ao estagiário pela Banca Examinadora; 

 

  XI - realizar visitas às organizações  para contato, se necessário; 

 

  XII – desenvolver outras atividades correlatas. 

 

      Parágrafo único. O coordenador de Estágio será escolhido entre os 

docentes da área secretarial, administrativa ou  de comunicação. 

 

        Art.6º Ao Professor Orientador compete: 

 

  I - acompanhar o desenvolvimento do estágio supervisionado em 

secretariado, em termos de coerência lógica, fundamentação teórica, 

relevância social e científica, metodologia e fontes, de acordo com o escolhido; 

 

  II - orientar os estagiários quanto ao conteúdo, forma, seqüência, 

anotações bibliográficas e fechamento do estágio supervisionado em 

secretariado na linha teórica definida; 

   

  III - esclarecer os estagiários sobre os aspectos a serem avaliados; 

 

  IV - orientar os estagiários na preparação da defesa do estágio 

supervisionado em secretariado; 

 

  V - agendar e atender cada estagiário, obrigatoriamente uma vez por 

semana, de acordo com o seu regime de trabalho e carga horária estabelecida 

pelo colegiado, registrando as atividades desenvolvidas na ficha de 

acompanhamento individual do estagiário, conforme o Anexo III deste 

Regulamento; 



 

 

  

  VI - realizar visitas periódicas às empresas concedentes de estágio 

onde os estagiários sob sua responsabilidade estão locados. 

 

  VII - encaminhar ao Coordenador do estágio supervisionado em 

secretariado, ao término de sua orientação, a ficha de acompanhamento 

individual do estagiário e a ficha de autorização para entrega e defesa do 

estágio supervisionado em secretariado, conforme Anexo IV deste 

Regulamento. 

 

  Parágrafo único.  O professor orientador poderá recusar-se a orientar 

o estagiário, encaminhando justificativa por escrito ao Colegiado de Curso 

para apreciação. 

 

  Art.7º  Ao estagiário compete: 

 

  I - tomar a iniciativa de contato prévio com a organização em que 

pretende estagiar, bem como com o professor orientador para ponderar sobre 

o tema escolhido; 

 

  II - cumprir rigorosamente o cronograma de prazos de orientação do 

estágio supervisionado em secretariado e observar  a data de entrega do 

Relatório Final e de demais documentos pertinentes à operacionalização do 

estágio supervisionado em secretariado. 

 

  III - empenhar-se na busca de conhecimento e assessoria 

necessários ao desempenho das atividades do estágio supervisionado em 

secretariado; 

 

  IV - manter contato periódico com o professor orientador; 



 

 

  

  V - protocolar à coordenação do estágio supervisionado em 

secretariado, conforme o cronograma estabelecido em edital, os seguintes 

documentos: 

 

a) o Termo de Convênio (Anexo I); 

b) o Termo de Compromisso (Anexo II); 

c) a Ficha Cadastral (Anexo V); 

d) a Ficha de Acompanhamento do Campo de Estágio (Anexo VI); 

e) o Projeto de Estágio; 

f) o Relatório Final do estágio supervisionado em secretariado em três 

vias; 

g) a versão final do Relatório, caso sejam solicitadas alterações pela banca 

examinadora. 

 

  § 1º É considerado desistente e, conseqüentemente, reprovado, o 

estagiário que não comparecer à orientação obrigatória do professor 

responsável pelo seu estágio  no decorrer do período letivo, salvo situações 

excepcionais respaldadas legalmente com leis vigente no país. 

  

  § 2º O estagiário é obrigado a requerer por escrito, via protocolo, 

para a apreciação do Colegiado, essas situações excepcionais, solicitando: 

 

          I - prorrogação de prazos do estágio supervisionado em secretariado, 

com exposição de motivos; 

 

   II - cancelamento do estágio supervisionado em secretariado com 

exposição de motivos; 

 

   III - orientação especial e co-orientação; 



 

 

 

  IV - demais assuntos pertinentes ao estágio supervisionado em 

secretariado, não especificados nesse Regulamento. 

 

Capítulo III 

I. DA MATRÍCULA  

 

Art. 8º - Está habilitado a se matricular no estágio supervisionado em 

secretariado: 

 

I – no Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo I e II, os alunos 

matriculados na 3º e 4º períodos do Curso de Secretariado Executivo; 

 

II - no Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo III e IV, os alunos 

aprovados no Estágio Supervisionado I e II. 

   

 Art. 9º - Os Professores Orientadores, serão designados, no início de cada 

ano letivo,  conforme distribuição de carga horária. 

 

 

Capítulo IV 

DO PROJETO 

 

 Art. 10 - O estagiário elabora inicialmente o Projeto de Estágio em  duas 

vias, assessorado pelo docente que ministra a disciplina e pelo professor 

orientador, entregando-o dentro do prazo estabelecido pelo Coordenador de 

Estágios do curso. 

 

     § 1º O Projeto de Estágio conterá os seguintes tópicos: 

 



 

 

I - capa; 

 

II - folha de rosto; 

 

III - sumário; 

 

IV - introdução; 

 

V - objetivos, subdivididos em:  

 

a) objetivo geral; 

b) objetivos específicos. 

 

VI - justificativa; 

 

VII - referencial teórico; 

 

VIII - procedimentos metodológicos; 

 

IX - cronograma; 

 

XI - Referências  

 

 § 2º O docente da disciplina de estágio supervisionado em secretariado é o 

responsável por esclarecimentos, em sala de aula, sobre cada um dos tópicos 

relacionados nos incisos do parágrafo anterior.  



 

 

 

Capítulo V 

DO RELATÓRIO FINAL 

 

 Art. 11 - O Relatório Final do estágio supervisionado em secretariado é 

elaborado com base nas normas estabelecidas pelo Colegiado de Curso de 

Secretariado Executivo, observando a seguinte estrutura: 

 

  I - resumo do trabalho com, no máximo, 400 palavras e três palavras 

chaves; 

 

  II - introdução, apresentando o tema de forma abrangente, o 

problema a ser pesquisado, o objetivo geral e específico, bem como a 

justificativa do trabalho; 

 

  III – fundamentação teórica, indicando os estudos realizados que 

deram subsídios para justificar o tema escolhido e para levantar os fatores 

importantes para o estudo; 

 

  IV – procedimentos metodológicos; 

 

  V – análise da organização e interpretação dos dados coletados, 

contemplando: 

a) diagnóstico organizacional; 

b) implantação  do projeto de estágio supervisionado em 

secretariado. 

 

  VI – considerações finais e recomendações; 

 

  VII - Referências; 



 

 

 

  VIII – anexos, contendo o Projeto de Estágio e demais materiais de 

apoio desenvolvido pelo acadêmico durante a realização do estágio 

supervisionado em secretariado.  

 

Capítulo VI 

DA ENCADERNAÇÃO 

 

 Art. 12 - O Projeto de Estágio deve ser encadernado em duas vias. 

 

 Art. 13 - O Relatório Final do Estágio, deve ser entregue: 

 

  I - para a defesa, em três vias encadernadas em espiral;                      

 

  II - depois da defesa, feitas as eventuais alterações, em uma via 

assinada pela banca em formato capa dura, para o Curso de Secretariado 

Executivo e uma via para a organização. 

 

  Parágrafo único. Os estagiários cujos trabalhos se destacarem no âmbito 

da pesquisa devem protocolar uma via em formato capa dura à Coordenação de 

Estágio, para ser enviada à Biblioteca da instituição. 

 

Capítulo VII 

 

DA BANCA EXAMINADORA E DA DEFESA DO ESTÁGIO 

SUPERVISONADO EM SECRETARIADO 

 

  Art. 14 - A composição da Banca Examinadora é definida pelo 

Coordenador do estágio supervisionado em secretariado, com aprovação do 

Colegiado, e será composta de três membros, preferencialmente por professores 



 

 

da área do estágio supervisionado em secretariado, incluindo a participação do 

professor orientador. 

   

  Art. 15 - O estagiário somente irá para a defesa do trabalho de estágio 

após a liberação por escrito do professor orientador (anexo IV), ficando o mesmo 

obrigado a comparecer no dia, horário e local marcado pelo Coordenador do 

estágio supervisionado em secretariado. 

 

§ 1º O estagiário tem, no máximo, trinta minutos para apresentar o seu 

trabalho e cada membro da Banca Examinadora utiliza, no máximo, dez minutos 

para argüir o candidato, após a apresentação. 

 

§ 2º Cada integrante da Banca Examinadora avalia o Relatório e a 

defesa feita pelo estagiário, atribuindo-lhe nota global de zero a cem pontos, 

resultante da soma dos valores atribuídos a cada item, conforme constante da 

Ficha de Avaliação da Banca Examinadora (Anexo VII). 

 

§ 3º É vedado aos membros da Banca Examinadora formular questões 

fora do tema proposto ou tecer comentários inconvenientes a respeito da 

empresa, do estagiário ou do professor orientador. 

 

 Capítulo VII 

DA AVALIAÇÃO 

 

    Art. 16 - O estagiário é considerado aprovado se atingir, numa escala de 

zero a cem, a nota mínima equivalente a setenta, conforme previsto no Regimento 

Interno da instituição.  

 

§ 1º A nota estágio supervisionado em secretariado I e II será a média 

aritmética das notas atribuídas pelo professor orientador e pelo docente da 



 

 

disciplina de Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo Ie II, que 

avaliam as atividades realizadas pelos estagiários durante os semestres, 

atribuindo nota de 0 a 100.  

 

  § 2º A nota de estágio supervisionado em secretariado III e IV será 

atribuída aos estagiários pelos membros da Banca Examinadora, após a defesa 

do Relatório Final. 

 

        Art. 17 - A nota da Banca Examinadora é  resultado da média aritmética das 

notas atribuídas por cada um de seus três integrantes, conforme as variáveis  

constantes da Ficha de Avaliação (Anexo VII), a fim de estabelecer-se à média 

final. 

 

§ 1º Não são permitidas a reapresentação, exame final ou segunda 

chamada nas atividades do estágio supervisionado em secretariado.  

 

§ 2º A reprovação por insuficiência de nota ou freqüência implica na 

repetição integral do estágio, mediante nova matrícula na disciplina, observado o 

prazo máximo de integralização do curso. 

 

Capítulo VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 19 - As alterações, neste Regulamento, são propostas pelo Colegiado 

competente, à medida que se fizerem necessárias, e aprovadas pelo Colegiado do 

Curso. 

 

  

 
 
 
 



 

 

Anexo I 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 
 

 
TERMO DE CONVÊNIO 

 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO  
 
Termo de Convênio para concessão de 
estágios que entre si celebram o IFMT  e a  
EMPRESA 

 
 

  O IFMT, inscrita no CGC/MF sob n.º_________, com sede à Rua 
Professora Zulmira Canavarros, n.° 95 - Centro, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-200 
doravante simplesmente denominada IFMT, neste ato representada pela 
Coordenadora Geral do Curso de Secretariado Executivo, Professora Keyla 
Christina Almeida Portela, e a Empresa........................................, inscrita no 
CGC/MF sob o n.º .................................... com sede em ............................, Estado 
do Mato Grosso, doravante simplesmente denominada EMPRESA, neste ato 
representada por............................................................., resolvem de comum 
acordo, celebrar o presente Termo de Cooperação,  na forma  das seguintes 
cláusulas e condições: 
 
 
Cláusula Primeira   
 
  O presente Termo visa estabelecer as condições de realização de Estágio 
Supervisionado por estudantes regularmente matriculados e com freqüência 
efetiva no curso de Secretariado Executivo, do IFMT. 
 
 
Cláusula Segunda  
 
 As atividades correspondentes ao Estágio Supervisionado compreendem a 
aprendizagem social, profissional e cultural  proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida de seu meio, cuja responsabilidade e 
coordenação ficarão a  cargo do IFMT, com vistas à complementação do ensino  e 
da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração, em termos de 



 

 

treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 
 
 
Cláusula Terceira  
 
 Compete ao IFMT, em consonância com o art. 3º da LEI Nº 11.788, DE  25 
DE SETEMBRO DE 2008. dispor sobre: 

 I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos 
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso.  

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 
inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  

 
 

Subcláusula Única – o IFMT enviará anualmente à EMPRESA, a sistemática de 
organização, orientação, supervisão e avaliação do Estágio Curricular a ser 
desenvolvido. 
 
 
Cláusula Quarta 
 
 O IFMT ou a EMPRESA poderá providenciar seguro de acidentes pessoais 
em favor do estagiário. 
 
 
Cláusula Quinta 
 
 A jornada de atividades em estágio deverá compatibilizar-se com o horário 
do estudante e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio. 
 
 
Cláusula Sexta 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


 

 

 O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada com a EMPRESA, ressalvado o que dispuser a legislação 
previdenciária. 
 
 
Cláusula Sétima 
 
 É vedado ao IFMT  a cobrança de qualquer taxa adicional referente às 
providências administrativas para a obtenção e realização do Estágio.   
 
 
Cláusula Oitava 
 
 Será extinto o estágio, quando: 
     a) o estagiário concluir o curso no qual se encontrava matriculado; 
 
 b) quando o estagiário “trancar” a matrícula ou simplesmente deixar de 

freqüentar o curso ou se desligar da Instituição por algum outro motivo. 
 
 
Subcláusula Única – o IFMT  se obriga a informar imediatamente à EMPRESA a 
ocorrência dos eventos acima descritos, bem como daqueles não previstos, mas 
que prejudiquem a execução do programa do estágio, comunicando qualquer 
alteração de seu estado de estagiário, responsabilizando-se integralmente pela 
inobservância do ora estabelecido. 
 
 
Cláusula Nona  
 
 Fica a critério da EMPRESA estabelecer o número de estagiários a ser 
admitido no seu quadro de pessoal, tendo em vista a plena consecução dos 
objetivos propostos na cláusula segunda, em face de um melhor aproveitamento 
das atividades pelo estagiário. 
 
 
Cláusula Décima 
 
 O presente Termo terá duração de cinco (3) anos, a partir de sua assinatura, 
podendo ser denunciado pelas partes, mediante notificação expressa pela parte 
interessada, com prazo mínimo de trinta (30) dias. 
 
 
Cláusula Décima Primeira     
 



 

 

 Para a realização de cada estágio, em decorrência do presente Termo, será 
celebrado um TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO entre o estudante e a 
EMPRESA, com interveniência obrigatória da instituição de ensino, nos moldes do 
artigo 3º LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. e suas alterações. 
 
 
Subcláusula Primeira - O Termo de Compromisso, vinculado ao presente Termo, 
ao qual será anexado posteriormente, terá por função básica, em relação a cada 
estágio, particularizar a relação jurídica entre o estudante estagiário e a 
EMPRESA. 
 
 
Subcláusula Segunda - O estágio que vier a ser realizado com escopo no 
presente Termo, segundo a legislação, não acarretará nenhum vínculo 
empregatício entre o Estagiário e a EMPRESA. 
 
 
Cláusula Décima Segunda 
 
 Farão parte integrante deste Termo os Anexos que forem acordados entre a 
EMPRESA e o IFMT  para a realização do estágio. 
 
 
Cláusula Décima Terceira  
 
 As partes elegem o foro da comarca de Cuiabá, renunciando, desde logo, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o competente para dirimir 
qualquer pendência pertinente a este Termo e que não possa ser resolvida 
amigavelmente. 
 
 E, por estarem justas e conveniadas, as partes firmam o presente, em quatro 
vias de igual teor e efeito, na presença de testemunhas abaixo, devendo uma das 
quais ser devidamente registrada em cartório e as demais entregues as 
conveniadas.     
 
Cuiabá - Mt,         de              de          .  
 
 

        Coordenador do curso          Empresa Conveniada 
 
Testemunhas: 
 
                     
Testemunha 1       Testemunha 2 
RG:         RG.: 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


 

 

 
 
 

Anexo II 
 
 

 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO VINCULADO AO TERMO DE 
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O 
IFMT E «NOME COMPLETO DA 
EMPRESA» 

 
 
          O estagiário «NOME COMPLETO DO ACADÊMICO», residente à 
«ENDEREÇO DO ACADÊMICO», na cidade de «NOME DA CIDADE», Estado do 
Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade «NÚMERO DO RG DO 
ACADÊMICO», matriculado na 3° semestre do curso de SECRETARIADO 
EXECUTIVO do IFMT e de outro lado «NOME COMPLETO DA EMPRESA», de 
conformidade com o Termo de Cooperação entre o IFMT e «NOME COMPLETO 
DA EMPRESA», firmado em «DATA» nos termos da legislação em vigor, 
especialmente a LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. suas 
alterações, convencionadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
Cláusula Primeira: 
 
 O presente Termo visa assegurar o estágio como forma de 
complementação da aprendizagem, através de treinamento prático, integração 
social e desenvolvimento pessoal do estagiário, não caracterizando vínculo 
empregatício nos termos do art. 3 da LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 
2008. . 
 
 
Cláusula Segunda: 
   

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


 

 

 As atividades principais a serem desenvolvidas pelo estudante estagiário, 
compatíveis com o contexto básico da profissão de SECRETÁRIO EXECUTIVO, 
são as seguintes:  
 
«FUNÇÕES NO ESTÁGIO» 
 
 
 
Tendo como orientador (a), «SUPERVISOR DA EMPRESA» 
Formação: «FORMAÇÃO DO SUPERVISOR DA EMPRESA» 
Cargo/função: «CARGO/ FUNÇÃO DO SUPERVISOR DE CAMPO» 
 
 
Cláusula Terceira 

   
«NOME COMPLETO DA EMPRESA» oferece ao estudante estagiário 

atividades que possibilitem pôr em prática a experiência acadêmico-profissional 
em um campo de trabalho determinado, visando: 

  
a)  ao aprimoramento técnico-científico em sua formação; 
 
b) a maior proximidade do estagiário com as condições reais de trabalho, 

por intermédio de práticas afins com a natureza e especificidade de cada 
curso. 

 
Cláusula Quarta 

  
 Estágio Supervisionado será desenvolvido no período de março  a 
novembro, no horário «                               » , num total de «                 » horas.   
 
 
Cláusula Quinta 

 
Cabe ao estudante estagiário cumprir a programação estabelecida, 

observando as normas internas da «NOME COMPLETO DA EMPRESA» bem 
como, elaborar relatório referente ao estágio quando solicitado pelas partes 
acordadas. 
 
 
Cláusula Sexta 
 

  O estudante estagiário responderá pelas perdas e danos 
decorrentes da inobservância das normas internas ou das constantes no Termo de 
Cooperação e neste Termo. 
 



 

 

 
Cláusula Sétima 
   
    Constituem motivos para a interrupção automática do presente Termo: 
 a) conclusão ou abandono do curso ou o trancamento de matrícula; 

b) pedido da instituição de ensino; 
 c) pedido formal do estudante estagiário; 
 d) não cumprimento do convencionado neste instrumento, bem como no 

Termo de Cooperação do qual decorre. 
 
 
Cláusula Oitava 

   
Durante a vigência do presente Termo de Compromisso, o estudante 

estagiário está amparado contra acidentes pessoais, mantido a expensas da 
«SEGURO IFMT/EMPRESA». 
             

E, por estarem de comum acordo, com as condições deste Termo, as 
partes assinam em (3) três vias de igual teor e forma, na presença de 
testemunhas para que surta seus efeitos legais.   
 
 
 
 

Cuiabá - Mt,         de                        de              . 
 
 
 
 
______________________________  _______________________ 

Estudante Estagiário            Unidade Concedente 
  
 
 
 

________________________________ 
Instituição de Ensino 

 
 

        Testemunhas: 
 
 
 

«TESTEMUNHA 1»  «TESTEMUNHA 2» 
RG:   RG:  



 

 

 

 
Anexo III 

 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 

    
FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ESTAGIÁRIO 

 
NOME DO ESTAGIÁRIO:          
NOME DO ORIENTADOR:          
 
 

Dia/ 
Mês 

Horário Atividades desenvolvidas Visto do 
Professor 

Visto do 
Estagiário 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

OBSERVAÇÕES:            
             
             
             



 

 

 
Anexo IV 

 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA E DEFESA DO RELATÓRIO DE  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO  
 
 

 
ORIENTADOR:___________________________________________________ 
 
ESTAGIÁRIO:            
 
TEMA:             
 
 
O orientando  está autorizado a  entregar e defender o relatório do estágio 
supervisionado em secretariado. 
  
(     ) SIM                             (    )NÃO 
 
 
 
JUSTIFICATIVA:.........................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Atenciosamente, 

Professor Orientador 



 

 

 
 

Anexo V 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 

FICHA DE CADASTRO DO ESTAGIÁRIO 
 
                                                                                                                      FOTO 
Estágio supervisionado em secretariado. – PERÍODO:  ________  
     
 

Nome do estagiário :  
 

Professor Orientador: 
 

Data Nascimento: 
 

CPF: RG: 

End. Residencial: 
 

Fone: 

 
 

 

Período de realização do estágio (mês/ano  a  mês/ano) Horário: 
 
  /    a     /  
 

 

Empresa Concedente: 
 

Setor do estágio: 
 

Área de atuação: 
 

Supervisor na empresa: 
 

Observações: 
 

 

 
Data:   / /  Assinatura:        



 

 

 
 

Anexo VI 
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO NO CAMPO DE ESTÁGIO 
 
 
ESTAGIÁRIO:______________________________________________________ 
 
ORGANIZAÇÃO:____________________________________________________ 
 
SUPERVISOR NA ORGANIZAÇÃO:____________________________________ 
 
 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
______________________                          ______________________________ 
Assinatura do estagiário                                  Assinatura do Supervisor de Campo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VII 
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 
 
ESTAGIÁRIO:            
 
TEMA:             
 
DATA DA DEFESA:    / /  
 

ASSUNTO Valor 
máximo de 

pontos 

Professor 
Orientador 

 
(nota 1) 

Professor 
Membro 

 
(nota 2) 

Professor 
Membro 

 
(nota 3) 

Atendimento das normas 
da ABNT e normas gramaticais 

10    

Coerência dos objetivos com 
metodologia, fundamentação teórica e 
com análise de dados 

35    

Profundidade na análise e 
interpretação dos dados 

15    

Domínio do conteúdo e capacidade de 
argumentação (clareza na exposição, 
Segurança e seqüência lógica) 

30    
 

Avaliação dos recursos (visuais, 
didáticos, etc) utilizados na 
apresentação. 

10    

TOTAIS 100    
Média = (total da nota 01)  +  (total da nota 02)  +  (total da nota 03) = (média final) 

3 
Média Final =  (    ) 

 
        
Professor Orientador 

       
Professor Membro 

       
Professor Membro 

OBSERVAÇÕES:            
             



 

 

 
 

Anexo VIII 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE ESTÁGIO AO CAMPO DE ESTÁGIO 

 
 

OF. N° ____/_____                          Cuiabá - Mt, _____ de ____ de_____. 
 
 
 
Prezado(a)(s) Senhor(a)(s): 
 
 
 

 A Coordenação Geral De Estágio do Curso de Secretariado Executivo, após 

contatos anteriores mantidos com essa instituição,  encaminha o(a) aluno(a)    

___________________________________ para desenvolvimento de seu estágio 

curricular, conforme prevê o Regulamento de Estágio Curricular, em anexo. 

 

 Colocamo-nos à sua inteira disposição para que possamos atingir os 

objetivos propostos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Coordenador Geral de estágio do Curso de Secretariado Executivo 
 
 



 

 

 
Anexo IX 

 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

(Avaliação do Professor Orientador) 
ALUNO: __________________________________________________________ 
PERÍODO: ______/______/______ à _______/______/______ 
 

FATORES DE AVALIAÇÃO NOTA MÁXIMA POR 
FATOR 

PROFESSOR 
SUPERVISOR 

1. PLANEJAMENTO 
Qualidade do Projeto de Estágio e 
Programação dos trabalhos, frequência, 
cumprimento das exigências e grau de 
dificuldade do plano 

1,0  

2. CONHECIMENTO TÉCNICO E 
CIENTÍFICO 
Preparo técnico-profissional demonstrado 
no desenvolvimento do estágio 

3,0  

3. QUALIDADE VERIFICADA NO 
RELATÓRIO 
Conteúdo, organização, forma, consistência 
técnica, objetividade, criatividade e 
funcionalidade das propostas 

3,0  

4. INDEPENDENCIA E AUTO-
DETERMINAÇÃO 
Capacidade para realizar seus objetivos de 
estagiário sem estímulos externos 

1,0  

5. DESEMPENHO 
(Conforme declaração e avaliação do 
campo de estágio) 

1,0  

6. BIBLIOGRAFIA 
Referencia bibliográficas, normas e 
técnicas, etc. 

1,0  

 
TOTAL 

10,0  

 
 

Assinatura e carimbo do Professor Supervisor 
 
 

Assinatura da Coordenação de Estágio de Secretariado Executivo 



 

 

 

Anexo X 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TRABALHO 
 
 

OF. N°_______/_______                 Cuiabá - Mt, _______ de _________ de ____ 
 
 
 
 
Prezado(a)(s) Senhor(a)(s): 
 
 
 
 
 Solicitamos a dispensa de ____________________, funcionário(a) dessa 

empresa, aluno(a) do Curso de Secretariado Executivo do IFMT e matriculado(a) 

na disciplina de Estágio Supervisionado I, para cumprimento da carga horária de 

__________ de estágio supervisionado com base na LEI Nº 11.788, DE  25 DE 

SETEMBRO DE 2008.  

 

 Atenciosamente, 

 
 
 

Coordenador Geral de estágio do Curso de Secretariado Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


 

 

 
 

Anexo XI 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 

DECLARAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 
 
 
 
 

 
Em nome da (nome da empresa) ___________, declaramos, para efeitos 

acadêmicos, que o(a) aluno(a) estagiário(a) _______________ (nome do aluno), 

realizou estágio curricular no período de _____/_____/_____  à  ______/ ______/ 

______ em nossa empresa, sob responsabilidade do Sr.(a) __________, de 

acordo com o programa no Plano de Estágio e registrado no Controle de 

freqüência, cujo mapa estamos encaminhando para o professor Supervisor 

através do estagiário(a). 

 

 

 

 

Cuiabá - MT, _______ de ______ de ________. 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do Responsável 

 

 



 

 

 

Anexo XII 

 

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ESTAGIÁRIO 

 

Nome do estagiário: ________________________________________ 

Conceitos Gerais de avaliação: avaliar o estagiário, atribuindo nota de 0,0 a 2,0 a 

cada quesito, considerando aspectos como: 

QUESITOS CONCEITO 

1) Assiduidade e pontualidade  

2) Responsabilidade e relacionamento humano  

3) Criatividade e dedicação  

4) Iniciativa e autodeterminação  

5) Contribuição do estagiário ao campo de estágio  

TOTAL  

 

NOTA FINAL = TOTAL (dividido) 10 = _____________ 

 

Teça os comentários que achar necessário: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Assinatura e carimbo do responsavel/campo de estágio 

 

 

Assinatura do professor supervisor 

 

Assinatura da Coordenação Geral de estágio de Secretariado Executivo 



 

 

 

 

 

Anexo XIII 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO E DEFESA ORAL DO ESTÁGIO 

CURRICULAR 

 

1. APRESENTAÇÃO ORAL DO ESTÁGIO 

Exposição e defesa oral do trabalho de Estágio Curricular desenvolvido em 

reunião geral do estágio, perante banca de avaliação, constituída pela 

Coordenação Geral do Estágio. 

 

2. TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

Cada apresentação disporá de no máximo 30 minutos,  e mais 10 minutos para 

respostas às perguntas dos membros da banca.  

 

3. RECURSOS 

O estagiário poderá utilizar quaisquer recursos áudios-visuais para fazer sua 

exposição. 

 

4. SUGESTÃO DE ESTRUTURA DA EXPOSIÇÃO 

 

4.1 JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE 

Discorrer sobre a motivação para a escolha do tipo de estágio desenvolvido 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 



 

 

Apresentar  e caracterizar/ campo de estágio como objetivo da atividade do 

estagiário. Alguns aspectos a serem abordados: nome, ramo, produtos e serviços, 

porte e posição relativa no mercado, razão da escolha da empresa e etc. 

 

4.3 PROJETO DESENVOLVIDO 

Apresentar a problemática que motivou a atividade e definição dos objetivos 

pretendidos. 

Caracterizar o projeto e as estratégias adotados para seu desenvolvimento. 

Descrever os resultados, conclusões e perspectivas de continuidade das ações do 

trabalho. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

Expectativas iniciais e finais sobre o trabalho executado, sobre o processo de 

estágio e sugestões para aprimoramento do mesmo e propostas de 

atuações/intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 O CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
1        PERFIL DO CORPO DOCENTE QUE SE PRETENDE 
 

 

O Corpo Docente da Instituição é o referencial de qualidade de todas as 

ações acadêmicas, que se conseguirá pela titulação e pela dedicação à causa do 

IFMT. A coordenação do curso e todas as disciplinas deverão ser ministradas por 

professores com formação na área e em nível de graduação, seguindo as 

orientações do questionário de avaliação de cursos do MEC. 

 

1.1 CORPO DOCENTE DO CURSO 
 
 

Os docentes a seguir relacionados são aqueles que assumirão as 

disciplinas do primeiro período do curso.  

 

1 Nome do Docente:  Keyla Christina Almeida Portela 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação em Secretariado Executivo Bilíngue 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Secretariado - 2000 

c – Instituição e ano de conclusão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

a - Titulação: Licenciatura plena em língua inglesa 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: lestras - 2001 

c – Instituição e ano de conclusão: Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Paraná 

a - Titulação: Graduação em Letras – português e espanhol 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Letras - cursando 

c – Instituição e ano de conclusão: Centro Universitário de Varzea Grande 

a – Titulação:  Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Educação  

c - Instituição e ano de conclusão:  Universidade Internacional de Lisboa - 2006 

a – Titulação de especialização  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: letras - Linguistica 
aplicada em língua estrangeira 

c - Instituição e ano de conclusão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
2001 



 

 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: educação – Docência do 
Ensino Superior -  

c - Instituição e ano de conclusão: Faculdade Pan-Americana de Ensino- 2006 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: secretariado – MBS – 
Master Business Secretaries  

c - Instituição e ano de conclusão: Uninter - cursando 

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual 
em que se encontra, curso, instituição, etc) 

3. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível 
(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

Técnicas Secretariais, estágio supervisionado, coordenadora do curso de 
Secretariado – Uniamérica 
Técnicas Secretariado, estágio supervisonado – Unipan 
Língua Inglesa - Unimeo 

4. Atividades científicas e/ou profissionais.  
- Orientadora de Monografia; 
- Banca de Defesa de Monografia; 
- Consultoria Empresarial. 
- Publicação de livros: Ferramentas do Secretário Executivo; Business 

English for Executives; Comunicação Empresarial; Gestão Secretarial; 
Estágio supervisionado: Teoria e prática e Business English for 
Executives Secretaries 

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço 
eletrônico e endereço residencial. 
CPF: 026.487.749-71                                 RG: 7.060.877-4 
Telefone: (65) 3027-4408  (65)  8445-5141            E-mail: 
keylaportela@bol.com.br  
Endereço: Rua Cursino do Amarante, 44 apto 802 Cuiabá - MT 

7. Disciplinas que ministrará:  Coordenadora do Curso, Teoria Geral do 
Secretariado I 

 

 
 

1 Nome do Docente:  Luisa do Amparo Carvalho Patatas 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação em Letras 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Língua Portuguesa e 
Literatura 

c – Instituição e ano de conclusão: UFMT -1992 

a – Titulação:  Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Estudos Lingüísticos 

c - Instituição e ano de conclusão:  UFG-2004 

mailto:keylaportela@bol.com.br


 

 

a – Titulação de especialização  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Multiplicidade Lingüística 
em Mato Grosso 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT - 1994 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Teorias e Práticas 
Textuais 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT -1999 

5. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível 
(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

Língua Portuguesa – Tecnólogo – IFMT 
Redação Oficial – Tecnólogo - IFMT 
 

6. Atividades científicas e/ou profissionais.  
- Professora do IFMT 
- Participação em bancas 
- Participação em Comissão de Vestibular 

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço 
eletrônico e endereço residencial. 
CPF:  545095481-68                                              RG: 1104273-7 SJ-MT 
Telefone:  8404-0128                                     E-mail: luipatatas@gmail.com 
Endereço: Rua 2; Quadra 15; número 31 Santa Amália - Cuiabá  

7. Disciplinas que vai ministrar:  Língua Portuguesa I 

 

 
 

1- Nome do Docente: Edilene Queiroz de Carvalho Oliveira de Campos   

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação - Letras 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Português / Inglês / 
Espanhol 

c – Instituição e ano de conclusão: Universidade Federal de Mato Grosso – 1994 
(Inglês) 
                                                     Universidade Federal de Mato Grosso – 1996 
(Espanhol) 

a – Titulação:  Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:   

a – Titulação de especialização  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: “Reflexões sobre o Ensino 
de Língua Inglesa”  

c - Instituição e ano de conclusão: Universidade Federal de Mato Grosso – 1999  

a – Titulação de especialização 



 

 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual 
em que se encontra, curso, instituição, etc) 

7. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível 
(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

- Professora de Inglês e Espanhol do Colégio Estadual da Polícia Militar- 
Tiradentes (Ensino Médio) 
- Professora de Inglês do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso- (Ensino Médio, Subsequente e Tecnólogo) 

8. Atividades científicas e/ou profissionais.  
-  

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço 
eletrônico e endereço residencial. 
CPF: 604.146.181-49                                           RG: 0637 764-5 SSP-MT 
Telefone: (65) 3682 2799                                     E-mail: 
edilene_queiroz@hotmail.com 
Endereço: Av. João Ponce de Arruda, 3002 Vila Militar 
Bairro Jardim Aeroporto 
CEP: - 78110-375 
Várzea Grande  

7. Disciplinas que vai ministrar: Língua Inglesa I 

 

 

 

1 Nome do Docente:  Francisco de Andrade Rosa 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação - Filosofia 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Filosofia 

c – Instituição e ano de conclusão: 1984 na PUCAMP 

a – Titulação:  Mestre – Estudos 
de Linguagem  

 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Estudos culturais. 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT  2006   

a – Titulação de especialização Planejamento Educacional 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Educação  

c - Instituição e ano de conclusão: 1997 - Universidade Salgado Filho - RJ 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  



 

 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual 
em que se encontra, curso, instituição, etc) 

9. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível 
(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: Filosofia / 
Ética na graduação, especialização. 

 

10. Atividades científicas e/ou profissionais.  
11.  Pesquisa - Novas tecnologias e mutações culturais/ Filosofia da ciência  
 

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço 
eletrônico e endereço residencial. 
CPF:026165478-05                          RG: 1461502 -06/12/1977 - SSP 
Telefone:36448387                          E-mail: franrosa@terra.com.br 
Endereço: Rua D nº 23 Bosque da Saúde – Cuiabá MT 

7. Disciplinas que vai ministrar:  Filosofia e Metodologia Científica 

 

 

 

1 Nome do Docente: Custódio Gastão da Silva Júnior  

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação - Sistemas de informações 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:Ciências da computação  

c – Instituição e ano de conclusão:2003  

a – Titulação: Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

a – Titulação de especialização Sistemas de Informações 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:Ciencias da computação  

c - Instituição e ano de conclusão:2007  



 

 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual em que se 

encontra, curso, instituição, etc) 

Mestrado em Ciência da Computação .  

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC RS, Brasil.  

Título: Sistemas de recuperação de informações baseados em processamento da língua 

natural: fundamentos e aplicações, Orientador: Duncan Dubugras Alcoba Ruiz.  

Palavras-chave: Processamento da Língua Natural; Recuperação Semântica de 

Informação; Recuperação de Informação; Inteligência Artificial. 

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação.  

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: 

Sistemas de Computação / Especialidade: Banco de Dados.  

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Ciência da Informação.  

Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, IFMT, Brasil.  

 

02/2009 - Atual Ensino, Superior de Tec. em Des. de Sistemas para Internet, 

Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Segurança da Informação 

 

02/2009 - Atual Ensino, Nível: Ensino Médio.  

 Disciplinas ministradas 

Informática básica 

 

02/2009 - Atual Ensino, Nível: Ensino Médio.  

 Disciplinas ministradas 

Fundamentos de banco de dados 

  



 

 

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.   

 

09/2007 - 12/2007 Ensino, Geologia, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Introdução à Ciencias da Computação 

 

09/2007 - 12/2007 Ensino, Ciências da Computação, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Informática e Sociedade 

 

04/2007 - 12/2007 Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Introdução à Ciências da Computação 

 

04/2007 - 07/2007 Ensino, Matemática, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Introdução à Processamento de Dados I 

Introdução à Processamento de Dados II 

 

11/2006 - 03/2007 Ensino, Matemática, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Introdução à Processamento de Dados I 

 

11/2006 - 03/2007 Ensino, Geologia, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Introdução à Ciências da Computação 

 

06/2006 - 10/2006 Ensino, Ciências da Computação, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Tópicos Especiais em Banco de Dados 

 

6/2006 - 10/2006 Ensino, Engenharia Elétrica, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Introdução à Ciências da Computação 

 

2/2006 - 6/2006 Ensino, Ciências da Computação, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Projeto de banco de dados 

 

02/2006 - 06/2006 Ensino, Geologia, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 



 

 

Introdução à Ciências da Computação 

  

 SENAI - FIEMTEC, FIEMTEC, Brasil.   

 

01/2007 - 07/2007 Ensino, Desenvolvimento de Sistemas, Nível: Aperfeiçoamento.  

 Disciplinas ministradas 

Sistemas operacionais 

 

06/2006 - 01/2007 Ensino, Desenvolvimento de Sistemas, Nível: Aperfeiçoamento.  

 Disciplinas ministradas 

Linguagem de Programação I 

 

09/2005 - 11/2005 Ensino, Desenvolvimento de Sistemas e Rede de 

Computadores, Nível: Aperfeiçoamento.  

 Disciplinas ministradas 

Programação de Web Sites 

  

Fundação Municipal de Ensino Superior de Nova Mutum, 

FUMESUNM, Brasil.  

 

 

2/2006 - 12/2006 Ensino, Tecnologia Em Informática, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Banco de dados II 

Tópicos Avançados em Processamento de Dados 

 

07/2005 - 12/2005 Ensino, Tecnologia Em Informática, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Banco de dados I 

 

07/2005 - 10/2005 Ensino, Programação de Websites, Nível: Aperfeiçoamento.  

 Disciplinas ministradas 

PHP 

 

02/2005 - 07/2005 Ensino, Tecnologia Em Informática, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Estrutura de Dados 

 

8/2004 - 12/2004 Ensino, Administração Geral, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Administração de Sistemas II 

Tópicos Especiais em Informática 
 



 

 

Atividades científicas e/ou profissionais.  

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço eletrônico 

e endereço residencial. 

CPF: 68984880159 

RG: 730.789 SSP/MT 

Endereço profissional: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso, Unidade Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, DAI - Departamento de Área de 

Informática.  

Rua Professora Zulmira Canavarros. n. 95 - Centro - Cuiab&aacute - Mato Grosso 

Centro 

78005-200 - Cuiaba, MT - Brasil 

Telefone: (65) 33143570 

URL da Homepage: http://www.cefetmt.br 

7. Disciplinas que vai ministrar: Informática I 

 

  

1 Nome do Docente:  ÉRICA LOPES RASCHER 

2 Para cada título obtido:  

a – Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c – Instituição e ano de conclusão: UNIC - 1999 

a – Titulação:   Mestrado em Educação 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Educação e Psicologia 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT/2002 

a – Titulação de especialização Educação Infantil 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Educação Infantil 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT/2000 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual 
em que se encontra, curso, instituição, etc) 
Cursando especialização em PROEJA pelo IFMT 

3.       Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível 
(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

- Curso Técnico Subseqüente em Gestão com Habilitação em Secretariado – 
IFMT: 
      *Disciplina(s): Relações Interpessoais I. 

https://www.cefetmt.br/


 

 

- Curso de Especialização em PROEJA – IFMT: 
       * Disciplina(s): Psicologia de Jovens e Adultos 
- Curso de Especialização em Psicopedagogia – FID: 
       * Disciplina(s): Inteligências Múltiplas e Aspectos Psicológicos da Criança de 
0 a 6 anos. 
- Curso de Graduação – Formação de Psicólogo – UNIVAG: 
       * Disciplina(s): Psicologia do Desenvolvimento I , Psicologia do 
Desenvolvimento II, Psicologia Social I, Psicologia Social II, Práticas de Pesquisa 
em Psicologia II, Psicologia e Educação. 
- Curso de Graduação em Pedagogia – UNIVAG: 
      * Disciplina(s): Psicologia da Educação I e II, Psicologia Social nas 
Organizações 
- Curso de Graduação em Fonoaudiologia – UNIVAG: 
      * Disciplina(s): Psicopatologia 
- Curso de Graduação em Educação Física – UNIVAG: 
      * Disciplina(s): FUNDAMENTOS PSICOSSOCIAIS 
- Curso de Graduação em Fisioterapia – UNIVAG: 
      * Disciplina(s): Psicologia aplicada à Fisioterapia 
  

4.       Atividades científicas e/ou profissionais.  
- Projeto de Orientação Profissional aos Alunos da Rede Pública do 
Município de Pontes e Lacerda/MT 

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço 
eletrônico e endereço residencial. 
CPF:  571.389.231-04                                              RG: 839.824 SSP/MT 
Telefone: (65)9203-9081                                      E-mail: 
erica.rascher@plc.ifmt.edu.br 
Endereço: Rua Olegário Batista de Queiroz, 54 – B. Jardim União – Pontes e 
Lacerda 

7. Disciplinas que vai ministrar: Psicologia Organizacional 

 

 

1 Nome do Docente:  Alexandre José Schumacher 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Secretariado Executivo 

c – Instituição e ano de conclusão: UNIOESTE – 2000 

a – Titulação:  Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Administração 

c - Instituição e ano de conclusão:  UTCD – 2003 

a – Titulação de especialização  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  Comércio Exterior 

c - Instituição e ano de conclusão: UCB – 2004 

a – Titulação de especialização 

https://bmail.uol.com.br/compose?to=erica.rascher@plc.ifmt.edu.br


 

 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Educação 

c - Instituição e ano de conclusão: FACIAP – UNIPAN – 2007 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual 
em que se encontra, curso, instituição, etc) (Especialização em Planejamento e 
Gestão Estratégica) FATEC 

12. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível 
(graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

- Teoria Geral da Administração – Graduação – UNIPAN 
- Estágio supervisonado – Graduação – UNIPAN 
- Gestão Secretarial – Graduação – UNIPAN 
- Planejamento em Educação – Especialização – UNIPAN 

13. Atividades científicas e/ou profissionais.  
- Coordenação Geral da Universidade Aberta do Brasil – UAB/IFMT 
- Autor de 07  livros na área Secretarial 

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço 
eletrônico e endereço residencial. 
CPF:  016.485.969.16          RG: 5.081.780.6  
Telefone: 65 8442 4143       E-mail: alexandre.schumacher@cba.ifmt.edu.br  
Endereço: Rua Cursino do Amarante n. 44 – Apto 802 – Edificio Constance 

7. Disciplinas que vai ministrar:  Administração I 

 

 
 

1 Nome do Docente:  Veralúcia Guimarães de Souza 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Letras Habilitação Português/ Inglês 

c – Instituição e ano de conclusão: UFMT 1991 

a – Titulação:  Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Estudos de Linguagem 

c - Instituição e ano de conclusão:  UFMT 2007 

a – Titulação de especialização  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: Lingüística Aplicada ao Ensino de 

Línguas estrangeiras 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT 1998 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  



 

 

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual em que se 

encontra, curso, instituição, etc) 

Doutorado – UNB início em 2009 

14. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

15. Nível de graduação: Língua Inglesa, Lingüística Aplicada, Metodologia do Ensino de 

Língua Inglesa 

 

16. Atividades científicas e/ou profissionais.  

-  

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço eletrônico 

e endereço residencial. 

CPF: 36210803172                                               RG: 355 653 SSP/MT 

Telefone: 65 3026 7479                                    E-mail: veraluciags@terra.com.br 

Endereço: Rua Governador Fernando Correia, 36 

7. Disciplinas que vai ministrar:  Língua Inglesa I 

 

 

1 Nome do Docente:  Antonio Beloto Sobrinho 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação  - Licenciatura em Letras – português e espanhol 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: letras 

c – Instituição e ano de conclusão: Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Penápolis - 

1968 

a - Titulação: Graduação  - Licenciatura em Pedagogia 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: pedagogia 

c – Instituição e ano de conclusão: Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Andradina - 

1970 

a – Titulação:  Mestre  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:   

a – Titulação de especialização Língua Portuguesa  

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: língua portuguesa 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT - 1984 

a – Titulação de especialização –  Língua espanhola e literatura hipano-americano 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: língua espanhola 

c - Instituição e ano de conclusão:  UFMT -  1997 

a – Titulação de especialização 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase:  

c - Instituição e ano de conclusão:  

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual em que se 

encontra, curso, instituição, etc) 



 

 

17. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

- Língua espanhola - CEFETMT 

 

18. Atividades científicas e/ou profissionais.  

-  

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço eletrônico 

e endereço residencial. 

CPF: 387063428-68                                                RG: 4800534 ssp-sp 

Telefone: 3121-3397                                         E-mail: garfab@terra.com.br 

Endereço: Av. São Sebastião, 3898 Bairro Santo Helena – Cuiabá - Mt 

7. Disciplinas que vai ministrar:  Língua espanhola I 

 

 

1 Nome do Docente:  LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO 

2 Para cada título obtido:  

a - Titulação: Graduação - Direito 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: ciências jurídicas 

c – Instituição e ano de conclusão: UGF - 1990 

a - Titulação: Graduação - Administração de empresas 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: administração 

c – Instituição e ano de conclusão: UNIVAG - 1994 

a – Titulação:  Mestre Mestrado em Educação 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: educação 

c - Instituição e ano de conclusão:  UFMT – 2006 

a – Titulação de especialização Metodologia do Ensino Tecnológico 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: educação 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT -1994 

a – Titulação de especialização -  Planejamento e Gestão em Turismo 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: gestão 

c - Instituição e ano de conclusão: UNIRONDON - 2002 

a – Titulação de especialização - Educação Ambiental e Gestão de Recursos Naturais 

b - Área de concentração/especialização/opção/ênfase: gestão ambiental 

c - Instituição e ano de conclusão: UFMT - 2005 

3. Atividades discentes atuais como aluno de pós-graduação (indicar estado atual em que se 

encontra, curso, instituição, etc) 

19. Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos, indicando nome, nível (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) e instituição: 

- Direito aplicado - Secretariado integrado/ subsequente CEFETMT 

- Legislação Aplicada - turismo integrado e subsequente 

- Instrodução à administração - UNEMAT e UNIVAG (graduação) 

 

20. Atividades científicas e/ou profissionais.  



 

 

-  

6. CPF, RG (Número, data de emissão, órgão expedidor), telefone, fax, endereço eletrônico 

e endereço residencial. 

CPF: 439.678.681-68                                               RG: 115.9895-6  SSP-MT 

Telefone: (65) – 36344553                                         E-mail: linacsp@terra.com.br 

Endereço: Avenida Portugal quadra 08 nº 17 Bairro: Jardim Tropical 

7. Disciplinas que vai ministrar:  Direito I 

 

 
 

1.2 QUADRO DE FORMAÇÃO E TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE PARA 
O PRIMEIRO SEMESTRE 

 
 

DOCENTE DISCIPLINAS TITULAÇÃO RT DE 
Keyla Christina Almeida Portela - Coordenação do Curso doutoranda  x 
Lina Márcia de Carvalho Silva 
Pinto 

- Direito I Mestre 40  

Custódio Gastão Silva Junior - Informática I mestrando 40  
Luisa do Amparo Carvalho 
Patatas 

- Língua Portuguesa I  Mestre 40 x 

Érica Lopes Rascher - Psicologia Organizacional Mestre 40 x 
Francisco de Andrade Rosa - Filosofia Mestre 40 x 
Francisco de Andrade Rosa - Metodologia da Pesquisa 

Científica 
Mestre 40 x 

Keyla Christina Almeida Portela - Teoria Geral do Secretariado I Mestre 40 x 
Antonio Beloto Sobrinho - Língua Espanhola I  mestrando 40  
Alexandre José Schumacher - Administração I doutorando 40 x 

Edilene Queiroz de Carvalho 
Oliveira de Campos   

- Língua Inglesa I  Esp. 40 x 

Veralúcia Guimarães de Souza - Língua Inglesa I doutoranda 40  
 

 
 

1.3 A COORDENAÇÃO DO CURSO 
 
 
 A coordenação do  Curso de Secretariado Executivo está a cargo da 

professora Amarilia Mathilde da Silva, Graduada em Secretariado Executivo 

Bilíngue e Mestre em Educação.  

 

mailto:linacsp@terra.com.br


 

 

O Regimento Geral Interno do IFMT atribui competências ao Coordenador 

do Curso, conforme descrito: 

 
Art. 107. Aos Coordenadores de Curso e de Áreas de Conhecimento 

compete:  

I.  coordenar a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos/áreas de 

conhecimento,  tendo como referências as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os estudos de demanda,  os perfis profissionais desejados, o 

projeto institucional e a legislação pertinente;  

II.  manter  atualizado  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos/áreas  de  

conhecimento  para  adequá-los às novas exigências do mundo do trabalho 

e às necessidades dos alunos;  

III.  coordenar  o  planejamento  de  ensino  das  unidades  curriculares,  

compatibilizando-as  com o perfil profissional pretendido, evitando 

sobreposições, e lacunas na construção  dos saberes;  

IV.  promover ações que favoreçam a integração curricular;  

V.  acompanhar  permanentemente  o  desenvolvimento  das  atividades  do  

ensino  para garantir a execução do projeto pedagógico;  

VI.  acompanhar o desempenho pedagógico dos discentes, utilizando seus 

resultados para implementar ações de ensino;  

VII.  manter contatos permanentes com os alunos,  registrando expectativas 

e  informações para melhor qualificar os cursos;  

VIII.  manter  contato  permanente  com  o mundo  produtivo,  o   mercado  

de  trabalho  para garantir a  adequação do perfil profissional dos cursos;  

IX.  participar  da  elaboração  de  material  de  divulgação  dos  cursos  

para  os  alunos  e comunidade externa;  

X.  participar  da  elaboração  de  material  didático  pedagógico  dos  

cursos/áreas  de conhecimento;  

XI.  promover  reuniões periódicas, para discutir  assuntos pertinentes  a  

seu  curso/área de conhecimento;  

XII.  despachar processos e emitir documentos administrativos;  



 

 

XIII.  emitir, quando solicitado, documentação referente à vida acadêmica 

dos professores;  

XIV.  participar de banca examinadora na seleção de professores da área 

que coordena;  

XV.  executar  as  atividades  do  Projeto  de  Avaliação  Institucional  no  

âmbito  dos cursos/áreas de conhecimento;  

XVI.  administrar  as  rotinas dos  cursos/áreas de  conhecimento, zelando 

pelo  fluxo normal das atividades e dos processos institucionais;  

XVII.  responsabilizar-se  pelo  cumprimento  da  carga  horária,  da  

freqüência  de  docentes  e discentes,  pela  execução  dos  planos  de  

ensino,  pelo  fechamento  de  módulo,  pela elaboração dos horários e pelo 

registro acadêmico;  

XVIII.  zelar  pela  conservação  dos  bens  e  instalações  à  disposição  

dos  cursos/áreas  de conhecimento;  

XIX.  analisar instrumentos utilizados no processo avaliativo, como provas, 

testes e outros à luz  do  planejamento  anual  do  componente  curricular  e  

das  normas  institucionais vigentes;  

XX.  organizar as atividades relativas à avaliação de competências, 

conforme regulamentos pertinentes.  

XXI.  elaborar  o  Plano  de  Avaliação  de  Competência  decorrente  da  

avaliação  de competências; 

XXII.  representar o Curso/Áreas de Conhecimento sob sua 

responsabilidade nos colegiados de que participe;  

XXIII.  manter o Chefe do Departamento constantemente  informado  sobre 

o andamento das atividades  administrativas  e  didático-pedagógicas  do 

Curso/Áreas  de Conhecimento que coordena;  

XXIV.  sugerir  providências  que  julgue  necessárias  ao  aprimoramento 

do  corpo docente  do Curso/Áreas de Conhecimento que coordena;  

XXV.  elaborar e supervisionar o horário de aulas para que seja respeitado 

o calendário geral escolar e a grade curricular do Curso/Áreas de 

Conhecimento;  



 

 

XXVI.  orientar o corpo discente em seus problemas de ordem didático-

pedagógica e quanto a sua futura vida profissional;  

XXVII.  assessorar o chefe de departamento em todas as ações 

pedagógicas desenvolvidas de acordo  com  a  política  educacional  do  

Departamento  e  respeitada  a  legislação  em vigor;  

XXVIII.  promover junto ao corpo docente atividade de formação continuada 

tendo em vista o aperfeiçoamento do processo pedagógico;  

XXIX.  promover a integração e a articulação entre os professores, 

buscando a consecução de um currículo interdisciplinar e do ensino voltado 

para pesquisa e iniciação científica;  

XXX.  participar das reuniões do Conselho de Classe, propondo alternativas 

para a melhoria do processo educacional;  

XXXI.  atender às convocações de reuniões do Colegiado;  

XXXII.  remeter  ao  chefe  de  departamento  todos  os  relatórios  e  

informações  sobre  as atividades dos cursos, de acordo com as instruções 

daquele órgão;  

XXXIII.  enviar  à  Secretaria  Geral  de  Documentação  Escolar,  de  

acordo  com  as  instruções desse  órgão  e  com  a  devida  antecedência,  

o  calendário  das  principais  atividades escolares;  

XXXIV.  comunicar  a  conclusão  do  processo  de  mudança  de  nível  de  

alunos  do  curso  ao Departamento;  

XXXV.  acompanhar  o  desempenho  acadêmico  e  sugerir  ações  para  

que  se  promova  a  sua estruturação e qualidade;  

XXXVI.  encaminhar atas finais à Secretaria Geral de Documentação 

Escolar;  

XXXVII.  exercer  outras  atribuições  de  sua  competência  ou  que  lhe  

sejam  delegadas  pelas instâncias superiores. 

 

2 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E DE  CARREIRA   
 
 



 

 

2.4 PLANO DE CAPACITAÇÃO  DOCENTE 
 

O  plano  de capacitação docente do IFMT para o curso de Secretariado 

Executivo segue regulamento das políticas de capacitação e qualificação dos 

servidores dos campi Cuiabá, Bela Vista e Pontes e Lacerda. 

 
Partindo da idéia de que vivemos um momento de rápidas transformações 

sociais em função da dinâmica do mundo moderno, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso IFMT não está imune a esta 

realidade. 

Neste sentido, tais transformações exigem mudanças de paradigmas que 

refletem diretamente em todos os campos do saber, com implicações óbvias no 

sistema educativo, necessitando assim de reformas educacionais de maneira 

específica no âmbito da educação profissional e tecnológica em que se encontram 

inseridas, como instituições de referência os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

A política de recursos humanos é um elemento fundamental no 

planejamento estratégico no IFMT – Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, 

Bela Vista e Pontes e Lacerda , e tendo em vista o desenvolvimento de suas 

potencialidades, a área de Recursos Humanos define duas áreas a serem 

trabalhadas, a saber: a qualificação profissional e a motivação para o trabalho, 

que a prática deve corresponder as seguintes ações: 

 Estruturação do projeto institucional de capacitação e qualificação dos 

recursos humanos;  

 Promoção de atividades de valorização profissional. 

 

No que tange à estruturação do projeto institucional de capacitação de 

recursos humanos, é de fundamental importância que este favoreça a constante 

capacitação e qualificação profissional das pessoas que integram o IFMT, 

sintonizada com as demandas sociais e sua relação com as bases de pesquisa e 

função social da instituição, buscando, por um lado, a otimização dos serviços 



 

 

oferecidos e, por outro, o crescimento pessoal dos indivíduos, fatores 

imprescindíveis, respectivamente, para o aperfeiçoamento institucional e auto 

realização das pessoas. 

Com enfoque na qualificação profissional, na motivação para o trabalho e na 

melhoria da qualidade de vida dos servidores, serão adotadas algumas diretrizes 

básicas para definir a política de capacitação e qualificação da Instituição e, 

consequentemente, delinear um programa de desenvolvimento dos seus recursos 

humanos, conforme segue abaixo: 

· Criar e/ou estabelecer procedimentos sistemáticos de capacitação e 

qualificação. 

· Criar e/ou estabelecer normas que regulamentem a destinação de percentual 

dos recursos destinados para capacitação e qualificação. 

· Promover ações visando motivar os servidores a buscar níveis mais elevados 

de educação formal como meio de atingir a cidadania plena. 

· Incentivar os servidores à procura constante de melhor qualificação e 

capacitação profissional. 

· Estabelecer oportunidades iguais para todos os profissionais que atuam nos 

diversos setores da Instituição. 

· Capacitar os servidores para o desempenho de cargos e funções, através da 

implementação de programa de desenvolvimento gerencial e de capacidade 

técnica de equipes. 

· Manter quadro atualizado da situação de capacitação e qualificação dos 

Servidores; 

. Realizar seminários de ingresso para os novos servidores. 

 

A área de Recursos Humanos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso IFMT exerce um papel preponderante na 

coordenação, planejamento, controle e avaliação de todas as ações previstas no 

Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Entretanto, para a 

operacionalização das ações previstas neste documento, há de se contar com o 



 

 

apoio e a participação de todas as instâncias administrativas da Instituição, 

observando se, na implementação da política de capacitação dos servidores 

docentes e técnico-administrativos desta Instituição, os procedimentos abaixo: 

 

1. Quanto aos docentes, as Coordenações de Recursos Humanos de cada 

campus definirão, juntamente com os representantes da CPPD, as áreas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e os colegiados de departamento e da equipe 

pedagógica, os cursos prioritários de formação geral e específica, em cada área 

de conhecimento, para a melhoria do desempenho das atividades dos servidores. 

O documento resultante, após aprovação da Direção Geral de cada Campus, 

integrará o seu planejamento estratégico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV  
ESTRUTURA ACADÊMICA E  

 
ADMINISTRATIVA DO CURSO 

 

 

 

  



 

 

 
 
1       FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 
 
1.1    INGRESSO, VAGAS, TURMAS  E TURNO 
 

 

 O IFMT  solicita autorização para  funcionamento de 70 vagas anuais para 

o Curso de Secretariado Executivo distribuídas em uma turma no primeiro 

semestre e outra turma no segundo semestre de 35 vagas cada.  

As turmas serão constituídas de 35 alunos nas aulas teóricas e nas aulas 

práticas de laboratório. 

O turno de funcionamento do Curso de Secretariado Executivo é noturno. 

As condições de ingresso para curso de Bacharel em Secretariado 

Executivo obedecerão a Organização Didática da Instituição ou regulamentação 

vigente, conforme descrito abaixo: 

 

Art. 41 – O ingresso do IFMT tanto na modalidade presencial ou à 
distância dar-se-á da seguintes forma: 
II – Nos cursos superiores de graduação, mediante processo seletivo 
público/ vestibular , obedecendo ao edital que determinará o número de 
vagas e o critério de seleção. 
 
Art. 45 – Para inscriver-se nos cursos oferecidos no IFMT, o candidato 
deverá atender as seguintes disposições legais: 
V – Para ingressar nos cursos superiores de graduação será exigida a 
conclusão do ensino médio ou escolaridade equivalente. 
 

 
As condições para matrícula, conforme a Organização Didática ou 

regulamentação vigente, trazem explícitos os documentos para efetivação da 
matrícula: 
 

Art. 48 – A matrícula inicial será efeutada na Secretaria Geral de 
Documentação Escolar em prazos estabelecidos no edital do processo 
seletivo por meio de requerimento específico acompanhado dos seguintes 
documentos: 
III – Para cursos de nível superior de Graduação: 



 

 

a) Original e fotocópia do certificado de conclusão e histórico escolar do 

ensino médio ou equivalente; 

b) Original e fotocópia do certificado de reservista; 

c) Original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento, 

Documento de identidade - RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF e título 

de eleitor; 

d) Fotocópia de endereço arualizado; 

e) 1 (uma) fotografia 3x4 recente 

Art 49 – A matrícula nos cursos do IFMT se dará da seguinte forma: 

IV – Nos cursos superiores de graduação, a matrícula ocorrerá por 

disciplinas, exceto no primeiro semestre. 

 
 
1.2     DURAÇÃO E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

O Curso de Secretariado Executivo tem duração mínima prevista para 6 

semestres (03 anos) e máximo de 12 semestres (06 anos). 

 

1.3 COLEGIADO DO CURSO 
 
 
O IFMT possui em seu Regimento Geral Interno a constituição do colegiado 

que ocorre da seguinte forma: 

 
Art. 110. O Colegiado de Curso/Área de Conhecimento é constituído por:  

I.  Coordenador de Curso/Área de Conhecimento, que o preside;  

II.  Coordenador Pedagógicos, Supervisão e Orientação Educacional do 

departamento;  

III.  Todos os docentes do curso;  

IV.  um representante discente, por curso.  



 

 

§1º  Os  representantes  discente  têm  mandato  de  um  ano,  sendo  

homologado  por  ato  do Departamento, permitindo-se a recondução.  

§2º O Colegiado de Curso/Área de Conhecimento reúne-se ordinariamente 

uma vez por mês e extraordinariamente, por convocação de seu presidente. 

1.4 CRITÉRIO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 
 

 
O projeto pedagógico prevê uma flexibilidade curricular no que concerne à 

aceleração do estudo, visando dar oportunidade ao aluno de ingressar no 

mercado de trabalho, num período inferior ao de conclusão dos estudos aos 

alunos portadores de títulos/ diplomas de ensino superior.  

O aproveitamento de estudo dar-se-á mediante solicitação do aluno conforme 

regulamentação do IFMT, obedecendo sempre a comparação das ementas 

cursadas com as ementas propostas pelo curso, sob responsabilidade de uma 

banca avaliadora. 
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 PROGRAMA DE APOIO E  
 

ACOMPANHAMENTO DISCENTE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1 PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA 
 

 

Com o objetivo de assegurar melhoria de qualidade de ensino e 

desenvolver habilidades diversas nos seus acadêmicos, o IFMT adota a figura da 

Monitoria Acadêmica, que será desenvolvida, em linhas gerais, de acordo com a 

Deliberação 02/2008. 

 

DELIBERAÇÃO Nº 02/2008 
Regulamenta e estabelece critérios para o 

sistema de monitoria do CEFET-MT 
 

REGULAMENTO DO SISTEMA DE MONITORIA 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º São objetivos do sistema de monitoria do CEFET-MT: 
I. Complementar a formação acadêmica do aluno, na área de seu maior interesse; 
II. Proporcionar reforço aos alunos que estejam com dificuldades de 
aprendizagem; 
III. Possibilitar a cooperação do corpo discente ao corpo docente nas atividades de 
ensino; 
IV. Oportunizar ao monitor o repasse de conhecimentos adquiridos; 
V. Contribuir com a qualidade do ensino; 
VI. Contribuir para a construção do projeto pedagógico do curso; 
VII. Dar oportunidade ao monitor de desenvolver aptidão nas carreiras 

profissionais, a exemplo da carreira docente. 

 

CAPÍTULO II 
 

DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 2º Compete aos Departamentos de Áreas a iniciativa da publicação de 
Editais para preenchimento de vagas. 
Parágrafo Único: A publicação de Edital é necessária tanto para novas vagas 
quanto para as vacâncias que ocorrerem no período de vigência da monitoria. 



 

 

Art. 3º Poderão concorrer à Bolsa de Monitoria os alunos regularmente 
matriculados no CEFET-MT. 
 
Parágrafo Único: No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovante 
de ter obtido média final igual ou superior a 7,00 (sete) na disciplina pretendida, 
fornecido pelo Departamento de Área no qual esteja matriculado. 
Art. 4º Todo candidato à monitoria deverá, independente do número de vagas, 
submeter-se a um exame de seleção e/ou habilitação realizado pelo 
Departamento, através de Comissão de Professores para esse fim especialmente 
designada. 
Art. 5º A seleção e/ou habilitação será feita mediante processo seletivo, podendo 
ser por meio de prova escrita, entrevista ou prova prática, a critério da banca 
designada, com vistas a aferir o grau de conhecimento na disciplina. 
 

Parágrafo Único: Para ser classificado, o candidato à vaga de monitoria deverá ter 
aprovação mínima igual a 7,00 (sete). 
 

Art. 6º Caberá ao Colegiado de Departamento a homologação dos resultados dos 
exames de seleção e/ou habilitação. 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 7º As atribuições do aluno monitor constituem-se das seguintes atividades: 
a) Auxiliar os professores em tarefas didáticas, inclusive na preparação de aulas e 
trabalhos escolares; 
b) Auxiliar os professores em tarefas de pesquisa e extensão, compatíveis com o 
grau de conhecimento do aluno; 
c) Auxiliar os professores nas realizações de trabalhos práticos e experimentais, 
compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência na disciplina; 
d) Facilitar o relacionamento entre alunos e professores na execução dos planos 
de ensino da disciplina; 
e) Realizar, no mínimo, oito horas semanais, distribuídas de acordo com o Plano 
de Atividades de Monitoria (PAM), sem interferência no seu horário de aula; 
f) Elaborar relatórios mensais e entregá-los ao professor orientador. 
 
Art. 8º Os monitores não poderão, em nenhuma hipótese, substituir o professor 
em suas atividades docentes. 
 

Parágrafo Único: O monitor só poderá auxiliar em atividades de pesquisa e 
extensão quando estas envolverem outros alunos matriculados na disciplina na 
qual exerce a monitoria. 
 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

DAS ATIVIDADES DO MONITOR 
 
Art. 9º Cada monitor exercerá suas atividades sob orientação de um professor 
designado pelo Departamento. 
 

Parágrafo Único: Para ser orientador, o professor deverá estar em regime de 40 
horas semanais de trabalho ou Dedicação Exclusiva. 
 

Art. 10º Cabe ao professor orientador pronunciar-se, bimestralmente, sobre o 
desempenho do monitor. 
Art. 11 O horário das atividades do monitor não poderá, em hipótese alguma, 
prejudicar o horário das atividades a que estiver obrigado como discente, em 
função das disciplinas em que estiver matriculado. 
 

Art. 12 As atividades do monitor obedecerão, em cada semestre letivo, a um plano 
elaborado pelo professor orientador e aprovado pelo Departamento de Área. 
 

Art. 13 O plano mencionado no artigo anterior deverá apresentar as atividades 
especificamente destinadas aos Monitores. 
 

Art. 14 Os monitores exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 
empregatício com a Instituição, em regime de 10 (dez) horas semanais, a critério 
do Departamento. 
 

CAPÍTULO V 
 

DA BOLSA DE MONITORIA 
 
Art. 15 Enquanto no exercício de suas funções, cada monitor receberá uma bolsa. 
Parágrafo Único: Caberá à Diretoria de Administração e Finanças – DAF definir o 
valor da Bolsa de Monitoria do CEFET-MT, que terá como parâmetros o 
quantitativo de vagas e a dotação orçamentária específica aprovada no orçamento 
do CEFET-MT. 
 

Art. 16 A validade da Bolsa será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada uma 
única vez por mais 06 (seis) meses, mediante solicitação do Departamento, com 
base no parecer do professor orientador, mencionado no Artigo 10º, e autorização 
do Colegiado de Departamento. 
 

Art. 17 A Bolsa de Monitoria não poderá ser acumulada com outra bolsa, 
independente do órgão financiador. 



 

 

Parágrafo Único: Ocorrendo acumulação, o monitor será automaticamente 
desligado da Bolsa de Monitoria. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO CONTROLE DA MONITORIA 
 
Art. 18 Compete ao Departamento fazer o controle do horário e freqüência dos 
monitores que estão sob sua responsabilidade, encaminhando relatório de 
frequência à Gerência de Desenvolvimento e Recursos Humanos - GDRH, até o 
dia 05 de cada mês subsequente. 
 

Art. 19 O Departamento fará o controle semestral das atividades dos monitores, 
através de relatórios por esses apresentados. 
 

Art. 20 Os relatórios do monitor deverão conter a apreciação do professor 
orientador, mencionado no Artigo 9º, devendo ser homologada pelo Colegiado de 
Departamento. 

CAPÍTULO VII 
 

DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA MONITORIA 
 
Art. 21 O órgão responsável pela monitoria é o Departamento de Área. 
 

Parágrafo Único: Compete ao Departamento de Área a emissão de certificados, 
bem como de outros documentos pertinentes à Monitoria. 
 

CAPÍTULO VIII 

 

DO PAGAMENTO 
 

Art. 22 Compete à GDRH elaborar a folha de pagamento mensal dos 
monitores, mediante o disposto no Art. 15. 
 

CAPÍTULO IX 

 

DAS VAGAS 
 

Art. 23 Cada departamento deverá enviar ao Fórum Pedagógico Permanente, na 
reunião ordinária, ao final de cada semestre letivo, o número de vagas para 
Monitorias necessárias para o semestre letivo subsequente. 
 



 

 

§ 1º O Fórum Pedagógico Permanente, em conjunto com as Diretorias de 
Administração e de Planejamento do CEFET-MT, discutirão o quantitativo de 
vagas que poderá ser disponibilizado aos departamentos. 
 

§ 2º Na distribuição de vagas deverá ser considerado o número de alunos 
atendidos por cada Departamento de Área. 
 

Art. 24 Qualquer alteração no quantitativo de monitorias, que implique aumento 
das vagas, no decorrer do semestre letivo, só será possível com o parecer do 
Fórum Pedagógico Permanente e aprovação do Diretor Geral e correspondente 
incremento na dotação orçamentária específica. 
 

Art. 25 A distribuição das vagas por disciplina será feita pelo Colegiado de 
Departamento. 
 

CAPÍTULO X 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 26 A presente Resolução passa a vigorar a partir de sua publicação. 
 

Art. 27 Os casos omissos serão resolvidos pelo Fórum Pedagógico Permanente.  
 
 
 
 
3   ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 
  

Com a finalidade de orientar os acadêmicos em suas dificuldades, sejam de 

aprendizagem, sejam de adequação aos cursos, bem outras necessidades que 

possam surgir, o IFMT possui uma Coordenação Pedagógica, que entre outras 

atribuições figura a de orientar os acadêmicos.  

 O Regimento Interno da Instituição explicita com clareza as atribuições da 

Coordenação Pedagógica, conforme segue: 

 

Art. 96. Ao Coordenador de Políticas Pedagógicas, Supervisão e Orientação 
Educacional compete: 
 
I. atuar diretamente com o corpo docente e discente; 
II. fazer uma articulação entre todos da equipe técnica e administrativa buscando a 
construção coletiva; 



 

 

III. Implementar, avaliar e coordenam a (re)construção do projeto pedagógico dos 
cursos juntamente com o colegiado do curso. 
IV. viabilizar o trabalho pedagógico coletivo; 
V. facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela 
vinculadas; 
VI. estabelecer contato com os órgãos de ensino que elaboram normas 
pedagógicas ou que possam estabelecer apoio técnico à escola; 
VII. elaborar o Plano Curricular na função de coordenação juntamente com os 
demais componentes da equipe escolar; 
VIII. orientar os docentes quanto à elaboração do plano de ensino e de curso bem 
como da conscientização da responsabilidade educativa diária; 
IX. dar assistência pedagógica sobre procedimento didático e relacionamento; 
X. proporcionar oportunidades de atualização, através de cursos seminários e 
palestras; 
XI. acompanhar o trabalho didático; 
XII. coordenar do processo de avaliação institucional em cada curso; 
XIII. exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas 
pelas instâncias superiores. 
 

2  A EMPRESA JÚNIOR  

 

 

A Empresa Júnior é concebida neste projeto como o locus privilegiado de 

complementação do desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico dos 

estudantes dos cursos de graduação da Faculdade União das Américas. 

 

Conceito 

  

Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos - constituída e 

administrada essencialmente por alunos de graduação -, que presta serviços de 

consultoria e desenvolve projetos e pesquisas para empresas, órgãos públicos, 

entidades e a sociedade em geral, sob a supervisão de professores 

especializados. 

 

Objetivos 

 



 

 

A Empresa Júnior será formada e gerida pelos alunos, sob a orientação de 

professores, com a finalidade de propiciar condições de articulação orgânica entre 

conhecimentos teóricos e prática profissional, colocando os acadêmicos em 

contato direto com o mercado de trabalho. Ao fornecer orientação técnica e 

prestar serviços a empresas, órgãos públicos, entidades e a sociedade em geral, a 

Empresa Júnior poderá atuar em diversas áreas, conforme as bases conceituais 

sobre as quais forem erigidos os projetos pedagógicos dos cursos, de forma a 

garantir ao graduando a capacidade de abordagem multidisciplinar, integrada e 

sistêmica. 

 

A Empresa Júnior do IFMT deverá ser organizada de forma a proporcionar 

aos acadêmicos oportunidades de: 

 

a)  elaboração de síntese dialética entre teoria e prática, resgatando a 

unidade do conhecimento; 

b) desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para um 

profissional crítico, criativo, responsável e empreendedor; 

c) desenvolvimento da capacidade de comunicar-se, de relacionar-se e de 

trabalhar em equipe; 

d) familiarização com o mundo do trabalho, vivenciando a realidade 

organizacional das mais diversas instituições e empresas públicas e privadas, 

tratando com clientes, patrocinadores, fornecedores e parceiros, o que facilitará a 

sua futura inserção no mercado. 

A Empresa Júnior, nos moldes idealizados e pretendidos por este projeto, 

deverá promover um intenso intercâmbio dos membros do corpo discente da 

instituição com seus clientes e parceiros, trazendo a visão do mundo do trabalho 

para dentro dos cursos que, conforme suas especificidades, poderão proporcionar, 

em contrapartida, serviços de qualidade e oportunidades de contato com técnicas 

administrativas atualizadas, pesquisas, inovações no uso eficiente das tecnologias 



 

 

nas organizações, que contribuam para a melhoria do desempenho, da eficiência 

e da racionalização dos serviços técnicos e administrativos.  

        Para que possa alcançar essas metas, é preciso que o funcionamento da 

Empresa Júnior obedeça aos princípios de seriedade e qualidade de ensino que 

norteiam os projetos pedagógicos dos cursos.  Desde que respeitem esses 

princípios, os alunos terão ampla liberdade para criar e gerir a Empresa Júnior. 

Caberá à Instituição proporcionar as condições necessárias para 

implantação e desenvolvimento dos trabalhos, estimulando, já no primeiro ano de 

funcionamento dos cursos, a iniciativa dos alunos nesse sentido, com 

fornecimento de informações, referências e orientações. Até o final do segundo 

ano a Empresa já deverá estar implantada, em condições de atender aos 

eventuais clientes. A Empresa Júnior deverá buscar integrar-se ao Movimento 

Júnior existente no país, visando à troca de informações e a sua estruturação em 

bases sólidas. 

Para cada área de trabalho, haverá um professor do IFMT encarregado de 

orientar os trabalhos, observando padrões de postura profissional e princípios de 

ordem ética. Os professores receberão todo o apoio e incentivos necessários, 

dispondo de carga horária remunerada para as atividades desenvolvidas na tarefa 

de instrumentalizar os alunos, uma vez que estes deverão desenvolver todas as 

etapas do trabalho, incluindo a metodologia a ser utilizada. Os acadêmicos 

deverão realizar estudos, projetos e pesquisas, elaborar diagnósticos e relatórios 

sobre assuntos específicos inseridos em sua área de atuação, prestando 

assessoria a fim de efetivar as soluções indicadas para os eventuais problemas 

diagnosticados.  

 Dentro desses princípios, espera-se estabelecer entre o mundo acadêmico 

e o mundo do trabalho uma relação de parcerias positivas, na medida em que  o 

acadêmico se desenvolve pessoal, profissional e socialmente, é a Instituição que 

se valoriza, é a sociedade que se beneficia.  

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

V 
 

  INFRA-ESTRUTURA PARA O CURSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1        ESTRUTURA FÍSICA 
 

 

Inicialmente, o Curso de Secretariado Executivo disporá dos seguintes 

ambientes físicos para funcionamento: 

Dependências Quantidade m
2 

Sala de Direção 04 128 

Sala da Coordenação 01 24 

Sala de Professores 01 36 

Salas de Aulas para o curso 06 360 

Sanitários 02 28 

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 01 300 

Setor de Atendimento ao aluno 01 20 

Praça de Alimentação  01 300 

Auditórios 01 48 

Sala de Áudio / Salas de Apoio 02 160 

Sala de Leitura/Estudos  01 30 

Outros (laboratórios) 12 600 

 

 

2 ESTRUTURA DE LABORATÓRIOS 
 

O IFMT se propõe instalar todos os laboratórios necessários para o curso 

de bacharel em Secretariado Executivo, tais como: laboratório de etiqueta, 

laboratório de cerimonial, escritório modelo, laboratório de língua e um laboratório 

de informática próprio para o curso. Entende que os laboratórios são espaços 

importantes na formação dos futuros profissionais. Os laboratórios serão usados 

para as atividades didáticas dos professores e dos alunos, e também para as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento de experimentos diversos, relacionados 

aos cursos em  funcionamento.   

          Os laboratórios da Instituição funcionarão todos os dias letivos, nos três 

turnos, facilitando, dessa forma, o acesso dos alunos para o desenvolvimento de 

atividades complementares às aulas. O laboratório de informática será organizado 

e administrado pelo professor da disciplina ou por um monitor na área de 



 

 

informática, que terá também a incumbência de organizar o funcionamento do 

mesmo, quanto a horários e necessidades de materiais, bem como a manutenção 

dos mesmos.   

 

2.1    ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 
 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

QUANT. DESCRIÇÃO CAPACIDADE 

01 Sala de Informática + Sala do Servidor + Sala 
de Controle 86.72 m2 

30 alunos 

EQUIPAMENTOS 

01 Servidor  

35 Computador PC com cd-rom, placa de som 400 Mhz 

35 Fones de ouvido  

35 Microfones  

SOFTWARES 

01 Windows  Todos os PC 

01 Office 97 Todos os PC 

01 Windows NT 30 PC 

01 Linha Internet fnn  
 

OBS.: O laboratório de Informática próprio do curso será instalado e 
disponível para uso, a partir do segundo semestre de 2010, enquanto isso, 
será utilizado o laborário de informática do Departamento de informática. 
 
 
 
2.1.1   Proposta de Regulamento do Laboratório de Informática do 
Secretariado 

 

 

Art. 1º  O IFMT conta com laboratório de Informática, usado para as 

atividades didáticas do corpo docente e discente em aulas práticas, pesquisas, e 

no desenvolvimento de projetos relacionados aos cursos e outras atividades afins. 

Art. 2º O laboratório de informática é composto por instalações físicas 

destinadas ao seu funcionamento, equipamentos, programas e recursos 

audiovisuais. 



 

 

Art. 3º A utilização dos equipamentos por pessoas estranhas necessita de 

autorização prévia. 

Art. 4º É vedado o uso do laboratório para atividades não relacionadas aos 

procedimentos acadêmicos descritos no Art. 1º. 

Art. 5º  O horário de funcionamento é de 2ª-feira a 6ª-feira, das 7h e 30 min 

às 22h e 00 min. 

Art. 6º  A organização, o funcionamento e a manutenção do laboratório são 

de responsabilidade de um coordenador, um monitor e um técnico. 

Art. 7º  Ao professor responsável pelo laboratório cabem as seguintes 

responsabilidades: 

I – manter, organizar, controlar os ambientes, os equipamentos e os 

programas; 

II – gerenciar a rede e manter os servidores bloqueados sempre que 

necessário; 

III – dar suporte a professores para o desenvolvimento das aulas; 

IV – autorizar o deslocamento dos aparelhos; 

V – autorizar o uso dos equipamentos por pessoas não acadêmicas ou 

estranhas à instituição, bem como o uso de materiais próprios dos usuários. 

Art. 8º  Ao monitor compete: 

I – manter os equipamentos em bom estado de funcionamento; 

II – agendar a utilização dos equipamentos quando necessário; 

III – dar suporte a professores e alunos quando solicitado; 

IV – comunicar ao coordenador eventuais falhas ou dificuldades 

encontradas; 

V – permanecer nas dependências do laboratório, prestando assistência 

aos usuários; 

VI – garantir o uso correto dos equipamentos e programas; 

VII – vistoriar todos os equipamentos após o uso para detectar possíveis 

problemas. 

Art. 9º  Ao técnico compete: 



 

 

I – manter os equipamentos em perfeita ordem; 

II – comunicar ao coordenador eventuais problemas, que exijam 

manutenção; 

Art. 10. Os usuários podem, mediante autorização do coordenador, utilizar 

os laboratórios em horários extras; 

Art. 11. O uso de disquetes e CD-ROOMs próprios é autorizado pelo 

coordenador.  

Art. 12. É proibido aos usuários alterar as configurações dos equipamentos 

e arquivos dos sistemas e implantar programas de qualquer natureza. 

Art. 13.  Serão responsabilizados economicamente os usuários que 

causarem danos aos equipamentos dos laboratórios. 

 
 
3  A ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

 

O IFMT desenvolverá uma política específica para a biblioteca por 

considerá-la suporte para todas as atividades docentes e discentes dos cursos 

ministrados pela Instituição. Por isso estão previstos investimentos anuais para 

mantê-la atualizada e bem equipada.  Para o início dos cursos serão adquiridos  

livros indicados na bibliografia das disciplinas que compõem o currículo dos dois 

primeiros semestres, e  também  revistas e periódicos especializados na área da 

saúde. 

 

3.1       O ESPAÇO FÍSICO 

 

 O espaço físico disponível para a biblioteca é de 300,31 m2, para o 

acervo, parte administrativa, para leitura, estudo e estudo em grupos dos 

acadêmicos. A biblioteca também possui 6 computadores para atender os 

discentes para realização de trabalho e uso da internet. 

 
 
3.2  POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 



 

 

 
A instituição prevê em seu planejamento financeiro, recursos para expansão 

e atualização do acervo da biblioteca, sendo que as aquisições, a partir do início 

do funcionamento do curso, serão feitas conforme definido no Projeto Pedagógico 

do Curso para cada disciplina  e outras  indicações dos docentes.  

Para o curso de Secretariado Executivo, a previsão de investimento na 

biblioteca é: ano 2010: R$ 10.000,00 tendo em vista que a Instituição já possui o 

curso técnico em secretariado que possui várias bibliografias na área e que serão 

recomendadas nas bibliografia do curso de Bacharel em Secretariado Executivo. 

 

3.3 FORMA DE CATALOGAÇÃO DO ACERVO E INFORMATIZAÇÃO 
 

A organização técnica dos materiais bibliográficos será de acordo com as 

tabelas CDD, CUTTER e CAACR2. 

A  biblioteca está  informatizada somente em  consulta ao acervo, o registro 

e catalogação do acervo. O empréstimo ao usuário, ainda é feito pela biblioteca de 

maneira manual.  Na biblioteca existem pontos de internet para uso administrativo 

e para uso dos acadêmicos.  

 

3.4 FORMAS DE ACESSO E HORÁRIOS 
 

As formas de acesso e utilização do acervo bibliográfico estão definidas em 

regulamento próprio. O que é importante enfatizar é que a biblioteca é concebida  

como um órgão fundamental de apoio às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Instituição. 

           A biblioteca funcionará nos três períodos, matutino, vespertino e noturno, de 

segunda a sexta-feira, das 7:00 às 22:00 horas e no sábado das 7:30 às 13:30 

horas. 

 
 
3.5    POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS 
 



 

 

 Da mesma forma que em relação à política de atualização do acervo 

bibliográfico, a instituição prevê em seu planejamento financeiro, recursos para 

assinatura de revistas e periódicos na área de Secretariado Executivo e 

Administração, bem como na área de Línguas, sendo as assinaturas feitas a partir 

de indicações dos docentes.  

A Instituição estará investindo R$ 5.000,00 por ano em assinaturas de 

revistas tais como: 

1) Excelência (Fenassec) 

2) Management 

3) Super Interessante 

4) Exame 

5) Venda Mais 

6) Isto é 

7) Newsweek 

8) Muy interesante 

9) Revista Habla 

10)  Speakup 

11)  Você S.A. 

            

 
3.6    VIDEOTECA E SOFTWARE 
 
 A instituição prevê a aquisição deste recurso sempre que for solicitado 

pelos docentes, pois entende que a qualidade das atividades a serem 

desenvolvidas no curso, bem como muitas aprendizagens, dependem da 

existência deste recurso.  

Para a aquisição de fitas de vídeo, DVDs, CD-ROMs e outros materiais 

necessários,  a Instituição disponibilizará recursos da ordem de R$ 2.000,00, por 

ano.  

A videoteca terá uma televisão de 50” com um aparelho de DVD e um vídeo 

cassete.  



 

 

A instituição também estará adquirindo softwares à medida que solicitado 

pelos professores para serem utilizados nas aulas. 

 

4  REGULAMENTO DA BIBLIOTECA  
 

A Biblioteca Orlando Nigro, registrada em 23/11/79, no MEC/INL/DB sob 

o número 15424 na categoria escolar, é um setor do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso, situada à Rua Zulmira Canavarros, 

95, Centro – Cuiabá-MT, e tem a função de adquirir material bibliográfico, 

organizar e dissiminar as informações.  

Oferece também aos seus usuários computadores para utilização de 

pesquisas escolares na Internet, como mais uma ferramenta de 

enriquecimento cultural e ampliação do conhecimento. 

 
 

I. DA BIBLIOTECA 
 
 

Artigo 1º 
 
1. Ao entrar na Biblioteca, o usuário deverá deixar no guarda-volumes os 

seus pertences, tais como: bolsas, jalecos, pastas, cadernos, livros, etc. 
Entrar somente com FOLHAS AVULSAS e LÁPIS e/ou CANETA. 

 
2. Não será permitida a entrada de pessoas lanchando, sem camisa ou 

em trajes de banho. 
 
3. No recinto da Biblioteca, deverá ser mantido silêncio absoluto ou 

conversa moderada. Qualquer indisciplina será comunicada à direção 
da Escola para as devidas observações. 

 
4. Caso tenha dúvidas para consultar o acervo peça informações aos 

atendentes da Biblioteca. 
 
5. Os livros retirados das estantes NÃO devem ser recolocados pelos 

usuários, deixe-os sobre as mesas. 
 



 

 

6. Ao retirar o livro da Biblioteca verifique o estado de conservação do 
mesmo, caso esteja danificado, comunique ao atendente, caso contrário 
o responsável receberá as sanções. 

 
7. Caso o usuário seja visto danificando o acervo bibliográfico ou 

saindo com qualquer obra do local, não permitido pela Biblioteca, 
sofrerá sanções disciplinares. 

 
 
III. SALA DE LEITURA 
 
1. Nesse recinto os usuários poderão entrar com todo os seus pertences. 
 
2. Esta sala poderá ser utilizada para estudo individual ou em grupo. 
 
3. Não é permitido o uso de material bibliográfico pertencente à Biblioteca. 

Exceção feita às publicações retiradas por empréstimo. 
 
 
IV. EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 
 
 
1. Este tipo de serviço é exclusivo para alunos e servidores do IFMT. 
2. Para este tipo de empréstimo, é condição obrigatória a inscrição do 

leitor na Biblioteca que é feita mediante: 
 

- Apresentação da carteira de Identidade Esdutantil, para os alunos e 
Funcional para os Servidores: 

- 01 (uma) foto 3x4. 
 
3. No ato da inscrição o usuário recebe um cartão pessoal destinado ao 

controle de empréstimo que deverá acompanhá-lo sempre que desejar 
retirar uma obra. 

 
3.1 Em caso de extravio pagará uma taxa que será fixada em      Ordem 

Administrativa. 
 
4. Livros que possuem TARJA AMARELA ou VERMELHA, não poderão 

sair da Biblioteca, são de RESERVA PERMANENTE. 
 
5. O empréstimo só poderá ser feito pessoalmente pelo interessado, sendo o 

Cartão de Empréstimo intransferível. 
 
5.1. É expressamente proibido retirar obras para terceiros. 
 



 

 

6. Ao devolver um livro, não o deixe sobre o balcão, devolva-o para o 
atendente e aguarde a devolução do seu cartão certifique-se de que foram 
dadas as baixas necessárias, evitando transtornos ou o desaparecimento 
do mesmo. 

 
7. Poderão ser retiradas 02 (duas) obras de cada vez. 

02 (duas didáticas) ou 
01 (uma) didática e 01 (uma) de ficção. 

 
8. As renovações poderão ser efetuadas por uma só vez aos usuários 

que não estiverem em débito com a Biblioteca. 
 
9. Permanecerão na Biblioteca como obras de Reserva por tempo 

indeterminado, os livros que forem solicitados pelo professor da disciplina, 
ficando como material de pesquisa. 

 
10. Revistas, jornais, recortes e obras de referências (atlas, dicionários, 

enciclopédias, almanaques, catálogos, etc.) NÃO CIRCULARÃO. As 
consultas devem ser feitas no recinto da biblioteca. 

 
11. O leitor deverá notificar imediatamente a Biblioteca, em  caso de perda da 

obra retirada e/ou perda de seu Cartão. 
 
 
V. PRAZOS PARA EMPRÉSTIMO 
 
 
1. Aos usuários será facultado o direito de empréstimo de (02) dois livros 

técnicos ou um (01) técnico e um (01) de ficção por um prazo de cinco 
(05) dias. 

2. Os livros de literatura (romances, crônicas, contos, poesias e similares) 
terão seu empréstimo limitado a (01) um exemplar pelo prazo de (10) dez 
dias. 

3. O leitor é responsável pelas obras retiradas, obrigando-se a devolvê-las no 
dia determinado pela Biblioteca em perfeito estado de conservação. 

4. Em caso de extravio, mutilação, etc., o usuário deverá indenizar a 
biblioteca com um novo exemplar da obra, ou pagar o valor da mesma, 
ficando o mesmo impedido de fazer novos empréstimos até regularizar sua 
situação. 

5. A não devolução das obras emprestadas, no prazo estipulado acarretará: 
        - Suspensão do direito a empréstimos, pelo dobro de tempo do atraso; 



 

 

 
- Pagamento de taxa fixada em Ordem Administrativa. 

R$1,00 (um real) por dia de atraso por obra retirada. 
 
5.1 Para os casos acima, não serão observados os domingos e  
         feriados, devendo os mesmos ser contados normalmente. 
          
O usuário em débito, além de sofrer as sanções acima ficará impedido de 
realizar renovação ou trancamento de matrícula, transferências, atestados, 
etc. que efetuar-se-á após a Biblioteca fornecer o “Nada Consta”. 
 
VI. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a. Casos não previstos neste regulamento, serão resolvidos após parecer da 

Biblioteca. 
 
b. Este regulamente deverá ser entregue, uma cópia, a todo usuário inscrito 

na Biblioteca e afixado em vários locais da Biblioteca à vista de a quem 
interessar possa. 

 
 
 
5 BIBLIOGRAFIA PARA O CURSO DE SECRETARIADO 
 

 LIVROS DE SECRETARIADO editora Qtd 

1 Introdução à Teoria Geral da Administração / CHIAVENATO, Idalberto. Campus 8 

2 Comportamento Organizacional / ROBBINS, Stephen P. 
Pearson 

Prentice Hall 
8 

3 Organizações do Conhecimento / ANGELONI, Maria Terezinha. Saraiva 8 

4 Gestão da Inovação Tecnológica / SOUZA NETO, José Adeodato de. 
Paralelo 15 / 

Abipti 
3 

5 Gestão Empresarial – sistemas e Ferramentas / OLIVEIRA, Otávio J. Atlas 3 

6 Gestão Empresarial – O Fator Humano / WOOD JUNIOR, Thomaz. Atlas 3 

7 Gerenciando com as Pessoas / CHIAVENATO, Idalberto. Elsevier 8 

8 
Gestão de pessoas e o novo papel dos recursos humanos nas  

organizações / CHIAVENATO, Idalberto. 
Elsevier 5 

9 Ferramentas do Secretariado Executivo / PORTELA, Keyla C. Almeida. VIENA 5 

10 Estágio Supervisionado - Teoria e Pratica / PORTELA, Keyla C. Almeida. VIENA 5 

11 Business English For Executives / PORTELA, Keyla C. Almeida. VIENA 5 

12 Fundamentos de Economia / VASCONCELLOS, M. A. Saraiva 8 

13 Etiqueta e marketing pessoal/ GRION, Laurinda. Madras 5 



 

 

14 Manual de Economia / Gremaud, et al. Saraiva 5 

15 Dicionário de Economia do século XXI / SANDRONI, P. Record 1 

16 Economia Brasileira: fundamentos e atualidades / LAZANA, Antônio E. T. Atlas 3 

17 Economia Internacional / SALVATORE, Dominick. LTC 3 

18 Comércio Exterior e Negociações Internacionais / SARAPIÃO Jr. Carlos. Saraiva 3 

19 Estratégia de empresas / LOBATO, D.M. et al. FGV 3 

20 Cortesia ao telefone e atendimento ao cliente/ FINCH, Lloyd. Qualitymark 5 

21 
Planejamento estratégico - conceitos, metodologias e práticas.: / 

OLIVEIRA, D. P. R. 
Atlas 3 

22 Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias / FERREIRA; Reis, C.F. 
Pioneira 

Thomson 
2 

23 O processo da estratégia. / MINTZBERG, H. Bookman 3 

24 
Gestão Estratégica de Negócios – Evolução, Cenários / CAVALCANTI, 

M. 

Pioneira 

Thomson 
3 

25 A mesa: arranjo e etiqueta. / SOARES, Proença Esther. Escrituras 2 

26 Etiqueta no trabalho / ROBINSON, David. Clio Editora 5 

27 
Marketing empresarial, industrial e de serviços/ SIQUEIRA,  Antonio 

Carlos. 
Saraiva 2 

28 
Introdução ao secretariado executivo brasileiro / NEVES, Maria da 

Conceição. 
T.mais.oito 5 

29 
 Guia de Secretariado: técnicas e comportamentos / VEIGA, Denize 

Rachel. 
Editora Érica 10 

30 Secretariado administrativo/PACOLA, Eliana Cristina Viena 2 

31 Manual da secretária /HERNANDES, Sônia. MEDEIROS, João Bosco. Atlas 13 

32 Arquivo: teoria e prática / PAES, Marilena Leite. editora FGV 2 

33 Organização de eventos / CESCA, Cleuza G. Gimenez. Summus 5 

34 Secretariado: Dicas & Dogmas/ FIGUEIREDO, VANIA. Thesaurus 5 

35 Onde está o Atendimento / MEDEIROS, Walter . Viena 4 

36 Secretariado - Técnicas e Competências / Cintra, Margarete Aparecida. KCM Editora 2 

37 Gerenciamento de reuniões / MORGAN, Nick. Campus 4 

38 Aprenda a organizar suas reuniões / MILLER, Robert. 
Planet do 

Brasil 
4 

39 O dolár/ SAYAD, João. Publifolha 2 

40 Planejamento e gestão da carreira profissional/ FARIAS, Edvaldo. Sprint 3 



 

 

41 Desenvolvimento das Famílias Empresárias / GARCIA, Volnei Pereira. Qualitymark 1 

42 
A entrevista de Seleção com foco em Competências Comportamentais / 

REIS, Valéria dos. 
Qualitymark 2 

44 Gestão do Clima Organizacional / LUZ, Ricardo. Qualitymark 4 

45 
Plano de Marketing para Micro e pequena empresa / LAS CASAS, 

Alexandre Luzzi 
Atlas 1 

46 Marketing de Eventos / Leonard H. Hoyle Jr. Atlas 2 

47 Empreendedorismo Social / OLIVEIRA, Edson Marques. Qualitymark 2 

48 Quem mexeu no meu queijo /; JOHNSON, Spencer. Record 4 

49 
Empreendedorismo - Dando asas ao espírito Empreendedor / 

CHIAVENATO, Idalberto. 
Saraiva 4 

50 
Cultura Organizacional e Desempenho - Pesquisa, Teoria e Aplicação / 

SANTOS, Neusa Maria Bastos F. 
Stiliano 1 

51 Ética Profissional / SA, Antonio Lopes de. Atlas 4 

52 Logística empresarial/ DONALD, J. Bowersox e David Closs. Atlas 2 

53 
Español profesional - Secretariado / DURÃO, Cedja Balbino e RUANO, 

Maria Angeles. 
Atlas 2 

54 Postura profissional/ GONÇALVES, Rosa. Qualitymark 3 

55 Relações humanas na pequena empresa. Chapman 3 

56 
Metodologia Científica: Guia para eficiência nos estudos/ RUIZ,  João 

Albano. 
Atlas 3 

57 Introdução à Informática: Teoria e prática./ RAMALHO, José Antônio. Berkeley 3 

58 Como Opinar  a Gestão de pessoas/ série sucesso profissional. publifolha 3 

59 Como escrever melhor/ série sucesso profissional. publifolha 3 

60 Como fazer reuniões produtivas/ FORSYTH, Patrick. publifolha 3 

61 Tornando reuniões produtivas/ série sucesso profissional. Publifolha 3 

62 Redigindo ótimos trabalhos/ serie sucesso profissional. Publifolha 3 

63 100 jogos para grupos: uma abordagem psicológica para empresas, 
escolas e clínicas/ YOZO, Ronaldo Yudi K. 

Agora 3 

64 Como lidar com reuniões/ série sucesso profissional. Publifolha 3 

65 Como elaborar projetos de pesquisa/ GIL, Antônio Carlos. Atlas 6 

66 Inglês para secretariado/ GALATI, Elena. Atlas 6 

67 Noções fundamentas para a secretária/ GARCIA, Elizabeth Virag. Summus  3 

68 O Livro azul da secretária moderna/ GUIMARÃES, Márcio Eustáquio. Érica 3 

69 Secretária Eficiente: Prepare- se para o sucesso Desenvolva as sete  
Habilidades/ LINHEMER, Bobbi. 

Novel 2 



 

 

70 Secretária: A parceria de sucesso/ MAERKER, Estf. gente 3 

71 Correspondência comercial em ESPANOL/ ENTERRIA. Josefa Gomes 
de. 

Madrid 3 

72 Correspondência: linguagem e Comunicação/ BELTRÃO, Odacyr, 
Beltrão, Mariusa. 

Atlas 7 

73 Administração de Marketing/ KOTLER. Philip. Pretende Hall 3 

74 Pesquisa de Marketing/ KUMAR,V, Aaker, David A. e Day, Georges. Atlas 2 

75 Administração Básica/ SILVA. Adelphino Teixeira de. Atlas 2 

76 Administração de Marketing/ KOTLER. Philip Pretince Hall 3 

77 Novos Caminhos para as Organização do  Século XXI/ FERNADES, 
Almir. 

Futura 3 

78 Projetos e relatórios em administração/ VERGARA, Sylvia Contant. Atlas 3 

 


