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O presente documento constitui a Proposta de Reformulação da primeira versão do Projeto Pedagógico 

do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, ofertado pelo Campus Cuiabá-Cel. Octayde Jorge da Silva, 

e aprovado pela Resolução do Conselho Superior do IFMT nº 035 de 30 de setembro de 2010 e reconhecido sob 

o registro nº 201209620 e-MEC – Portaria nº 45, de 22 de janeiro de 2015. 

Este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) planeja e orienta a oferta do Curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo, atendendo à legislação educacional vigente e à legislação específica do ensino superior. 

Este documento propõe a formação de cidadãos aptos para atuação na vida, no mundo do trabalho e na 

sociedade em geral, com concepções e pressupostos que estimulam o raciocínio crítico, propiciando uma 

formação técnica e humana contextualizada, que também atenda aos anseios da sociedade. Assim, seus egressos 

devem ser capazes de desenvolver de forma plena, criativa e inovadora as atividades inerentes ao Secretariado 

Executivo, por meio das mais variadas competências. 

Diante do contexto brasileiro e do Estado de Mato Grosso que é dinâmico, flexível e tecnológico, o curso 

de Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo formar estudantes com habilidades de empreendedor, 

negociador, consultor, facilitador, gestor, criador, estratégicas e de agente de mudanças.  

Os conhecimentos da área secretarial têm se revelado eficientes instrumentos de mudanças, articulados 

entre a assessoria, a gestão, a consultoria, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, 

instrumentalizados em termos de idiomas e comunicação geral. Em função disso, cresce a importância dos 

profissionais de assessoria aos quadros de comando, no próprio comando e/ou como 

empresários/empreendedores. 

Diante da importância da formação acadêmica, científica e humanística para o bom desenvolvimento 

da profissão de Secretariado Executivo no Estado de Mato Grosso e no Brasil, estrutura-se este PPC, em sua 

segunda versão. A concepção de educação aqui apresentada é fundamentada em uma compreensão de uma 

pedagogia focada na cidadania, na formação integral, no desenvolvimento de competências profissionais, em 

sintonia entre o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como na interdependência entre os indivíduos, a sociedade 

e a natureza. 

Este documento é o resultado, portanto, da colaboração e da participação de uma equipe 

multiprofissional formada por especialistas da área acadêmico-pedagógica do IFMT – Campus Cuiabá, com 

conhecimento e prática na área de Secretariado Executivo, constituindo-se como o referencial teórico-

metodológico e ferramenta de gestão educacional pedagógica para orientar as ações formativas dos profissionais 

dessa área. 

Professora Ma. Tatiane de Oliveira 
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo 

IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
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2. DETALHAMENTO DO CURSO 

 

Identificação do Curso 

Denominação do Curso Secretariado Executivo 

Formação Profissional Bacharel em Secretariado Executivo 

Eixo Tecnológico Gestão e Negócios 

Nível do curso Bacharelado 

Modalidade e Duração Presencial - 3 anos (com 5,68% EaD) 

Área do conhecimento Ciências Sociais Aplicadas 

 Regime de Matrícula Semestral 

Forma de Ingresso Por meio de processo seletivo duas vezes ao ano, publicado em edital. 

Vagas 35 (trinta e cinco) semestral e 70 (setenta) anual 

Turno  de Funcionamento Noturno 

Número do ato de 
reconhecimento do curso: 

Resolução do Conselho Superior do IFMT nº 035 de 30 de setembro de 
2010; 
Reconhecido sob o registro nº 201209620 e-MEC – Portaria nº 45, de 
22 de janeiro de 2015. 

Requisitos para ingresso  Possuir Ensino Médio Completo 

Carga Horária 2496 Horas 

Tempo ideal de integralização Mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos 

PPC 1ª Versão do PPC (2009), 2ª Versão (2020)  

Instituição Responsável IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva 

 

Este Projeto Pedagógico está alicerçado nas diretrizes institucionais e nos princípios pedagógicos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, bem como no Catálogo Nacional de 
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Cursos Técnicos (MEC, 2016). As diretrizes específicas do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo foram 

elaboradas a partir das unidades de formação de base comum e das unidades de formação técnica/profissional, 

tendo como referência o seguinte perfil profissional de conclusão: 

 
planeja e organiza os serviços de secretaria. Assessora executivos, diretores e suas respectivas 
equipes de forma a otimizar os processos. Executa atividades de eventos, serviços 
protocolares, viagens, relações com clientes e fornecedores. Redige textos técnicos. Gerencia 
informações. Coordena as pessoas que fazem parte de sua equipe. Auxilia na contratação de 
serviço de terceiros. Acompanha contratos de serviços e o cumprimento dos prazos de 
execução das atividades. Levanta informações de mercado para tomadas de decisão. Controla 
arquivos e informações. Supervisiona a execução das decisões. Realiza a comunicação interna 
e externa. Decide sobre a rotina do departamento em que opera. Avalia e emite parecer 
técnico em sua área de formação (MEC, 2016). 

 

Sendo assim, o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo atende a diferentes perfis de 

desempenho, conforme o momento socioeconômico cultural de uma sociedade que se apresenta em constantes 

mudanças. Um curso capaz de atender às demandas do mercado, formando um profissional flexível, possuidor 

de autonomia intelectual e de conhecimentos para atuar nos diversos setores do mercado e em todas as áreas 

concernentes à profissão, em especial a atuação dos quatro pilares que regem a profissão, sendo de assessor, 

gestor, empreendedor e consultor. 

 

2.1 Logomarca oficial 

 Em 2020 foi realizado um concurso entre os estudantes, egressos e professores do Curso de Bacharelado 

em Secretariado Executivo para escolher a logomarca que seria utilizada de forma oficial e identificar o Curso. 

Foram apresentadas 4 propostas desenvolvidas pelo professor do DAS, Júlio Correa de Resende Dias Duarte. O 

lançamento para a divulgação da logomarca vencedora foi realizado no dia 03.11.2020, durante a Semana 

Acadêmica de Secretariado Executivo (SEMASEC-2020) e será uma importante ferramenta para a identidade 

visual do Curso. Abaixo encontra-se a logomarca, que será utilizada junto com a logomarca do IFMT, conforme 

votação do concurso. 
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

3.1 Perfil Institucional 

 

MISSÃO DO IFMT 

“Educar para a vida e para o trabalho.” 

 
 

VISÃO DO IFMT 

“Ser uma instituição de excelência na educação profissional e tecnológica, qualificando pessoas para o 
mundo do trabalho e para o exercício da cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na 

extensão.” 

 
 

VALORES DO IFMT 

Ética 
(Fundamental para as relações saudáveis) 

Transparência 
(Um direito constitucional) 

Profissionalidade 
(Na busca contínua pela qualidade) 

Inovação 
(Utilizando das experiências para forçar-se no futuro) 

Empreendedorismo 
(Necessário para manter o propósito) 

Sustentabilidade 
(Respeitando a sociedade e o planeta) 

Humanidade 
(A dignidade da pessoa humana acima de tudo) 

Respeito à diversidade 
(Reconhecemos as diferenças para alcançar a 

igualdade) 

Inclusão 
(Diversidade e diferenças tratadas com equidade) 

Democracia participativa 
(Por um fazer coletivo) 

 

3.2 Histórico do IFMT 

 
A história do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) começou no ano de 1909, quando se iniciaram as 

primeiras experiências em educação profissional e tecnológica no País. Nesse ano foi criada a Escola de 

Aprendizes e Artífices de Mato Grosso onde atualmente funciona o Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 

Depois disso, no ano de 1943, foi concebido o Aprendizado Agrícola de Mato Grosso, em Santo Antônio do 

Leverger que funciona atualmente no Campus São Vicente. Já no ano de 1980 foi criada a Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres, atualmente Campus Cáceres. Após algumas mudanças de nomenclatura, chegamos ao ano 
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de 2008 com três centros de referência em educação profissional no estado (CEFET), bem como com a 

implantação das unidades de ensino descentralizadas (Uned) no bairro Bela Vista (Cuiabá) e nos municípios de 

Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, Barra do Garças e Rondonópolis. Até que, na data de 

29 de dezembro de 2008, a Lei 11.892 cria os Institutos Federais em todo o País. Em Mato Grosso, a junção das 

três autarquias – Cefet Mato Grosso (em São Vicente), o Cefet Cuiabá (em Cuiabá) e Escola Agrotécnica Federal 

de Cáceres cria o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que, desde então, em um processo de expansão e 

interiorização, alcançou diversas outras localidades, tais como Primavera do Leste, Várzea Grande, Alta Floresta, 

Diamantino, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Sorriso, Sinop, Guarantã do Norte, Barra do Garças, Campo 

Novo do Parecis, Rondonópolis, Pontes e Lacerda e Confresa 

Atualmente, o IFMT é uma Instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino. Vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. O IFMT tem no estado de Mato Grosso 

a sua área de atuação geográfica e conta com 19 campi. Hoje, possui aproximadamente 25 mil alunos nos mais 

de 100 cursos distribuídos nos seguintes níveis, modalidades e formas de oferta: superior (bacharelado, 

licenciatura e tecnologias), pós-graduação (especializações e mestrados), técnico (com ensino médio integrado, 

subsequente, concomitante e Proeja), educação a distância (UAB e Profuncionário), além dos cursos de curta 

duração, como o FIC (Formação Inicial e Continuada). 

 

3.3 Caracterização do Campus Cuiabá 

 

FILOSOFIA DO IFMT - CAMPUS CUIABÁ 

“O IFMT – Campus Cuiabá propõe ser uma escola inclusiva, compromissada com a educação pública, 
objetivando formar cidadãos plenos, preparados para um mercado de trabalho em constante 

mudança, estimulado à investigação científica, a novos conhecimentos proporcionados pelo avanço 
tecnológico.” 

 

O IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva tem por finalidade formar e qualificar profissionais 

no âmbito da educação integral, profissional técnica e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores 

produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a 

formação continuada. Atualmente, este Campus oferta cursos Técnicos Integrados, cursos Técnicos 

Subsequentes, cursos Superiores, cursos de Pós-graduação, cursos de Formação Inicial e Continuada, em diversas 

áreas do conhecimento.  
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São características do IFMT - Campus Cuiabá: oferta de educação profissional e tecnológica; atuação 

prioritária na área tecnológica nos diversos setores da economia; Conjugação no ensino, da teoria com a prática; 

Articulação verticalizada e integração da educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia; Oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando-se em 

consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico; Realização de pesquisas 

aplicadas, projetos de extensão e prestação de serviços; Integração das ações educacionais com as expectativas 

da sociedade e as tendências do setor produtivo. 

 

3.4 Justificativa 

O Estado de Mato Grosso vivencia um momento importante em sua história, especialmente com relação 

ao seu desenvolvimento socioeconômico que hoje passa necessariamente pelo agronegócio, mas também pelo 

setor de serviços, onde mais especificamente, encaixa-se o perfil do egresso do curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo. 

A região metropolitana congrega a capital Cuiabá e a segunda maior cidade do estado, é a vizinha Várzea 

Grande. Juntas formam um aglomerado de quase 1 milhão de pessoas (IBGE, 2019), sendo a região mais habitada 

do estado e com as melhores infraestruturas de transporte, a citar a rodoviária de Cuiabá e o aeroporto 

Internacional de Várzea Grande, assim como infraestrutura de comunicação, saúde, finanças. Não obstante, uma 

pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019), apontou que o Secretariado é uma das 

profissões com menos possibilidade de ser totalmente automatizada, haja vista que esse profissional tem um 

perfil criativo e de análise crítica, desse modo, dificilmente será substituído em sua integralidade, pela tecnologia. 

Atualizado com esta realidade do mundo do trabalho, o IFMT implantou e implementou o curso superior 

de Bacharelado em Secretariado Executivo no ano de 2010, com vistas ao aumento do número de profissionais 

habilitados no estado do Mato Grosso com formação específica e multidisciplinar e até o segundo semestre de 

2020, formou em média, mais de 222 profissionais Bacharéis em Secretariado Executivo. 

Por fim, esta reestruturação do PPC passou por alterações, seguindo as orientações e recomendações 

dadas por comissão de avaliação e reconhecimento do curso do Ministério da Educação (MEC), por ocasião de 

sua visita no ano de 2014, bem como nas  disposições legais das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo - Resolução CNE nº 2, de 18 de junho de 2007; Regulamentos da 

Instituição (Regimento Interno Geral, Regulamento Didático vigente (Resolução nº 081 de 26 de novembro de 

2020), Regulamento de sistema de monitoria, regulamento de atividades complementares e regulamento de 

capacitação docente), Decreto nº 5.626/2005 – disciplina de Libras; Lei n° 9.394/96, com a redação dada pelas 

Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 e da Resolução CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 

03/2004, que trata da Educação das Relações Étnicorraciais e para Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena; e na Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012, que trata da Educação em Direitos Humanos. 
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Em síntese, as principais alterações foram a revisão dos componentes curriculares (disciplinas) que 

podem ser comparadas na matriz I anterior e a matriz II proposta nesta reformulação mais à frente, realizada por 

meio de comissão (Portaria nº 211/2020 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 4 de novembro de 2020), com 

professores do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo e demais cursos, mas das áreas correlatas. Houve 

revisão da carga horária prática (estágio supervisionado), no processo de orientação desses estágios e na ementa 

da disciplina Diretrizes do Estágio Supervisionado, no 4º semestre.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está vinculado à disciplina com este mesmo nome, no 6º 

semestre e deverá ser iniciado e concluído durante a vigência dessa disciplina, concomitante à orientação de um 

professor/orientador. Cada etapa está detalhada à frente, neste projeto. 

Ademais, optou-se nesta reformulação pela carga horária de 5,68% de Educação a Distância (EaD), 

também chamada abreviadamente de modalidade a distância, por oferecer aos estudantes, além de outros 

fatores, flexibilização e otimização no tempo de estudo, haja vista que muitos estudantes deste curso trabalham 

até às 18h ou mais, e por isso chegam atrasados nas primeiras aulas da noite, além de diminuir o impacto 

financeiro com transporte e alimentação. Outrossim, o tempo que seria de aula presencial pode ser utilizado 

para estudos/pesquisas em outros espaços do próprio campus, como por exemplo a biblioteca e/ou sala 

Departamento da Área de Serviços (DAS), ambas com equipamentos de internet e conectividade, o que também 

oportuniza a criação de cultura tecnológica. Desse modo, os estudantes podem aprender a utilizar ferramentas 

tecnológicas que fazem parte do cotidiano da profissão de secretariado executivo, além do ambiente virtual de 

aprendizagem, estudos e pesquisas mais autônomas. 

Conforme Regulamento Didático vigente, “EaD é uma modalidade educacional em que o processo de 

ensino e aprendizagem também ocorre quando estudantes e profissionais da educação, dispostos em lugares e 

tempos diversos, desenvolvem atividades educativas mediante a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação”, e “os cursos, em seus diversos níveis de ensino, poderão ofertar componentes curriculares na 

modalidade a distância, a fim de”:  

 

I. proporcionar ao estudante uma modalidade que desenvolve a organização e a autonomia de 

aprendizagem;  

II. flexibilizar horários para estudos do estudante;  

III. integrar a oferta de componentes curriculares comuns entre cursos e a oferta em rede; 

IV. introduzir métodos e práticas de ensino e de aprendizagem que incorporem o uso integrado de 

tecnologias da informação e comunicação para realização de objetivos pedagógicos. 
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3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo Geral 

 - Proporcionar aos estudantes do curso de Secretariado Executivo 

conhecimentos específicos da área secretarial, além de conhecimentos 

generalistas que priorizem o trabalho analítico, criativo, reflexivo, 

empreendedor e tecnológico, atendendo as demandas da sociedade. 

3.5.2 Objetivos Específicos 

 
- Propiciar acesso à fundamentação teórica/prática a fim de executar assessoria 

com foco nos objetivos e metas da organização; 

- Promover formação de profissionais habilitados a redigir e interpretar textos 

especializados em língua materna e estrangeira para atender às necessidades 

de comunicação da organização; 

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

crítico e analítico, operando com valores éticos; 

- Oportunizar visão holística organizacional para efetivo exercício de funções de 

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

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

- Fomentar práticas empreendedoras que promovam o desenvolvimento da 

sociedade no âmbito das organizações; 

- 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; 

- Viabilizar ações que estimulem o desenvolvimento de projetos na área 

secretarial para melhor qualidade e produtividade dos serviços, identificando 

necessidades e equacionando soluções; 

- Oportunizar atividades que possibilitem compreensão dos impactos nos 

ambientes jurídicos, econômicos, sociais, ambientais e políticos na 

organização. 

- Oportunizar aprendizagens por meio de tecnologias digitais da informação e 

comunicação. 
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- Desenvolver habilidades de trabalho secretarial a distância, utilizando as 

tecnologias; 

Integração - Oportunizar atividades integradoras por meio dos eventos semestrais, que 
envolvam os componentes curriculares e seus conteúdos, bem como outros 
elementos pedagógicos como a pesquisa e a extensão.   

Cidadania - Possibilitar uma formação para o exercício da cidadania, por meio de uma 
compreensão social crítica, em busca da autonomia do educando, da 
colaboração, da educação dialógica, que respeite o meio ambiente, às 
diferenças, diversidades, culturas, identidades, sexualidades, classes, os 
gêneros, os portadores de deficiências, que seja antirracista entre outros.  

Felicidade - Estimular a capacidade humana de conhecer a si mesmo, em busca da 
felicidade individual e coletiva. 

 

3.6 Diretrizes e Legislação 

 

A organização curricular do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo atende às determinações 

legais presentes nos seguintes documentos: 

 

- Constituição Federal, art. 205, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

- Lei 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- SINAES; 

- Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 

do ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 

- Lei 11.741, de 16 de julho de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da 

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica; 

- Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes; 

- VIII.  Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; 

- Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009 sobre a ocupação de vagas simultâneas em cursos ofertados 

por instituições públicas. 
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- Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os Art. 39 a 41 da LDB 

9.394/1996, sobre a educação profissional; 

- Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que insere LIBRAS como componente curricular 

obrigatório nos cursos de licenciaturas; 

- Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de 

pós-graduação no sistema federal de ensino 

- Resolução CNE/CES n° 02, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial. 

- Resolução CNE/CP n° 03, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia; 

- Referências Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelados e Licenciaturas (Minuta). Brasília, 

agosto de 2010; 

- Portaria Nº 21, de 21/12/2017; Portaria Nº 22, de 21 12/2017; Portaria Nº 23, de 21/12/2017. 

- Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os Art. 39 a 41 da LDB 

9.394/1996, sobre a educação profissional; 

- Portaria MEC N°1.383 de 31 de outubro de 2017, que aprova, em extrato, os indicadores do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento nas modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes. 

- Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

- CF/88, art. 205, 206 e 208, NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 

5.296/2004, 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003 que tratam das condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

- Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (nos termos da Lei n°.9.394/96, com redação dada pelas Leis n°. 

10.639/2003 e n° 11.645, de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP n. 3/2004). 

- Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP n° 

08, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP n°. 1, de 30/05/2012. 

- Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

- Núcleo Docente Estruturante (NDE), Resolução CONAES n° 01, de 17/06/2010. Resolução n° 002, de 

14/05/2012 do IFMT Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, que aprova o Regimento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) dos cursos de Graduação Bacharelado e de Tecnologia. 
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- Disciplina de Libras (Dec. N. °5.626/2005), que será ofertada de forma eletiva com carga horária de 34 

horas. 

- Política de Educação Ambiental, respaldada na Lei 9.795, de 27/04/199, e Decreto n. ° 4.281, de 

25/06/2002. O curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT Campus Cuiabá oferece a 

disciplina Responsabilidade Socioambiental no 6° semestre, contemplando a legislação vigente. 

- Lei nº 11.892/2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências;  

- Decreto nº 9.057/2017 que Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

- Portaria 2177/2019 que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - 

EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

- Regulamento Didático vigente - Resolução nº 081 de 26 de novembro de 2020; 

- Decreto nº 9235, de 15 de dezembro de 2017, no seu artigo n°47, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 

 

3.7 Requisitos de Acesso ao Curso e Matrícula 

 

O ingresso ao curso de Bacharelado em Secretariado Executivo será realizado de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, tendo como 

condição fundamental que o aluno ingressante tenha concluído o Ensino Médio. 

O ingresso nos cursos de Educação Superior do IFMT dar-se-á mediante processo seletivo, com formas 

e critérios estabelecidos em edital específico. No edital do processo seletivo, publicar-se-á o número de vagas, 

por curso e turno, e os requisitos de acesso, obedecendo, rigorosamente, ao estabelecido no projeto pedagógico 

do curso para o qual o candidato se inscreverá. 

São formas de processo seletivo para o ingresso nos Cursos Superiores de Graduação do IFMT: 

 

I- exame de Vestibular; 

II- sistema de Seleção Unificada-SiSU, de responsabilidade do MEC; 

III- processos simplificados para vagas remanescentes do primeiro período letivo do curso; 

IV- reopção de curso (transferência interna); 

V- transferência externa; 

VI- portador de diploma de graduação; e 

VII- convênio/Intercâmbio. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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As vagas a serem destinadas para ingresso por reopção de curso, transferência externa e portador de 

diploma de graduação, para ingresso a partir do segundo período letivo dos cursos, serão geradas por: 

 

I- evasão; 

II- transferência para outra instituição; 

III- transferência de turno; 

IV- reopção de curso ou transferência interna; e 

V- cancelamento de matrícula. 

 

 A coordenação do curso junto com os professores do curso, da direção de ensino, da direção do campus e 

demais envolvidos, estará atenta para cumprir as metas do PNE que são: 

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 

líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 20% (vinte por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por 

cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

O planejamento inicial é manter e melhorar a qualidade do curso, envolvendo o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com respaldo também da curricularização da extensão que está considerada a partir desta 

reformulação do PPC, além do incentivo e apoio aos professores que estão ou pretendem fazer cursos de pós-

graduação e/ou qualificação.  

 

3.8 Público Alvo 

O Curso Bacharelado em Secretariado Executivo tem como público alvo estudantes da rede pública e 

privada, que possuem Ensino Médio Completo e buscam a formação acadêmica-profissional, bem como uma 

educação cidadã, pública, gratuita e de qualidade. 

 

3.9 Transferência 

 

O Regulamento Didático vigente institui as modalidades de transferência entre os Campi, dentro do 

próprio Campus ou ainda entre instituições, podendo ocorrer das seguintes maneiras: 
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- Transferência Interna;  

- Transferência Externa;  

- Transferência Ex-offício; 

 

A Rematrícula, o desligamento e o cancelamento de matrícula devem ser realizados também de acordo 

com o Regulamento Didático vigente. 

 

4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

4.1 Política de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

O IFMT, por meio de sua política de ensino, oferece cursos e programas de formação inicial e 

continuada, de educação profissional técnica de nível médio e de educação superior de graduação e de pós-

graduação, desenvolvidos de forma articulada à pesquisa e à extensão. As práticas de ensino são norteadas pelos 

princípios da igualdade, da ética, da identidade, da diversidade cultural, da sustentabilidade, da 

interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da educação como processo de formação para a 

vida e para o trabalho, por meio de uma concepção filosófica de sociedade, de ser humano, de cidadania e de 

trabalho. 

A pesquisa, no âmbito do IFMT, é considerada fundamental para a formação humana e constitui parte 

do processo educativo, buscando a produção, a inovação e a difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos, 

artístico-culturais e desportivos, articulando-se ao ensino e à extensão e envolvendo todos os níveis e 

modalidades de ensino, ao longo de toda a formação cidadã e profissional. Tendo como compromisso o 

desenvolvimento socioeconômico, a Diretoria de Pesquisa, Inovação e Extensão do Campus Cuiabá promove o 

desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa, articulando-se com órgãos de fomento e destinando 

parte de seu orçamento institucional às ações de pesquisa. Assim, são desenvolvidas ações com o apoio à 

iniciação científica, a fim de despertar o interesse pela pesquisa e instigar os estudantes na busca de novos 

conhecimentos. 

As ações de extensão do IFMT buscam realizar diálogos entre esta instituição de ensino e a comunidade, 

proporcionando transformações à sociedade. Estas iniciativas constituem um processo educativo, científico, 

cultural e de inovação, que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável. Para isso, são promovidos 

o desenvolvimento de programas e projetos de extensão, articulando-se com órgãos de fomento e consignando 

em seu orçamento recursos para esse fim. 

 

4.2 Atividades de Nivelamento 

 

O nivelamento no IFMT tem como objetivo atender e preencher possíveis lacunas na formação que 

antecede o ensino superior, para que o estudante ingressante possa relembrar conteúdos importantes e 
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indispensáveis à sua formação. Proporciona aos estudantes, por meio de estudos e de atividades, rememorar 

conteúdos já aprendidos ou ainda, a apreensão de conteúdos superficialmente trabalhados no Ensino Médio. 

Muitos docentes do nível superior, constatam em alguns estudantes, a carência de organização do 

pensamento, de sistematização das ideias, sobretudo na produção de textos, com erros gramaticais e 

ortográficos básicos ou ainda, lacunas no raciocínio matemático, falta de conhecimento básico de informática, 

desconhecimento da modalidade EAD, fato este que, não sendo sanado, poderá prejudicar o sucesso 

estudante. Por esta razão, o Nivelamento tem como propósito fornecer ferramentas aos ingressantes 

oportunizando que estes se sintam partícipes do meio estudante ao perceberem que o IFMT está envolvido 

com sua caminhada acadêmica e no seu sucesso dentro do curso escolhido, propiciando um melhor 

aproveitamento do curso, desenvolvendo diferentes habilidades e, consequentemente minimizando os níveis 

de evasão e insucesso estudante.  

 

Tais atividades poderão ser ofertadas por meio de: 

 

a) Projetos de ensino elaborados pelo corpo docente do curso, voltados para questões específicas de 

ensino aprendizagem; 

b) Programas de educação a distância, oferecendo nivelamento de áreas como matemática, 

informática, língua portuguesa, dentre outros temas em que os estudantes tenham tido insuficiência de 

formação em sua vida escolar pregressa. 

c) Outras atividades formativas promovidas pelo curso, para além das atividades curriculares que 

buscam diminuir as dificuldades dos estudantes. 

 

A coordenação deste curso incentivará os professores do curso a desenvolverem projetos de ensino 

voltados às temáticas do curso, principalmente nas temáticas que geralmente os estudantes encontram mais 

dificuldades e que se relacionam com o curso como uma oportunidade também de nivelamento.  

A título de exemplo, desde junho de 2020 está em andamento o Projeto de Ensino: Técnicas 

Profissionais Contemporâneas, aprovado pela diretoria de ensino do campus, por meio do Ofício nº 35/2020 

- CBA-DAS/CBA-ENS/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, que desenvolve minicursos EAD, exclusivos para os estudantes 

de Bacharelado em Secretariado Executivo. Os egressos também são convidados e podem participar. Este 

projeto, idealizado e coordenado pela professora de Secretariado Executivo, Tatiane de Oliveira, até o 

momento desenvolveu os seguintes minicursos, para mais de 100 estudantes e egressos: código de ética no 

secretariado; língua portuguesa básica para secretariado executivo; trabalho de conclusão de curso no 

secretariado executivo; escrita criativa no secretariado executivo e matemática básica para secretariado 

executivo.  
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4.3 Políticas de Apoio ao Estudante e Controle de Evasão 

 

O fenômeno da evasão no ensino superior é conhecido em nível nacional. Considerada um fator 

multiforme a evasão é motivada tanto por fatores internos quanto externos à instituição de ensino. No IFMT, a 

Comissão de Permanência e Êxito dos Estudantes também apresentou índices bastante preocupantes quanto à 

evasão no campus Cuiabá. 

A partir desses índices, foram propostas ações objetivando a mitigação dos fatores que influenciam o 

abandono dos cursos no campus (retenção, dificuldades relativas à formação escolar anterior, dificuldade de 

adaptação aos estudos e dificuldade financeira), quais sejam: 

 

- Acompanhamento diário pelos docentes durantes as aulas; 

- Oferta de aulas complementares e projetos de ensino objetivando a superação das dificuldades relativas 

à formação escolar anterior e o acompanhamento dos componentes curriculares do curso; 

- Mapeamento mensal de frequência dos discentes, 

- Publicação de editais para auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-moradia para discentes em 

vulnerabilidade social; 

- Acompanhamento de discentes com baixo rendimento acadêmico e/ou infrequência escolar pela 

Coordenação de Curso e equipe pedagógica do campus. 

 

A Coordenação de Apoio ao Estudante (CAE) coordena diversas ações voltadas ao controle de evasão, 

dentre elas, o desenvolvimento, a gestão e a avaliação dos programas de Assistência Estudantil disponíveis aos 

estudantes que têm o propósito de contribuir com a ampliação das condições de acesso, permanência e êxito 

dos estudantes.  

Os recursos para a Assistência Estudantil são disponibilizados pelo Governo Federal por meio do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e regulamentado pelo Decreto Nº 7.234/2010. No IFMT, a 

Política de Assistência Estudantil foi implantada pela Resolução CONSUP nº 94/2017 e regulamentada pela 

Resolução CONSUP nº 95/2017. O Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, oferta os seguintes auxílios 

estudantis: 

 

1.    Auxílio Moradia: Destinado a assegurar o repasse de auxílio financeiro para contribuir com despesas 

mensais referentes a moradia de estudantes oriundos de outros municípios ou aqueles(as) residentes 

na região metropolitana em condições de vulnerabilidade socioeconômica. 

2.    Auxílio Alimentação: Visa garantir o acesso equânime ao refeitório e à alimentação adequada e 

possibilitar aos estudantes acesso à alimentação no período em que estão no Campus, contribuindo 

com a permanência e o êxito do estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

3.    Auxílio Transporte (Municipal e Intermunicipal): Tem por finalidade assegurar aos estudantes 

condições de deslocamento para desenvolver suas atividades acadêmicas, na perspectiva de garantia 
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do direito constitucional de acesso, permanência e conclusão com sucesso do curso iniciado. Podem 

concorrer a este auxílio os estudantes que não residem em Cuiabá e, portanto, não têm o passe livre 

disponível. 

4.   Auxílio Cultura: consiste no repasse financeiro para contribuir com as despesas do estudante deste 

Campus que participa de atividades artísticas e/ou culturais, por intermédio de processo seletivo. 

 

Para acessar esses auxílios, o estudante deve se inscrever por meio de editais no início de cada 

ano/semestre letivo, no qual constam os requisitos e documentos necessários para a participação. Estes editais 

são disponibilizados no site do Campus Cuiabá, na página da CAE, nas redes sociais e nos murais do Campus.  

A seleção dos inscritos para os auxílios é feita mediante análise socioeconômica, sob a coordenação do 

Assistente Social/Presidente da Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil. 

 

4.4 Atendimento ao discente 

 

 

 A Coordenação do Curso de Secretariado Executivo está disponível em média 20 horas presenciais no 

campus e os horários disponíveis para atendimento aos estudantes e professores, consta fixado na recepção do 

Departamento de Área de Serviços (DAS) e no início do semestre é divulgado a todos estudantes e professores. 

 A secretaria das coordenações de curso é uma seção que fornece suporte ao trabalho dos coordenadores 

de curso do DAS, o qual conta com servidores técnico-administrativos e um técnico em assunto educacional 

disponíveis durante o turno matutino, vespertino e noturno. 

 A função da secretaria das coordenações de curso é também auxiliar os discentes para que, mesmo na 

ausência do coordenador, diversos assuntos possam ser encaminhados, agilizando os trâmites e solicitações dos 

discentes. 

 Para o atendimento ao discente, o IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva possui um 

consultório médico-dentário, o campus também conta com psicólogo, assistente social, com o Núcleo de 

Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) e a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

(DREC). 

  

4.5 Mobilidade Acadêmica e Relações Internacionais 

 

A Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais (DSRI) é o órgão responsável pela elaboração da 

política de cooperação internacional do Instituto Federal de Mato Grosso. Esta diretoria responde pelos contatos 

internacionais da Instituição, acordos de cooperação e convênios internacionais assumidos pelo IFMT, bem como 

pela representação e cooperação com as outras instituições brasileiras. Seu objetivo é promover, coordenar e 
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consolidar a política de cooperação internacional do IFMT como estratégia de crescimento institucional e de 

qualificação acadêmica. 

A DSRI possui acordo/memorando de entendimento com 21 instituições internacionais, sendo 14 

internas e 7 externas, por meio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – CONIF. O estudante com interesse em realizar um intercâmbio internacional para uma 

dessas instituições, deve entrar em contato com a DSRI para verificar a disponibilidade de vagas ofertadas pelos 

parceiros estrangeiros. Outra possibilidade é a participação nos editais de seleção para mobilidade internacional, 

ofertados ao longo dos anos letivos, sendo esses com custeio previsto pelo próprio IFMT. 

 

4.6 Atendimento a pessoas com necessidades educacionais especiais 

 

O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) é vinculado à Coordenação de 

Políticas de Diversidade e Inclusão - CPDI/Reitoria e, no âmbito do Campus, à Diretoria de Ensino, sendo formado 

pela equipe multiprofissional do Campus, lotada na CAE, bem como demais servidores da Comunidade Escolar, 

constituída mediante Portaria emitida pelo Campus Cuiabá. 

O NAPNE visa a articulação de pessoas e instituições, envolvendo gestores, sociólogos, psicólogos, 

pedagogos, assistentes sociais, orientadores educacionais, técnicos administrativos, técnicos em assuntos 

educacionais, docentes, discentes e pais, com o objetivo de criar na instituição a cultura da "educação para a 

convivência", aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a quebra das barreiras arquitetônicas, 

educacionais e atitudinais. 

Objetivos do NAPNE: 

a) Sensibilizar a comunidade escolar para a convivência com a diversidade e a promoção da 
acessibilidade física, pedagógica, atitudinal e comunicativa;   

b) Identificar e atender às pessoas com necessidades específicas do IFMT;   

c) Conhecer, na comunidade interna, as pessoas com necessidades específicas; 

d) Promover a inclusão de pessoas com necessidades específicas no IFMT e no mundo do trabalho; 

e) Estabelecer parcerias com instituições, órgãos representativos e de atendimento às pessoas com 
necessidades específicas; 

f) Acompanhar a aplicação da legislação vigente relativa aos direitos das pessoas com necessidades 
específicas. 

Para cumprimento destes objetivos, o NAPNE oferta os seguintes serviços: 
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1. Apoio psicopedagógico especializado para estudantes com deficiência e necessidades específicas; 

  

2. Realização de oficinas e rodas de conversa sobre necessidades específicas; 

3. Oferta anual de oficina de LIBRAS para iniciantes;   

4. Avaliação para a concessão de armários de forma emergencial, mediante a apresentação de laudo 

médico; 

5. Promoção, articulada com a CAE e demais setores do Campus, de palestras, seminários e demais 

ações formativas e intervencionais sobre necessidades específicas e inclusão. 

Legislação específica: 

- Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com deficiência. 

- Lei nº 10.098/2000 - Lei de Acessibilidade. 

- Lei nº 12.764/2012 - Lei de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtornos do Espectro 

Autista. 

- Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA. 

- Lei nº 13.185/2015 - Institui o Programa de Combate à Intimidação. Sistemática (Bullying). 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

5.1 Perfil do Egresso 

 

Em consonância à Resolução DCN para o curso de graduação em Secretariado Executivo, ao egresso 

do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo é proposta uma formação generalista, específica, técnica, 

científica, cidadã e humanista. A partir disso, este profissional deverá ter condições para assessorar pequenas 

a grandes empresas, públicas ou privadas, multinacionais, em todos os níveis hierárquicos, em diversos ramos 

de atividades e áreas, com conhecimentos sólidos em gestão e língua portuguesa, e conhecimentos 

intermediários de inglês e espanhol, inclusive de forma remota, considerando as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC’s), com habilidades e competências digitais desenvolvidas durante o curso, 

como por exemplo o uso de diferentes sistemas, aplicativos, programas, computadores, mídias sociais etc. 

Além de ter capacidade de análise crítica, inovadora, criativa, reflexiva e tecnológica para antecipar e resolver 

problemas com ética, técnica e responsabilidade socioambiental, e conhecimentos iniciais para realizar 

pesquisas acadêmicas-científicas.  

 

Em resumo, o curso prepara o Secretário Executivo como: 
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- assessor executivo, sendo o agente executor e multiplicador mais próximo dos centros de 

deliberações dos processos decisórios; 

- gestor, aquele que veicula a prática do exercício de atribuições e responsabilidades das funções de 

Secretário Executivo; 

- empreendedor, aquele que promove as ideias e as práticas inovadoras, que demonstra 

competências para implantar resoluções alternativas e inovadoras, bem como capacidade crítica, reflexiva e 

criativa; 

- 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, 

empreendedoras e 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). 

 

Nesta perspectiva, tomando como base toda a fundamentação exposta, o curso deverá formar 

profissionais capacitados a: 

 

- Compreender a organização e sua cadeia produtiva, seus objetivos e suas políticas; 

- Assessorar gestores com sólido domínio sobre planejamento, organização, direção, controle e 

comunicação verbal e escrita, organizando suas atividades, estabelecendo métodos próprios e gerenciando seu 

tempo e espaço de trabalho; 

- Aplicar as técnicas secretariais inovadoras; 

- 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; 

- Conhecer e orientar as organizações quanto à gestão de documentos e arquivos, físicos e eletrônicos; 

- Atuar de forma empreendedora, detectando problemas e encontrando soluções para as principais 

questões de sua área, por meio de ideias 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; 

- Compreender os aspectos jurídicos, econômicos, contábeis, sociais e financeiros da organização; 

- Relacionar a teoria e a prática no exercício da atividade profissional. 
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Campo de atuação: 

 

Este profissional pode atuar como secretário executivo em empresas privadas nacionais, 

internacionais e multinacionais, em órgãos do poder público e consulados, bem como atuar de forma 

empreendedora na prestação de serviços no âmbito dos seus conhecimentos secretariais de gestão e 

consultoria para as organizações. 

 

Acompanhamento de egresso: 

 

A política de acompanhamento de egressos do IFMT é instituída pela Resolução CONSUP n° 143/2017 

e consta no Regulamento Didático vigente.  

Conforme o PDI vigente, o IFMT disponibiliza aos egressos ambiente específico para profissionais 

formados, para que esses egressos possam se manter em contato uns com os outros e ainda, possam constituir 

grupos de discussão, visando a troca de experiências profissionais, publicações técnicas e científicas, e 

também para divulgar oportunidades de trabalho e de aperfeiçoamento profissional. Para tanto, o IFMT 

dispõe de Programa de Acompanhamento dos Egressos, com o objetivo de manter uma linha permanente de 

estudos e análises, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da 

formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho. O Programa de Acompanhamento dos 

Egressos conta ainda com uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a 

promoção de um relacionamento contínuo entre o IFMT e seus egressos; e mecanismos para avaliar a 

adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

Especificamente, o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, por meio da coordenação do 

curso, mantém contato com os egressos por meio das redes e mídias sociais, onde convida, estimula e 

oportuniza a participação deles em todos os eventos realizados pelo curso, tais como: Semana Acadêmica do 

Secretariado (SEMASEC) que acontece anualmente, na Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX), nos 

cursos e projetos de extensão, projetos de ensino, entre outros eventos dentro e fora do campus, na área 

secretarial. Além da coordenação deste curso, os professores mantêm contato com os egressos e também 

estimulam a participação deles, inclusive durante o desenvolvimento das aulas com participação desses 

egressos, onde têm a oportunidade de trocar experiências e vivências com estudantes do curso. 

 

5.2 Organização Curricular 

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), preconiza, em seu Capítulo IV, Art. 43º, V. que a educação superior tem por finalidade: 
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suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; (LDB, 1996). 

 

Ainda seguindo a discussão sobre a integração dos conhecimentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para os cursos de Graduação em Secretariado Executivo (2005), em seu Art. 3º, parágrafo único, trazem a 

mesma ideia de integração, articulação, apontando a necessidade de uma formação geral e humanística, que 

viabilize a reflexão e a crítica; rompendo com uma visão tecnicista dos cursos de formação profissional. 

 

O bacharel em Secretariado Executivo deve apresentar sólida formação geral e humanística, 
com capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes à 
administração pública e privada, ser apto para o domínio em outros ramos do saber, 
desenvolvendo postura reflexiva e crítica que fomente a capacidade de gerir e administrar 
processos e pessoas, com observância dos níveis graduais de tomada de decisão, bem como 
capaz para atuar nos níveis de comportamento, microorganizacional, mesoorganizacional e 
macroorganizacional (DCN-Secretariado Executivo, 2005). 

 

Essas normativas indicam a necessidade de articulação entre a formação acadêmica, o mundo do 

trabalho e a cidadania, possibilitando o entrelaçamento entre os conhecimentos construídos nos componentes 

curriculares com as práticas profissionais, propiciando a máxima integração curricular e a ampliação do diálogo 

entre as diferentes áreas de formação.  

O currículo deste Curso está organizado por meio de 02 núcleos de formação: Núcleo da Base Comum 

e Núcleo Técnico (Específico), sendo eles pensados, também, na Prática Profissional. Não há hierarquização 

entre estes núcleos e ambos assumem colaborativamente a responsabilidade de formação para a vida, à 

cidadania e para o mundo do trabalho, orientados pelo perfil do egresso. Diante da mesma relevância de cada 

um para os desafios de formação. 

O Núcleo Básico é caracterizado por ser um espaço da organização curricular contendo Componentes 

Curriculares que tratam dos conhecimentos, habilidades e competências inerentes à educação básica e à 

cidadania. O núcleo básico é constituído pelas áreas de linguagens e seus códigos, ciências humanas, matemática 

e ciências da natureza, que têm por objetivo desenvolver o raciocínio lógico, a argumentação, a capacidade 

crítica e reflexiva, a autonomia intelectual, a colaboração e o diálogo, contribuindo para a formação de sujeitos 

pensantes e atuantes, capazes de transformar a sociedade. 

O Núcleo Técnico-Específico é caracterizado por ser um espaço da organização curricular contendo 

Componentes Curriculares que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à formação profissional em 

Secretariado Executivo, proporcionando aos egressos competências profissionais que possibilitem sua inserção 

no mundo do trabalho e promover, durante o itinerário formativo, a formação específica e a 

transdisciplinaridade. 

A carga horária total do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo é de 2.496 horas relógio, 

dividida ao longo dos (03) três anos de duração. Cada componente curricular será oferecido também em regime 

semestral, com a sua respectiva carga horária presencial e a distância especificada na matriz. 
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Para a mediação das atividades e aprendizagens dos estudantes serão utilizadas as seguintes 

tecnologias de informação e comunicação: Portal do IFMT, Q-Acadêmico, Moodle e/ou SUAP; outras 

plataformas recomendadas pela direção de ensino poderão ser consideradas, se for o caso. É por meio destes 

canais que professores, estudantes e gestão disponibilizam informações acadêmicas e administrativas, bem 

como desenvolvem atividades variadas de aprendizado.  

Em síntese, esta reformulação articula e pretende trabalhar com conhecimentos específicos do curso e 

os mais generalistas em consonância com o perfil do egresso, ou seja, secretário assessor; gestor; consultor e/ou 

empreendedor. Para isso, as práticas pedagógicas serão norteadas na reflexão, no diálogo, nos 

questionamentos e na autonomia nos estudos e na vida profissional. Essa autonomia vale para estudantes e 

professores, faz parte do ensino/aprendizagem, pois não há barreiras nos métodos e nas práticas pedagógicas, 

o conhecimento é vivo e dinâmico, as práticas e os métodos serão constantemente analisados e inovados, 

conforme o contexto social, tecnologias e pelas pesquisas científicas, com movimentos interdisciplinares das 

disciplinas em sala de aula e/ou fora dela (teorias e práticas) e nos eventos realizados durante o curso, que 

envolvem duas ou mais disciplinas/conteúdos, e na maioria das vezes, vale destacar, esses eventos são abertos 

para a comunidade interna e externa, o que também demonstra a natureza extensionista deste curso, além de 

flexibilidade das disciplinas eletivas em dois semestres, na modalidade a distância, incluindo LIBRAS, 

respeitando as diversidades e o acesso aos direitos básicos garantidos pela legislação brasileira, pois o egresso, 

no mundo do trabalho, poderá se deparar com situações em que a comunicação poderá ser em LIBRAS, além de 

momentos da vida cotidiana.    

 

5.3 Matriz Curricular - Anterior 
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5.4 Equivalências 

 

Abaixo as alterações e/ou inserções realizadas para esta nova matriz, todas aprovadas pelo NDE, pela 

Comissão de Reformulação deste PPC e Colegiado do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo: 

 

- Língua Portuguesa I, II, III, IV, V e VI, antes do 1º ao 6º semestre, foram concentradas do 1º ao 3º 

semestre, sendo 68h por semestre; 

- Direito I ao III, antes do 1º ao 3º semestre, foram do 3º ao 5º semestre; 

- Psicologia Organizacional, antes no 1º semestre, foi para o 5º semestre e teve seu conteúdo 

desmembrado com a nova disciplina Relações Humanas no Trabalho, no 4º semestre; 

- Informática III, antes no 3º semestre, foi excluída e tem o conteúdo reformulado nas disciplinas 

Informática I e II, no 1º e 2º semestre; 

- Técnicas Profissionais Secretariais I, II, III, IV e V, antes do 1º ao 5º semestre, com 34h cada, foram 

concentradas do 1º ao 2º semestre, sendo 68h por semestre, sendo Técnicas Profissionais Secretariais I e II; 

- Técnicas Profissionais Secretariais VI, antes no 6º semestre, teve seu conteúdo contemplado na 

disciplina Gestão de Pessoas no 6º semestre; 

- Matemática Financeira I e II, antes do 2º ao 3º semestre, foram do 3º ao 4º semestre; 

- Estágio Supervisionado, antes no 3º semestre, foi para o 4º semestre.  

- Gestão Secretarial I, antes no 4º semestre, foi contemplada na nova disciplina Ferramentas e Técnicas 

Administrativas, no 3º semestre. 

- Assessoria e Consultoria Organizacional, antes no 4º semestre, foi excluída e conteúdo de Assessoria 

foi contemplado na disciplina Gestão Secretarial I, no 4º semestre e o conteúdo de Consultoria foi contemplado 

na disciplina Gestão Secretarial II, no 5º semestre; 

- Marketing II, antes no 6º semestre, foi excluída e tem o conteúdo reformulado na disciplina Marketing, 

no 5º semestre; 

- Gestão Secretarial II, antes no 5º semestre, teve o conteúdo contemplado na disciplina Gestão 

Secretarial III, no 6º semestre. 

- Administração VI, antes no 6º semestre, teve o conteúdo contemplado na disciplina Administração 

III, no 3º semestre e na nova disciplina Gestão de Pessoas, no 6º semestre; 

- Economia III, antes no 5º semestre com 4 aulas semanais, fica com 2 aulas semanais neste semestre. 

- Gestão Estratégica, antes no 6º semestre, foi transferida para o elenco das disciplinas eletivas; 

- Pesquisa Aplicada ao Secretariado é nova disciplina contemplada nesta nova matriz; 

- Trabalho de Conclusão de Curso é nova disciplina contemplada nesta nova matriz; 

- Eletiva I e II são novas disciplinas contempladas nesta nova matriz, que serão desenvolvidas a 

distância; 

- Atividades complementares que eram 240 horas, passam para 100 horas, sendo 50% a distância;  
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- Acrescentadas as atividades de curricularização da extensão, com carga horária de 240 horas, sendo 

10% a distância; 
 

 

 

5.5 Matriz Curricular  - Nova 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1º semestre 

Componente Curricular Carga Horária Conteúdo 

Língua Portuguesa I 68 Básico  

Filosofia 34 Básico  

Língua Inglesa I 34 Básico  

Língua Espanhola I 34 Específico 

Administração I 34 Específico 

Metodologia de Pesquisa  34 Específico 

Informática I 34 Específico 

Técnicas Profissionais Secretariais I 68 Específico 

Total 340   

 

2º semestre 

Componente Curricular Carga Horária Conteúdo 

Língua Portuguesa II 68 Básico  

Sociologia 34 Básico  
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Língua Inglesa II  34 Básico  

Língua Espanhola II 34 Específico 

Administração II 34 Específico 

Contabilidade I 34 Específico 

Informática II  34 Específico 

Técnicas Profissionais Secretariais II 68 Específico 

Total 340   

 

3º semestre 

Componente Curricular Carga Horária Conteúdo 

Língua Portuguesa III 68 Básico  

Língua Inglesa III 34 Básico  

Língua Espanhola III 34 Básico  

Administração III 34 Específico 

Direito I 34 Específico 

Contabilidade II 34 Específico 

Matemática Financeira I  34 Específico 

 Ferramentas Técnicas Administrativas 34 Específico 

Gestão de Eventos 34 Específico 

Total 340   

 

4º semestre 

Componente Curricular Carga Horária Conteúdo 

Língua Inglesa IV 34 Básico  

Língua Espanhola IV 34 Básico  

Relações Humanas no Trabalho 34 Básico  

Administração IV 34 Específico 

Economia I 34 Específico 

Direito II 34 Específico 

Contabilidade III 34 Específico 

Gestão Secretarial I 34 Específico 

Estágio Supervisionado 34 Específico 

Matemática Financeira II 34 Específico 

Total 340   

 

5º semestre 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Conteúdo 

Língua Inglesa V 34 Básico  

Língua Espanhola V 34 Básico  

Psicologia Organizacional 34 Específico 

Economia II 34 Específico 

Estatística I 34 Específico 
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Direito III 34 Específico 

Disciplina Eletiva I (a distância) 34 Básico/Específico 

Gestão Secretarial II 34 Específico 

Pesquisa Aplicada ao Secretariado 34 Específico 

Marketing 34 Específico 

Total 340   

 

6º semestre 

Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Conteúdo 

Língua Inglesa VI                                                           34 Básico  

Língua Espanhola VI                34 Básico  

Gestão de Pessoas                                                         34 Específico 

Economia III 34 Específico 

Estatística II 34 Específico 

Gestão Secretarial III                                                                            34 Específico 

Eletiva II (a distância) 34 Básico/Específico 

Responsabilidade Socioambiental  34 Específico 

Trabalho de Conclusão de Curso  34 Específico 

Total 306   

 
 

5.6 Elenco das Disciplinas Eletivas 
 

 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 34 Básico 

Idiomas (prática oral de línguas estrangeiras para profissionais de 
Secretariado Executivo) 

34 Básico 

Direito (administrativo e público) 34 Específico 

Formação secretarial (seminários avançados gestão do 
conhecimento; gestão estratégica; temas de desenvolvimento e 
inovação da profissão). 

34 Específico 

Formação geral (relações Internacionais; Tópicos Atuais em 
Trabalho e Questão Social Tópicos Atuais em Trabalho e Questão 
Social; Metodologia aplicada (Atualização de ABNT; regras gerais) 

34 Específico 

 

Currículo C.H 

Disciplinas Básicas (sem eletivas) 646 

Disciplinas Específicas (sem eletivas) 1292 

Disciplinas Eletivas a distância (mín. 2 conteúdos básicos e/ou específicos) 68 

Estágio Supervisionado – prática (descrito abaixo) 150 

Atividades complementares (descritas abaixo) presencial ou a distância 100 

Total (parcial) de carga horária do curso 2256 

Atividades de curricularização da extensão (descritas abaixo) presencial ou a distância 240 
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Total de carga horária do curso 2496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificação da Porcentagem e Carga horária - EaD 
 

Currículo a distância Percentual C.H 

Disciplinas eletivas (100% a distância) 2,72% 68 

Atividades complementares (descritas abaixo) 50% a distância (Das 100 horas, 50 

horas devem ser a distância) 
2,00% 50 

Atividades de curricularização da extensão (descritas abaixo) 10% a distância 
(Das 240 horas, 24 horas devem ser a distância) 

0,96% 24 

Total obrigatório EaD 5,68%  142 

 
Observação: Os percentuais indicados na tabela acima foram arredondados, porém a carga horária mínima 
informada deverá obrigatoriamente ser cumprida. 
 

Observações 

Número de Aulas por semestre: 118.  

Conforme o Regulamento Didático vigente, as aulas terão a duração de 50 minutos que equivalem a 
0,833 horas. Para efeito de registro na matriz curricular do Curso, o valor equivalente a 0,833 horas 
deverá ser arredondado para 0,85 horas.  

Esta matriz curricular, assim como todas as alterações realizadas nesta reformulação são válidas para 
todos os estudantes matriculados e ingressantes a partir da aprovação deste projeto, sem prejuízo a 
nenhum estudante matriculado anteriormente, com aprovação dos estudantes. 

Componente Curricular Eletivo 
A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é ofertada por meio de cursos pontuais, tendo como público os 
estudantes do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo.  

As disciplinas com carga horária de 68 horas serão desenvolvidas em 4 aulas semanais. 
As disciplinas com carga horária de 34 horas serão desenvolvidas em 2 aulas semanais. 
Em caso de necessidade justificada e autorizada pela coordenação do curso, as aulas poderão ser 
substituídas/adiantadas/adiadas, sem diminuir a carga horária semestral das disciplinas e estudantes 
comunicados com antecedência, sempre que possível. 

As disciplinas eletivas serão totalmente a distância e serão escolhidas pelos estudantes dentro do 
elenco disponível para serem cursadas durante o semestre. A escolha dessas disciplinas será feita antes 
do início do semestre, administrada pela coordenação do curso. Essa escolha também dependerá da 
disponibilidade de horário dos professores. A pesquisa para escolha das disciplinas será feita de forma 
presencial ou virtual, direto com os estudantes.  
As disciplinas eletivas ofertadas em um semestre não poderão se repetir no semestre seguinte para 
que haja rotatividade de assuntos/temáticas/áreas e de professores. Casos excepcionais serão 
analisados pelo NDE do curso.  

As aulas serão realizadas entre segunda e sexta-feira, no período noturno. Em caso excepcional do 
docente e/ou do campus, as aulas podem ser desenvolvidas aos sábados. 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

32 
 

O estágio supervisionado, requisito legal para obtenção do Grau de Bacharel em Secretariado 
Executivo, componente curricular obrigatório com carga horária mínima de 150 horas, deverá ser 
realizado durante o 4º semestre, com aprovação do Relatório de Estágio e a documentação 
oficializada no setor responsável pelo estágio, no IFMT.   

As atividades complementares deverão ser realizadas do 1º ao 5º semestre, totalizando a carga 
horária mínima de 100 horas, considerando a carga horária máxima para cada categoria, conforme 
tabela à frente. 50% dessas atividades, ou seja, 50h deverão ser realizadas na modalidade EaD, todas 
(presencial e EaD) com certificado. Declaração de participação será aceita apenas para atividades 
realizadas por este curso. 

As atividades de curricularização da extensão deverão ser realizadas do 1º ao 5º semestre, totalizando 
a carga horária mínima de 240 horas, conforme descritas à frente. 10% dessas atividades, ou seja, 24 
horas deverão ser realizadas na modalidade EaD, todas (presencial e EaD) com certificado. Declaração 
de participação será aceita apenas para atividades realizadas por este curso. 

 

 

 

5.7 Ementas 
 

As ementas abaixo também podem ser consultadas de forma virtual, no link do Q-Acadêmico: 

https://academico.ifmt.edu.br/qacademico/index.asp?t=6000 

 

Componentes Curriculares - 1o semestre 

 

Componente Curricular: Língua portuguesa I 

Carga Horária: 68 h  Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

Conceito de texto, relação entre texto e contexto. Formas de organizar o texto: o parágrafo como 
unidade de composição. Língua e linguagem, modalidades da língua, norma culta e variações 
linguísticas, níveis de linguagem. A dimensão discursiva da linguagem. Conceito de gêneros e 
sequências linguísticas. Leitura e produção de textos dos gêneros argumentativos: crônica 
argumentativa, artigo de opinião, resenha crítica, editorial, carta de solicitação/reclamação e carta 
aberta. 

Bibliografia Básica 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M.A. Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro:  Lucerna, 
2002. 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008.  

Bibliografia Complementar 

BARTHES, Roland; BARTHES, Roland; GAUINSBURG, J. O Prazer do texto. 1. ed. rev. e atualizada São 
Paulo - SP: Perspectivas, 2015. 
CASTILHO, Ataliba T de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016. 
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: Estratégias de produção textual. 2. ed. 2. reimp. São Paulo: 
Contexto, 2014. 

https://academico.ifmt.edu.br/qacademico/index.asp?t=6000
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KÖCHE, Vanilda Salton. Leitura e produção textual: gêneros textuais do argumentar e expor. 6. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 
SOUZA, Luiz Marques de. Compreensão e produção de textos. 18. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. 

 

Componente Curricular: Filosofia 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

Fundamentos filosóficos. Conhecimento. Epistemologia. Ciência. Política. Moral. Lógica. Filosofia das 
ciências. Objetividade dos valores. História da Filosofia. Antropologia Filosófica (Diversidade, Os 
conceitos de raça e etnia e suas relações).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. 
LÉVI-STRAUSS, C. “Raça e História” in Antropologia Estrutural II Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1976, capítulo XVIII, pp 328-366. 

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. 

 

Componente Curricular: Língua Inglesa I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

Introdução ao estudo e à prática da língua inglesa envolvendo as habilidades de recepção e produção 
aplicadas em situações comunicativas que correspondam ao Nivel A1 (CEFR). Pedir e fornecer 
informações relacionadas a dados pessoais, vestimenta e preferências. 

Bibliografia Básica 

CAMBRIDGE ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
INTERCHANGE ARCADE. Disponível em: www.cambridge.org/interchangearcade 
RICHARDS, J. Interchange Fourth Edition, Book Intro. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

Bibliografia Complementar 

https://www.cambridge.org/interchangearcade
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BROWN, H. D. Teaching by principles – An interactive approach language pedagogy. New Jersey: 
Prenctice Hall Regents, 1994. 
CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
DUDLEY-EVANS, T. English for specific purposes. IN: CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide 
to Teaching English to Speakeras of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 1997. 

 

Componente Curricular: Língua Espanhola I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

- Apresentação dos níveis de língua de Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR); 
-  Familiarização com a Língua Espanhola, a partir do ensino-aprendizagem de noções gramaticais 
para interação e compreensão de expressões cotidianas dos países em que a Língua Espanhola é 
oficial; 
- Noções gerais do sistema fonético, fonológico e ortográfico da língua espanhola; 
- Desenvolvimento gradual de capacidades de leitura de diferentes gêneros discursivos, de 
conhecimento geral (formais e informais), com ênfase gramatical nos elementos mais mobilizados 
nos gêneros escolhidos.  

Bibliografia Básica 

DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 
FANJUL, Adrian. Gramática del español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2006. 
PRADA, Marisa de; MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. 1. ed., Espanha: Edelsa, 2013. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
ARAGÓN, Matilde Cerrolaza; GILL, Oscar Cerrolaza: BARQUERO, Begoña Llovet. Pasaporte A1. 
Madrid: Edelsa, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CASTRO VIÚDEZ, Francisca et al. Nuevo Español en marcha. Volumen único. Espanha: SGEL. 2014. 
MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena:  Manual de Gramática del español: aspectos contrastivos coN 
el portugués brasileño teoria y práctica- 1 ed. –São Paulo: FTD, 2014. 
ARIAS, Sandra di Lullo. Aprimorando seu espanhol. 1. Ed., RJ: Campus Editora, 2009. 
SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
Nuevo diccionario esencial de la lengua española. Organizadora: Santillana Educación, S.L. 1. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. Henares, Universidad Alcalá de. Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La 
Lengua Española Para Brasileños - 4ª ed. são Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

Componente Curricular: Administração I 
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Carga Horária: 34 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

Introdução aos pressupostos teóricos da Administração: conceitos e bases históricas da 
Administração; Abordagens: Clássica, Humanística e Neoclássica da Administração e suas 
decorrências. Administração como eixo na formação do Secretário Executivo. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 9ª Ed. São Paulo: Manole, 2014. 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar 

MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da Administração. Introdução à Teoria Geral e aos processos da 
administração. 3ª Ed. São Paulo: LTC Editora, 2014. 
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. 3ª Ed. São Paulo: Thomson 
Pioneira, 2006. 
PECI, A.; SOBRAL, F. Administração - Teoria e Prática No Contexto Brasileiro. 2ª Ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2013. 
TAYLOR, F.W. Princípios de Administração Científica. São Paulo:Atlas, 2001. 
KWASNICKA, Eunice Laçava. Teoria Geral da Administração: uma síntese. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

 

Componente Curricular: Metodologia de Pesquisa 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

Tipos de Conhecimento; Método e Técnica; O Processo de Leitura; Normas ABNT; Tipos de Trabalhos 
estudantes; 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, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

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. 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

36 
 

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. 

 

Componente Curricular: Informática I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

Noções de Sistema Operacional; Noções de Processadores de Texto; Noções de Internet; Noções de 
Software de apresentação. 

Bibliografia Básica 

ROCHA, Tarcízio. Obtendo resultados com o Microsoft Office 97. Microsoft Corporation. 1996. 
RAMALHO, José Antonio. OpenOffice.org 2.0 – Writer. Ciência Moderna. 2006. 
RAMALHO, José Antonio. OpenOffice.org 2.0 – Calc. Ciência Moderna. 2006. 
NORTON, Peter. Introdução à Informática. Pearson Prentice Hall. 2004. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, Mário G. PowerPoint XP, Access XP e Excel SP. São Paulo: Érica. 
TAKA, Carlos Eduardo M.; MANZANO, André Luiz N.G. Estudo Dirigido de Microsoft Word 2003 
Avançado. São Paulo: Érica. 2007 
MANZANO, José Augusto Garcia. BrOffice.org 2.0: Guia Prático de aplicação. São Paulo:Érica. 2006. 

 

Componente Curricular: Técnicas Profissionais Secretariais I 

Carga Horária: 68 h Período Letivo: 1o semestre 

Ementa 

O histórico do desenvolvimento/evolução da profissão. Perfil do profissional secretário. Exercício 
legal da profissão: Legislação profissional. Registro profissional. Código de Ética profissional. Assédios. 
Atuação e funções básicas da profissão. Secretário: assessor, gestor, empreendedor e consultor. 
Multifuncionalidade da profissão. Marketing pessoal. Pesquisas científicas atuais na área. 
Os conhecimentos profissionais para assessoria ao executivo: atendimento ao público interno e 
externo, organização de reuniões, gerenciamento de agenda, uso da ferramenta follow-up, gestão do 
tempo, organização de viagens nacionais e internacionais. Habilidades para o exercício profissional 
do secretário executivo: motivação, liderança, trabalho em equipe, empowerment, percepção, 
criatividade, feedback, assertividade, inteligência emocional, resiliência, administração de conflitos. 

Bibliografia Básica 

PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.; BORTH, M.  Ferramentas do Secretário Executivo. 2ª ed. 
Cuiabá, 2013. 
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NEIVA, Edméa Garcia; D´ELIA, Maria Elizabete Silva. As Novas Competências do Profissional de 
Secretariado. 3ª Ed. São Paulo: IOB, 2014. 
MAZULO, Roseli; SILVA, Sandra C. Liendo da. SECRETÁRIA: rotina gerencial, habilidades 
comportamentais e plano de carreira. São Paulo: Senac, 2010. 

Bibliografia Complementar 

PORTELA, Keyla C. A.; SCHUMACHER, Alexandre J. (Org.) Gestão Secretarial: o desafio da visão 
holística. Cuiabá: Adeptus, 2009. 
GRION, Laurinda. Etiqueta e Marketing Pessoal. São Paulo: Madras, 2008. 
BERG, Ernesto Arthur. Administração de Conflitos. Curitiba: Juruá Editora, 2010. 
BERNHOEFT, Renato. Administração do Tempo: um recurso para melhorar a sua qualidade de vida 
pessoal e profissional. São Paulo: Nobel, 2009. 
CARVALHO, Maria do Carmo. Relacionamento interpessoal. Coleção Gestão Estratégica. Rio de 
Janeiro: LTC. 2009. 

 

Componentes Curriculares - 2o semestre 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa II 

Carga Horária: 68 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

A linguagem acadêmica nos gêneros textuais. Leitura, análise e produção de textos de gêneros da 
esfera acadêmica: fichamento, resumo, resenha, resumo expandido, relatório estudante, artigo 
científico, memorial acadêmico, seminário. Mecanismos de textualização verbais e não verbais para 
leitura, análise e produção de textos dos gêneros estudantes.  

Bibliografia Básica 

CASTILHO, Ataliba T de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016. 
MACHADO, Anna Rachel (coord.) Planejar Gêneros estudantes. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho Científico: 
procedimentos básicos, Pesquisa Bibliográfica, projeto e relatório; publicações e trabalhos científicos. 
6. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2001. 

Bibliografia Complementar 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: Estratégias de produção textual. 2. ed. 2. reimp. São Paulo: 
Contexto, 2014. 
MACHADO, Anna Rachel (coord.). Trabalhos de Pesquisa: diários de leitura para a revisão 
bibliográfica. Parábola Editorial, 2007. 
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. 3. ed. (Trad.) Cecília P. de Souza e 
Silva e Décio Rocha. São Paulo: Cortez: 2004. 
MARCONI, M. A. LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciele Rabuske. Produção Textual na Universidade. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2010.  
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Componente Curricular: Sociologia 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

 
Origem e desenvolvimento da sociedade capitalista, o agravamento da questão social e o advento da 
explicação científica da vida social. A questão metodológica, o conceito de sociedade, a desigualdade 
social e as formas de dominação segundo os paradigmas sociológicos clássicos (sociologia 
funcionalista, sociologia compreensiva e sociologia materialista). Diversidade humana nas 
organizações brasileiras: as questões de gênero e as questões étnico-raciais. 

Bibliografia Básica 

ARON, R. As Etapas do Pensamento Sociológico. 5ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a Sociologia. Rio de Janeiro RJ: Zahar, 2010. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? 38ª ed São Paulo Brasiliense, 1994. 

Bibliografia Complementar 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade.São Paulo SP: Moderna, 2010. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6 ed. Porto Alegre RS: Penso, 2012. 
CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octavio. Homem e sociedade: Leituras básicas de sociologia 
geral. 7 ed. 
São Paulo SP: Companhia Editora Nacional, 1971. 
HUBERMAN, L. A história da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
QUITANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. de O.; OLIVEIRA, M. G. de. Um toque de clássicos: Durkheim, Marx 
e Weber. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1995.   

 

Componente Curricular: Língua Inglesa II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

Introdução ao estudo e à prática da língua inglesa envolvendo as habilidades de recepção e produção 
aplicadas em situações comunicativas que correspondam ao Nivel A1 (CEFR). 

Bibliografia Básica 

CAMBRIDGE ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
INTERCHANGE ARCADE. Disponível em: www.cambridge.org/interchangearcade 
RICHARDS, J. Interchange Fourth Edition, Book Intro. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

Bibliografia Complementar 

https://www.cambridge.org/interchangearcade
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BROWN, H. D. Teaching by principles – An interactive approach language pedagogy. New Jersey: 
Prenctice Hall Regents, 1994. 
CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
DUDLEY-EVANS, T. English for specific purposes. IN: CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide 
to Teaching English to Speakeras of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 1997. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Espanhola II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

- Estudo sistemático de estruturas gramaticais básicas para interação em Língua Espanhola, com 
maior ênfase em Sintaxe e Semântica; 
- Desenvolvimento gradual de capacidades de leitura  e produção  escrita em Língua Espanhola de 
diferentes gêneros discursivos, de conhecimento  geral (formais e informais) e interesses pessoais e 
do curso; 
- Desenvolvimento gradual de competência oral em discursos individuais e interações de curta 
duração em Língua Espanhola.  

Bibliografia Básica 

DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 
FANJUL, Adrian. Gramática del español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2006. 
PRADA, Marisa de; MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. 1. ed., Espanha: Edelsa, 2013. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
ARAGÓN, Matilde Cerrolaza; GILL, Oscar Cerrolaza: BARQUERO, Begoña Llovet. Pasaporte A1. 
Madrid: Edelsa, 2010. 

Bibliografia Complementar 

 CASTRO VIÚDEZ, Francisca et al. Nuevo Español en marcha. Volumen único. Espanha: SGEL. 2014. 
MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena:  Manual de Gramática del español: aspectos contrastivos coN 
el portugués brasileño teoria y práctica- 1 ed. –São Paulo: FTD, 2014. 
ARIAS, Sandra di Lullo. Aprimorando seu espanhol. 1. Ed., RJ: Campus Editora, 2009. 
SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
Nuevo diccionario esencial de la lengua española. Organizadora: Santillana Educación, S.L. 1. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. Henares, Universidad Alcalá de. Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La 
Lengua Española Para Brasileños - 4ª ed. são Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

Componente Curricular: Administração II 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

40 
 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

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, 7ºed, 2000. 
KWASNICKA, Eunice Lakava. Teoria Geral da Administração: uma síntese. São Paulo: Atlas, 3° ed, 
2002. 
MOTTA, F. C. P. & VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Cengage Learning, 
3° ed, 2015. 

Bibliografia Complementar 

KWASNICKA, Eunice Lakava. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 6° ed, 2002. 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução a Administração. São Paulo: Atlas, 8° ed, 2011. 
PATRICK J. M & B H. C . Administração. São Paulo: Saraiva, 2011. 
RAYMUNDO, P. R. P. O que é Administração. São Paulo: Brasiliense, 2° ed, 2010. 
TAYLOR, F.W. Princípios de Administração Científica. São Paulo: Atlas, 8° ed, 2011. 

 

Componente Curricular: Contabilidade I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

A estrutura conceitual básica da contabilidade, Conceito de contabilidade, Sistema de Informação, 
Conceito de Usuário da Informação Contábil, Qualidade da informação contábil, Contrato Social, 
Estatuto Social, Ramos de atividade econômica: Produtora, Industrial, Comercial, Serviços, o estudo 
do patrimônio, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 

Bibliografia Básica 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade básica: teoria e mais de 1.500 questões comentadas. Ricardo Rio 
de Janeiro: Ferreira, 2014. 
FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade geral: teoria e mais de mil questões. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. 
RIBEIRO, Osni M. Contabilidade Geral Fácil. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia Complementar 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 29. Ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 
IUDÍCIBUS, Sérgio. Curso de contabilidade para não contadores. 6 ed. 
São Paulo SP: Atlas, 2009. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Manual de contabilidade para não contadores. Ed.Atlas. 
São Paulo:1995. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo SP: Atlas, 2009. 

 

Componente Curricular: Informática II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

Utilizar recursos de processadores de texto; Utilizar planilhas eletrônicas; Noções sobre computação 
em nuvem.. 

Bibliografia Básica 

MANZANO, A.L.N.G.; MANZANO, M.I.N.G.. Estudo Dirigido de Informática Básica. 7ª. Ed. São 
Paulo:Érica, 2007. 
NORTON, Peter. Introdução à Informática. Pearson Prentice Hall, 2004. 
ROCHA, Tarcízio. Obtendo resultados com o Microsoft Office 97. Microsoft Corporation, 1996. 
RAMALHO, José Antonio. OpenOffice.org 2.0 – Writer. Ciência Moderna, 2006. 
RAMALHO, José Antonio. OpenOffice.org 2.0 – Calc. Ciência Moderna, 2006. 

Bibliografia Complementar 

MANZANO, José Augusto Garcia. BrOffice.org 2.0: Guia Prático de aplicação. São Paulo:Érica, 2006. 
SILVA, Mário G.. PowerPoint XP, Access XP e Excel SP. São Paulo: Érica. 
TAKA, Carlos Eduardo M.; MANZANO, André Luiz N.G. Estudo Dirigido de Microsoft Word 2003 
Avançado. São Paulo:Érica, 2007. 

 
 
 
 

Componente Curricular: Técnicas Profissionais Secretariais II 

Carga Horária: 68 h Período Letivo: 2o semestre 

Ementa 

A informação na empresa e o secretário executivo na gestão documental. Documentos de arquivo, 
características e classificação. Tipos de arquivamento. Documentação e padronização da elaboração 
documental. Tabela de temporalidade. Workflow. Classificação dos documentos. Tecnologia da 
informação – gerenciamento eletrônico de documentos. Confecção de clippings. 
O secretário como facilitador da informação e da comunicação organizacional. Processo de 
comunicação e correspondência oficial e empresarial. Produção de documentos oficiais e 
empresariais, suas normas, diferenciações, subdivisões, características, qualidades e pronomes de 
tratamento. 
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Bibliografia Básica 

PAES, Marilena L. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 
SCHUMACHER, Alexandre J.; PORTELA, Keyla C.A.; BORTH, Marcelo Rafael. Ferramentas do 
Secretário Executivo. Cuiabá: Dos Autores, 2013. 
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 20ª. Ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

Bibliografia Complementar 

RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos. Rio de Janeiro: 
FGV Editora, 2007. 
SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Arquivos modernos: princípios e técnicas. Rio de Janeiro: FGV 
Editora, 2008. 
MARIANO, Fabrício. Arquivologia - Série Provas & Concursos. São Paulo: Elsevier, 2015. 
ARAÚJO FILHO, Ney Pereira. Apresentações empresariais além da oratória: técnicas para comunicar-
se claramente e obter sucesso profissional. São Paulo SP: Elsevier, 2009. 
FERREIRA, Reinaldo Mathias. Correspondência Comercial e Oficial. 14.ed. São Paulo: Editora Ática, 
2000. 

 

Componentes Curriculares - 3o semestre 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa III 

Carga Horária: 68 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

Leitura e produção de textos de gêneros da esfera profissional de Secretariado Executivo: ofício, 
memorando, aviso, e-mail, ata, relatório técnico. Mecanismos linguístico-discursivos dos gêneros da 
esfera profissional. Aspectos da escrita em ambientes virtuais. Características das comunicações 
digitais e sua escrita: produção de material digital. Gêneros orais na esfera de atuação profissional: 
seminário, entrevista, palestra e apresentação de produtos.  

Bibliografia Básica 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio (Org.); XAVIER, Antonio Carlos; MARCUSCHI, Luiz Antônio. Hipertexto e 
gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. 3. ed. São Paulo - SP: Cortez, 2010. 
MOTTA, Carlos Alberto Paula. Como Escrever Textos Técnicos. São Paulo: Editora Cengage, 2011. 

Bibliografia Complementar 

CASTILHO, Ataliba T de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016. 
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M.A. Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro:  Lucerna, 
2002. 
SCHNEUWLY, Bernard et al. Gêneros orais e escritos na escola. 11. ed. Campinas - SP: Mercado de 
Letras, 2011. 
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MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. 3. ed. (Trad.) Cecília P. de Souza e 
Silva e Décio Rocha. São Paulo: Cortez: 2004. 
BETTO, Frei. Ofício de Escrever. 1. ed. Rio de Janeiro - RJ: Anfiteatro, 2017. 

 

Componente Curricular: Direito I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

Estado, Sociedade, Direito, Democracia e seus paradigmas. Introdução ao Ordenamento Jurídico e a 
Teoria do Estado. Direitos culturais e direito a diversidade. 

Bibliografia Básica 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo de Direito. Rio de Janeiro: Forense. 2018. 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Resumo de Direito Constitucional - Descomplicado. 12ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. 

Bibliografia Complementar 

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo.. 
Companhia das Letras: São Paulo , 2009. 
BAUMAN, Sigmund. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
BAUMAN, Sigmund. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
VIEIRA, José Carlos. Democracia e direitos humanos no Brasil. São Paulo, Loyola, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Inglesa III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

Introdução ao estudo e à prática da língua inglesa envolvendo as habilidades de recepção e produção 
aplicadas em situações comunicativas que correspondam ao Nivel A2 (CEFR). 

Bibliografia Básica 

CAMBRIDGE ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
INTERCHANGE ARCADE. Disponível em: www.cambridge.org/interchangearcade 
RICHARDS, J. Interchange Fourth Edition, Book Intro. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

Bibliografia Complementar 

https://www.cambridge.org/interchangearcade
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BROWN, H. D. Teaching by principles – An interactive approach language pedagogy. New Jersey: 
Prenctice Hall Regents, 1994. 
CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
DUDLEY-EVANS, T. English for specific purposes. IN: CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide 
to Teaching English to Speakeras of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 1997. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Espanhola III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

- Desenvolvimento gradual de competência oral em discursos individuais e interações de média 
duração em Língua Espanhola; 
-Desenvolvimento gradual de capacidades de leitura e de escrita em Língua Espanhola de diferentes 
gêneros discursivos, com temáticas pertinentes ao curso. 
- Estudo sistemático de estruturas gramaticais básicas para interação em Língua Espanhola, com 
maior ênfase em Sintaxe e Semântica, relativas aos gêneros discursivos trabalhados; 
- Conhecimento lexical em Língua Espanhola de termos da área de formação, nos diferentes 
componentes curriculares. 

Bibliografia Básica 

ARAGÓN, Matilde Cerrolaza; GILL, Oscar Cerrolaza: BARQUERO, Begoña Llovet. Pasaporte A1. Madrid: 
Edelsa, 2010. 
PRADA, Marisa de; MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. 1. ed., Espanha: Edelsa, 2013. 
PALOMINO, Maria Ángeles: Correo Comercial: Técnicas y usos. 1. Ed. Edelsa, Madrid- España, 2015. 
DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 
FANJUL, Adrian. Gramática del español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2006. 
GONZALEZ HERMOSO, Alfredo. Conjugar: verbos de España y de América. 1. ed., Espanha: Edelsa, 
2011. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

Bibliografia Complementar 

PRADA, M. BOVET, M. MARCÉ, P. Entorno Empresarial, Edelsa, Madrid- España, 2018. 
ARIAS, Sandra di Lullo. Aprimorando seu espanhol. 1. Ed., RJ: Campus Editora, 2009. 
MANGAS, Gaspar González; LOSA, María Carmen Marcos de la. Técnicas de conversación telefónica. 
Madrid: Edelsa, 2014. 
GÓNZALEZ, Marisa et all. Socios 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Barcelona: 
Difusión, 2009. 
SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
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Nuevo diccionario esencial de la lengua española. Organizadora: Santillana Educación, S.L. 1. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. Henares, Universidad Alcalá de. Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La 
Lengua Española Para Brasileños - 4ª ed. são Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

Componente Curricular: Administração III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

Abordagem Comportamental da Administração (Behaviorismo). Cultura Organizacional e Clima 
Organizacional; Administração de Empresas Familiares; Desenvolvimento Organizacional. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Barueri - SP: 
Manole, 4° ed, 2012. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: 5°ed,  
LTC, 2015. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. São 
Paulo: 1° ed, Pioneira; Thompson, 2005. 

Bibliografia Complementar 

ORNHOLDT, Werner. Governança na empresa familiar: implementação e prática, Porto Alegre – RS: 
1° ed, Bookman, 2007. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 7. ed. 
rev. e atual 2004. 
DOLABELA, Fernando. Boa ideia! E agora? plano de negócio, o caminho seguro para criar e gerenciar 
sua empresa. São Paulo: Cultura, 1° ed.rev. e atual 2000. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana a revolução 
digital. São Paulo: Atlas, 7. ed. rev. e atual, 2002. 
WEIL, Pierre. Organizações e tecnologias para o terceiro milênio: a nova cultura organizacional 
holística. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 4º ed, 1995. 

 

Componente Curricular: Contabilidade II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

Contabilidade Comercial, relatórios da contabilidade financeira, Estrutura do Balanço patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Funções do Balanço Patrimonial, Conceitos de Curto e 
Longo Prazo, Estrutura e Análise do Balanço Patrimonial. 

Bibliografia Básica 
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FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade geral: teoria e mais de mil questões. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 
RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços fácil. Ed. Saraiva, São Paulo: 2011. 

Bibliografia Complementar 

BRAGA, Roberto. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. São Paulo SP: Atlas, 201. 
GROPPELLI, Angelico A.; NIKBAKHT, Ehsan; MOREIRA, Célio Knipel. Administração Financeira. São 
Paulo SP: Saraiva, 2011. 
FERREIRA, Ricardo. Contabilidade básica: teoria e mais de 1.500 questões comentadas. Ricardo Rio 
de Janeiro: Ferreira, 2014. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 8,Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
ROSS, Stephen A.; SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. São Paulo SP: Atlas, 2010. 

 

Componente Curricular: Ferramentas e Técnicas Administrativas 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

Balanced Scorecard; Gráficos Organizacionais; Ferramentas de estratégia, negociação, 
gerenciamento das partes interessadas e de qualidade; Ferramentas da Qualidade seus princípios e 
utilização. 

Bibliografia Básica 

CURY, A. Organização e método: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2007. 
DAYCHOUM, M. 40+10 ferramentas e técnicas de gerenciamento. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. 
ARAUJO, Luis César G. Organizações, Sistemas e Métodos e as Modernas Ferramentas de Gestão. São 
Paulo. Atlas. 2003. 

Bibliografia Complementar 

CARREIRA, Dorival.  Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Saraiva, 2008. 
OLIVEIRA, D. P. R.  Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 20ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração: uma introdução. São Paulo: Manole, 9° ed, 2014. 
DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São Paulo: Pioneira, 
2010. 
MONTANA, P.J & CHARNOV, B. H. Administração. São Paulo-SP: Saraiva, 3º ed, 2010. 
MOTTA, F. C. P. & VASCONCELOS, I. F. G Teoria Geral da Administração. São Paulo: Cengage Learning, 
3° ed, 2015. 

 
 

Componente Curricular: Gestão de Eventos 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 
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Ementa 

O Secretário Executivo à frente das corporações como elemento de integração mercado de eventos. 
As viagens corporativas, dentro do contexto empresarial e o desenvolvimento da logística 
empresarial. O Secretário Executivo como gestor de eventos empresariais e institucionais em sua 
relação com planejamento, organização, cerimonial e protocolo. Símbolos Nacionais. Ordem de 
Precedência. Cerimonialista e Mestre de Cerimônias. Técnicas de Oratória para Mestre de 
Cerimônias. 

Bibliografia Básica 

CESCA, C.G.G. Organização de Eventos. 10ª. Ed. São Paulo: Summus, 2008. 
CIACAGLIA, Maria Cecília. Gestão Estratégica de Eventos: teoria, prática, casos, atividades. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 
GIORNI, Solange. Profissional de Secretariado na Coordenação de Eventos. Belo Horizonte: Ophicina 
de Arte & Prosa, 2015. 

Bibliografia Complementar 

AGUIAR, CLAUDIO; CARMONA, ALFONSO ORTEGA. Oratória, A Arte De Falar Em Publico. Editora 
Caliban, 2004. 
ANDRADE, Jose Afonso Carrijo. Cerimonial por cerimonialistas: uma visão contemporânea do 
cerimonial brasileiro. São Paulo: Unesp, 2009. 
MARANHÃO, José Antônio. Manual de Organização de Congressos e Eventos Similares. Campinas: 
Qualitymark, 2010. 
SALGADO, Paulo Regis. Protocolo, Cerimonial e Etiqueta em Eventos. São Paulo: Paulus, 2010. 

 

Componente Curricular: Matemática Financeira I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 3o semestre 

Ementa 

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, 2010. 
CRESPO, A. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 
FARO, C. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar 

HAZZAN, Samuel. Matemática Financeira. São Paulo: Saraiva, 2005 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 
BRANCO, ANÍSIO COSTA CASTELO. Matemática Financeira aplicada. São Paulo: Pioneira Thompson, 
2002. 
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VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2001. 
VIANNA, R. M. Matemática financeira. Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis, 
Superintendência de Educação a Distância, 2018. 

 

Componentes Curriculares - 4o semestre 

 

Componente Curricular: Relações Humanas no Trabalho 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

Introdução à Psicologia – histórico e conceito. Trabalho e subjetividade humana. Relações humanas 
no trabalho, as dimensões inter e intrapessoal nas habilidades relacionais. A importância da 
percepção social, da empatia e da comunicação nas relações humanas. Conceito de grupos e seu 
modo de funcionamento. Estudos sobre liderança. 

Bibliografia Básica 

MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 17ª ed., Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2008. 
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 17ª ed., Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2008. 
STREY, M.N. Psicologia social contemporânea. Petrópolis: Vozes, 1999. 

Bibliografia Complementar 

BERGAMINI, C. W. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do comportamento 
organizacional. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2005. 
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente.  
5ª ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teoria e sistemas. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

Componente Curricular: Economia I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

Introdução à economia e princípios econômicos; introdução à microeconomia; Lei da Oferta e da 
Procura; Teoria da Produção; Teoria dos Custos de Produção; Estruturas de Mercado. 

Bibliografia Básica 

GREMAUD, et al. Manual de Economia: equipe de professores da USP. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
MANKIW, N. G. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 
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VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 

O´SULLIVAN, A. Introdução à Economia. São Paulo: Pearson Education, 2004. 
PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 7 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 
ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2014. 
VARIAN, H. R. Microeconomia: conceitos básicos. 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
SANDRONI, P. Dicionário de Economia do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

 

Componente Curricular: Direito II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

Trabalho, trabalhador e proteção do emprego. Direitos fundamentais dos trabalhadores. As 
transformações das relações trabalhistas na perspectiva dos direitos humanos. Inovações do Direito 
trabalhista brasileiro. 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 
Paulo: Boitempo, 2009. 
COTRIM, Gilberto Vieira. Direito Fundamental: Instituições de Direito Público e Privado. 23º Ed. 
Saraiva: São Paulo. 2017. 
MASCARO NASCIMENTO, Amauri. Iniciação ao direito do trabalho: de acordo com a reforma 
trabalhista. 41º Ed. LTr: São Paulo. 2018. 

Bibliografia Complementar 

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo.. 
Companhia das Letras: São Paulo , 2009. 
BAUMAN, Sigmund. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
BAUMAN, Sigmund. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
NADER, Paulo. Introdução do Estudo do Direito. 37 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
VIEIRA, José Carlos. Democracia e direitos humanos no Brasil. São Paulo, Loyola, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Inglesa IV 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 
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Introdução ao estudo e à prática da língua inglesa envolvendo as habilidades de recepção e produção 
aplicadas em situações comunicativas que correspondam ao Nivel A2(CEFR). 

Bibliografia Básica 

CAMBRIDGE ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
INTERCHANGE ARCADE. Disponível em: www.cambridge.org/interchangearcade 
RICHARDS, J. Interchange Fourth Edition, Book Intro. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

Bibliografia Complementar 

BROWN, H. D. Teaching by principles – An interactive approach language pedagogy. New Jersey: 
Prenctice Hall Regents, 1994. 
CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
DUDLEY-EVANS, T. English for specific purposes. IN: CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide 
to Teaching English to Speakeras of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 1997. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Espanhola IV 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

- Desenvolvimento de capacidades de leitura, em Língua Espanhola, de gêneros discursivos 
estudantes mais utilizados no curso. 
- Produção de gêneros discursivos estudantes escritos mais utilizados no curso (sugestões: 
apresentação, seminário, relatório, parecer técnico, orientações) 
- Produção de gêneros discursivos estudantes orais mais utilizados no curso (sugestões: 
apresentação, seminário, podcast). 

Bibliografia Básica 

ARAGÓN, Matilde Cerrolaza; GILL, Oscar Cerrolaza: BARQUERO, Begoña Llovet. Pasaporte A1. 
Madrid: Edelsa, 2010. 
PRADA, Marisa de; MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. 1. ed., Espanha: Edelsa, 2013. 
PALOMINO, Maria Ángeles: Correo Comercial: Técnicas y usos. 1. Ed. Edelsa, Madrid- España, 2015. 
DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 
FANJUL, Adrian. Gramática del español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2006. 
GONZALEZ HERMOSO, Alfredo. Conjugar: verbos de España y de América. 1. ed., Espanha: Edelsa, 
2011. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

Bibliografia Complementar 

https://www.cambridge.org/interchangearcade
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PRADA, M. BOVET, M. MARCÉ, P. Entorno Empresarial, Edelsa, Madrid- España, 2018. 
ARIAS, Sandra di Lullo. Aprimorando seu espanhol. 1. Ed., RJ: Campus Editora, 2009. 
MANGAS, Gaspar González; LOSA, María Carmen Marcos de la. Técnicas de conversación telefónica. 
Madrid: Edelsa, 2014. 
GÓNZALEZ, Marisa et all. Socios 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Barcelona: 
Difusión, 2009 
SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
Nuevo diccionario esencial de la lengua española. Organizadora: Santillana Educación, S.L. 1. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. Henares, Universidad Alcalá de. Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La 
Lengua Española Para Brasileños - 4ª ed. são Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

Componente Curricular: Administração IV 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

Abordagem sistêmica, contingencial e organização do conhecimento. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, R. O.B. Teoria geral da administração. Rio de Janeiro-RJ: Campus, 2° ed, 2011. 
ANGELONI, M.T . Organizações do Conhecimento. São Paulo: Saraiva,2005. 
BAUER, Ruben. Gestão de mudança: caos e complexidade nas organizações. São Paulo-SP: Atlas, 1° 
ed, 2009. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 7. ed. 
rev. e atual 2004. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração: uma introdução. São Paulo: Manole, 9° ed, 2014. 
DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São Paulo: Pioneira, 
2010. 
MONTANA, P.J & CHARNOV, B. H. Administração. São Paulo-SP: Saraiva, 3º ed, 2010. 
MOTTA, F. C. P. & VASCONCELOS, I. F. G Teoria Geral da Administração. São Paulo: Cengage Learning, 
3° ed, 2015. 
RAYMUNDO, P. R. P. O que é Administração. São Paulo: Brasiliense, 2° ed, 2010. 

 

Componente Curricular: Contabilidade III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

Gestão de Pessoas, Rotinas e Práticas trabalhistas e previdenciária. Contrato Individual e coletivo do 
trabalho. Contrato de trabalho temporário. Obrigações principais e acessórias do contrato de 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

52 
 

trabalho. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias e 13° salário. Descanso semanal remunerado. 
Salário-maternidade. Seguridade social. Acidente de trabalho. CIPA. Convenções coletivas. Rescisão 
Trabalhista. 

Bibliografia Básica 

FIDELI, Gilson José. Gestão de pessoas: rotinas trabalhistas e dinâmicas do departamento de 
pessoal. São Paulo SP: Érica, 2018 
GONÇALVES, Gilson.  Rotinas Trabalhistas de A a Z. São Paulo: Editora Juruá, 2011. 
OLIVEIRA, Aristeu de.  Cálculos Trabalhistas. 21, Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário. 12 ed.Florianópolis SC: 
conceito editorial, 2010. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 
4 ed. Rio de Janeiro: Manole, 2014. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos humanos: fundamentos básicos. 8 ed. Barueri 
SP: Manole, 2016. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações: como atrair, 
aplicar, manter, desenvolver e monitorar este valioso tesouro organizacional. 10 ed. Rio de Janeiro 
- RJ: Elsevier, 2015. 
CHIAVENATO, Idalberto .Treinamento e Desenvolvimento de recursos humano: como incrementar 
talentos na empresa. 8 ed. Barueri SP: Manole, 2016. 
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. 8 ed.São Paulo SP: 
LTr, 2015. 

 

Componente Curricular: Gestão Secretarial I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

O que é assessoria. Tipos de Assessorias. Assessoria no secretariado. Gestão empresarial com foco na 
gestão para o secretariado. 

Bibliografia Básica 

DURANTE, Daniela. G.; FÁVERO A. A. Gestão Secretarial: formação e atuação profissional. Editora 
UPF, 2009.  
GOMES, Carlos Roberto. Secretariado e Assessoria Administrativa. Apoio à Alta Administração. São 
Paulo Viena; 2ª ed., 2015. 
PORTELA, K. C. A.; SCHUMACHER, A. J. Gestão secretarial: o desafio da visão holística. Cuiabá: 
Adeptus. 2009. 

Bibliografia Complementar 

NONATO JÚNIOR, Raimundo. Epistemologia e teoria do conhecimento em secretariado executivo: 
a fundação das ciências da assessoria. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2009. 
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PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José; BORTH, Marcelo Rafael. 
Ferramentas do Secretário Executivo. 2.ed. Cuiabá/MT: Dos Autores, 2013.  
RIBEIRO, Nilzenir de Lourdes Almeida. Secretariado: do escriba ao gestor – um estudo sobre o novo 
perfil do profissional de secretariado. 2ª ed. São Luís: [s.n] 2005. 
SOUZA, N., B. Gestão da Inovação Tecnológica. Brasília: Paralelo, 2006. 

 

Componente Curricular: Estágio Supervisionado 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

Conhecer a legislação do estágio supervisionado, a relevância do estágio para sua constituição 
profissional. Documentação exigida pela disciplina e setor de estágio. Diagnóstico Organizacional 
contendo análise SWOT/FOFA. Elaboração e finalização do Relatório de Estágio.  

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 supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Editora 
Viena, 2007. 
PICONEZ, Stela C. Bertholo. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24 ed. São Paulo SP: 
Papirus, 2012. 

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. 

 

Componente Curricular: Matemática Financeira II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 4o semestre 

Ementa 

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. 
CRESPO, A. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 
MATHIAS, Washington F. Matemática Financeira. São Paulo. Atlas, 2004. 
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Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 
BRANCO, ANÍSIO COSTA CASTELO. Matemática Financeira aplicada. São Paulo: Pioneira Thompson, 
2002. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2001. 
VIANNA, R. M. Matemática financeira. Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis, 
Superintendência de Educação a Distância, 2018. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 

 

Componentes Curriculares - 5o semestre 

 

Componente Curricular: Psicologia Organizacional 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

Histórico e conceito de Psicologia Organizacional. Comportamento organizacional. Processos 
organizacionais de gestão de pessoas. Motivação humana e sua implicação no ambiente 
organizacional. Cultura e clima organizacional. Qualidade de vida no trabalho. 

Bibliografia Básica 

BERGAMINI, C. W. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do comportamento 
organizacional. 4ª. Ed. São Paulo:Atlas, 2005. 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: o capital humano nas organizações. 10ª ed., Rio de Janeiro: 
Campus, 2015. 
ROTHMANN, I. & COOPER, C.. Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Rio de 
Janeiro: Eleservier, 2009. 

Bibliografia Complementar 

CODO, W. & LANE, S. T. M. (orgs.). Psicologia Social – O homem em movimento. 13ª ed, São Paulo: 
Brasiliense, 2006. 
DEJOURS, C.. A Loucura do Trabalho: estudo de Psicopatologia do Trabalho. 5ª ed.. São Paulo: Cortez, 
2003. 
DEL PRETTE, A. & DEL PRETTE, Z. A. P. , Psicologia das Relações  Interpessoais: vivências para o 
trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2001. 
MARINS, L. Desmistificando a motivação no trabalho e na vida. São Paulo:Harbra, 2007. 

 

Componente Curricular:  Economia II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

55 
 

Ementa 

Introdução à macroeconomia; produto, renda e despesa nacional; crescimento e desenvolvimento 
econômico; inflação; plano real e estabilização; análise empírica das transformações da economia 
brasileira. 

Bibliografia Básica 

GREMAUD, et al. Manual de Economia: equipe de professores da USP. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
O´SULLIVAN, A. Introdução à Economia. São Paulo: Pearson Education, 2004. 
VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia Complementar 

ABREU, Marcelo de Paiva.  A ordem do progresso – dois séculos de política econômica no Brasil. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
MANKIW, N. G. Macroeconomia. 8. Ed. São Paulo: LTC, 2014. 
LIMA, F. C. C. ; et al. Contabilidade Social: a nova referência das contas nacionais do Brasil. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2013. 
SANDRONI, P. Dicionário de Economia do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
SOUZA, N. J. Desenvolvimento econômico. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Componente Curricular: Direito III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

Meio ambiente e proteção: garantias legais e princípios de sustentabilidade. Meio ambiente e 
consumo. Noções gerais de direito comercial e os desafios do consumo sustentável. 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18ª edição. São Paulo: GEN/ATLAS, 2016. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12º Ed. Saraiva: São Paulo. 
2011. 
LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 14ª Edição. Editora: Malheiros 
Editores.  2006. 

Bibliografia Complementar 

COTRIM, Gilberto Vieira. Direito Fundamental: Instituições de Direito Público e Privado. 23º Ed. 
Saraiva: São Paulo. 2017. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. Porto Alegre: Atlas. 2015. 
PANIZI, Alessandra. Direito Ambiental. 2º Ed. Editora Janina: Cuiabá. 2006. 

 

Componente Curricular: Língua Inglesa V 
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Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

Introdução aos estudos intermediários da Língua Inglesa (A2-B1 no CEFR) com ênfase nas funções 
linguísticas comunicativas relacionadas a situações comunicativas orais e escritas no ambiente 
empresarial, com ênfase em atendimento ao telefone. 

Bibliografia Básica 

BBC LEARNING ENGLISH. Talking Business. Disponível em: <bbclearningenglish.com> 
DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR - para estudantes brasileiros de inglês. Oxford: Oxford University 
Press, 1999. 
GUFFEY, M. E; SEEFER, C. Business English. US: Cengage learning, 2008. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

Bibliografia Complementar 

BROWN, H. D. Teaching by principles – An interactive approach language pedagogy. New Jersey: 
Prenctice Hall Regents, 1994. 
CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
DUDLEY-EVANS, T. English for specific purposes. IN: CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide 
to Teaching English to Speakeras of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 1997. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Espanhola V 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

- Concepções e estratégias de interpretação (simultânea) e tradução (escrita) de/para a Língua 
Espanhola. 
- Produção de gêneros discursivos estudantes orais mais utilizados no curso (sugestões: 
apresentação, seminário, podcast). 
- Desenvolvimento de competências discursivas a partir das características fonéticas da língua 
espanhola. 

Bibliografia Básica 

ARAGÓN, Matilde Cerrolaza; GILL, Oscar Cerrolaza: BARQUERO, Begoña Llovet. Pasaporte A1. 
Madrid: Edelsa, 2010. 
PRADA, Marisa de; MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. 1. ed., Espanha: Edelsa, 2013. 
PALOMINO, Maria Ángeles: Correo Comercial: Técnicas y usos. 1. Ed. Edelsa, Madrid- España, 2015. 
DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 
FANJUL, Adrian. Gramática del español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2006. 
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GONZALEZ HERMOSO, Alfredo. Conjugar: verbos de España y de América. 1. ed., Espanha: Edelsa, 
2011. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

Bibliografia Complementar 

PRADA, M. BOVET, M. MARCÉ, P. Entorno Empresarial, Edelsa, Madrid- España, 2018. 
ARIAS, Sandra di Lullo. Aprimorando seu espanhol. 1. Ed., RJ: Campus Editora, 2009. 
MANGAS, Gaspar González; LOSA, María Carmen Marcos de la. Técnicas de conversación telefónica. 
Madrid: Edelsa, 2014. 
GÓNZALEZ, Marisa et all. Socios 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Barcelona: 
Difusión, 2009. 
SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
Nuevo diccionario esencial de la lengua española. Organizadora: Santillana Educación, S.L. 1. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. Henares, Universidad Alcalá de. Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La 
Lengua Española Para Brasileños - 4ª ed. são Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

Componente Curricular: Estatística I 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

Séries estatísticas, gráficos e distribuição de frequência. 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 

CRESPO, A.A. Estatística Fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 224p. 
FONSECA, J.S.; MARTINS, G.A. Curso de estatística. 6.ed. São Paulo: Altas, 2008. 320p. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 

Bibliografia Complementar 

COSTA NETO, P. L. de O.. Estatística. 2a Ed., São Paulo, Edgard Blucher, 2002. 
MARTINS, G. de A., DONAIRE, D. Princípios de estatística. São Paulo: Atlas, 1995. 
TOLEDO, Geraldo Luciano, OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. 2ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
1994. 

 

Componente Curricular: Disciplina Eletiva I - (100% a distância) 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 
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Esta disciplina é obrigatória, todavia, conforme descrito acima, fica a critério da escolha da maioria 
dos estudantes, dentro do elenco das disciplinas eletivas. Ementas estão mais abaixo. 

 

Componente Curricular: Gestão Secretarial II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

Conceito e características de Consultoria Empresarial. Definição de estratégias: negócio, mercado, 
clientes e produtos; Perfil do Consultor: Código de Ética do Consultor; Ferramentas básicas do 
consultor; Imagem profissional; Processo de consultoria empresarial: diagnóstico organizacional e 
suas abordagens; Características do projeto de consultoria; Contrato de serviço de Consultoria 
Empresarial. 

Bibliografia Básica 

NONATO, Raimundo J. Epistemologia e teoria do conhecimento em secretariado executivo: a função 
da ciência da assessoria. Fortaleza: Expressão, 2009. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Manual de Consultoria Empresarial: Conceito, Metodologia e 
Prática. São Paulo: Atlas, 2007. 
TAVARES, Mauro Calixto. Gestão Estratégica. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BONSUCESSO, EDINA P. Competências em Consultoria. São Paulo: Qualitymark, 2005.   
CARRETEIRO. Gestão Estratégica – Inovação Tecnológica: Como Garantir a Modernidade do Negócio. 
Editora LTC, 2009. 
DURANTE, D. G.; FÁVERO A. A. Gestão Secretarial: formação e atuação profissional. Editora UPF, 
Passo Fundo, 2009. 
GUTTMANN, Erik; CROCCO, Luciano. Consultoria Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2005. 
RAUBER, Moacir Jorge. Perguntar não ofende: uma abordagem de coaching para o profissional de 
secretariado. Toledo: Mundo Hispânico, 2013. 

 

Componente Curricular: Pesquisa Aplicada ao Secretariado  

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa  

O que é e para que servem um artigo científico e um portfólio estudante-científico. Estruturação do 
Projeto do artigo científico (problema de pesquisa; justificativa; objetivos; síntese teórica; 
metodologias e métodos voltados ao secretariado; cronograma e referências); Pesquisa bibliográfica 
em livros e artigos da área secretarial e correlatas. Revisão básica normas da ABNT; Estruturação do 
Projeto de Portfólio (introdução; desenvolvimento: referencial teórico, imagens, envolvimento das 
disciplinas etc., pontos fortes e fracos do curso em geral e do próprio estudante; sugestões de 
melhorias e conclusão). 
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Bibliografia Básica 

ANDRADE, M. DE. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
FURASTÉ, AUGUSTO P. Normas Técnicas para o Trabalho Científico. 16ª Ed. Porto Alegre: Isasul, 2012. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Referências – 
Elaboração. NBR 6023. Versão atual vigente. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Citações em 
documentos – Apresentação. NBR 10520. Versão atual vigente. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Apresentação de 
Trabalhos estudantes – Apresentação. Versão atual vigente. 
LAKATOS, E.V., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
LAKATOS. E. V., MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª. Ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

 

Componente Curricular: Marketing 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 5o semestre 

Ementa 

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 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10 ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2000. 
COBRA, M. Administração de marketing no Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
CHURCHILL, JR Gilbert A & PETER J, Paul. Marketing: Criando Valor para os Clientes. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 

Bibliografia Complementar 

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. 
COBRA, M. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12a ed, São Paulo: Preantice Hall, 
2006. 
KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: Preantice Hall,2004. 
KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Introdução ao Marketing. Rio de Janeiro:PH,2000. 
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Componentes Curriculares - 6o semestre 

 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas  

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

Desafios organizacionais contemporâneos e a gestão de pessoas. A gestão de pessoas no Brasil. O 
alinhamento estratégico da gestão de pessoas às estratégias organizacionais. Temas contemporâneos 
em gestão de pessoas: gestão por competências; gestão de conflitos; gestão do conhecimento e 
gestão da carreira. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Comportamento Organizacional - A Dinâmica de Sucesso Das Organizações. 3ª ed., 
São Paulo: Manole, 2014. 
DUTRA, J.S. Gestão de Pessoas: Modelo, Processos, Tendências e Perspectivas. São Paulo: Atlas, 
2002. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: o capital humano nas organizações, 10ª ed., São Paulo: 2015. 
DAY, George S.; REIBSTEIN, David. J. A Dinâmica da estratégia competitiva, Rio de Janeiro: 
Campus,1999. 
FLEURY, A. C. C. & FLEURY, M. T. L.. Estratégias Empresariais e Formação de Competências, 3ª ed. rev. 
ampl., São Paulo: Atlas, 2004. 
FLEURY, MTL e OLIVEIRA JR., Moacir O. Gestão Estratégica do Conhecimento, São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Componente Curricular: Economia III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

Introdução à Economia Internacional; Teorias do comércio internacional; Políticas comerciais; Taxa 
de câmbio; Balanço de Pagamentos; Globalização e Integração econômica internacional; Brasil e sua 
inserção no comércio internacional. 

Bibliografia Básica 

CARMO, E. C.; JEFFERSON, M. Economia Internacional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

GREMAUD, et al. Manual de Economia: equipe de professores da USP. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
KRUGMAN, P. R.; OBSTFELD, M. Economia internacional: teoria e política. 8 ed. São Paulo: Pearson, 
2010. 
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Bibliografia Complementar 

ALCOFORADO, F. Globalização e desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 2006. 
O´SULLIVAN, A. Introdução à Economia. São Paulo: Pearson Education, 2004. 
SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
SALVATORE, D. Economia Internacional. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Componente Curricular: Gestão Ambiental 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

Ecologia como uma ciência integradora e interdisciplinar. Noções Gerais de Ecologia e a 
Responsabilidade socioambiental. Aspectos ecológicos e de poluição. Fatores interferentes nos 
ecossistemas. Desastres ambientais naturais e antrópicos. Introdução à legislação ambiental. NBR 
10.004/2004 – Classificação de Resíduos Sólidos. PNRS – Lei 12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Sistemas de Gestão Ambiental - SGA - e a responsabilidade socioambiental.  SGA e 
a série ISO 14.000.  

Bibliografia Básica 

DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo SP: Atlas, 2017.  
RICKLEFS,R. E. A Economia da Natureza. 5ª Edição, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010. 

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. 2 ed. São Paulo:Atlas, 2009.  
ALIGLERI et al. Gestão Socioambiental: Responsabilidade e sustentabilidade do negócio. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia Complementar 

LAVILLE, Elizabeth. A empresa verde. São Paulo: Ote, 2009. 
SHLEY (org.). Ética e Responsabilidade Social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 2005. 
BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres. São Paulo: Ática, 1996. 
INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social das empresas – primeiros passos. São Paulo: Instituto 
Ethos, 1999. Disponível em: <htpp: www.ethos.org.br> 
SMERALDI, Roberto. O novo manual de negócios sustentáveis. São Paulo: Publifolha, 2009. 

 
 
 

Componente Curricular: Língua Inglesa VI 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

https://www.ethos.org.br/
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Introdução aos estudos intermediários da Língua Inglesa (A2-B1 no CEFR) com ênfase nas funções 
linguísticas comunicativas relacionadas a situações comunicativas orais e escritas no ambiente 
empresarial, com ênfase na leitura e escrita de e-mails corporativos. 

Bibliografia Básica 

BBC LEARNING ENGLISH. Talking Business. Disponível em: <bbclearningenglish.com> 
GUFFEY, M. E; SEEFER, C. Business English. US: Cengage learning, 2008. 
MARTINS, H. F. Corporate e-mails in English – brief contexts and language. Lisboa: ISCAL, 2016. 

Bibliografia Complementar 

BROWN, H. D. Teaching by principles – An interactive approach language pedagogy. New Jersey: 
Prenctice Hall Regents, 1994. 
CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
DUDLEY-EVANS, T. English for specific purposes. IN: CARTER, R; NUNAN, D. (ed) The Cambridge Guide 
to Teaching English to Speakeras of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
HELGESEN, M.; ADAMS, K. Workplace English: Office File. London: Longman, 1997. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

Componente Curricular: Língua Espanhola VI 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

Revisão de estruturas gramaticais necessárias à correção de inadequações e aperfeiçoamento nas 
produções escritas e orais em Língua Espanhola. Produção de Resumo em Língua Espanhola do texto 
estudante feito como Trabalho de Conclusão de Curso (real ou hipotético). Produção de 
correspondências oficiais (correio eletrônico). Leitura e compreensão de textos, a partir de temas 
transversais. 

Bibliografia Básica 

PRADA, Marisa de; MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. 1. ed., Espanha: Edelsa, 2013. 
DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 
GONZALEZ HERMOSO, Alfredo. Conjugar: verbos de España y de América. 1. ed., Espanha: Edelsa, 
2011. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

Bibliografia Complementar 

RADA, M. BOVET, M. MARCÉ, P. Entorno Empresarial, Edelsa, Madrid- España, 2018. 
MANGAS, Gaspar González; LOSA, María Carmen Marcos de la. Técnicas de conversación telefónica. 
Madrid: Edelsa, 2014. 
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SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
ARAGÓN, Matilde Cerrolaza; GILL, Oscar Cerrolaza: BARQUERO, Begoña Llovet. Pasaporte A1. 
Madrid: Edelsa, 2010. 
Nuevo diccionario esencial de la lengua española. Organizadora: Santillana Educación, S.L. 1. ed. São 
Paulo: Moderna, 2005. Henares, Universidad Alcalá de. Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La 
Lengua Española Para Brasileños - 4ª ed. são Paulo: Martins Fontes, 2013. 

 

Componente Curricular: Estatística II 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

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 

CRESPO, A.A. Estatística Fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 224p. 
FONSECA, J. S. da., MARTINS, G. de A., TOLEDO, G. L. Estatística aplicada. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Estatística aplicada à administração e economia. 
2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
MILONE, Giuseppe. Estatística: geral e aplicada. São Paulo: Thomson, 2004. 
MARTINS, G. de A., DONAIRE, D. Princípios de estatística. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

Componente Curricular: Disciplina Eletiva II - (100% a distância) 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 6o semestre 

Esta disciplina é obrigatória, todavia, conforme descrito acima, fica a critério da escolha da maioria 
dos estudantes, dentro do elenco das disciplinas eletivas. Ementas estão mais abaixo. 

 
 
 
 
 

Componente Curricular: Gestão Secretarial III 

Carga Horária: 34 h Período Letivo: 6o semestre 
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Ementa 

A importância do empreendedorismo para o desenvolvimento profissional de secretariado executivo. 
Empreendedorismo: Conceito – Conceito e evolução histórica. Competência, perfil empreendedor e 
seu desenvolvimento. Tipos de inovação e de empreendedorismo. Plano de negócios; 
Intraempreendedorismo e espírito criativo para renovação organizacional; O papel do 
empreendedorismo e da inovação nas organizações. O desenvolvimento do potencial de indivíduos, 
equipes e organizações. A empresa orientada para o mercado: o contexto atual e as exigências de 
mudança nos modelos de gestão. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Barueri - SP: 
Manole, 4° ed, 2012. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: 5°ed,  LTC, 
2015. 
OSTERWALDER, Alexander. Business Model Generation – Inovação em Modelos de Negócios: um 
manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 
 

Bibliografia Complementar 

DORNELAS, José. Plano de Negócios - Seu Guia Definitivo: Passo a Passo para Você Planejar e Criar 
um Negócio de Sucesso. Editora Elsevier, 2011. 
NAKAGAWA, Marcelo. Plano de negócio: teoria geral. Barueri, SP: Manole, 2011. SEBRAE SP. Manual 
Formação de Jovens Empreendedores. São Paulo: Sebrae SP, 2007. 
DURANTE, Daniela Giareta. Gestão Secretarial: formação e atuação profissional. Passo Fundo: UPF, 
2009. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. São 
Paulo: 1° ed, Pioneira; Thompson, 2005. 
SILVA, Flávio Augusto da. Geração de Valor. Editora Sextante, 2014. 

 

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso  

Carga Horária: 34h Período Letivo: 6o semestre 

Ementa 

Revisão do passo a passo da estrutura de artigo científico e portfólio utilizado no curso. Leituras e 
estudos de artigos científicos e portfólios estudantes-científicos. Revisão das normas básicas da ABNT 
mais utilizadas nos trabalhos exigidos nos TCC’s do curso. Apoio no desenvolvimento do TCC junto ao 
orientador. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, M. DE. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E.V., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
LAKATOS. E. V., MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª. Ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
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Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. DE. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
FURASTÉ, AUGUSTO P. Normas Técnicas para o Trabalho Científico. 16ª Ed. Porto Alegre: Isasul, 2012. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.   
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Referências – 
Elaboração. NBR 6023. Versão atual vigente. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Citações em 
documentos – Apresentação. NBR 10520. Versão atual vigente. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – Apresentação de 
Trabalhos estudantes – Apresentação. Versão atual vigente. 

 

13.1 Disciplinas Eletivas (100% a distância) 

 

Componente Curricular: Relações Internacionais 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Introdução às relações internacionais contemporâneas; Organizações internacionais; Globalização e 
suas implicações geopolíticas; Inserção internacional brasileira: aspectos políticos e econômicos; Temas 
da agenda internacional contemporânea (meio ambiente, direitos humanos, migrações, terrorismo e 
outros). 

Bibliografia Básica 

CERVO, A. L. Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros. São Paulo: Editora Saraiva, 
2008. PECEQUILO, C. S. Introdução às Relações Internacionais: temas, atores e visões. 9 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 
SEINTEFUS, R. Relações Internacionais. 2 ed. São Paulo: Editora Manole, 2013. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, P.R. de. Os primeiros anos do século XXI: o Brasil e as relações internacionais 
contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
FIGUEIRA, A. R.; MELLO, R. C. Negócios Internacionais: perspectivas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015. 
GONÇALVES, R. Economia política internacional: fundamentos teóricos e as relações internacionais do 
Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
SARAIVA, J.F. S. (org.). História das relações internacionais contemporâneas: da sociedade internacional 
europeia do século XIX  à globalização. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. 
SEITENFUS, R. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

 

Componente Curricular: Linguagem Brasileira de Sinais - Libras 
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Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Fundamentos histórico-culturais da LIBRAS. Educação de surdos. Processos de inclusão e exclusão 
dos surdos no Brasil. O contexto social do sujeito surdo. Noções básicas de léxico – Fonologia/ 
Morfologia/Sintaxe; Classificadores; Prática da LIBRAS em Contexto: Desenvolvimento de 
habilidades básicas de comunicação em LIBRAS nos ambientes de atuação do profissional de 
Bacharel em Secretariado Executivo. 

Bibliografia Básica 

CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário enciclopédico ilustrado Trilíngue da língua de sinais Brasileira, 
Volume I: Sinais de A a L e Volume II: Sinais de M a Z. 3ª.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2008. 
LONGMAN, Liliane Vieira. Memórias de Surdos. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2007. 
MOURA, Maria Cecília de. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 
2000. 
SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem: Aspectos e implicações neolinguísticas. 2ª. ed. São Paulo: 
Plexus, 2007. 

Bibliografia Complementar 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
FALCÃO, Luiz Albérico Barbosa. Surdez, Cognição visual e Libras: estabelecendo novos diálogos. 
Recife: Ed. do Autor, 2010. 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado da LIBRAS. São Paulo: Phorte, 
2011. 
QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP; Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 
1997. 
SOUZA, Regina Maria de. Educação de surdos: pontos e contrapontos. Org.: Regina Maria de Souza, 
Núria Silvestre; Valéria Amorim Arantes, organizadora. São Paulo: Summus, 2007. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2ª Ed. Florianópolis. EDITORA da UFSC, 
2009. 

 

Componente Curricular: Gestão Estratégica 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Gestão estratégica: Conceito de estratégia empresarial; Aspectos gerenciais na condução estratégica 
dos negócios da empresa. A teoria, métodos e prática da gerência estratégica. 

Bibliografia Básica 
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BRETAS, Pereira Fonseca. Gestão Estratégica: faces da decisão - abordagem sistêmica do processo 
decisório. Editora LTC, 2009. 
MINTZBERG, Henry et al. O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 4. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006. 
TAVARES, Mauro Calixto. Gestão Estratégica. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CARRETEIRO. Gestão Estratégica – Inovação Tecnológica: Como Garantir a Modernidade do Negócio. 
Editora LTC, 2009. 
D´ELIA, Bete; AMORIM, Magali; SITA Mauricio.(Orgs.). Excelência no Secretariado. São Paulo:Ser Mais, 
2013. 
DURANTE, D. G.; FÁVERO A. A. Gestão Secretarial: formação e atuação profissional. Editora UPF, Passo 
Fundo, 2009. 
GUTTMANN, Erik; CROCCO, Luciano. Consultoria Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2005. 
RAUBER, Moacir Jorge. Perguntar não ofende: uma abordagem de coaching para o profissional de 
secretariado. Toledo: Mundo Hispânico, 2013. 
WHITTINGTON, Richard. O que é estratégia. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 

 

Componente Curricular: Prática Oral de Línguas Estrangeiras para Profissionais de Secretariado 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Revisão de itens gramaticais: alfabeto; modalidades informal e formal; heteroprosódicos; verbos 
irregulares; complementos. Entonação em frases exclamativas e interrogativas. Prática de conversas 
telefônicas. Apresentações formais (atendimento, reunião, entrevista, conferência). 

Bibliografia Básica 

AGUIRRE, B; GÓMEZ DE ENTERRIA, J. Español por profesiones: Secretariado. Madrid:SGEL. 1991. 
ARIAS, Sandra di Lullo. Espanhol Urgente para brasileiros: método simples e rápido para aprender de 
vez. 6. ed., Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
DURAO, Adja Balbino de Amorim Barbieri; RUANO, Maria Angeles Sastre. Español Profesional 
Secretariado. Paraná: Eduel, 2008. 

Bibliografia Complementar 

GÓNZALEZ, Marisa et all. Socios 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Barcelona: 
Difusión, 2000. 
MANGAS, Gaspar González; LOSA, María Carmen Marcos de la. Técnicas de conversación telefónica. 
Madrid: Edelsa. 1998. 
MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena. Manual de Gramática del Español: aspectos contrastivos con el 
português brasileño. Teoria y práctica. Madrid: Edelvives, 2014. 
SEMINO, Maria Josefina Israel; BRISOLARA, Luciene Bassols. Cómo pronunciar el Español? La 
enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños. 1 ed., São Paulo: Pontes, 2014. 
VARELA GONZÁLEZ, Patricia. Espanhol para Secretariado: um guia para secretários, assessores e 
assistentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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Componente Curricular: Língua Inglesa 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Desenvolver habilidades orais (compreensão auditiva e fala) em inglês em dois contextos do ambiente 
administrativo: 1) Atendimento ao telefone em diferentes tipos de procedimentos: transferência de 
ligação, linhas ocupadas, solicitações indisponíveis etc e 2) Recepção a visitantes que usem a Língua 
Inglesa como idioma profissional. 

Bibliografia Básica 

AUSTRALIA NETWORK. The Business of English (serie). Disponível em: 
<http://legacy.australianetwork.com/businessenglish/> . Acesso em: 16 mar. 2016. 
BBC LEARNING ENGLISH. Talking Business. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/>. Acesso em: 16 
mar.2016. 
LEARN ENGLISH TODAY. Business English Vocabulary - Telephone. Disponível  em: <http://www.learn-
english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html> Acesso em:16 mar.2016. 
MILE, A. 15 ways to improve your Business English. Barcelona: English for Business, 2013. 
REZENDE, R. English for Secretaries. Disponível em 
<http://www.stu.edu.vn/uploads/fckeditor/image/english.pdf>.  Acesso em: 16 mar. 2016. 

Bibliografia Complementar 

RICHARDS, J; BOHLKE, D. Creating Effective Language Classes.Cambridge: Cambridge University Press, 
2013. 
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
NATION, S. P. Learning vocabulary in another language.3ª ed. UK: Cambridge, 2002, p.216-297. 
RICHARDS, J. Competence and Performance in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2011.  
SAVAGE, K.L, BITTERLIN, G; PRICE, D. Grammar Matters. Cambridge: Cambrige University Press, 2010. 

 

Componente Curricular: Direito Administrativo 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Direito Administrativo: Fontes; Princípios da Administração pública; Poderes administrativos; Atos 
administrativos; Contratos administrativos; Licitação; Serviços públicos; Servidor público; Domínio 
público; Controle da administração pública, Responsabilidade civil da administração. 

Bibliografia Básica 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª edição. São Paulo: Atlas, 
2020. 

https://legacy.australianetwork.com/businessenglish/
https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html
https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html
https://www.stu.edu.vn/uploads/fckeditor/image/english.pdf
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ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo Descomplicado. 26ª edição. São Paulo: Editora 
Método.2018.  
DI PIETRO, Maria S. Zarella. Direito Administrativo. 12ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2020.  

Bibliografia Complementar 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2018. 
RIBEIRO, Antônio C. S. Sinopse de Direito Administrativo, 2006.  
MARINHO, Armando de O. Programa de Direito administrativo. 3a edição. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1985. 
HACK, Érico. Noções preliminares de direito administrativo e direito tributário. 2a edição. Curitiba: X 
Editora:IBPEX, 2008.  

 

Componente Curricular: Seminários Avançados 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 

Ementa 

Temas específicos da área de atuação do profissional do profissional de Secretariado Executivo e que 
não foram contemplados na composição da matriz curricular, para atualizar e intensificar o 
conhecimento no processo de aprendizagem.  

Bibliografia Básica 

D´ELIA, Bete; AMORIM, Magali; SITA Mauricio. (Orgs.). Excelência no Secretariado. São Paulo: Ser 
Mais, 2013. 
DURANTE, Daniela. G.; FÁVERO A. A. Gestão Secretarial: formação e atuação profissional. Editora 
UPF, 2009. 
DURANTE, Daniela. G. (Org.) Pesquisa em Secretariado: cenários, perspectivas e desafios. Passo 
Fundo: UPF, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BRITO, Marcela. Secretariado Intercultural. São Caetano do Sul: Proclamação, 2015. 
RAUBER, Moacir Jorge. Perguntar não ofende: uma abordagem de coaching para o profissional de 
secretariado. Toledo: Mundo Hispânico, 2013. 
WERNER, Adriane; OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Secretariado executivo e relações públicas: uma 
parceria de sucesso. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
PORTELA, K. C. A., SCHUMACHER, A. J.; BORTH, M.  Ferramentas do Secretário Executivo. 2ª ed. 
Cuiabá, 2013. 

 
 

Componente Curricular: Tópicos atuais em trabalho e questão social 

Carga Horária: 34h Período Letivo: 5º ou 6º semestre 
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Ementa 

A centralidade do trabalho na análise sociológica. A reestruturação produtiva e a globalização: 
impactos no mundo do trabalho e na vida social. A crise de emprego e as mudanças nas relações de 
trabalho. Avanços tecnológicos e suas interfaces com o trabalho, o mercado, a política e a cultura. A 
descaracterização do Estado-Nação, a hibridação cultural e os deslocamentos populacionais. A 
diversidade humana e a cultura organizacional no mundo contemporâneo. O trabalho na sociedade 
brasileira: aproximações históricas e sociológicas. A inserção do Brasil no cenário produtivo mundial.  

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 
do trabalho. 10ª ed. São Paulo / Campinas: Cortez Editora.2005 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras. 2015. 
IANNI, O. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

Bibliografia Complementar 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: 
Edusp. Ano 2000 
SENETT, Richard. A corrosão do caráter. São Paulo: Record, 2004. 
SORJ, B. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

 

 

A Assembleia Geral do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo deve acontecer, no mínimo, 

uma vez por ano, presencial ou a distância, com o intuito de ser uma instância de gestão participativa do curso. 

Nela, estudantes, professores e técnicos administrativos se reúnem para discutir os mais variados temas, sejam 

eles acadêmicos ou gerenciais. Todas as decisões tomadas por esta assembleia têm o caráter consultivo e não 

deliberativo. O horário para este encontro deve ser estabelecido pela coordenação deste curso. 

Nestas reuniões, caso haja alguma votação, todos os votos dos presentes têm igual valor, independente 

das diferenças de funções. Trata-se de uma iniciativa que busca a gestão colaborativa, a participação dos 

estudantes nas decisões sobre o curso, o desenvolvimento da autonomia do educando, a prática de uma 

educação dialógica, aprendizados para o amadurecimento da cidadania, bem como o fortalecimento da prática 

democrática. O resultado de qualquer votação na assembleia, também tem caráter consultivo e não 

deliberativo.    

 

5.9 Estágio Supervisionado 

 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, conforme instituído nas diretrizes 

curriculares vigentes e visa possibilitar ao estudante empreender práticas profissionais em consonância com os 

pilares do campo de atuação do bacharel em Secretariado Executivo. Espera-se que, com as atividades práticas, 

5.8 Assembleia Geral 
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além do fazer específico, seja uma oportunidade para o estudante articular teorias que ancoram suas práticas, 

bem como contribuam para refletir seus impactos nas múltiplas dimensões. 

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. 

Desse modo, o estágio supervisionado, parte constitutiva do projeto pedagógico do curso, conforme a 

Lei N. 11.788/2008, compreende um componente curricular importante para a formação do educando, pois de 

acordo com a legislação, destaca-se durante esse período o desenvolvimento de competências próprias da 

atividade profissional e a contextualização curricular, o que possibilita, por sua vez, o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Neste sentido, para este PPC, o estágio supervisionado é considerado: 

 

- disciplina obrigatória 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; 

- vivência didático-pedagógica com sentido de integralização, de revisão e de orientação dos aspectos 

específicos da profissionalização prevista no currículo do curso na sua totalidade; 

- etapa do processo de constituição identitária da profissão; 

- oportunidade para articular teoria/prática que necessita ser desenvolvida ao longo do curso. 

 

Para que o estágio supervisionado constitua campo de construção de sentidos e significados da etapa 

preparatória para vida profissional do futuro bacharel em Secretariado Executivo, o objetivo geral deste 

componente é articular os pressupostos teóricos construídos no percurso da graduação, com situações do 

cotidiano profissional do estudante, que terá a oportunidade de investigar, analisar e propor intervenções no 

ambiente, de modo reflexivo.  

Em síntese, para a consecução e aprovação no componente curricular de Estágio Supervisionado, será 

necessário ao estudante: 

 

 Matricular-se e ser aprovado na disciplina Estágio Supervisionado, ofertada regularmente no 4º 

semestre do curso de Secretariado Executivo (34 h); 

 Estagiar num ambiente organizacional, com no mínimo 150 horas de prática, empreendendo 

atividades relacionadas ao perfil do egresso do curso, devidamente orientado por docente do campus 

e por supervisor da parte concedente; 

 Elaborar e apresentar em Relatório de Estágio, as práticas e as reflexões teórico/práticas no 

desenvolvimento do estágio supervisionado, contendo informações do item 5.10 à frente. 
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Na consecução do componente curricular Estágio Supervisionado, ofertada no 4º semestre do 

curso, com carga horária de 34h, o estudante conhecerá a legislação do estágio supervisionado, a relevância do 

estágio para sua constituição profissional, concepção e o conjunto de etapas constitutivas do estágio 

supervisionado, documentação exigida e desenvolvimento do Diagnóstico e do Relatório de Estágio. 

Como um dos requisitos de aprovação dessa disciplina, o estudante deverá apresentar ao final do 

semestre, o Relatório de Estágio, desenvolvido neste período. Tal Relatório pode ser a única atividade avaliativa 

da disciplina (100% dos pontos) ou pode ser uma das atividades avaliativas ao longo do semestre, porém, é 

instrumento essencial do estágio supervisionado, deve ser avaliado em pelo menos 60% da pontuação da 

disciplina. 

Para aprovação total da disciplina de Estágio Supervisionado, o estudante deverá ter pontuação mínima 

de 60% no semestre e no mínimo 75% de frequência nas aulas semanais da disciplina. 

A prática do estágio em ambiente laboral compreenderá a carga horária mínima de 150h e deverá ser 

executada concomitante à disciplina de Estágio Supervisionado. O estágio supervisionado poderá ser 

desenvolvido nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), incluindo suas empresas 

incubadoras e em ambientes de entidades públicas ou privadas conveniadas.  

O aluno que não estiver matriculado regularmente no 4º semestre do curso de Secretariado Executivo 

e que queira realizar a prática de estágio supervisionado, poderá solicitar a matrícula na disciplina, desde que 

se comprometa/tenha disponibilidade com o horário semanal da disciplina, para poder cumprir todos os 

requisitos de aprovação na mesma.  

O professor da disciplina de Estágio Supervisionado também será orientador de estágio. Como o 

orientador será o mesmo professor da disciplina de Estágio Supervisionado, se destaca a necessidade de que, 

pelo menos, dois professores assumam a disciplina (podendo ser em duas turmas distintas ou na mesma turma), 

de forma que, preferencialmente, não haja uma sobrecarga de mais de 20 estudantes para um mesmo professor 

orientador.  

O estudante tem até 30 dias corridos, após o início das aulas da disciplina Estágio Supervisionado, no 4º 

semestre, para iniciar o estágio e apresentar uma cópia do contrato assinado entre as partes (estudante, 

empresa cedente e IFMT), ao professor desta disciplina, para que assim, as orientações diretas sejam iniciadas e 

para que o estudante tenha tempo hábil para desenvolver todas as etapas que compõem o Relatório de Estágio. 

O Termo de Compromisso de Estágio é o documento celebrado entre a instituição de ensino (setor responsável 

pelo estágio), o estudante (estagiário) e a parte concedente do estágio. 

O estudante poderá aproveitar o ambiente de trabalho como estágio obrigatório, desde que seja 

durante/concomitante à disciplina de Estágio Supervisionado, no 4º semestre, comprove no mínimo 01 (um 

ano) de atividade profissional em atividades correlatas à área de formação deste curso e que ainda exerça essas 

atividades durante esta disciplina. Para isso, o estudante deve apresentar a documentação ao setor de estágio, 

que confere se está completa, orienta o estudante quando a documentação é insuficiente, e estando completa, 

encaminha para análise e parecer do professor que está na condição de responsável pelo estágio curricular 
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obrigatório no curso e/ou professor desta disciplina. O estudante tem até 30 dias corridos do início desta 

disciplina para apresentar essa documentação ao professor orientador. 

O estudante pode fazer a conversão do estágio não obrigatório pelo estágio obrigatório, desde de que 

a documentação seja oficializada e autorizada pelo setor responsável pelo estágio, no IFMT, e apresente esta 

comprovação ao professor da disciplina, em até 30 dias corridos do início desta disciplina. 

Ao término do estágio obrigatório das 150 horas e aprovação no Relatório Final de Estágio, o estudante 

deve entregar uma cópia deste relatório, assinada pelo professor orientador e pelo próprio estudante, ao setor 

responsável pelo estágio, para contabilização das horas no histórico do estudante, bem como entregar a ficha 

de Entrega de Relatório de Estágio, modelo vigente (Apêndice D), ao professor da disciplina de Estágio 

Supervisionado, com pelo menos, 15 dias corridos, antes do término nesta disciplina. A não entrega também 

desta ficha (Apêndice D) ao professor da disciplina, implica na reprovação do estudante na disciplina, pois o 

estágio prático, o relatório de estágio e a documentação oficializada no setor de estágio, compõem parte 

essencial desta disciplina. 

 

O cedente do estágio deve atender às seguintes condições:  

 

a) apresentar ao professor orientador da disciplina, o contrato de estágio assinado por todas as partes;  

b) consolidar a vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro do campo profissional.  

c) proporcionar a infraestrutura adequados para o desenvolvimento das atividades profissionais, sociais 

e culturais;  

d) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

secretariado para orientar e supervisionar o estudante na empresa;  

e) garantir as condições de supervisão e avaliação dos estagiários pela instituição de ensino;  

f) anuir e aceitar às normas disciplinares dos estágios supervisionados pela Instituição de ensino;  

  
 

 

 

 

5.10 Modelo para Relatório de Estágio Supervisionado 
 

 

1)      Apresentação da Empresa cedente do estágio (descrição);  

2)      Introdução (área que o estágio será desenvolvido na empresa cedente, objetivos do estágio 

supervisionado em geral); 

3)      Atividades desenvolvidas no estágio e correlação com as práticas do Secretário Executivo; 

5)      Identificação de situação organizacional problemática;  

6)     Apresentação de reflexões para solucioná-la/amenizá-la, à luz de pressupostos teóricos e práticos 

(a solução proposta poderá ser implantada ou não, fica a critério da empresa cedente), mas a proposta 

será apresentada/sugerida; 
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6)    Conclusões do Estágio (importância das práticas realizadas, dificuldades encontradas no estágio, 

reflexões sobre o ambiente de trabalho, recomendações, sugestões entre outras);  

7)      Referências; 

9)      Apêndice (se houver); 

8)      Anexo (se houver); 

 

 

5.11 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
 

 

A adoção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o curso de Secretariado Executivo é 

entendida como um componente curricular obrigatório e um mecanismo de avaliação como requisito parcial 

para a obtenção do grau de bacharel. 

Entende-se que para a formação do perfil desejado do Bacharel em Secretariado Executivo, é necessária 

a investigação, a experimentação, a pesquisa e a produção científica sob a forma de um trabalho de conclusão 

de curso que representa uma oportunidade de revisar teorias e práticas apreendidas e aprendidas durante a 

formação acadêmica e também valorizar uma ou outra área de atuação e/ou investigação diante das opções que 

o curso oferece. 

O TCC também contribui para a produção científica do Secretariado Executivo, onde as bibliografias e 

produções são escassas. Essas pesquisas serão disponibilizadas à comunidade por meio das publicações dos 

artigos em revistas científicas e/ou em eventos internos do IFMT ou externos.  

As modalidades adotadas de TCC para o curso de Secretariado Executivo do IFMT são:  

 

- artigo científico; ou 

- portfólio; 

 

O estudante, em consonância com o professor orientador pode escolher uma das modalidades acima. 

O TCC é desenvolvido durante a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, no 6º semestre, deste curso. Sendo 

assim, os estudantes devem: 

 

 Matricular-se e ser aprovado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, ofertada regularmente 

no 6º semestre do curso de Secretariado Executivo (34 h); 

 Ter um professor orientador de TCC concomitante ao desenvolvimento dessa disciplina. Esse 

orientador deverá ser um professor do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo e/ou do DAS, 

preferencialmente. Caso o professor seja de outro curso/departamento do IFMT, cabe ao coordenador 

de estágio e/ou coordenador do curso, aprovar. Esta possibilidade apenas será aceita após uma 

consulta para identificar se há professores do curso interessados na orientação; 
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 Elaborar e apresentar o TCC à banca examinadora, com até 30 dias antes do término da disciplina, 

para dar tempo de realizar as recomendações da banca e do orientador, bem como para professor da 

disciplina lançar as notas dos estudantes, no diário. 

 

No desenvolvimento da disciplina de TCC, o estudante conhecerá os métodos de pesquisa aplicada ao 

secretariado e as estruturas básicas das modalidades de TCC’s adotadas pelo Curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo, que são o artigo e o portfólio. 

Como um dos requisitos de aprovação dessa disciplina, o estudante deverá apresentar ao final do 

semestre, à banca examinadora, o TCC desenvolvido neste período. Após a banca, o estudante tem o prazo de 

até a próxima aula para apresentar ao orientador, as recomendações solicitadas. 

O TCC pode ser a única atividade avaliativa da disciplina (100% dos pontos) ou pode ser uma das 

atividades avaliadas ao longo do semestre, porém será o instrumento essencial e deve ser avaliado em pelo 

menos 60% da pontuação da disciplina. 

Para aprovação total da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, o estudante deverá ter pontuação 

mínima de 60% no semestre e no mínimo 75% de frequência nas aulas semanais da disciplina. 

Os TCC’s deverão conter temas que envolvam o Secretariado Executivo e/ou temas correlatos da área 

e/ou das disciplinas do curso.  

A banca examinadora poderá ser realizada no mesmo dia e horário da disciplina de TCC, ou seja, durante 

essa aula, pois esta disciplina é concomitante ao desenvolvimento do TCC e o momento da banca é também um 

momento de aprendizagem aos demais estudantes. 

No momento da banca, como a nota é na hora, o professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 

já fica apto a fazer o lançamento da nota no diário.  

Observação: Após a defesa, caso o estudante não faça as alterações recomendadas pela banca e/ou 

pelo orientador, este pode solicitar ao professor da disciplina, a alteração da nota, em até 24 horas após a 

entrega sem as alterações recomendadas ou até mesmo a não entrega. 

Caso a banca examinadora seja feita em outro momento e local, sem a presença do professor da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, o orientador deverá comunicar, no prazo de até 24 horas, a nota do 

estudante ao professor dessa disciplina, para que esse faça o lançamento da nota no diário. Este processo deve 

ser realizado e enviado do orientador ao professor da disciplina por e-mail, por SUAP e/ou documento vigente 

indicado pela coordenação de estágio e/ou coordenação do curso, apenas a fim de registro/comprovação para 

ambas as partes (professor da disciplina x orientador). 

 

 

6. Políticas de Extensão e Atividades Complementares 
 

 

 

Em consideração  aos documentos nacionais que tratam das políticas para a Educação, com por 

exemplo do Plano Nacional de Educação 2014-2024, da LDB 9.394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
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o ensino superior e ao Plano Nacional de Extensão, além de documentos norteadores das práticas pedagógicas 

do IFMT, o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, além do ensino teórico de sala de aula e da prática 

por meio de estágio supervisionado, prioriza também as atividades de extensão que colocam os estudantes em 

contato direto com a sociedade e ampliam o processo evolutivo das atividades secretariais na realidade 

regional, brasileira e de forma cidadã, bem como permitem uma interação sociedade-academia e respondem 

aos anseios de ensino aprendizagem. 

 

Critérios para oferta de atividades de extensão 

 

 As atividades de extensão atendem ao critério básico de interação formação-profissional x sociedade e, 

observando os eixos temáticos propostos no Plano Nacional de Extensão do MEC, dentro da área específica de 

conhecimento da graduação em Secretariado Executivo, proporcionando à comunidade uma relação de 

reciprocidade com a instituição. 

 As ações de caráter extensionista do Curso de Secretariado Executivo consideram, especialmente, a 

contribuição do IFMT para a inclusão social, o desenvolvimento econômico e social.  

 A critério de validação para os estudantes, os cursos de extensão podem ser ofertados por outros cursos 

de extensão do IFMT. 

 

Programa de Extensão do Curso 

 

 A coordenação do curso incentivará os estudantes a usufruírem ao máximo de todas as atividades 

propostas pelo curso. Todas as atividades são orientadas a fim de que o estudante possa participar do processo 

de aprendizado com a conexão teoria-prática tão importante para a profissão. Dessa forma, algumas das 

principais atividades de extensão serão explicitadas obedecendo a normalização institucional adotada pelo IFMT, 

especificamente homologados e aprovados pela diretoria específica dessa área, no campus ou pela reitoria. 

 

 Os eixos adotados para o programa de extensão voltados ao curso serão preferencialmente 

abordarão: 

 

* Culturas; 

* Meio ambiente; 

* Desenvolvimento regional; 

* Inclusão Social / Relações raciais / Diversidade; 

* Empreendedorismo e inovação; 

* Técnicas Secretariais e áreas correlatas; 
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As práticas de extensão se desenvolverão nas seguintes modalidades: 

Projetos de Extensão 

 

No campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva existe uma sistemática organizada para os projetos de 

pesquisa e extensão, por meio da Diretoria de Pesquisa, Inovação e Extensão - DPIEx. Todas as atividades de 

extensão desenvolvidas pelos professores e alunos do curso de Secretariado Executivo são registradas nessa 

diretoria, seguindo todas as suas orientações de desenvolvimento.  

A DPIEx é responsável por planejar, articular, coordenar, fomentar, promover, orientar e acompanhar 

as atividades e políticas referentes à Pós-Graduação, à Pesquisa, à Inovação e à Extensão, além da incumbência 

de propor e coordenar ações de intercâmbio com instituições públicas e privadas na área de fomento a pós-

graduação, a pesquisa, a inovação tecnológica, a transferência de tecnologia e a extensão.  

Todos os projetos de extensão são registrados via SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública, 

por um professor coordenador que poderá englobar outros professores auxiliares, além de alunos, na 

modalidade de bolsista e/ou voluntário. 

 Anualmente, os professores e os estudantes do curso serão consultados, pela coordenação deste 

curso, a respeito de temas e assuntos importantes para a realidade do curso de Secretariado Executivo, a partir 

disso, os projetos serão idealizados e ofertados aos estudantes e abertos à comunidade em geral. As temáticas 

trabalhadas serão variadas, abordando, preferencialmente, planejamento, gestão de empresas e assessoria, 

além de sistematizações do trabalho em Secretariado Executivo voltado para eventos, informação, tecnologia, 

comunicação, comportamento, idiomas e outros segmentos.  

 

Avaliação das atividades de extensão 

 

As atividades de extensão serão avaliadas em sua adequabilidade e consecução. Elas estão 

relacionadas, principalmente, às necessidades dos públicos interno e externo à instituição. Suas políticas irão 

contribuir para as atividades de ensino e pesquisa, além de confirmar a missão da instituição.  Dessa maneira, os 

programas e os projetos de extensão se orientarão por estes aspectos, logo precisarão ser avaliados. Como as 

políticas institucionais são avaliadas periodicamente, o curso de Secretariado Executivo seguirá a mesma 

perspectiva, tentando sempre acompanhar a evolução da missão e objetivos institucionais. Dessa forma, haverá 

uma consonância direta entre a Coordenação do curso e as políticas institucionais, a fim de que todos os esforços 

sejam convertidos em um ganho ao docente e discente. 

Os projetos, em consonância com as políticas, consideram elementos básicos, que os tornam exequíveis: 

os objetivos do projeto, sua justificativa, a metodologia a ser adotada, a definição dos recursos necessários à sua 

realização e o cronograma de trabalho.  Assim, todos esses elementos serão avaliados. 

 A avaliação da adequabilidade e da consecução dos projetos de extensão será realizada pelos atores 

por eles diretamente impactados, ou seja, os coordenadores, professores, alunos e membros da comunidade, 

quando for o caso. Normalmente haverá uma necessidade sentida/observada, a partir da sala de aula pelo 
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docente e discente para a realização de uma atividade de extensão e através de um diálogo direto com a 

coordenação do curso e direção acadêmica a viabilidade do projeto será revista e a partir daí colocada em prática 

as políticas de auxilio mútuo, a fim de alcance dos objetivos. Isso também poderá ser bem percebido nas viagens 

de campo ou visitas técnicas. Dessa forma o curso de Secretariado Executivo incentivará a flexibilidade de visitas 

e aulas práticas de acordo com a necessidade do estudante e da Unidade de Estudo envolvida – em que na 

maioria dos casos o trabalho conjunto e interdisciplinar e vivenciado. 

 

EVENTOS 

   

 A instituição incentiva que cada curso crie um evento próprio para confraternizar, reunir e divulgar as 

ações e atividades elaboradas pelo curso. Uma atividade integradora adotada pela Instituição é o evento 

específico para o curso, neste caso é a Semana Acadêmica do Secretariado (SEMASEC). 

A SEMASEC tem por objetivo de congregar os docentes, discentes, comunidade, empresários, órgãos 

governamentais e entidades de classe em discussões e atividades do setor profissional. É um evento que 

contempla o caráter científico, incentivando os estudantes a apresentarem seus trabalhos, artigos, pesquisas, 

relatórios de estágios e outros, com debates, palestras, minicursos e oficinas práticas relacionadas ao 

Secretariado Executivo, com a participação de egressos deste curso e da comunidade interna e externa ao curso 

e ao campus. 

A SEMASEC é um evento obrigatório dos estudantes, como finalidade de planejar, organizar e 

desenvolver o evento da área secretarial, possibilitando a prática dos aprendizados adquiridos durante a 

formação acadêmica, por meio da interação dos estudantes com os profissionais da área secretarial e áreas 

correlatas. 

Justifica-se pela relevância em transmitir aspectos do mundo atual da área secretarial, que proporcione 

e acrescente conhecimentos à comunidade acadêmica do curso Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT, 

bem como a organização de Evento da área secretarial por meio de palestras, discussões, dinâmicas, mesa-

redonda etc., além de possibilitar a interdisciplinaridade, principalmente das disciplinas Técnicas Profissionais 

Secretariais e Gestão de Eventos, além de outras disciplinas, integrando teoria e prática, e a oportunidade de 

desenvolver as atividades complementares que contam para a carga horária obrigatória do curso. 

Neste evento, espera-se que os estudantes adquiram conhecimentos sobre seus direitos profissionais, 

identifiquem a postura a ser adotada diante de situações que envolvam desafios e possibilidades no mercado de 

trabalho, conheçam o campo de atuação e suas perspectivas de crescimento. E por meio de experiências e 

valores, saibam da importância do papel do profissional dentro das organizações públicas e privadas e a sua 

relação no mundo de trabalho. 

A SEMASEC permite a integração dos saberes, seja na execução do próprio evento ou na exposição de 

trabalhos realizados ao longo dos semestres.  

Os eixos temáticos integradores recomendados são: 
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- Trabalho e Direitos Humanos 

- Trabalho, inclusão social, relações raciais e diversidade 

- Trabalho e Gênero 

 

A escolha dos eixos temáticos baseou-se nas discussões de DCN, devido às mudanças encetadas pela 

nova LDB (Lei 9.394/96), que orientam os cursos a buscar uma formação mais geral do estudante, com a inclusão, 

nos currículos institucionais, de temas que propiciem a reflexão sobre caráter, ética, solidariedade, 

responsabilidade e cidadania. Foram contempladas, igualmente, as seguintes normativas: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena, nos termos da Lei N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004; as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012; e a Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que trata da Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

 

Publicação e Divulgação: 

 

Produção e Publicação a fim de difundir os resultados das pesquisas científicas produzidas pelos 

estudantes e professores do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, incentiva-se a inscrição dos 

trabalhos na chamada da Revista Científica do Campus, intitulada PROFISCIENTIA. 

A revista PROFISCIENTIA é um periódico científico, em formato eletrônico, vinculado à Diretoria de 

Pesquisa, Inovação e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus 

Cuiabá Octayde Jorge da Silva, e tem por objetivo promover e divulgar trabalhos de pesquisas nas seguintes áreas 

de investigação: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Multidisciplinar e Linguística, Letras e Artes.  

No caso de Bacharelado em Secretariado Executivo, orienta-se aos estudantes e professores, que façam 

a inscrição dos artigos na área de Ciências Sociais Aplicadas, da referida revista.  

 
 

6.1 Curricularização da Extensão 

 

Em 2014, o Congresso Federal sancionou o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 13.005/2014, com 

a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. Com força 

de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas até 2024. Sendo que os principais desafios do plano estão 

relacionados à evolução dos indicadores de alfabetização e inclusão, à formação continuada dos professores e 

à expansão do ensino profissionalizante para adolescentes e adultos. 

 Um grupo de metas refere-se ao ensino superior, que, em geral, é de responsabilidade dos governos 

federal e estaduais. Seus sistemas abrigam a maior parte das instituições que atuam nesse nível educacional, 

https://www.somospar.com.br/a-formacao-continuada-e-a-sua-importancia-para-manter-o-corpo-docente-atualizado/


 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

80 
 

mas isso não significa descompromisso dos municípios. É no ensino superior que tanto os professores da 

educação básica quanto os demais profissionais que atuarão no município são formados, contribuindo para a 

geração de renda e desenvolvimento socioeconômico local. Por essas razões, a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios devem participar da elaboração das metas sobre o ensino superior nos planos municipais 

e estaduais, vinculadas ao PNE. 

 A curricularização da extensão, ou creditação (curricular) da extensão, estratégia prevista no Plano 

Nacional de Educação (PNE), foi regulamentada pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018. 

Entre outros aspectos, a Resolução estabelece:  

1. que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária 

curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos 

cursos; 

2. e instrui o INEP a considerar, para efeitos de autorização e reconhecimento de cursos, (i) o cumprimento 

dos 10% de carga horária mínima dedicada à extensão, (ii) a articulação entre atividades de extensão, 

ensino e pesquisa, (iii) os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos cursos 

de graduação. 

 Assim, para atender as metas do PNE, está em andamento no IFMT, o processo de curricularização da 

extensão, o que significa incorporar atividades de extensão às matrizes curriculares dos cursos de graduação.  

 A extensão é aberta à participação da comunidade interna e externa ao IFMT, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

A curricularização da extensão será baseada nas Atividades Curriculares de Extensão (ACE), ou seja, no 

conjunto de disciplinas e/ou atividades que comporão o núcleo da extensão. As atividades deverão estar 

vinculadas às ações de extensão extracurriculares institucionalizadas na Pró-reitora de Extensão (Programas 

e/ou Projetos), em conformidade com os trâmites ordinários previstos pelas normatizações do IFMT.  

 Antes de apresentar em que situações e como os cursos podem utilizá-las, ressalta-se que há dois 

princípios a serem considerados para proceder à curricularização: 

 

1) Atendimento à Resolução CNE/CES No 07/2018 Art. 7º. São consideradas atividades de extensão as 

intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e 

que estejam vinculadas à formação do estudante e conforme normas institucionais próprias; 

2) A atividade de extensão que pode ser curricularizada é aquela na qual o aluno é o agente da 

atividade. Sendo assim, não pode ser curricularizada uma atividade na qual o aluno é um ouvinte. 

 

 Neste contexto, a extensão dar-se-á da seguinte forma: 

 

https://pne.mec.gov.br/
https://pne.mec.gov.br/
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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- através de atividades nas Atividades Curriculares de Extensão - ACEs, devendo ser sistematizadas e 

executadas nas formas de Programas e/ou Projetos envolvendo, necessariamente, a coordenação de um 

professor, discentes da graduação e comunidade externa; 

- da sua creditação, ou seja, que consiste na especificação de créditos nos currículos dos cursos de 

graduação, no mínimo 10% (dez por cento) da carga horária total do curso, para serem realizadas pelos discentes, 

como atividades de extensão, nas denominadas ACEs, o discente terá creditado o conjunto de ACE cursadas com 

referência aos projetos que a originaram; 

- da definição de um conjunto de ACE; 

- da definição em quais períodos serão ofertadas as ACEs (essa orientação é de natureza organizacional, 

no entanto, a exemplo das disciplinas optativas, a oferta é flexível e pode ocorrer em quaisquer períodos); 

- as ACEs são atividades curriculares de natureza flexível e renovável na definição de temáticas 

vinculadas aos Programas e/ou Projetos de Extensão; 

- da utilização de 240 horas de extensão e os conteúdos das ACEs têm natureza teórico-prático-reflexivo 

com perspectiva didático-pedagógica interdisciplinar e transdisciplinar, desenvolvidos na relação dialógica com 

grupos comunitários e sociedade em geral. 

 

 Para fins de curricularização, o curso estabelece neste Projeto Pedagógico a maneira como os alunos 

deverão realizar as atividades de extensão, dentre as seguintes possibilidades: 

 

- ações de extensão incorporadas às unidades curriculares, ou seja, incorporadas às disciplinas, que 

passarão a dedicar parte ou toda a carga horária a tais atividades; 

- ações de extensão registradas no SUAP (projetos, cursos e/ou eventos), que deverão ser certificadas 

e validadas, conforme critérios estabelecidos no PPC, para creditação das horas ao aluno; 

- as ações de extensão, seja na forma de disciplinas ou ações registradas no SUAP, para que sejam 

reconhecidas pelos Colegiados de Curso e/ou NDE como atividades de extensão curricularizáveis, deverão 

desempenhar um papel formativo para o aluno e envolver a comunidade externa ao IFMT, nas formas 

especificadas no PPC; 

- eventos/atividades realizados pelo curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, abertos para a 

comunidade; 

  

 As práticas acadêmicas de extensão devem estar vinculadas a um ou mais cursos de graduação e/ou pós-

graduação e são reconhecidas como um conjunto de ações articuladas em torno de questões sociais que 

propiciam aos alunos vivência e experimentação e levam à construção de competências de modo 

interprofissional e interdisciplinar. 
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 Semestralmente, o NDE e/ou o Colegiado de Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo se 

reunirá para articular as atividades extensão curricular que serão oportunizadas para os discentes de tal forma 

que, ao final do ciclo do curso, será creditado os 10% da carga horária.  

 O estudante, ao completar a carga horária total da curricularização da extensão, dentro do período 

estipulado neste projeto, deverá preencher e assinar a ficha, modelo vigente (Apêndice F) e protocolar aos 

cuidados da coordenação deste curso e/ou coord. de estágio deste curso. 

 De acordo com o Art. 8ª da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabelece que as atividades 

extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas 

seguintes modalidades:  

 

- programas;  

- projetos; 

- cursos e oficinas;  

- eventos; 

- prestação de serviços; 

 
 

 No Parágrafo único do Art. 8ª, estabelece que, as modalidades, previstas incluem, além dos programas 

institucionais, eventualmente também as de natureza governamental, que atendam às políticas municipais, 

estaduais, distrital e nacional. 

 As práticas de extensão possibilitam aos alunos o exercício das competências desenvolvidas nos 

respectivos cursos que visem ao bem comum das pessoas para promover mudanças na sociedade e no IFMT. A 

extensão é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que busca promover mudanças 

na sociedade e na própria Instituição de Ensino Superior a partir de práticas colaborativas entre a instituição e 

sociedade. 

 Seguem abaixo alguns exemplos do que se pretende desenvolver aos estudantes durante todo o curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo, partindo do pressuposto que são componentes curriculares de natureza 

flexível e renovável.  

Algumas ACE já acontecem anualmente (identificadas com “ * ”): 

Atividades Curriculares de Extensão (ACE) Ação de extensão vinculada a Projetos/Programas 

Secretariado Executivo e Gestão* Semana Acadêmica do Secretariado (SEMASEC) 

Homem, Cultura e Sociedade* 

Projeto Áfricas – Semana da Consciência Negra 

Semana de Combate as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis 

Meio Ambiente* Semana/Dia do Meio ambiente 

 

As propostas de curricularização da extensão podem ser apresentadas também por meio de Projeto 

Simplificado de Curricularização da Extensão, modelo vigente (Apêndice G), e serem realizadas por estudantes 
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deste curso de forma individual ou em grupo com outros estudantes/professores/servidores e/ou comunidade 

externa. Este projeto deve ter uma ou mais disciplina(s) deste curso envolvida(s) e o(s) professor(es) desta(s) 

disciplina(s) será(ão) o(s) supervisor(es) do projeto.  

No Relatório Final da Curricularização da Extensão, modelo vigente (Apêndice H), deve conter fotos, 

evidências e avaliação da extensão respondida pelos participantes, além do que é solicitado descrito nos 

apêndices (G e H). Algumas informações que se fizerem necessárias podem ser acrescentadas nestes modelos. 

Os apêndices G e H deverão ser anexados e entregues como comprovantes de parte da carga horária da 

curricularização da extensão. 

   

 

6.2 Atividades Complementares 

 

As atividades complementares do curso de Secretariado Executivo, do IFMT, de acordo com as normas 

do IFMT, têm carga horária estipulada na matriz curricular vigente, ou seja, 100 horas, e seu objetivo é estimular 

a participação do estudante em experiências diversificadas que contribuam para a sua formação geral, 

profissional e cultural, além de integralizam a carga horária total do curso.  

Todas as atividades desenvolvidas estarão compreendidas na área de atuação do curso de Bacharelado 

em Secretariado Executivo e poderão ser realizadas no próprio campus ou fora dele, considerando-se a 

participação do estudante de forma passiva ou ativa, isto é, na condição de participante ou de 

palestrante/apresentador/instrutor/monitor. Essas atividades devem ser realizadas nas 50% presencial e 50% a 

distância, ou seja, 50 horas presenciais e 50 horas a distância, desde que tenham certificado. Declarações de 

participação serão aceitas, desde que emitidas pelo IFMT, em atividades específicas deste curso. 

Tais atividades complementares obedecerão a limites carga horária máxima por atividade, conforme 

Regulamento específico, de forma a estimular a pluralidade, obedecidos os parâmetros discriminados e serão 

consideradas aquelas realizadas a partir do ingresso do estudante no curso de Bacharelado em Secretariado 

Executivo e que estejam na área de abrangência do curso. 

As Atividades Complementares, assim, orientam-se a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, interdisciplinares e contextualizadas para atualização profissional específica, 

sobretudo nas relações estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades 

regionais e culturais. 

O estudante terá o prazo até o final do 5º semestre, para protocolar as cópias dos certificados que 

comprovam a carga horária mínima exigida, junto com a Planilha de Atividades Complementares vigente 

(Apêndice E). As declarações emitidas pela coordenação do curso que constem a carga horária específica, 

também serão válidas. 
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Os estudantes do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, que apresentam bom rendimento 

escolar têm a oportunidade de se inscreverem para inserção em Programas de Iniciação Científica e Tecnológica 

(PIBIC/IFMT/CNPq). Esses Programas objetivam incentivar o envolvimento dos estudantes dos cursos superiores 

tecnológicos em projetos de Iniciação Científica elaborados por professores do IFMT – Campus Cuiabá Cel. 

Octayde Jorge da Silva, bem como contribuir para despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa pura e 

aplicada, oferecendo-lhes possibilidade de iniciar-se como pesquisador. Dessa forma, a adoção de tais 

Programas contribui para o aprimoramento da formação profissional do estudante. 

Os estudantes com coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a (07) sete, podem participar 

dos seguintes programas disponibilizados pelo Instituto: 

 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PROIC; 

- Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBICT/CNPQ; 

- Programa de Bolsas de Iniciação Científica – FAPEMAT. 

 

Existem no Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva grupos de pesquisas, cadastrados no CNPq, com 

o objetivo de promover e alavancar as pesquisas nas áreas de automação, robótica, sistemas microprocessados, 

biomédica, redes, sistemas inteligentes e meio ambiente, qualidade e eficiência energética. Tais grupos buscam 

desenvolver pesquisas interdisciplinares que integrem várias áreas do conhecimento tais como computação, 

eletroeletrônica/automação e meio ambiente.  

No momento, o Curso de Secretariado Executivo conta com o grupo de pesquisa NUPESE - Núcleo de 

Pesquisa de Estudos em Secretariado Executivo e áreas afins.  

 

 

7.1 Programa de Educação Tutorial  

 

Programa de Educação Tutorial (PET) tem o objetivo de realizar práticas acadêmicas de forma 

indissociada entre ensino, pesquisa e extensão. É composto por grupos tutoriais de aprendizagem e “propicia 

aos alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação”. Este programa está vinculado à Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação 

e disponibiliza ao estudante e ao professor tutor apoio financeiro de acordo com a Política Nacional de Iniciação 

Científica. 

Embora este programa tenha sido inicialmente destinado a Instituições de Ensino Superior 

(Universidades), no ano de 2010, o IFMT aprovou o seu 1º PET. Esta é uma experiência inédita, uma vez que os 

Institutos Federais ainda não tinham sido contemplados por este programa. 

 

7.  PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
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7.2 Monitoria 

 

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem que objetiva despertar no estudante o interesse 

pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida 

acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos 

cursos, além de possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. 

O IFMT disponibiliza bolsas de monitoria para os alunos regularmente matriculados e que atendam aos 

regulamentos estabelecidos pelas normas em vigor na instituição. 

 

7.3 Desenvolvimento do curso 

 

O curso é desenvolvido conforme o horário de aula estabelecido pelo IFMT – Campus Cuiabá Cel. 

Octayde Jorge da Silva. As aulas deste curso, teóricas e/ou práticas, são desenvolvidas de segunda a sexta-feira 

no período noturno, nos horários regulares de aulas deste período no IFMT – Campus Cuiabá, e aos sábados no 

período matutino quando necessários para aulas teóricas, práticas e em laboratórios, objetivando a demanda 

institucional, realidade social local e a disponibilidade de recursos humanos do IFMT.  

As aulas são de 50 minutos e iniciam-se as 18h50 e encerram as 22h25, com um intervalo de 15 minutos 

entre a segunda e terceira aula. As aulas de laboratórios dos diversos componentes da Matriz Curricular são 

desenvolvidas nos laboratórios do IFMT – Campus Cuiabá ou nas instituições envolvidas no convênio 

institucional, aos sábados nos horários matutino, quando houver necessidade.  

Os horários das aulas teóricas e práticas são flexíveis podendo ser modificadas de acordo com o 

desenvolvimento dos conteúdos pelos professores, como também o local das aulas que podem ser tanto na 

empresa como no Instituto, de acordo com a programação e necessidade do professor e/ou do campus e/ou do 

local da prática. Caso haja necessidade de alteração de horário em alguma disciplina/atividade específica, cabe 

à coordenação do curso analisar e aprovar.  

 

7.4 Metodologia de ensino 

 

A metodologia é desenvolvida de forma a contemplar os aspectos envolvidos no desenvolvimento das 

competências cognitivas, psicomotoras e socioafetivas, dando ênfase à contextualização, à prática social e à 

autonomia. Além disso, integra os conteúdos teóricos à prática, prioriza as metodologias ativas, integradoras e 

interdisciplinares, sistematizando uma ação conjunta, tornando os conteúdos mais compreensivos, 

contextualizados e significativos. O processo parte do mais simples para o mais complexo, fazendo com que o 

estudante adquira gradativamente novas formas de elaborar, identificar e agir em sinergia, inclusive com o uso 

de tecnologias da informação e comunicação. 

Os procedimentos metodológicos visam como habilidade cognitiva fundamental, à capacidade de 

desenvolver competências e construir conhecimentos de forma criativa e inovadora para a resolução de 
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situações-problemas detectada na dinâmica da prática social, produtiva, cidadã e ética, com responsabilidade 

ambiental. 

Os docentes procuram desenvolver um ensino construtivo, orientando a aprendizagem do estudante, 

propiciando o desenvolvimento de suas competências e servir-se delas, além de diversificadas técnicas de ensino 

ajustadas à realidade dos estudantes e mais eficiente quanto aos seus resultados, com metodologias que 

facilitem o desenvolvimento da área profissional, e conceitos e princípios científico-tecnológicos significativos, 

além do uso inteligente de ferramentas e técnicas, indispensáveis para o processo de profissionalização do 

estudante.  

A proposta pedagógica adotada, fundamenta-se numa linguagem em que o docente delineia o “fazer” 

educativo, propondo tarefas e desafios que incitem o estudante a ser o agente de sua própria capacitação, 

criando condições para que possa observar, perceber, descobrir, refletir e interagir com o mundo, através da 

ação coletiva.  

Mediante tal necessidade, a coordenação do curso incentivará, de forma contínua, em todos os 

semestres do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, que o professor desenvolva projeto integrador, 

que tem a concepção de integrar os conhecimentos das áreas-disciplinas do currículo do curso, para diminuir 

ou mesmo eliminar a dicotomia entre a teoria e a prática, por meio do processo interdisciplinar, e assim, 

contribuir para a melhoria do conhecimento do estudante em sintonia com o mundo do trabalho em permanente 

transformação. 

O Projeto Integrador não é uma disciplina da matriz curricular, mas uma metodologia voltada à 

articulação entre os conhecimentos estudados nas disciplinas e deverá ser aprovado pelo NDE deste curso e 

deverá ter: 

 

 

- um coordenador por semestre;  

- tema; 

- objetivos; 

- breve descrição do projeto; 

- cronograma contendo a descrição detalhada das atividades pretendidas;  

- relatório final, contendo registro mensal de todas as atividades desenvolvidas e avaliação dos 

estudantes, professores e servidores envolvidos; 

  

O projeto integrador deverá ser analisado pelo NDE, que emitirá um parecer, em até 05 dias úteis após 

ser enviado pela coordenação deste curso. Ao término do projeto, o professor proponente terá este mesmo 

período d para enviar o relatório final do projeto à coordenação do curso, contento todos os dados do projeto, 

comprovações, fotos, evidências etc. O NDE terá o mesmo período para emitir o parecer quanto ao relatório 

final. Então, encerra-se o projeto. O NDE pode pedir alterações tanto para aprovação quanto no relatório final, 

caso haja necessidade.  
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Se aprovado, a coordenação do curso disponibilizará o projeto integrador para conhecimento do 

Colegiado deste curso e aos estudantes, bem como posteriormente, o relatório final e as avaliações do projeto, 

pois servirão para análise/reflexão dos professores quanto ao ensino por projeto, da aprendizagem, 

replanejamento e melhorias. 

Para a realização do projeto integrador, caso aprovado, uma portaria é emitida pela Direção do campus, 

nomeando a equipe (ou individual) de professores que será responsável pela coordenação e/ou execução do 

mesmo, caso não seja feito por edital.   

  

São evidências de aprendizagem por meio do Projeto Integrador: 

 

- Propicia o ensino e a aprendizagem crítica, reflexiva e duradoura dos participantes; 

- Promove o acesso ao processo de busca às múltiplas fontes do conhecimento (fontes primárias e 

secundárias);  

- Fundamenta os processos de aprendizagem na dimensão pessoal e nas interações sociais;  

- Estimula os mecanismos de aprendizagem continuada por meio de relacionamento em “feedback” 

diferenciados nas comunidades de aprendizagem;  

- Coopera para a construção do conhecimento de maneira motivadora, flexível, estratégica e 

contextualizada;  

- Permite que os estudantes integrem o processo educativo desde o planejamento até a avaliação e o 

replanejamento permanentes (autonomia/práxis didático-pedagógico). 

 

8. MODALIDADE EaD 

 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB/1996), artigo 80, propõe que o “Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada”; bem como a Portaria n. 2.117/2019 e Regulamento Didático 

vigente apontam:  

- As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na organização pedagógica 

e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso. 

Desse modo, a EaD está inserida no Curso Bacharelado em Secretariado Executivo com o objetivo de 

possibilitar uma maior autonomia de aprendizagem pelo estudante, flexibilizando as formas de estudos. Este 

curso oferta 5,68% de carga horária total na modalidade EaD, também em conformidade ao Decreto nº 

9.057/2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional que possibilita o uso da modalidade a distância nos cursos presenciais.  

Desse modo, este curso estabelece: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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- Disciplinas Eletivas I e II, carga horária de 68h, (34h cada uma) no 5º e 6º semestres, são 100% a 

distância. Representam 2,72%. 

- Atividades complementares, carga horária de 100 horas, são 50% a distância (50 horas presenciais e 

50 horas a distância). Representam 2,00%. 

- Atividades curricularização da extensão, carga horária de 240 horas, são 10% a distância (216 horas 

presenciais e 24 horas a distância). Representam 0,96%. 

Desse modo, a EaD neste curso totaliza 5,68%. 

8.1 Caracterização da oferta de Componentes Curriculares na modalidade a distância 

 

Atendendo os requisitos da Portaria nº Portaria n. 2.117/2019 e Regulamento Didático vigente, os 

componentes curriculares a serem ofertados a distância, neste curso, estão descritos abaixo e compõem o elenco 

das disciplinas eletivas, no 5º e 6º semestre: 

 

 Relações internacionais; 

 Linguagem brasileira de sinais – libras; 

 Gestão estratégica; 

 Prática oral de línguas estrangeiras para profissionais de secretariado; 

 Prática da língua inglesa; 

 Direito administrativo; 

 Seminários avançados; 

 Tópicos atuais em trabalho e questão social; 

 

A oferta de modalidade de ensino a distância não ultrapassa 5,68% da carga horária total deste curso. 

As disciplinas eletivas deste curso não têm exigência legal de carga horária prática/presencial.  

A seguir, encontram-se os impactos esperados da aplicação de 5,68% a distância, neste curso: 

Para os estudantes: melhor organização do tempo de estudo; interação mediada pelas mídias 

interativas com os colegas e com o professor; cooperação, que favoreça o trabalho docente; conscientização e o 

reconhecimento de áreas que necessitam de “reforço” e dedicação quanto aos conteúdos trabalhados; a 

necessidade de se estabelecer prioridades; a conectividade, a interação e a cooperação entre os colegas; a 

explanação das dificuldades de conhecimento pelo AVA, com perguntas que, talvez, não conseguiriam fazer em 

sala de aula perante os colegas. E, em longo prazo, espera-se que os estudantes se tornem mais autônomos – 

sujeito da própria aprendizagem. 
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Para os professores:  desenvolvimento de habilidades no que se refere à formação inicial digital com o 

acesso às tecnologias de informação; ampliação de possibilidades didáticas, permitindo maior interação coletiva 

e individual com os alunos. Em médio e longo prazo, espera-se um maior estímulo à produção de material 

didático em constante diálogo com a realidade educacional além da otimização do tempo e a interação dialogada 

entre os pares, na melhoria dos processos de ensino. 

8.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

Para oportunizar a mediação tecnológica entre professores e estudantes nos componentes curriculares 

executados na modalidade a distância, o curso manterá salas de aula virtuais, especialmente desenvolvidas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), construído sobre o sistema Moodle. Todos os estudantes têm o 

acesso garantido ao AVA, que no caso deste curso, é por meio da plataforma Moodle, discorrido mais à frente.  

Os AVA’s são conhecidos como “Learning Management Systems (LMS) ou Sistema de Gerenciamento 

de Cursos (SGC)” e são materializados por diferentes softwares. Um dos mais conhecidos no Brasil e adotado 

pelo IFMT é o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Os AVA’s, de acordo com Leite 

et al (2010, p. 65), pertencem ao quadro das tecnologias baseadas em programas de computador e têm o intuito 

de “oferecer um ambiente de aprendizagem que possibilite a realização de atividades de ensino-aprendizagem 

online, ou seja, a distância”. Cabe à equipe de professores e tutores desenvolver junto à equipe multidisciplinar 

o desenho que o software terá para atender os fins didáticos previstos neste Projeto Pedagógico. Na concepção 

de Amaral e Amaral (2008), os AVA’s simulam um ambiente real de aprendizagem, porém com a mediação das 

TIC’s, ou seja, no espaço do virtual, no ciberespaço, ele se configura como um instrumento indutor da 

inteligência coletiva (LEVY, 2006).  

Abaixo algumas imagens do sistema Moodle: 
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No IFMT, o AVA Moodle é utilizado desde o ano de 2008, quando os primeiros cursos na modalidade a 

distância começaram a ser ofertados. Tecnicamente, o AVA está implantado no datacenter institucional, que é 

gerenciado pela Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação (DSTI), órgão da gestão ligado ao Gabinete do 

Reitor. O suporte pedagógico, ou seja, de desenho das salas e de produção e organização do material e das 

próprias salas de aula virtuais, é realizado pelo NEaD do campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva, em conjunto 

com a Coordenação do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo. O endereço eletrônico do AVA do IFMT 
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Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva é http://moodle.ifmt.edu.br/cba. Para acesso, será necessário que o 

usuário seja autenticado por meio do fornecimento de um identificador (matrícula) e senha pessoal. 

Este ambiente auxiliará no desenvolvimento das atividades curriculares e de apoio, tais como: fórum, 

envio de tarefa, glossário, quiz, atividade e vídeo off-line, dentre outras. Trata-se de uma plataforma de 

interação e de controle da efetividade de estudos dos alunos, com ferramentas ou estratégias a exemplo 

daquelas descritas a seguir:  

● Fórum: tópico de discussão coletiva com temáticas relevantes, que favoreçam a compreensão de 

assuntos tratados, além de permitir a análise crítica dos conteúdos e sua aplicação prática. 

● Chat: ferramenta usada para apresentação de questionamentos e instruções on-line, em períodos 

previamente agendados pelo professor.  

● Quiz: exercício com questões que apresentam respostas de múltipla escolha. 

● Tarefas de aplicação: atividades de elaboração de textos, respostas a questionários, relatórios técnicos, 

ensaios, estudos de caso e outras formas de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.  

● Atividade off-line: avaliações ou atividades iniciadas no AVA e finalizadas nos encontros presenciais, em 

atendimento a orientações apresentadas pelo professor, para o cumprimento da carga horária em EaD. 

● Vídeos: aulas gravadas e/ou vídeos produzidos, inclusive em sistemas de parceria com outros Campi ou 

Instituições, em atendimento à carga horária parcial das disciplinas.  

● Outras estratégias: ferramentas ou propostas a serem apresentadas pelos professores.  

Cada plano de ensino a distância deve prever os elementos gerais orientados pelas normativas internas 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e os elementos específicos para aulas a 

distância.  

As atividades na modalidade a distância serão distribuídas de forma que fiquem configurados os 

elementos fundamentais: conteúdo, carga horária, atividade do aluno, forma de atendimento pelo professor e 

avaliações a serem aplicadas, estas descritas nos planos de ensino de cada componente curricular. 

Os registros dos encontros na modalidade a distância seguem a mesma regularidade das atividades 

presenciais, atendendo ao previsto no Regulamento Didático dos cursos superiores do IFMT.  

O professor é o responsável pela orientação efetiva dos estudantes nas atividades na modalidade a 

distância, no AVA.  

No prescrito legal, a condicionante para a oferta da EaD é a existência do suporte tecnológico e garantia 

de atendimento aos discentes na sala de aula virtual. Tal garantia é possibilitada pelo AVA, na plataforma 

Moodle, e pelo acompanhamento efetivo dos docentes, da gestão de ensino, da coordenação do Curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo, com o apoio do NEaD do Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva. 

Para garantir o acesso aos recursos de tecnologia da informação e comunicação aos estudantes, 

equipamentos de informática com conectividade a internet estão disponíveis na sala do DAS, departamento 
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vinculado a este curso, na biblioteca e nos 10 laboratórios de informática do Departamento da Área de 

Informática (DAI), no próprio campus, todos funcionam das 7h às 22h, de segunda a sexta. Aos sábados pela 

manhã esses laboratórios, do DAS e DAI, podem ser agendados e utilizados com a presença de um professor e/ou 

outros servidores.  

8.3 Mediação Pedagógica por Tutoria 

 

Nos momentos em que o estudante utiliza o AVA para realizar suas atividades a distância, ele será 

assistido pelo professor, que desempenhará o papel de tutor. Estão previstas nessa mediação os atendimentos 

regulares por meio de canais disponibilizados pelo AVA, como bate-papo, fóruns de dúvidas, orientações em 

grupo, conferências pela web, entre outros recursos das tecnologias da informação e comunicação que facilitam 

o contato entre eles, no domínio virtual. Cabe ao professor indicar antecipada e expressamente os horários de 

atendimento na sala virtual, bem como descrever qual estratégia utilizará para facilitar a aprendizagem do 

estudante, que poderá ser atendido individualmente ou em grupo, em uma perspectiva colaborativa. 

O processo de mediação pedagógica nos componentes curriculares ofertados a distância é organizado 

pelo professor, com apoio da Equipe Multidisciplinar e tem como objetivo: 

 

● Promover da interação do grupo; 

● Orientar o processo de aprendizagem a distância por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação; 

● Monitorar as atividades desenvolvidas a distância pelo discente, fornecendo o 

necessário estímulo para a participação das atividades propostas; 

● Estimular a autonomia do discente; 

● Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às 

diversas dimensões de formação, favorecendo a transformação das informações 

em conhecimentos diante das situações reais de vida; 

● Orientar a elaboração de projetos ou planos de trabalho junto com o discente 

com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a 

contextualização e a interdisciplinaridade; 

● promover momentos de reflexão que possibilitem aos discente e professor 

repensar o processo ensino-aprendizagem de forma significativa para a tomada 

de decisões; e 

● Propiciar espaços de cooperação e colaboração no Curso. 

 

O professor, enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem, será capacitado continuamente 

para esta finalidade e receberá supervisão pedagógica do coordenador deste curso e da equipe multidisciplinar 
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do NEaD, para desempenhar esta atividade de suporte ao ensino, conforme o Regulamento das Atividades 

Docentes do IFMT. 

 

8.4 Metodologia de Aprendizagem a distância 

 

O estudante ao se matricular no componente curricular a distância, terá acesso à sala de aula virtual 

no AVA, onde poderá interagir com os colegas, com o professor e demais recursos didáticos disponibilizados, 

bem como realizar as atividades avaliativas obrigatórias e complementares. 

Nos componentes curriculares a distância, a interação entre os estudantes e o professor se realiza com 

diferentes ações didáticas síncronas e assíncronas, que vão desde o atendimento do professor na mediação 

pedagógica, passa pela mediação tecnológica até o uso dos recursos didáticos especialmente construídos para 

o curso, tais como disponibilização de textos estudos, atividades colaborativas na sala de aula virtual, atividades 

avaliativas, conferências pela web, fóruns entre outros. 

A avaliação privilegia os aspectos qualitativos da formação, constituindo-se de espaço de construção 

de conhecimentos. Neste sentido, as atividades avaliativas preveem proposição de soluções a problemas 

propostos e elaboração de textos discursivos, que serão construídos, sempre que possível, de forma 

colaborativa. A frequência às atividades avaliativas será fundamental para a aprovação do estudante, 

juntamente com as notas obtidas nas avaliações feitas no AVA e/ou presencial. O professor poderá agendar com 

os estudantes avaliação presencial ou a distância, desde de que no máximo 2 avaliações presenciais por 

semestre, se for o caso.  

O AVA possui design responsivo e pode ser acessado por meio de seus smartphones, computadores 

pessoais ou de laboratórios de informática da instituição, como também em outros espaços fora do ambiente 

escolar, o que amplia as possibilidades de aprendizado. 

Assim, ao oportunizar o uso dos recursos tecnológicos da educação a distância ao estudante do curso 

de Bacharelado em Secretariado Executivo, o IFMT pretende despertar no estudante o interesse e a habilidade 

de construir e adquirir do conhecimento no mundo moderno, dentro dos princípios éticos, de forma 

colaborativa e emancipatória, na perspectiva de torná-lo cada vez mais responsável por sua própria formação. 

 

8.5 Material Didático e sua Logística 

 

Para dar suporte ao planejamento e elaboração dos materiais didáticos utilizados na modalidade a 

distância, o curso conta com uma equipe multidisciplinar, instalada no Núcleo de EaD (NEaD), compostas por 

pessoal técnico administrativo, alocados nas atividades de revisão técnica, apoio pedagógico e apoio técnico 

especializado, bem como docentes nas funções formadora e mediadora. 

Constituem materiais didáticos os recursos de texto (livros digitais e guias de estudos), os recursos 

audiovisuais (vídeos, apresentações, podcasts, webconferência), em linguagem dialógica, disponibilizados de 
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forma antecipada aos estudantes, e recursos da internet (AVA e páginas da web), seu desenho, manipulação e 

oferta aos professores e discentes.  

Para tanto, o professor responsável pelo componente curricular EaD desenvolve o material didático, 

que pode ser físico ou digital, em seguida, encaminha à equipe multidisciplinar do NEaD do campus, para 

elaboração/revisão do material, inclusive o NEaD, caso necessário, faz adaptações para estudantes com 

necessidades específicas, e realiza mediação pedagógica para atender docentes e estudantes, por meio de 

tutores.  

O material didático e as atividades serão disponibilizados ao estudante, pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), ou de forma impressa, se for o caso, previamente definido pelo professor e/ou NEaD. Para 

necessidade de material impresso, são em casos específicos que serão analisados por estes citados. 

Excepcionalidades serão analisadas pelo NDE deste curso, junto com a equipe do NEaD. 

A equipe do NEaD do campus, disponibiliza também: 

 

 Revisor de Texto, para atender às necessidades de revisão dos textos constantes nos materiais 

didáticos;  

 Supervisor Pedagógico, responsável pela administração do processo de produção de material 

didático e sua relação com os professores. Também atua na organização de capacitações para 

professores e mediadores e nos processos de seleção de colaboradores da própria equipe 

multidisciplinar;  

 Designer instrucional, responsável pelo desenho pedagógico dos materiais didáticos e demais 

recursos junto ao professor;  

 Programador ou Designer para Web, que atuará na produção e organização visual das salas do AVA;  

 Diagramador, que responderá pelo desenho gráfico dos materiais didáticos. 

 

8.6 Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no curso 

 

O curso de Bacharelado em Secretariado Executivo utiliza diversas Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC’s), que se integram em bases tecnológicas e possibilitam a partir de equipamentos, 

programas e mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos em rede, facilitando a comunicação entre 

seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos. 

O curso de Bacharelado em Secretariado Executivo denota o conhecimento de ferramentas tecnológicas 

para o exercício das atividades que a profissão exige, tais como o gerenciamento de agenda online, privada e/ou 

compartilhada, reuniões e apresentações virtuais, gerenciamento de documentos eletrônicos, segurança das 

informações e/ou documentos digitais (confidenciais ou não), compras e orçamentos pela internet, 

acompanhamento e análise das informações, ainda mais em época de muitas notícias falsas que podem 

impactar diretamente à organização etc.  
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Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande carência de informações adequadas 

para a tomada de decisões sobre diversos problemas, o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo 

apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo relativamente baixo, em 

que o conhecimento seja adquirido localmente, haja vista a possibilidade de trabalho de Secretariado Executivo 

remoto, assim, o uso das TDIC’s aplicadas neste curso automatiza os processos gerando resultados para diversas 

áreas de atuação do profissional de secretariado executivo. 

 

9. METODOLOGIA COMPLEMENTAR 

 

Em respeito à legislação vigente e entendendo que alguns conteúdos, assuntos e discussões são 

amplamente necessárias ao contexto educativo, o curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, adota 

algumas práticas interdisciplinares e transdisciplinares para o desenvolvimento das questões a seguir. 

 

9.1 Políticas de Educação Ambiental – Lei 9.795/1999 e Decreto 4.281/2002 

 

A Educação Ambiental permite a aquisição de conhecimentos e habilidades capazes de levar à formação 

de novos valores e atitudes e à construção de uma nova visão das relações do homem com o seu meio e as 

instituições de ensino tem um papel definitivo nessa interação. 

A Educação Ambiental engloba os processos permanentes de aprendizagem e formação individual e 

coletiva para a reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, 

visando a melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que 

integra. 

A lei considera que a Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina no currículo, mas 

inserida de forma transversal aos conteúdos que tratem da ética socioambiental nas atividades profissionais 

como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. 

Para atender a esta legislação, propõe-se inserir nos programas curriculares do curso e disciplinas as 

seguintes atividades: 

 

- Seminários temáticos; 

- Semana/dia do meio ambiente (geralmente em junho);  

- Palestras educativas; 

- Projetos de extensão; 

 

9.2 LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) – Decreto 5.626/2005 

 

As LIBRAS devem ser inseridas como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 
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instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. Nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a 

LIBRAS constituir-se-á em disciplina curricular eletiva.  

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à 

comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 

desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. 

As disciplinas contidas na matriz curricular são obrigatórias, no entanto, a fim de atender ao 

pressuposto metodológico de flexibilização, a partir da vigência deste PPC, disponibiliza-se um conjunto de 

disciplinas eletivas, as quais são de livre escolha da maioria dos estudantes, porém serão obrigatórias. Essas 

disciplinas eletivas serão desenvolvidas a distância, conforme já descrito acima. 

Ressalta-se que a instituição já desenvolve projetos que contemplam a linguagem de sinais, inclusive 

em Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

9.3 Educação das Relações Étnico-Raciais – Lei 11.645/2008 e Resolução CNE/CP/01/2004 

 

A Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e 

africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que 

aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas; a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as 

obrigações dos entes federados ante a implementação da lei compõem um conjunto de dispositivos legais 

considerados como indutores de uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e da 

concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas, desencadeada a partir dos anos 2000. É 

nesse mesmo contexto que foi aprovado, em 2009, o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 

2009). 

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana têm por objetivo o reconhecimento e 

valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e 

igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado dos indígenas, europeias, asiáticas. 

É sabido o quanto a produção do conhecimento interferiu e ainda interfere na construção de 

representações sobre o negro brasileiro e, no contexto das relações de poder, tem informado políticas e práticas 

tanto conservadoras quanto emancipatórias no trato da questão étnico-racial e dos seus sujeitos. No início do 

século XXI, quando o Brasil revela avanços na implementação da democracia e na superação das desigualdades 

sociais e raciais, é também um dever democrático da educação escolar e das instituições públicas e privadas de 

ensino a execução de ações, projetos, práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas que 

atendam ao preceito legal da educação como um direito social e incluam nesse o direito à diferença. 

As ações pedagógicas voltadas para o cumprimento da Lei nº 10.639/03 e suas formas de 

regulamentação se colocam nesse campo. A sanção de tal legislação significa uma mudança não só nas práticas 
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e nas políticas, mas também no imaginário pedagógico e na sua relação com o diverso, aqui, neste caso, 

representado pelo segmento negro da população. 

A educação superior tem diante de si o desafio de encontrar soluções que respondam à questão das 

desigualdades raciais no acesso e permanência nelas, as chamadas ações afirmativas, como também o 

desenvolvimento de questões que envolvam a cultura africana e afro-brasileira. 

Desta forma, atendendo ao que estabelece as leis 10.639/2003; 11.645/2008; as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena (Lei n° 11.645, de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004 e demais legislações 

educacionais referentes a estas questões no Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, os conteúdos 

serão desenvolvidos, principalmente, nas seguintes disciplinas:  

 

Filosofia,  

Direito I; e  

Sociologia. A 

 

Além dos conteúdos nessas disciplinas, serão ainda desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

1 – Atividades Complementares: Seminário “África”, desenvolvida pelo Instituto, já na sua 6ª Edição, 

com a participação de alunos de todos os cursos; 

2 – Semana/Dia da Consciência Negra (novembro); 

3 – Projetos e cursos de extensão; 

4 – Palestras/Eventos; 

 

9.4 Educação em Direitos Humanos: Resolução CP/CNE/01/2012 

 

Esta Resolução estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – EDH, a serem 

observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos 

fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos 

de direitos e responsabilidades individuais e coletivas. 

Os Direitos Humanos, internacionalmente conhecidos, como um conjunto de direitos civis, políticos, 

sociais, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à 

necessidade de igualdade e da defesa da qualidade humana. 

A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a 

convivência, no exercício dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica 

e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário. 
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O parágrafo 2º do Artigo 2º da Resolução, estabelece que aos sistemas de ensino e suas instituições 

cabe a efetivação da Educação em Direitos Humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos 

os envolvidos nos processos educacionais. 

A Educação em Direitos Humanos, segundo as diretrizes, com a finalidade de promover a educação 

para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: 

 

I- dignidade humana; 

II. igualdade de direitos 

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades 

IV. laicidade do Estado 

V. democracia na educação 

VI. transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII. sustentabilidade socioambiental 

 

Em seu artigo 6º, a Resolução estabelece que a Educação em Direitos Humanos, de modo transversal 

deverá ser considerada na construção dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP's), dos Regimentos Escolares (RI's), 

dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI's), dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC's) das Instituições 

de Educação Superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do modelo de ensino, pesquisa e extensão, da 

gestão, bem como dos diferentes processos de avaliação. 

No artigo 7º da Resolução, estabelece que “a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em 

Direitos Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior, poderá ocorrer das 

seguintes formas: 

 

I. pela transversabilidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente; 

II. como conteúdo específico de uma disciplina já existente no currículo escolar; 

III. de maneira mista, ou seja, combinando transversabilidade e disciplinaridade”. 

 

Desta forma, atendendo ao que estabelece a Resolução CP/CNE/01/2012, no Curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo, os conteúdos estarão sendo desenvolvidos de forma direta na disciplina de Direito II e 

nas demais como tema transversal. 

 

- DIREITO II (2º semestre) - EMENTA: Trabalho, trabalhador e proteção do emprego. Direitos 

fundamentais dos trabalhadores. As transformações das relações trabalhistas na perspectiva dos direitos 

humanos. 

 

Além dos conteúdos nessas disciplinas, serão incentivados pela coordenação, as seguintes atividades: 
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1 – Semana/Dia dos Direitos Humanos (dezembro); 

2 – Projetos e cursos de extensão; 

3 – Palestras educativas; 

 

9.5 Gênero e Diversidade 

 

Conforme a Nota Técnica 24/2015 - CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC a construção de práticas e 

representações de gênero e sexualidade ocorrem em diferentes espaços sociais: na família, na comunidade, no 

trabalho e na escola. 

Inserido em um contexto democrático, igualitário e globalizado, o curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo, apresenta um cenário preparado para cumprir o seu papel de formador de indivíduos, 

proporcionando as mesmas oportunidades e ampla participação na comunidade acadêmica, 

independentemente do gênero, sexo, raça, cor ou outro marcador social da diferença entre os indivíduos, desta 

maneira coibindo qualquer tipo de atitudes discriminatórias no ambiente escolar, e ainda propondo uma 

reflexão sobre as dinâmicas de discriminação presentes na sociedade, permitindo que todos os indivíduos 

possam ter acesso à educação, independentemente de suas escolhas. 

 

9.6 Transversalidade 

 

A transversalidade apresenta-se como princípio que possibilita resgatar o conhecimento em suas 

múltiplas dimensões. Trabalhar segundo esse princípio significa articular todos os saberes que respondem a um 

determinado problema. Significa, em outras palavras, “[...] o fim da compartimentalização, pois as gavetas 

seriam abertas; reconhecendo a multiplicidade das áreas do conhecimento, trata-se de possibilitar todo e 

qualquer trânsito por entre elas”. (GALLO, 2001, p. 34) [1]. Portanto, entre as inovações curriculares encontra-se 

a transversalidade, preconizada por diretrizes e bases para o desenvolvimento educacional, “[...] é como num 

gráfico, a linha transversal que perpassa as verticais (estas como limites divisórios das disciplinas), estabelecendo 

um vínculo comum entre diferentes, que, se não os iguala, aproxima-os. As disciplinas são “amarradas” pelos 

seus pontos de contato e suas interfaces”. (FURLANETTO, 2007, p. 4) [2]. 

A transversalidade curricular possibilita o desenvolvimento de capacidades que vão além daquelas 

diretamente ligadas aos componentes curriculares, permitindo a aprendizagem e experiências que preparam os 

discentes para a inserção no mundo do trabalho e participação na sociedade. Nesse contexto, o curso prevê o 

desenvolvimento de cursos complementares, projetos de extensão articulados com o arranjo produtivo local, 

                                                           
[1] GALLO, Sílvio. Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar. In: GUATTARI, Felix. As três ecologias. 
Campinas: Papirus, 1990. 

[2] FURLANETTO, Egídio Luiz. O conhecimento interdisciplinar e a formação dos engenheiros de produção no Brasil. In: XXVII Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção. Foz do Iguaçu, outubro/2007 
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comunidade e IFMT, projetos de pesquisas, seminários, fóruns, palestras, visitas técnicas e outras atividades que 

relacionem os componentes curriculares a temas de relevância social, local e/ou regional. 

 

9.7 Avaliação do Ensino e Aprendizagem 

 

A avaliação do ensino e aprendizagem deve ser um processo contínuo, visando a reflexão crítica e 

diagnóstica sobre aspectos qualitativos e quantitativos do desenvolvimento dos estudantes. Neste sentido, 

deve proporcionar a orientação e reorientação deste processo de ensino aprendizagem, visando o 

aprofundamento dos conhecimentos, das atitudes e das competências dos estudantes. 

O amadurecimento dos discentes, para fins de avaliação, se fundamenta não simplesmente na ação de 

julgar a reprodução dos conteúdos aprendidos, mas no nível de interatividade com o objeto de estudo, no 

processo de construção de conceitos e na aplicabilidade destes conhecimentos na transformação da sociedade. 

O professor deve informar aos estudantes, por meio do Plano de Ensino, no início do período letivo, os 

critérios para avaliação do rendimento escolar. Os planos de ensino devem ser apresentados à coordenação 

deste curso, com até 10 dias de antecedência do início das aulas ou conforme recomendado pela diretoria de 

ensino do campus, e apresentados aos discentes no primeiro dia de aula de cada período letivo, contendo os 

planos de atividades na modalidade presencial ou distância, para a melhoria do planejamento e integração 

entre os envolvidos no processo educacional. O plano de ensino pode ser revisado a qualquer momento pelo 

professor, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizado e o desenvolvimento e/ou particularidade de 

cada turma, para isso, antes deverá ser disponibilizado à coordenação do curso, e posterior, à turma específica. 

É interessante que sejam utilizados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação desenvolvidos no 

decorrer do semestre letivo, equilibrando a avaliação de aspectos individuais e coletivos. São considerados 

instrumentos de avaliação do conhecimento: exercícios; trabalhos individuais e/ou coletivos; fichas de 

acompanhamento; relatórios; atividades complementares; provas escritas; atividades práticas; provas orais; 

seminários; portfólios; projetos interdisciplinares; autoavaliação; dentre outros. 

As estratégias de avaliação terão como base de sustentação a Lei Nº 9.394/96 (LDB) e as seguintes 

condições: 

 

- Promover a articulação entre teoria e prática, bem como entre a educação, o trabalho e cidadania, 

enquanto processo contínuo, somativo e formativo 

- Respeitar as características dos diferentes Componentes Curriculares; 

- Respeitar a diversidade e a subjetividade dos estudantes quanto aos conhecimentos, experiências, 

habilidades e competências prévias; 

- Compreender as dificuldades de aprendizado específicas de cada estudante. 

 

Os resultados da avaliação da aprendizagem deverão ser informados ao estudante ao longo do 

semestre a fim de que o estudante e o professor possam juntos criar condições para retomar aspectos nos quais 
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os objetivos de aprendizagem não tenham sido atingidos, tais como a realização de aulas complementares, 

disponibilização de material/conteúdo complementar e avaliações substitutivas. Todos esses aspectos devem 

ser analisados pelo professor de cada disciplina, levando em consideração o perfil do(s) estudante(s). Casos 

excepcionais, primeiro serão analisados em conjunto entre o professor da disciplina e a coordenação do curso; 

caso necessário, também pelo do NDE. 

Os resultados da avaliação, bem como a frequência dos estudantes são registrados em Diário de Classe, 

em formato digital. Os diários são realizados via Q-Acadêmico e/ou Plataforma SUAP, a depender da orientação 

vigente. A frequência do estudante, no diário digital, deve ser preenchida pelo professor, no máximo, em 48 

horas após a realização da aula. A avaliação deve ocorrer conforme consta na Regulamento Didático vigente do 

IFMT. 

A avaliação deverá se dar em cada disciplina individualmente, ou seja, a frequência e o desempenho em 

cada disciplina não interferem nas demais (exceto para efeito de pré-requisitos, se houver). 

Todos os componentes curriculares devem ser avaliados numa dimensão somativa através de uma nota 

de 0 (zero) a 10 (dez) admitindo frações de 0,1 (um décimo). Para nota do Estágio Supervisionado, TCC, atividades 

complementares, curricularização da extensão, podem possuir suas especificidades. O resultado das atividades 

complementares, do estágio e do trabalho de conclusão de curso será registrado no fim de cada período letivo 

em que for ofertado. 

 

No contexto da avaliação fica estabelecido que: 

 

- Para efeito de aprovação nos componentes curriculares os discentes deverão obter a média final igual 

ou maior que 6,0 (seis). 

 

Para expressar o resultado do desempenho estudante dos cursos de ensino superior, a média final e 

média de prova final devem obedecer aos seguintes critérios de aproximação: 

 

- para fração menor que 0,05, aproxima-se para o valor decimal imediatamente inferior; e 

- para fração igual ou maior que 0,05, aproxima-se para valor decimal imediatamente superior. 

 

A nota semestral será a computada pelo professor da disciplina, considerando todos os métodos de 

avaliação que for aplicado durante o semestre. De acordo com a Regulamento Didático vigente do IFMT: 

 

 - O docente deverá programar as avaliações conforme calendário estudante, observando que os 

estudantes não poderão ser submetidos a mais de 3 (três) avaliações diárias, sendo possível a aplicação de no 

máximo 2 (duas) avaliações por turno. 

 Parágrafo único. O resultado das avaliações aplicadas no decorrer do bimestre/semestre, com a 

devolução dos instrumentos aos estudantes, deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após sua realização. 
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 - O estudante poderá solicitar revisão de avaliação mediante processo devidamente fundamentado, 

no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a divulgação do resultado da avaliação. 

 

- Será concedida a segunda chamada para realização de avaliações ao estudante que justificar sua 

ausência nessa etapa de avaliação, mediante requerimento devidamente fundamentado, no prazo de até 3 (três) 

dias letivos após a realização da primeira chamada.  

 

 - Decorrido o prazo de segunda chamada, será atribuída nota 0,0 (zero) ao estudante que não comparecer 

para realizar a avaliação. 

 

 Para os cursos de graduação no IFMT: 

 

- será considerado aprovado o estudante que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) nas aulas e demais atividades e média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular;  

 

- ficará sujeito à prova final de avaliação o estudante que obtiver frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) nas aulas e demais atividades e média inferior a 6,0 (seis) em cada componente curricular. 

 

 Nos componentes curriculares integralmente a distância, será considerado aprovado o estudante que:  

 

 a) obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades avaliativas realizadas 

a distância;  

 

 b) obtiver frequência de 100% (cem por cento) nas atividades avaliativas presenciais; e  

 c) média geral igual a 6,0 (seis) em cada componente curricular. 

 

 Para os cursos de graduação, será considerado reprovado: 

 

- o estudante que obtiver frequência menor que 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do 

componente curricular, independentemente da nota que tiver alcançado; e 

- o estudante que obtiver frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) e, após a PF, 

média final menor que 5,0 (cinco). 

 

Nos cursos com componentes curriculares integralmente a distância, será considerado reprovado: 
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a) o estudante que obtiver frequência menor que 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 

avaliativas a distância e tiver se ausentado das avaliações presenciais, independentemente da nota  alcançada; 

b) o estudante que obtiver frequência maior que 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 

avaliativas a distância,  tiver participado da avaliação presencial e,  após a PF , apresentar média final menor que 

5,0 (cinco).  

 

9.8 Revisão da Avaliação 

 

É direito do discente solicitar ao docente a revisão da avaliação aplicada, da seguinte forma: 

 

I- Por meio de pedido verbal, em primeira instância; e INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Pág.: 63 de 77 Aprovado pela Resolução do CONSUP Nº 104 de 17 de dezembro 

de 2014. 

II- Por meio de requerimento escrito, em segunda instância, dirigido ao Coordenador do Curso, que 

intermediará o caso. 

- 1º O pedido ou requerimento de revisão da avaliação deve ser fundamentado e justificado, de modo 

que as solicitações intempestivas serão desconsideradas. 

- 2º Ao receber o requerimento de revisão de avaliação escrito, conforme inciso II do caput deste artigo, 

o Coordenador do curso terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para solicitar ao docente a revisão pleiteada ou 

indeferir o requerimento e informar a decisão ao discente. 

- 3º Em caso de indeferimento do docente, caberá constituição de banca para revisão da avaliação, com 

no mínimo três docentes de área afim, indicados pelo Coordenador de Curso. 

 

9.9 Avaliação em 2ª chamada 

 

O discente que faltar a avaliação previamente agendada, em 1ª chamada, poderá requerer a 2ª 

chamada, na coordenação de curso, até três dias úteis após o término da data de validade de um dos documentos 

apresentados. Atendidas as condições do caput, o Coordenador do Curso deferirá o requerimento e o 

encaminhará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao docente responsável. 

É concedida a 2ª chamada para realização de avaliação ao discente que justificar sua ausência, mediante 

requerimento devidamente fundamentado. 

A segunda chamada será aplicada pelo docente responsável pelo componente curricular, ou pelo 

Coordenador do Curso/Área, no dia e horário definidos pelo docente. 
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9.10 Da Prova Final 

 

Decorridas todas as avaliações bimestrais haverá Prova Final (PF) destinada aos discentes que obtiverem 

média final inferior a 6,0 (seis), independente do número de componentes curriculares. 

Realizada a Prova Final (PF), o resultado será apurado por média aritmética, conforme segue: 

 

 

Sendo: 

MF: Média Final 

MS: Média Semestral 

PF: Prova Final 

 

Após a Prova Final (PF), será aprovado o discente que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco).  

O discente que não for aprovado em disciplina definida como pré-requisito, não poderá avançar no eixo 

das interdependências para se matricular em outra disciplina que exija aquele pré-requisito. O discente poderá 

continuar seus estudos em período posterior, em face do exposto no caput deste artigo, matriculando-se em 

disciplinas fora do eixo da interdependência, até que as daquele eixo sejam novamente ofertadas, atentando-se 

para o prazo de integralização do curso. 

 

10. DAS TRANSFERÊNCIAS 

 

10.1 Transferência Interna 

 

Transferência Interna 

A reopção de curso permite, ao discente regularmente matriculado no IFMT, a mudança de seu curso 

de origem para outro curso de mesmo nível, obedecendo à seguinte ordem:  

 

I - mesma modalidade e área afim;  

II - mesma modalidade e outra área; e  

III - outra modalidade e área afim.  

 

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá:  

 

- estar regularmente matriculado em curso de graduação do IFMT;  
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- ter sido aprovado em componentes curriculares que correspondam a, no mínimo, 60% (sessenta) por 

cento da carga horária do primeiro período do curso; e  

- estar regular perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. O processo de seleção 

será definido em edital próprio. 

 

A reopção entre os cursos da educação superior será permitida desde que o discente tenha concluído 

com êxito 60% (sessenta por cento) dos componentes curriculares do primeiro período do curso.  

Parágrafo único: As datas para as solicitações de reopção de curso deverão ser efetuadas em período 

fixado no calendário estudante. O ingresso por reopção de curso deve atender às seguintes condições:  

 

- disponibilidade de vagas no curso pretendido; e  

- o candidato seja oriundo de curso que possibilite reopção, de acordo com os termos do edital.  

 

O número de vagas disponíveis para reopção será computado por curso e por turno, de acordo com o 

quadro de vagas elaborado pela respectiva Coordenadoria de Curso/Área e publicado em edital pelos Campi.  

É de competência do Colegiado de Curso analisar e emitir parecer sobre o aproveitamento de estudos 

e equivalência curricular, desenvolvidos no curso de origem. Cada discente poderá solicitar apenas um pedido 

de reopção de curso durante todo o processo de integralização do curso.  

 

10.2 Transferência Externa 

 

A transferência externa deve ocorrer por processo seletivo sendo aberta a candidatos procedentes de 

cursos dos Campi do IFMT, e das instituições públicas ou privadas nacionais, credenciadas pelo MEC. Para 

participar do processo seletivo, o candidato deve:  

 

- ser oriundo de curso afim, autorizado e/ou reconhecido pelo MEC;  

- estar regularmente matriculado na Instituição de Ensino Superior de origem; e  

- ter sido aprovado em componentes curriculares que correspondam a, no mínimo, 60% (sessenta por 

cento) da carga horária do primeiro período do curso. 

 

É vedada a transferência externa para o primeiro período letivo. Para inscrever-se no processo de 

seleção, o candidato deve anexar ao pedido os seguintes documentos:  

 

a) atestado de matrícula atualizado;  

b) histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares cursados e a 

respectiva carga horária, bem como o desempenho do discente; e  
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c) conteúdo programático dos componentes curriculares em que obteve aprovação, com a devida 

descrição da carga horária e bibliografia utilizada. 

 

10.3 Transferência Ex-offcio  

 

É a mudança de um servidor público federal civil ou militar de um município ou estado para outro, por 

determinação da instituição para atender aos interesses da administração pública. 

A transferência ex-officio, a que se refere o parágrafo único do artigo 49 da LDB, será efetivada entre 

instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da 

existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar discente, ou seu dependente 

discente, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de 

domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 

A transferência ex-officio dar-se-á na forma da Lei nº 9.536/1997. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Pág.: 50 de 77 Aprovado pela Resolução do CONSUP Nº 104 de 17 de 

dezembro de 2014.  

 

- 1º O curso de origem deve estar devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC.  

- 2º O interessado à transferência ex-officio deve vir de instituição pública e de curso idêntico ou 

equivalente ao curso do IFMT para o qual pleiteia transferência.  

- 3º Ao requerer matrícula por transferência ex-officio, o candidato deve apresentar na Secretaria.  

 

Os documentos necessários devem ser conferidos com a Geral de Documentação Escolar do campus. 

 

10.4 Ingresso para Discentes Portadores de Diploma de Graduação  

 

O IFMT poderá selecionar, para ingressar em seus cursos, discentes portadores de diploma de 

graduação. As normas relativas ao processo seletivo deverão constar em edital específico. Para participar do 

processo seletivo, o candidato deverá ser procedente de curso legalmente reconhecido e respeitar regras do 

edital específico e instruções da Regulamento Didático vigente. 

O Departamento/Diretoria de Ensino encaminhará, às respectivas Coordenações de Curso/Colegiado de 

Curso, a documentação dos inscritos nos processos seletivos para análise e parecer.  

Cabe ao Colegiado de Curso analisar e emitir parecer sobre o aproveitamento de estudos e equivalência 

curricular, desenvolvidos no curso de origem. 

Aos candidatos selecionados, será emitido, pelo Coordenador do respectivo curso, com anuência do 

Colegiado, um Plano Individual de Equivalência, contendo obrigatoriamente: 

 

- a classificação do candidato;  
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- os componentes curriculares nos quais foi obtido aproveitamento de estudos;  

- o período letivo em que o candidato será matriculado, de acordo com o critério adotado pelo curso;  

- o prazo máximo para integralização curricular; e  

- os componentes curriculares a serem considerados como atividades acadêmicas complementares, 

quando for o caso. 

 

Elaborada a relação dos classificados, a gerência de Políticas de Ingresso procederá à chamada dos 

candidatos até o número de vagas definidas no edital, podendo haver, em caso de desistência, outras chamadas. 

 

10.5 Das Adaptações 

 

Os alunos submeter-se-ão a estudo de adaptação, seguindo as orientações do Colegiado do Curso, nas 

seguintes situações: 

 

- Para sanar diferenças curriculares porventura existentes entre os cursos frequentados em outra 

instituição ou campus, em caso de transferência; 

- Para sanar as modificações ocorridas na matriz curricular. 

 

Quando reprovado na série cursada e nas adaptações, nos cursos em que a matrícula ocorre pelo 

conjunto de disciplinas, o aluno deverá cursar novamente a mesma série e adaptações. 

Quando aprovado na série cursada e reprovada nas adaptações, nos cursos já especificados no 

parágrafo anterior, o aluno ficará retido na série, devendo cursar apenas as adaptações. 

O aluno transferido durante o ano letivo poderá cursar quaisquer adaptações no período. 

 

10.6 Do Aproveitamento de Estudos 

 

O aproveitamento dos estudos realizados no ensino formal e com êxito no mesmo nível ou em níveis 

mais elevados de ensino, ocorrerá desde que haja compatibilidade dos conteúdos cursados e os conteúdos 

propostos pelo curso do IFMT- Campus Cuiabá, e equivalência de carga horária cursada. O estudante deve 

respeitar as datas fixadas pelo Calendário Escolar do IFMT- Campus Cuiabá, na apresentação dos documentos 

exigidos. São considerados estudos formais, aqueles comprovados por documentação reconhecida pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura). Na ausência da comprovação exigida, os estudos mencionados serão tratados 

como não formais e demais orientações da Regulamento Didático vigente. 
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11. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O projeto de autoavaliação do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo se baseia nas políticas 

emanadas das Pró-Reitorias, da Comissão Própria de Avaliação, da direção de área e de outros órgãos 

institucionais. Também é considerada a inter-relação entre o projeto pedagógico do curso e suas práticas com 

as políticas institucionais e com as diretrizes curriculares nacionais. A autoavaliação apresenta-se, portanto como 

um processo que possibilita conhecer as potencialidades e as fragilidades do curso, com o objetivo de buscar 

permanentemente sua qualidade. Deste modo, constitui-se como um processo pedagógico, contínuo, 

permanente, legítimo e intrínseco, tendo em vista a promoção de uma constante melhoria nos aspectos 

científicos, acadêmicos, tecnológicos e administrativos. Seus objetivos são: 

 

- Acompanhar e dar suporte à evolução das ações pedagógicas, garantindo a flexibilidade curricular 

estruturada para acompanhar, permanentemente, as demandas da sociedade; 

- Desenvolver, de forma permanente e contínua, a autoavaliação do curso, com vistas ao 

aprimoramento do ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

- Avaliar a qualidade acadêmica, a fim de sanar lacunas na ação pedagógica e propor alternativas de 

solução; 

- Buscar o aprimoramento dos membros da comunidade acadêmica com o estabelecimento de 

mecanismos institucionalizados; 

- Oportunizar um processo de autoavaliação contínuo, criativo e renovador, bem como análise e síntese 

de todas as ações desenvolvidas no processo pedagógico. 

 

12. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E CERTIFICADOS 

 

O IFMT deve expedir e registrar, sob sua responsabilidade, os diplomas de Bacharel em Secretariado 

Executivo aos estudantes que concluírem com êxito todas as etapas formativas previstas no seu itinerário 

formativo. Os diplomas devem explicitar o correspondente título de Bacharel em Secretariado Executivo. 

Os históricos escolares que acompanham os diplomas devem apresentar os componentes curriculares 

cursados, de acordo com o correspondente perfil profissional de conclusão, contendo as respectivas cargas 

horárias, frequências e aproveitamento dos concluintes. 

 

13. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um instrumento diferenciador para garantir a qualidade dos 

cursos de graduação, formado por um grupo permanente de professores que atuam no curso.  
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O Núcleo Docente Estruturante – NDE, instituído pela Portaria Ministerial nº 147/2007 e detalhado pelo 

Parecer MEC/CONAES nº 04/2010 e Resolução nº 01/2010, é um órgão consultivo que tem, dentre outras, as 

seguintes atribuições (Art. 2º da Resolução):  

 

i – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

ii – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes 

no currículo;  

iii – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão oriundas de 

necessidades da graduação;  

iv – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Nacionais para os cursos de graduação.  

 

Atendendo ao Parecer e Resolução citados acima e à Resolução nº 047/2011 do O NDE deve ser 

composto no mínimo por:  

 

i – mínimo de 5 (cinco) professores do curso, sendo o Coordenador de Curso membro nato e seu 

Presidente;  

ii – pelo menos 60,0% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação strictu sensu;  

iii – pelo menos 20,0% em Regime de Trabalho em tempo integral;  

iv – garantir a permanência de 1/3 de seus membros por um mínimo de 3 (três) anos  

v – com experiência docente.  

 

Em termos de composição o NDE do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT, 

atualmente possui um total de 5 docentes que atuam em regime de tempo integral. Os mesmos possuem 

titulação stricto sensu, propriamente: 3 membros possuem o título de doutorado e 2 membros possuem o título 

de mestrado.  

A composição do núcleo privilegia a característica multidisciplinar do curso (um integrante é professor 

de Secretariado Executivo, um integrante é professor de Gestão, um integrante é professor de Direito, um de 

Informática e outro de Economia). Salienta-se que a coordenadora do curso é integrante do núcleo. Ademais, 

uma docente compõe o NDE desde o primeiro ato regulatório para a criação do curso.  

Não há uma periodicidade de reuniões, visto que as mesmas são agendadas conforme as demandas do 

curso, porém todas são registradas em atas e normalmente a partir de uma discussão do NDE, desenvolve-se 

diversas ações em prol da melhoria do curso.  

Deslocando a atenção para as atuações realizadas pelo núcleo, dentre os vários esforços desprendidos, 

o acompanhamento na consolidação e atualização periódica do Projeto Pedagógico do curso (PPC) se destaca, 

pois, é pautado em estudos, em verificação do impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação 
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do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

as novas demandas do mundo do trabalho.  

Além disso, o NDE analisa os resultados da autoavaliação do curso estruturada pela CPA, discutindo as 

ações que podem ser desenvolvidas. Aponta-se que uma delas foi a necessidade de ampliação das parcerias 

internas, visando maior visibilidade do curso e ampliando as possibilidades de estágios e práticas profissionais 

dos estudantes.  

14. CORPO DOCENTE EFETIVO DO CURSO E SERVIDORES DO DAS 

 

14.1 Docentes Efetivos do Curso 

QT NOME GRADUAÇÃO TITULAÇÃO R.T. 

1 Alessandro Marcondes Eng. Elétrica/Direito Especialização 20h 

2 Amarília Mathilde da Silva Secretariado 
Executivo/Gestão 

Mestrado DE 

6 Arthur Felipe Sousa Farias Administração Mestrado DE 

7 Breno Augusto de Barros Antunes Economia Mestrado 20h 

9 Danilo Herbert Queiroz Martins Administração Doutorado DE 

10 Dejenana Keila Oliveira Campos Ciências Contábeis Afastada para 
doutorado 

DE 

11 Edilene Queiroz de Carvalho Oliveira 
de Campos 

Língua Inglesa Especialista DE 

12 Érica Lopes Rascher Costa Marques Psicologia Mestrado DE 

13 José da Silveira Melo Ciências Contábeis Mestrado DE 

14 José Vinícius da Costa Filho Direito Doutorado DE 

15 Jussara Edna Meira da Silva Língua Portuguesa Especialista DE 

16 Luiz Renato de Souza Pinto Língua Portuguesa Doutorado DE 

17 Luiz Carlos Torquato da Silva Filosofia Mestrado 40h 

18 Manoel Marques Fontes Ciências Contábeis Especialização DE 

19 Marcia Dayana Fernandes Secretariado Executivo Afastada para 
mestrado 

DE 

20 Marcos Jose Gonçalves Estatística Doutorado DE 

21 Priscilla Gomes de Castro Economia Doutorado DE 

22 Rosaria Cristina da Silva Ormond Língua Espanhola Mestrado DE 

23 Rothschild Alencastro Antunes  Informática Doutorado DE 

24 Sandro Aparecido Lima dos Santos Sociologia Mestrado DE 

25 Tatiane de Oliveira Secretariado Executivo Mestrado DE 

26 Vicente Pedroso da Silva Filho Matemática Mestrado DE 
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14.2 Servidores de Gestão e Técnicos Administrativos 
 

 Área de Atuação Servidor 

1 Chefe de Departamento - DAS Vicente Pedroso da Silva Filho 

2 Coordenação Geral - DAS Elisandra Regina Muxfeldt 

3 
Coordenação do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo 

- DAS 
Tatiane de Oliveira 

4 Coordenação do Curso de Eventos Integrado - DAS Júlio Resende Duarte 

5 Coordenação do Curso de Secretariado Integrado - DAS Amarília Silva 

6 Coordenação do Curso Superior de Bacharelado em Turismo- DAS Ana Paula Monlevade 

7 Auxiliar em Administração - DAS Igor Silva 

8 Assistente em Administração - DAS Thais Perin 

9 Assistente em Administração - DAS Cristhieli Caroline Gonzaga Viegas 

 
No ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19 e da necessidade de continuação das aulas, o NEaD 

do campus ofereceu capacitação para ensino a distância e em tecnologias educacionais para professores e 

servidores, e para sanar dúvidas quanto a utilização do moodle, implantou um suporte remoto para professores 

e servidores. A coordenação do curso, conforme a necessidade dos professores desse curso, solicitará apoio para 

que essas capacitações sejam contínuas.  

No mínimo, uma vez ao ano, o NEaD ofertará uma capacitação em ensino a distância e Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação, aos docentes deste curso. 

 

15. INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 

 
O Campus Cuiabá oferece aos estudantes do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo uma 

estrutura que possibilita os aprendizados necessários para sua formação cidadã e profissional, atingindo e 

ultrapassando a infraestrutura necessária orientada no Catálogo Nacional de Cursos Superiores, conforme 

descrito nos itens a seguir.  

Para garantir o acesso aos recursos de tecnologia da informação e comunicação por parte dos 

estudantes para o tempo não-presencial, equipamentos de informática com conectividade a internet estão 

disponíveis na sala do DAS, departamento vinculado a este curso, na biblioteca e nos 10 laboratórios de 

informática do DAI, no próprio campus, todos funcionam das 7h às 22h, de segunda a sexta. Aos sábados pela 

manhã esses laboratórios, do DAS e DAI, podem ser agendados e utilizados com a presença de um professor e/ou 

outros servidores.    
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Espaço Físico Geral Quantidade 

 

Salas de Aula para 35 estudantes 41 

Laboratórios 48 

Auditórios 3 

Teatro 1 

Salas de Direção e Coordenação 20 

Sala de Grêmio e Diretório estudante 2 

Salas de Professores 5 

 

 

 

Infraestrutura específica do Curso Quantidade 

 

Laboratório de Eventos 1 

Laboratório de Prática Secretarial 1 

Laboratório de Práticas Educativas 1 

Laboratório de Informática 1 

Sala de Línguas 1 

 

 

 

Equipamentos do Curso Quantidade 

 

Data Show 5 

Notebook 3 

Câmeras Fotográficas e Filmadoras 3 

Televisor 1 

Microfones 5 

Caixa amplificadora de Som 3 

Conjunto de Bandeiras 1 

Conjunto de Louças e Talheres 1 

 

 

 

Área de Esporte e Convivência Quantidade 

 

Ginásio Poliesportivo 1 

Quadras cobertas 2 

Piscina 1 

Salas de Educação Física 4 

Sala de Xadrez 1 
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Área de Atendimento ao Estudante Quantidade 

 

Sala de atendimento Psicológico 1 

Assistência Estudantil 1 

Sala de Coordenação de Curso 1 

Sala de Coordenação Pedagógica 1 

Secretaria Escolar e Registros estudantes 1 

 

 

15.1  Biblioteca 

 
 

O Instituto Federal do Mato Grosso, Campus Cuiabá, possui um sistema especializado de gerenciamento 

da biblioteca, possibilitando fácil acesso ao acervo, que está organizado por áreas de conhecimento, facilitando, 

desta forma, a procura por títulos específicos, como exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as 

áreas de abrangência do curso.  

A biblioteca oferece serviços de empréstimo, renovação, reserva de material, consultas informatizadas 

a bases de dados, acervo virtual e físico, orientação bibliográfica e visitas orientadas. As normas de 

funcionamento da biblioteca estão dispostas em regulamento próprio. A biblioteca atualmente funciona de 

segunda a sexta, das 7h às 22h. 

 

 

Biblioteca  

 

Área da Biblioteca 281 m2 

Salas de Estudos na Biblioteca 3 

Salão da Biblioteca 1 

 

 

16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Resolução n. 3, de 23 de junho de 2005. (2005). Diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

graduação em Secretariado Executivo. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Ministério da Educação e 

Cultura. 

2. Constituição Federal, art. 205, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

4. Lei 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- 

SINAES; 
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5. Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade do ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 

6. Lei 11.741, de 16 de julho de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da 

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica; 

7. Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes; 

8. VIII.  Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; 

9. Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009 sobre a ocupação de vagas simultâneas em cursos 

ofertados por instituições públicas. 

10. Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os Art. 39 a 41 da LDB 

9.394/1996, sobre a educação profissional; 

11. Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que insere LIBRAS como componente curricular 

obrigatório nos cursos de licenciaturas; 

12. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de 

graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino 

13. Resolução CNE/CES n° 02, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial. 

14. Resolução CNE/CP n° 03, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia; 

15. Referências Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelados e Licenciaturas (Minuta). Brasília, 

agosto de 2010; 

16. Portaria Nº 21, de 21/12/2017; Portaria Nº 22, de 21 12/2017; Portaria Nº 23, de 21/12/2017. 

17. - Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os Art. 39 a 41 da LDB 

9.394/1996, sobre a educação profissional; 

18. Portaria MEC N°1.383 de 31 de outubro de 2017, que aprova, em extrato, os indicadores do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento nas modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – Sinaes. 

19. Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

20. CF/88, art. 205, 206 e 208, NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 

5.296/2004, 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003 que tratam das condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  
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21. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (nos termos da Lei n°.9.394/96, com redação dada pelas Leis 

n°. 10.639/2003 e n° 11.645, de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP n. 3/2004). 

22. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP 

n° 08, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP n°. 1, de 30/05/2012. 

23. Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

24. Núcleo Docente Estruturante (NDE), Resolução CONAES n° 01, de 17/06/2010. Resolução n° 002, de 

14/05/2012 do IFMT Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, que aprova o Regimento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) dos cursos de Graduação Bacharelado e de Tecnologia. 

25. Disciplina de Libras (Dec. N. °5.626/2005), que será ofertada de forma eletiva com carga horária de 

34 horas. 

26. Política de Educação Ambiental, respaldada na Lei 9.795, de 27/04/199, e Decreto n. ° 4.281, de 

25/06/2002. O curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do IFMT Campus Cuiabá oferece a 

disciplina Responsabilidade Socioambiental no 6° semestre, contemplando a legislação vigente. 

27. Lei nº 11.892/2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências;  

28. Decreto nº 9.057/2017 que Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

29. Regulamento Didático vigente do IFMT; 

30. KENSKI, V. M. Aprendizagem mediada pela tecnologia. Revista Diálogo Educacional, v. 10, n. 4, p. 

47-56, 2003. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189118047005>. Acesso em: 02 

dez. 2020. 

31. GIOLO, Jaime. Educação a Distância no Brasil: a expansão vertiginosa. Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE, v. 34, n. 1, p. 73-97, 2018. 

Disponível em <https://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/82465>. Acesso em: 03 dez. 2020. 

32. LOPES, Rosemara Perpetua; FURKOTTER, Monica. Formação inicial de professores em tempos de 

TDIC: uma questão em aberto. Educ. rev., Belo Horizonte, v. 32, n. 4, p. 269-296, Dec. 2016. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-469820160 00400269 &script =sci _ abstract&tlng=pt 

>. Acesso em: 08 dez. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189118047005
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Apêndice A - Ficha de Avaliação de TCC 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

 

NOME DO ESTUDANTE:          __ 

TEMA:          _________ 

DATA DA DEFESA:  _  /__/___  

 

 

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

3 

 

Média Final =  (    ) 

 

        

Professor Orientador 

 

       

Professor Membro 

 

       

Professor Membro 

ASSUNTO Pontuação 
máxima 

Professor 
Orientador 

(nota 1) 

Professor 
Membro 
(nota 2) 

Professor 
Membro 
(nota 3) 

Atendimento das normas da ABNT e normas 
gramaticais 1    

Coerência dos objetivos com metodologia, 
fundamentação teórica e com análise de dados 3    

Profundidade na análise e interpretação dos dados 
2    

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

3 
   

Avaliação dos recursos (visuais, didáticos, etc) 
utilizados na apresentação. 1    

TOTAIS 10    
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Apêndice B – Parecer do Orientador de TCC 

  

 

 

 

 

 

 

 

PARECER DE ORIENTAÇÃO DE TCC 

 

Nome completo do estudante: __________________________________________________________ 

Semestre: ___________ Ano: ___________ Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo. 

 

Eu, ___________________________________________________, CPF nº _______________________, na 

qualidade de orientador(a) do(a) estudante acima citado, dou parecer (    ) favorável (    ) não favorável, para a 

entrega da versão final do TCC, defendido durante o 6º semestre deste curso. 

 

__________________________ 

Orientador(a) 
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Apêndice C – Ficha de Acompanhamento Individual do Estagiário 

  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ESTAGIÁRIO 

 

NOME DO ESTAGIÁRIO: _______________________________________________________________________ 

NOME DO SUPERVISOR/A: ____________________________________________________________________ 

NOME DO ORIENTADOR: ______________________________________________________________________ 

 

Mês/Ano Horário Atividades desenvolvidas 

   

   

   

   

   

Total de HORAS   

 

OBSERVAÇÕES: ________________________________________________________________________ 

 

________________________                 __________________________                               

Estudante                                                                                                                                              Supervisor/a 

 

________________________ 

Coord. Estágio/TCC - IFMT 
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Apêndice D – Entrega do Relatório de Estágio 

  

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO  

 

Nome completo: ____________________________________________________________________________ 

Nº matrícula: _______________________________. E-mail: _________________________________________ 

Número de celular: (      ) ________________________. 

Razão social da empresa de estágio: ____________________________________________________________ 

Data de início do estágio: ___ / ___ /_____         Data de término do estágio: ___ / ___ /_____ 

Obs: data acima é a mesma do Termo de Compromisso do Estágio. 

Carga horária do estágio: __________________. 

Nome do professor orientador: _______________________________________________________________ 

Data da aprovação do Relatório Final de Estágio: ___ / ___ /_____          

 

 

Assinatura do estudante 

 

Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 

 

O estudante acima citado foi APROVADO no Relatório de Estágio, durante o 4º semestre, do curso de 

Bacharelado em Secretariado Executivo.  

 

______________________________________ 
Assinatura do(a) orientador(a) 
Data: ___ / ___ /_____          

 

 
______________________________________ 
Setor responsável pelo estágio - IFMT 
Data: ___ / ___ /_____          
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Apêndice E: Ficha de Atividades Complementares 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTARES 

Nome completo: 

Curso:                                                                                                                   Semestre: 

E-mail (letra de forma legível):  

Celular:                                                            

 

Carga horária PRESENCIAL 

código Atividade complementar Carga Horária 

4333 Participação e/ou Organização de Eventos máxima até 50h 

 Exemplo:  

 Eventos que estejam relacionados com a área de secretariado.  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

4331 Cursos correlatos na área de Secretariado máxima até 80h 

 Exemplo:  

 Qualquer curso na área (presencial ou à distância)  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

2959 Responsabilidade Social (trabalho voluntário) máxima até 10h 

 Exemplo:  

 Trabalho social voluntário no IFMT ou fora da Instituição  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

4332 Estágio Superviosionado Não Obrigatório máxima até 30h 

 Exemplo:  

 Estágio “Não” Obrigatório  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

5365 Participação em Pesquisa e/ou Extensão máxima até 20h 

 Exemplo:  

 Apresentação de trabalhos em Eventos (Congressos, Jornadas etc)  

 Participação em Grupos de Pesquisa  
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 Total Mínimo PRESENCIAL 50 h  
 

Carga horária A DISTÂNCIA 

código Atividade complementar Carga Horária 

4333 Participação e/ou Organização de Eventos máxima até 50h 

 Exemplo:  

 Eventos que estejam relacionados com a área de secretariado.  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

4331 Cursos correlatos na área de Secretariado máxima até 80h 

 Exemplo:  

 Qualquer curso na área (presencial ou à distância)  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

2959 Responsabilidade Social (trabalho voluntário) máxima até 10h 

 Exemplo:  

 Trabalho social voluntário no IFMT ou fora da Instituição  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

4332 Estágio Superviosionado Não Obrigatório máxima até 30h 

 Exemplo:  

 Estágio “Não” Obrigatório  

   

código Atividade complementar Carga Horária 

5365 Participação em Pesquisa e/ou Extensão máxima até 20h 

 Exemplo:  

 Apresentação de trabalhos em Eventos (Congressos, Jornadas etc)  

 Participação em Grupos de Pesquisa  

   

 Total Mínimo A DISTÂNCIA 50 h   
 

 

TOTAL GERAL mínimo 100 horas (presencial + a distância) 

  
 
 

Cumprir no mínimo 3 categorias “diferentes” desde que totalizem 100 horas mínimas, 50% (50 
horas presenciais) e 50% presencial (50 horas a distância). 

 

 

 

Cuiabá, ____ de ______ de _______ 

 

_____________________________                                __________________________ 

    Assinatura do estudante                                                     Coord. Curso ou Estágio 
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Apêndice F: Ficha de Atividades de Curricularização da Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EXTRACLASSE DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

Nome: 

Curso:                                                                                     Semestre: 

E-mail (letra de forma legível):  

Celular:                                                            

 

Carga horária PRESENCIAL – (90% - 216 horas) 

 

Categoria Descrição Carga Horária 

   

   

   

 Total (mínimo de 216 horas – PRESENCIAL)  

 

Carga horária A DISTÂNCIA – (10% - 24 horas) 

 

Categoria Descrição Carga Horária 

   

   

   

   

 Total (mínimo de 24 horas – A DISTÂNCIA)  

 

 

TOTAL GERAL 240 horas (presencial e a distância) 
 

 
 

Cuiabá, ____ de ______ de _______ 

 

_____________________________                                __________________________ 

    Assinatura do estudante                                                     Coord. Curso ou Estágio 
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Apêndice G: Projeto de Curricularização da Extensão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO SIMPLIFICADO DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 
BACHALEADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Título do Projeto: 

Nome: 

Supervisão: ____________________________________________ (   ) Professor/a    Servidor/a (   ) 

Local da extensão: 

Público alvo:  

Objetivo(s): 

Quantidade de pessoas que pretende atender (média):  

Metodologia: (como será feito?) (Exemplo: As oficinais serão realizadas por mim, estudante de Bacharelado em Secretariado 

Executivo, 2 vezes por semana, às quartas e quintas, à noite, nos dias X, X e X, no meu local de trabalho XXX, sob a supervisão 

de XX professor/servidor, do IFMT, campus X, e assim por diante... 

Observação: É dever ao final deste projeto, anexar fotos, comprovantes, listas de presenças com assinaturas e outras 

evidências, além das avaliações dos participantes. 

 

Cuiabá, __ de _______ de ______. 

 

__________________________ 

Assinatura do estudante 

 

__________________________ 

Assinatura do Professor/Servidor  
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Apêndice H: Projeto de Curricularização da Extensão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DO PROJETO SIMPLIFICADO DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 
BACHALEADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

RESULTADOS ATINGIDOS 

 

Seu objetivo foi atingido?  (   ) Sim    (   ) Sim, parcialmente    (   ) Não 

Comente:  

Quantidade de participantes:  

Carga horária realizada que deve ser contabilizada:  

Metodologia? As oficinais foram realizadas por mim, estudante de Bacharelado em Secretariado Executivo, ao invés de 2 

vezes por semana, foram realizadas 3 vezes na semana, por causa disso, às terças, quartas e quintas, à noite, nos dias X, X e 

X, no meu local de trabalho XXX, sob a supervisão de XX professor/servidor, do IFMT, campus X, e assim por diante... 

Quais foram os pontos fracos e fortes deste projeto e o que pode ser melhorado, incluindo a sua participação?  

O que você mais gostou ou não, em fazer esta atividade aberta à comunidade fora da instituição? 

 

Cuiabá, __ de _______ de ______. 

 

__________________________ 

Assinatura do estudante 

 

__________________________ 

Assinatura do Professor/Servidor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

125 
 

ANEXO 1 

 

A Coordenação do curso de Secretariado Executivo do Instituto Federal de Educação de Mato Grosso - IFMT, 

com o intuito de auxiliar os estudantes na estruturação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), elaborou o 

Regulamento para Elaboração de Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo do 

IFMT. Este documento foi estruturado em consonância com o Regulamento Didático vigente do IFMT e premissas 

do Projeto Político Pedagógico desse curso, considerando a atual conjuntura acerca da produção científica em 

Secretariado Executivo no Brasil e exterior. 

Ressalta-se que o presente regulamento não substitui as normas técnicas, uma vez que, os procedimentos 

adotados na elaboração de trabalhos científicos incorrem em muitos detalhes, escapando ao escopo deste 

regulamento. Portanto, sempre que surgirem dúvidas, recomenda-se recorrer às NBRs, cujos números identificam 

os elementos a serem considerados na produção de documentos acadêmicos e sua correta aplicação.  

 

Aspectos Introdutórios 

 

O estudante ao ingressar no nível superior será incentivado ao trabalho de pesquisa, especialmente no 

secretariado, por se tratar de um campo de estudo relativamente novo na realidade do Brasil e de Mato Grosso. Faz-

se, portanto, amplamente necessário o envolvimento dos estudantes no campo da pesquisa científica. Assim, todo 

o trabalho de investigação em secretariado se dá sob a forma de projeto de pesquisa, resultando em trabalhos 

científicos. Em geral, existem regras e procedimentos que padronizam a elaboração e apresentação destes 

trabalhos. 

Os trabalhos acadêmicos mais conhecidos são os TCC (Trabalhos de Conclusão de Curso), esses 

normalmente são monográficos, ou seja, escritos/realizados por um só pesquisador. Tanto para os trabalhos em 

grupos ou individuais, existem procedimentos que devem ser seguidos para uma melhor apresentação dos 

resultados e procedimentos de pesquisa. 

A seguir, serão apresentadas as principais orientações para a elaboração de trabalhos acadêmicos adotados 

pelo curso de Secretariado Executivo do IFMT. 

 

Linhas de Pesquisa 

 

O curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, em consonância com as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão, constantes no Projeto de Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional, conjuga 

em seu currículo pleno, a cultura geral do campo de secretariado e a formação específica na busca do perfil definido. 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
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As metodologias utilizadas pelos professores têm como foco principal o estudante na perspectiva de construção da 

aprendizagem de forma reflexiva e autônoma. O planejamento das ações educativas ocorre de forma coletiva e 

interdisciplinar. 

 

As práticas investigativas do curso buscam a prática científica, tendo como eixos temáticos: 

 

- Assessoria Executiva; 

- Consultoria em Secretariado; 

- Empreendedorismo Secretarial; 

- Gestão Documental; 

- Gestão Secretarial; 

- Pesquisa em Secretariado e Educação em Secretariado. 

- Ética e responsabilidade socioambiental no trabalho; 

 

Projeto de Pesquisa 

 

Todo trabalho científico deve começar a partir de um projeto de pesquisa que é um breve resumo das 

intenções do pesquisador. Tanto um trabalho estudante ou uma monografia partem deste primeiro projeto. 

 

Os passos de um PROJETO 

 

O primeiro ponto a ser trabalhado em um projeto de pesquisa é a escolha do tema. O tema deve estar 

relacionado com o curso e inserido na área temática/linhas de pesquisa propostas no Projeto Pedagógico. Após a 

escolha, deverão ser seguidos os seguintes passos: 

 

A - Problema de Pesquisa 

B - Objetivos de pesquisa 

D - Justificativa 

E – Síntese teórica 

F - Metodologia 

G -. Cronograma 

H - Referências 

 

Conforme descrito acima, o estudante deverá escolher uma modalidade de TCC, cujas alternativas são: 

artigo científico ou portfólio. 
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No 5º semestre, na Pesquisa Aplicada ao Secretariado, o estudante desenvolverá o passo a passo das 

estruturas do projeto de pesquisa, o que servirá de base teórico-prática para o desenvolvimento da modalidade de 

TCC (versão final), escolhida pelo estudante, junto ao orientador. 

No 6º semestre, na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, o estudante de Secretariado Executivo 

desenvolverá o passo a passo de como fazer todas as modalidades de TCC ofertadas pelo curso. 

Ainda durante o 6º semestre, concomitante a essa disciplina, o estudante buscará um orientador para 

iniciar e desenvolver do TCC, que deverá ser submetido à banca examinadora no máximo 30 dias antes do término 

dessa disciplina, para que se tenha tempo para as correções/orientações finais dos membros da banca e lançamento 

das notas pelo professor da disciplina.  

A nota da banca examinadora se somará com a(s) nota(s) do professor da disciplina Trabalho de Conclusão 

de Curso e a média será a nota final da disciplina. O professor da disciplina poderá considerar apenas a nota do TCC.  

Após a realização da banca, o orientador tem até no máximo até 2 dias úteis para passar a nota do estudante 

para o professor da disciplina, por e-mail ou outro meio/documento que possa ser conferido/rastreado, caso haja 

necessidade.  

O processo dos agendamentos das bancas ou demais que envolvam o TCC, deverão ser 

apoiados/acompanhados/administrados pelo coordenador de Estágio/TCC, em parceria com o orientador e o 

professor da disciplina. Sugere-se que a coordenação de Estágio/TCC, no início de cada semestre, já deixe uma ou 

duas semanas reservadas para todas as defesas, que deverão terminar, obrigatoriamente, no máximo em até 30 

dias antes do último dia de aula do semestre 6º semestre vigente. Esta agenda deverá ser divulgada a todos os 

professores e outros envolvidos no processo, com antecedência mínima de 10 dias úteis. 

O estudante que não defender ou for reprovado na banca examinadora, será automaticamente reprovado 

nessa disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, no 6º semestre, mesmo que tenha nota nas atividades solicitadas 

pelo professor dessa disciplina, pois o processo é concomitante e complementar, sendo o TCC, o principal 

instrumento de aprendizagem, desta disciplina.  

A responsabilidade do TCC que vai à banca examinadora, é do orientador, e não do professor da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso, que “apenas” orienta e apoia todas as estruturas básicas dos TCC’s ofertados. 

As bancas de TCC, preferencialmente, deverão ocorrer durante o horário da disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso, a fim de incentivar e apoiar os demais estudantes que estarão na mesma fase de aprendizagem. 

Haja vista que as orientações dos membros das bancas servem também como aprendizagem. 

A coordenação e os orientadores incentivarão que os TCC’s sejam publicados em revistas científicas e/ou 

eventos acadêmicos-científicos.  

O estudante ao escolher o assunto a ser pesquisado em seu TCC, deve levar em consideração, os seguintes 

aspectos: 

 

a) O objetivo que se propõe a pesquisa; 

b) Conhecer outros trabalhos publicados (artigos, revistas, livros e periódicos); 

c) O assunto deve estar em consonância com as especificidades e tendências profissionais; 
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d) Disponibilidade de material bibliográfico. 

 

O que é o TCC? 

 

O TCC é um trabalho científico de conclusão de curso em que o estudante elabora e apresenta durante o 

último semestre. Este trabalho é uma investigação individual sobre algum assunto de interesse do estudante que 

tenha relação com o secretariado e áreas afins, muitas delas especificadas acima. São diversos os formatos adotados 

pelas instituições de ensino superior para a apresentação do TCC, o Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo 

adotou algumas modalidades/formatos para o estudante ter a oportunidade de escolha, e assim, ser um processo 

mais democrático e talvez, mais significativo.  

 

CAPÍTULO I - DA OBRIGATORIEDADE 

 

Art. 1º.  O trabalho de TCC é obrigatório, individual e original. 

Art. 1º A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso está incluída no quadro das disciplinas obrigatórias do 

Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo e exige do estudante frequência e aproveitamento em 

conformidade com o Regulamento Didático vigente do IFMT, PPC e por este regulamento. 

Art. 3º O estudante somente integraliza todas as atividades necessárias à conclusão, inclusive da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso, no 6º semestre do curso de Secretariado Executivo, após a obtenção da nota 

mínima 6,0 (seis), resultado da soma da nota dessa disciplina e a nota da avaliação do TCC. 

Art. 4º O TCC deverá ser disponibilizado impresso e/ou digital, com até 10 (dez) dias corridos de 

antecedência da banca, ao orientador e aos membros da banca. A depender da modalidade, o orientador 

determinará o formato da impressão, como por exemplo em A4, A3, lona entre outros, ou apenas digital. 

Parágrafo único: a versão final do trabalho deverá ser entregue apenas em formato digital, arquivo editável 

e em PDF, por e-mail ou via sistema SUAP ou outro vigente, conforme recomendado pela coordenação de 

Estágio/TCC e/ou coordenação deste curso. 

 

Art. 5º. O TCC, sob a forma de artigo científico deverá conter: 

 

 mínimo de 10 páginas e máximo de 25; 

 seguir normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 O trabalho deve ser feito em formato eletrônico (doc. ou docx. e PDF); 

 Título em português e em idioma estrangeiro (inglês).  

 

Elementos constitutivos do artigo científico 
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 Resumo: Deverá abranger breves e concretas informações sobre o objeto do trabalho estudante, objetivos, 

metodologia, resultados, conclusões do trabalho, mas de forma contínua e dissertativa, em apenas um 

parágrafo.  

 Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no título. Devem vir na linha imediatamente abaixo do 

resumo (no mínimo três e no máximo cinco) com alinhamento justificado, separadas por ponto, seguido de 

inicial maiúscula.  

 Resumo e palavras-chave: em língua estrangeira (inglês), no mesmo formato do resumo em língua 

portuguesa. 

 Introdução: deve ser breve e conter a contextualização com generalização do tema a ser abordado, 

problema, justificativa, objetivo geral e específicos, metodologia e resultados. Caso queira, a conclusão. 

 Metodologia; 

 Desenvolvimento/Fundamentação teórica; 

 Análise dos dados/Resultados; 

 Conclusões/Considerações finais; 

 Referências; 

  

O portfólio deverá ter mínimo de 10 e máximo de 25 páginas e deverá conter:  

 

- capa; 

- folha de rosto; 

- dedicatória (opcional); 

- agradecimentos (opcional); 

- sumário; 

- introdução; 

- Desenvolvimento: conteúdo propriamente dito, se possível, com imagens/ilustrações (devidamente 

autorizadas/referenciadas), se for o caso; aprendizagens durante o curso (com demarcações das 

disciplinas, semestre, datas, professores), respeitando a cronologia de forma crescente (do início ao fim 

do curso);  

- Sugestões de melhoria (este tópico deverá conter uma reflexão do que o estudante poderia ter feito 

de melhor e/ou diferente, durante o curso) e deixar sugestões para futuros estudantes; 

- Conclusão; 

Parágrafo único: o formato e a plataforma digital do portfólio serão escolhidos pelo estudante em 

consonância com o orientador do TCC. 

 

CAPÍTULO II - ENTREGA DO TCC 
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Art. 1º. O exemplar final aprovado e corrigido de TCC deve ser enviado ao professor da disciplina TCC II e à 

coordenação de Estágio/TCC e à coordenação geral do curso de Secretariado Executivo, por e-mail e/ou via SUAP 

e/ou outro sistema disponível, junto com o parecer favorável do orientador e do professor da disciplina, modelo 

vigente (Apêndice B), em até 10 dias corridos após a aprovação em defesa pública, observadas as alterações 

solicitadas pela banca. Esse controle fica sob a responsabilidade do coordenador de Estágio/TCC que divulgará os 

trabalhos em um blog específico do curso (que ainda não foi criado) e/ou site da instituição e/ou por e-mail aos 

estudantes e/ou outros meios/mídias, a depender da disponibilidade vigente.  

Parágrafo único: o TCC parecer deverá ser enviado em formato editável e PDF; o parecer, apenas nesse 

último.  

 

Art. 2º. Para a defesa de TCC, deve ser publicado comunicado interno constando data, local, horário e nome 

do estudante e dos membros da banca, divulgado à comunidade acadêmica com pelo menos 5 dias de antecedência. 

Art. 3º. O trabalho de TCC deve estar revestido de rigor científico, mormente, no que se refere à 

apresentação dos resultados e/ou do uso dos instrumentos de análise firmados e reconhecidos na área de 

Secretariado Executivo e afins, a depender da modalidade escolhida. 

 

CAPÍTULO III -  DA DEFESA PÚBLICA 

 

Art. 1º. A defesa deve ser pública, nas dependências da Instituição e registrada em ata via SUAP. Na ausência 

desse sistema, será via sistema vigente. Na falta de sistema, será feito manual/impresso. 

Parágrafo único: casos específicos e justificáveis, autorizados pela coordenação do curso, admite-se a 

defesa pública em local externo ao IFMT, desde que a logística para apresentação seja de inteira responsabilidade 

do estudante. 

 

Art. 2º. A defesa oral do TCC é obrigatória e deve ser realizada perante à banca examinadora, composta por 

três membros, incluindo o professor-orientador, que a preside. Os membros da banca poderão ser professores da 

instituição ou no máximo um de outra instituição de ensino, desde que todos tenham relação com a área e/ou 

assunto abordado no TCC. 

 

§1º O Orientador, de comum acordo com o orientando, indica os membros da Banca, sendo o critério 

principal da escolha, a reconhecida capacidade científica e o conhecimento da área pesquisada. 

§2º O orientador, em acordo com o Coordenador de Estágio/TCC, poderá autorizar a composição da banca 

examinadora por até um membro não professor, mas que tenha nível superior e direta relação com o assunto 

pesquisado. 

 

Art. 3º. Para o estudante se habilitar à defesa pública, deve estar cursando o 6º semestre do curso de 

Secretariado Executivo, matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e ser autorizado pelo orientador. 
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Art. 4º. O Presidente da Banca Examinadora, que é o orientador, deve abrir os trabalhos, concedendo ao 

candidato até 20 (vinte) minutos para apresentação oral do TCC. 

 

Art. 5º. Após a apresentação do candidato, a banca examinadora passará à arguição aos membros da banca. 

Parágrafo único: cada examinador tem 10 (dez) minutos para arguir o candidato, com igual tempo para 

resposta. 

  

CAPÍTULO IV - DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 1º. Cabe ao Presidente da Banca Examinadora: 

 

I. Abrir os trabalhos e apresentar os componentes da Banca Examinadora; 

II. Abrir os debates, após a apresentação do trabalho pelo estudante; 

III. Reunir-se com os membros da Banca Examinadora (em sigilo), logo após os debates, para proceder à 

avaliação final; 

IV. Comunicar o resultado final ao estudante, registrando em ata e encerrando os trabalhos; 

V. Encaminhar a ata ao Coordenador de Estágio/TCC, no prazo de até 2 dias úteis. 

 

CAPÍTULO V - DAS COMPETÊNCIAS DO ORIENTADOR 

 

Art. 1º. Podem orientar TCC apenas os docentes do Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Mato 

Grosso – Campus Cuiabá, especialmente os docentes do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo. Exceções, 

na ausência de professores do curso, será analisado e autorizado pelo coordenador de Estágio/TCC junto com a 

coordenação deste curso. 

 

Art. 2º. No período da distribuição dos encargos didáticos para o semestre letivo, a Coordenação do Curso 

de Secretariado e a Coordenação de Estágio/TCC designa os professores responsáveis, indicando para orientação do 

TCC, respeitando a carga horária de trabalho do professor. 

 

Art. 3º. A troca do orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente a orientação, com 

o conhecimento prévio e expresso do professor substituído e da Coordenação de Estágio/TCC, e o novo orientador 

deverá respeitar o prazo restante já estipulado para o término da orientação, que é durante o 6º semestre.  

 

Art. 4º. - Constituem atribuições do professor-orientador: 

 

I - Avaliar a relevância, a originalidade e as condições de execução do tema proposto pelo estudante; 
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II - Aprovar o cronograma apresentado pelo aluno; 

III - Auxiliar o estudante na triagem dos dados e informações; 

IV - Promover a crítica às versões preliminares apresentadas e sugerir ao estudante refazer ou 

complementar aquilo que se fizer necessário; 

V-Atender o estudante para a orientação e avaliação do trabalho de pesquisa, com a finalidade de preservar 

a dialética teoria/prática; 

VI - Frequentar as reuniões convocadas pelo Professor Coordenador de TCC; 

VII - Atender, semanalmente, seus orientandos, em horários previamente fixados. 

VIII - Comunicar à Coordenação de Estágio/TCC e o professor da disciplina TCC II, imediatamente, por 

escrito, caso o estudante não esteja frequentando as orientações e/ou cumprindo os prazos estabelecidos pelo 

orientador. 

IX - Participar das defesas de seus orientados, cujas Bancas presidirá; 

X – Fazer, assinar e solicitar assinatura dos demais membros da banca examinadora, a Ata final da sessão 

de defesa, via SUAP. Após finalizada, enviar uma cópia em PDF à coordenação do Estágio/TCC, à coordenação do 

curso e ao orientado, via e-mail. 

XI - Definir os componentes da Banca Examinadora, ouvindo o orientando; 

XII - Participar como Presidente da Banca Examinadora, coordenar os trabalhos de apresentação da 

pesquisa e encaminhar à Coordenação de Estágio/TCC e à coordenação do curso de Secretariado Executivo, o 

resultado final da avaliação. 

 

CAPÍTULO VI - DAS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR COORDENADOR DE ESTÁGIO/TCC 

 

Art. 1º. Estabelecer a organização programática das orientações, junto e em concordância com o professor 

da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e/ou professor - orientador. 

 

Art. 2º. Atualizar a padronização às normas e métodos aplicáveis ao trabalho de TCC. 

 

Art. 3º. Administrar em conjunto com os professores orientadores a distribuição dos projetos, de acordo 

com as linhas de pesquisas estabelecidas no projeto pedagógico. 

 

Art. 4º. Acompanhar e orientar todos os estudantes no desenvolvimento do estágio prático e referente às 

documentações no DREC, bem como assinar as documentações que envolvem o estágio, como por exemplo o 

contrato de estágio e as fichas de acompanhamento individual e do supervisor, entre outras. 

 

Art. 5º.  Assessorar o professor-orientador. 
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Art. 6º. Promover reuniões, recomendado uma por semestre, com os professores-orientadores, para 

avaliação e melhora de propostas de trabalho. 

 

Art. 7º. Divulgar este regulamento junto aos estudantes, professores e orientadores dos trabalhos de 

conclusão de curso. 

 

Art. 8º.  Estabelecer o calendário de defesas de TCC’s e divulgar as respectivas bancas examinadoras. 

 

CAPÍTULO VII - DAS COMPETÊNCIAS DOS ESTUDANTES 

 

Art. 1º. O estudante em orientação de TCC tem, dentre outros, os seguintes deveres: 

 

I. Frequentar reuniões convocadas pela Coordenação de Estágio/TCC ou pelo seu orientador; 

II. Comparecer às sessões de orientação agendadas pelo orientador, para aprimoramento de sua pesquisa; 

III. Cumprir o calendário estabelecido pelo professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso e do 

orientador, durante o 6º semestre; 

IV. Elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com o presente regulamento e as instruções de seu 

orientador; 

V. Protocolar a versão final do TCC junto com o parecer do orientador; 

VI. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão final do TCC. 

 

Art. 2º. Exige-se do estudante, comparecimento mínimo de 75% das aulas da disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso, no 6º semestre, e comparecimento nas orientações. 

 

Art. 3º. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do estudante, o que exime o orientador 

de desempenhar outras atribuições que não estejam definidas neste regulamento. 

 

§1º O estudante é responsável pelo uso e/ou abuso dos direitos autorais, resguardados por lei a favor de 

terceiros, sempre que copiar ou transcrever trechos de outros sem a devida citação, de acordo com as normas legais, 

bem como utilizar ideias de terceiros sem a devida menção, e/ou autorização do dono dos direitos autorais, quando 

for o caso. Se o estudante apresentar cópia de outro trabalho ou plágio na submissão à banca, ele estará 

automaticamente reprovado e não caberá recurso. Neste caso, o estudante deverá cursar novamente a disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso, do 6º semestre, e fazer um novo TCC sob a supervisão de um orientador, que 

poderá ser o mesmo ou não. 

§2º Todas as despesas locomoção, papel, digitação, fotocópia, encadernação e outras decorrentes da 

preparação do trabalho, ficam sob responsabilidade do estudante. 
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CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Pode propor alterações deste regulamento, o Núcleo Docente Estruturante do Curso, Colegiado do 

Curso de Secretariado Executivo e/ou Coordenação do Curso de Secretariado Executivo. 

 

Art. 2º. Os casos não previstos ou dúvidas provenientes deste regulamento devem ser resolvidos pela 

Coordenação do Curso de Secretariado Executivo e/ou pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso, cabendo recurso 

contra essas decisões. 

 

Art. 3º. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo NDE do Curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo. 
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ANEXO 2 
 

 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 1 - De acordo com a Lei nº. 11.788, de 25/09/2008, considera-se o estágio como ato educativo 

escolar supervisionado que visa à preparação produtiva de discentes que estejam frequentando o ensino regular 

em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos para o mundo 

do trabalho. 

 

§ 1º O estágio é destinado a discentes regularmente matriculados no IFMT. 

§ 2º O estágio como procedimento didático-pedagógico e ato educativo deve integrar a proposta do 

Projeto Pedagógico de Curso - PPC, devendo ser planejado, executado e avaliado em conformidade com os 

objetivos propostos e a legislação vigente. 

§ 3º As coordenações responsáveis pelo estágio dos Campi executarão as atividades de oferta, 

cadastramento, articulação, encaminhamento e acompanhamento dos discentes. 

§ 4º As normas para realização do estágio curricular supervisionado serão regulamentadas conforme 

Instrução Normativa específica a ser aprovada pelo CONSUP-IFMT e fará parte deste Regulamento Didático 

vigente. 

 

Art. 2 - Para caracterização e definição do estágio, de que trata este capítulo, é necessária a existência 

de instrumento jurídico, preferencialmente na modalidade de convênio, entre o IFMT e as pessoas jurídicas de 

direito público e privado, coparticipantes do estágio, no qual estarão acordadas todas as condições de realização 

deste. 

 

Parágrafo único: Caberá à Pró-Reitoria de Extensão e aos Campi, a realização de convênios e parcerias 

de estágios com Instituições Públicas ou Privadas. 

 

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 estudantes matriculados no Curso de 

Secretariado Executivo. 

REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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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 pelo coordenador de Estágio/TCC, 

objetivando garantir fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-prático 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 correlatas ao curso. 

§ 1º O estágio supervisionado em Secretariado Executivo é precedido da celebração de Termo de 

Convênio, firmado entre o IFMT e a organização concedente, e de Termo de Compromisso, ambos 

disponibilizados pela DREC, entre o estudante 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 é constituindo-se em: 

 

- O estudante deverá fazer o estágio supervisionado durante o 4º semestre, matriculado na disciplina 

Estágio Supervisionado, do Curso de Secretariado Executivo. Durante o estágio desenvolverá o Diagnóstico 

Organizacional, que faz parte do Relatório Final de Estágio, levantando os pontos fracos e fortes do 

departamento onde faz o estágio e propor uma solução de melhoria, que poderá ser ou não acatada pela 

empresa cedente do estágio. 

Observação: O Estágio Supervisionado poderá ser realizado na empresa onde o estudante realiza o seu 

estágio remunerado ou emprego formal, desde que atenda a todas exigências do setor de estágio do IFMT. 

 
Capítulo II - DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES 
 

Art.1º  São objetivos do estágio supervisionado em secretariado: 

 

I - criar condições para o desenvolvimento profissional do estudante, 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. 
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Art. 2º Ao Coordenador do Estágio/TCC no Curso de Secretariado Executivo, 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; 

III - 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; 

IV - decidir sobre a escolha dos professores orientadores de acordo com as áreas afins; 

V - 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; 

VI – organizar eventos que oportunizem os estagiários a apresentarem o Relatório Final de Estágio (que 

contém o Diagnóstico Organizacional do Estágio) aos demais estudantes, principalmente às turmas do primeiro 

semestre.  

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

VIII – desenvolver outras atividades correlatas. 

 

Parágrafo único. O coordenador de Estágio/TCC será escolhido entre os docentes do curso, 

preferencialmente da área de secretariado. 

 

Art.3º Ao Professor Orientador de Estágio, 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, sequência, 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 modelo vigente (Apêndice C) deste Regulamento;  

VI - realizar visitas periódicas às empresas concedentes de estágio onde os estagiários sob sua 

responsabilidade estão locados, caso necessário; 

Parágrafo único. O professor orientador de estágio poderá recusar-se a orientar o estagiário, 

encaminhando justificativa por escrito ao Colegiado de Curso, para apreciação. 
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Art.4º  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, Artigo estudante 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 todos os documentos necessários no setor de estágio, especialmente: 

 

- Termo de Convênio; 

- Termo de Compromisso; 

- Ficha Cadastral; 

- Ficha de Acompanhamento do Campo de Estágio, modelo vigente (Apêndice C); 

- Relatório de Estágio Supervisionado em secretariado, em tamanho A4. 

 

§ 1º O estudante poderá aproveitar o ambiente de trabalho como estágio obrigatório, desde que seja 

durante/concomitante à disciplina de Estágio Supervisionado, no 4º semestre, comprove no mínimo 01 (um ano) 

de atividade profissional em atividades correlatas à área de formação deste curso e que ainda exerça essas 

atividades durante esta disciplina. Para isso, o estudante deve apresentar a documentação ao setor de estágio, 

que confere se está completa, orienta o estudante quando a documentação é insuficiente, e estando completa, 

encaminha para análise e parecer do professor que está na condição de responsável pelo estágio curricular 

obrigatório no curso e/ou professor desta disciplina. O estudante tem até 30 dias corridos do início desta 

disciplina para apresentar essa documentação ao professor orientador. 

 § 2º É considerado desistente e, consequentemente, não será validado o estágio supervisionado, o 

estagiário que não comunicar o início do estágio, não comparecer quando solicitado para acompanhamento e/ou 

não entrar as documentações necessárias. 

 

Capítulo III - DO DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 

Art. 1º - O Diagnóstico Organizacional do Estágio supervisionado em Secretariado Executivo é elaborado, 

observando a seguinte estrutura: 

I – Caracterização da empresa (dados básicos); 

II – Estrutura Organizacional (organograma); 
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III – Histórico da empresa (história da empresa e formas de atuação); 

IV –Desenvolvimento do estágio (período realizado, pontos fortes e fracos encontrados etc; 

V – Referências (se for o caso); 

 

A partir do Diagnóstico Organizacional de Estágio será elaborado o Relatório Final de Estágio, que 

deverá ser entregue impresso no setor de estágio, em A4, ao final do estágio. 

 

Para elaboração do Relatório Final de Estágio apenas acrescentará o item abaixo, após o item IV acima, 

os outros itens permanecem. 

 

- Proposta de solução (imagens, evidências, documentos etc., se for o caso); 

 

Capítulo IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 1º - As alterações, neste Regulamento, são propostas pelo Colegiado competente, à medida que se 

fizerem necessárias, e aprovadas pelo Colegiado do Curso e/ou NDE. 
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ANEXO 3 
 

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Proposta de retificação da Deliberação Nº 03/2008, que regulamenta e estabelece critérios para 

avaliação das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos dos cursos superiores do Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 

 

CAPÍTULO I - Da natureza e das finalidades 

 

Art. 1º. As Atividades Complementares, conforme as Diretrizes Curriculares do MEC são atividades 

extracurriculares obrigatórias para a integralização do currículo dos cursos da educação superior e têm por 

finalidade orientar e estimular práticas permanentes e contextualizadas para atualização profissional do 

estudante com foco na relação entre a teoria e a prática, de modo a potencializar a qualidade da ação educativa. 

Art. 2º. São consideradas como Atividades Complementares as experiências adquiridas pelos educandos 

durante o curso em espaços educacionais diversos, utilizando as diferentes tecnologias, o campo científico e o 

campo da vivência social. 

Art. 3º. As Atividades Complementares poderão ser realizadas pelos alunos a partir do 1º período e 

serão organizadas em três categorias com carga horária total definida pelos respectivos Projetos Pedagógicos de 

Curso. 

 

CAPÍTULO II - DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 4º. Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as Atividades 

Complementares estão divididas nas seguintes 3 (três) categorias: 

Categoria 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural: 

a) Atividades esportivas; 

b) Cursos de língua estrangeira 

c) Participação em atividades artísticas e culturais; 

d) Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter artístico ou cultural; 

e) Participação como expositor em exposição artística ou cultural. 

 

Categoria 2 - Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo: 
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a. Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e Colegiados 

internos à Instituição; 

b. Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, associações de bairros, 

brigadas de incêndio e associações escolares; 

c. Participação em atividades beneficentes; 

d. Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, desde que não 

remunerados e de interesse da sociedade; 

e. Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de reforço escolar; 

f. Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social. 

 

Categoria 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional: 

 

a. Monitoria de disciplinas do curso; 

b. Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento científico ou de 

gestão;     

c. Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos; 

d. Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários técnico-

científicos; 

e. Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo do Curso; 

f. Participação como expositor em exposições técnico-científicas; 

g. Participação na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico; 

h. Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos de abrangência 

local, regional, nacional ou internacional; 

i. Estágio não obrigatório na área do curso; 

j. Participação em visitas técnicas organizadas pelo IFMT; 

k. Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento curricular de 

interesse do Curso, desde que tais disciplinas/unidades curriculares tenham sido aprovadas pelo Colegiado de 

Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; 

l. Participação em Incubadora Tecnológica. 

 

Art. 5º. A fim de garantir a diversificação e a ampliação do universo cultural, bem como o 

enriquecimento plural da formação discente, o estudante dos Cursos da Educação Superior do IFMT – Campus 

Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva deverá realizar Atividades Complementares em pelo menos 1 (uma) 

atividade de, no mínimo, 2 (duas) categorias. 

Art. 6º. Por palestras, seminários, congressos, conferências ou similares entende-se a série de eventos, 

sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e científicas, organizados ou não pelo IFMT, nos quais o 
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educando poderá participar como ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, 

expositor ou mediador. 

Art. 7º. Projeto de extensão consiste na prestação de serviços à comunidade em questões ligadas à 

cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento. 

Parágrafo Único: Projetos de extensão propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde 

que submetidos previamente à Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, a fim de que os projetos sejam 

cadastrados e acompanhados por um professor orientador. 

Art. 8º. Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter 

teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, ofertadas por Instituições de Ensino Superior 

credenciadas ou por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas, com carga horária 

mínima de 08 (oito) horas. 

Art. 9º. Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não estando diretamente relacionados à 

área da formação do aluno, servem à complementação de sua formação. 

Art. 10º. O estágio extracurricular visa a propiciar a complementação da aprendizagem do aluno através 

da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino escolar. 

Parágrafo Único: Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na educação 

não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em indústrias ou centros de pesquisa e 

outras relacionadas à área de formação. 

Art. 11. Compreende-se como monitoria a atividade que propicia ao aluno a oportunidade de 

desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira profissional. O monitor é um auxiliar do corpo 

docente nas tarefas didático científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem, trabalhos práticos e experimentais em laboratório, trabalhos em biblioteca e no 

campo, além de outros compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

Art. 12. A atividade em instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em 

projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos. 

Art. 13. As atividades culturais, esportivas e de entretenimento visam a formar um profissional com uma 

visão múltipla acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas, aprimorando a formação 

cultural do aluno. 

Parágrafo Único: Para serem consideradas válidas essas atividades deverão ser aprovadas pelo 

Colegiado do Curso. 

Art. 14. A iniciação científica compreende o envolvimento do aluno em atividade investigativa, sob a 

tutoria e a orientação de um professor, visando ao aprendizado de métodos e técnicas científicas e ao 

desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. Ela inclui a formação de grupos de estudo e de 

interesse, com produção intelectual, e a participação em projetos de pesquisa, com desenvolvimento 

experimental ou projeção social real. 

Art. 15. As publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado por avaliador 

ad-hoc, sejam veiculadas em periódicos ou em livros relacionados à área de abrangência do Curso. 



 

 

1º Reformulação aprovada pela Resolução CONSUP nº 13, de 16 de abril de 2021 e pela Resolução CONSEPE nº 

13, de 18 de março de 2021.   

143 
 

Art. 16. A participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico somente será 

considerada como Atividade Complementar se o evento for promovido por instituição acadêmica, órgão de 

pesquisa ou sociedade científica. 

 

CAPÍTULO III DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 17. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à carga horária 

necessária à integralização do Curso, deverão ser validadas pelo Departamento de Área. 

§ 1º. A validação deve ser requerida pelo estudante à Coordenação do Curso, por meio de formulário 

próprio acompanhado da cópia simples do certificado de participação, com a identificação da entidade 

promotora do evento e a carga horária cumprida. 

§ 2º. Quando solicitado, o aluno deverá produzir relatórios referentes a cada atividade desenvolvida. 

Art. 18. A Coordenação do Curso poderá formular exigências para a atribuição de carga horária acerca 

da pertinência de uma atividade ou de sua comprovação, solicitando a apresentação de novos documentos ou 

de esclarecimentos do aluno, por escrito e este deverá ser avaliado pelo Colegiado de Curso. 

Art. 19. As Atividades Complementares serão registradas e validadas segundo sua categoria, em 

conformidade com o Art. 4° deste regulamento. 

Art. 20. A carga horária de cada atividade realizada será validada de forma integral. 

Art. 21. Os alunos ingressantes nos Cursos Superiores, através de transferência ou reingresso, ficam 

sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida para as Atividades Complementares, podendo solicitar o 

cômputo da carga horária atribuída pela instituição de origem a essas atividades, observando as seguintes 

condições: 

a. A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela instituição de origem com as 

estabelecidas neste Regulamento. 

b. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este Regulamento a atividades 

idênticas ou congêneres. 

§ 1º. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária das Atividades 

Complementares, de acordo com o disposto no Art. 20 deste Regulamento. 

§ 2º. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pela Coordenação do Curso será 

comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de reconsideração ao Colegiado de Curso. 

 

CAPÍTULO IV - DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 22. A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter pedagógico, a ser 

exercida pela Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica. 
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§ 1º É de responsabilidade do estudante a entrega dos comprovantes das Atividades Complementares, 

via protocolo, à coordenação do curso, de forma organizada por categoria e com a planilha, modelo 

vigente (Apêndice E) preenchida, somada e assinada pelo estudante. 

§ 2º O protocolo com a entrega dos documentos que comprovam a realização das Atividades 

Complementares deverá ser feito até o fim do 5º semestre. 

§ 3º O Sistema Acadêmico deve ser compatibilizado com esta normativa. 

§ 4º A carga horária, total ou parcial, das Atividades Complementares apresentadas pelos estudantes 

deverá ser computada no Sistema Acadêmico apenas por categorias. 

 

Art. 23. Competem à Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica: 

 

I - Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades Complementares; 

II - Acompanhar o cumprimento deste Regulamento e a efetiva integralização da carga horária; 

III - Analisar a documentação comprobatória de carga horária, conforme previsto no Art. 18 deste 

Regulamento; 

IV - Providenciar, junto à Secretaria competente, o registro da carga horária das Atividades 

Complementares cumprida pelos alunos, a fim de que conste no Histórico Escolar. 

 

Parágrafo Único: Os casos omissos desta regulamentação serão avaliados pelo Colegiado de Curso e/ou 

Colegiado de Departamento. 

 

Por considerarem adequadas as recomendações neste regimento das Atividades Complementares, 

subscrevem-no os membros da comissão designada para sua elaboração de acordo com os aditamentos da 

Portaria No 17, de 27 de fevereiro de 2013. 

 

Cuiabá, 31 de julho de 2013. 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Walterley Araujo Moura 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 

 


