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I - APRESENTAÇÃO 

 

Como parte do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, a Lei no. 11.534 de 25/08/07 estabelece como 

entidade de natureza autárquica a Escola Técnica de Brasília, transformada em Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de Brasília, pela Lei no. 11.892 de 29 de dezembro de 

2008, com vistas à implantação de cinco Campi, nas seguintes Regiões Administrativas ─ 

RA`s: Brasília, Gama, Samambaia, Taguatinga e Planaltina. 

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Brasília, dentre seus objetivos, 

busca reverter a carência de mão-de-obra especializada em diversas áreas do 

conhecimento, bem como a necessidade de continuar promovendo a educação profissional 

nos diversos níveis, e também de alavancar o desenvolvimento local e regional. 

O Campus São Sebastião surge com vistas a suprir essa carência de educação 

profissional nesta Região Administrativa. Um dos cursos ofertados é o Técnico Subsequente 

em Secretariado que vem ao encontro de uma demanda do mercado crescente, assim 

como dos anseios dos moradores expressos nas audiências públicas. 

O Curso Técnico em Secretariado, na modalidade subsequente, se enquadra no 

Eixo Tecnológico: “Gestão e Negócios”, integrante do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos. Este documento produzido pelo Ministério da Educação e o documento 

Regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio (RET), do Instituto Federal de Brasília, 

serviram de orientação à elaboração deste plano de curso. 

O presente documento tem como objetivo a revisão do currículo proposto em 2011 

no sentido de adequar às exigências da própria habilitação e do mercado de trabalho. 

 

II - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Escola Técnica Federal de Brasília foi transformada em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília no dia 29 de dezembro de 2008, porém sua 

origem remonta ao final da década de 1950 com a criação da Escola Agrotécnica de Brasília 

(EAF) em Planaltina, subordinada à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do 

Ministério da Agricultura, tendo como objetivo o ministrar os cursos regulares dos antigos 

Ginásio e Colegial Agrícola. 

A Escola de Planaltina foi criada em 17 de fevereiro de 1959 pelo Plano de Metas 

do Governo do Presidente Juscelino Kubitschek e inaugurada em 21 de abril de 1962 com a 

denominação de Escola Agrotécnica de Brasília, subordinada à Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura, com o objetivo de ministrar cursos 

regulares dos antigos Ginásio e Colegial Agrícola. 



 

6 

 

Por meio do Decreto Nº. 60.731 de 19 de maio de1967, determinou-se a 

subordinação das Escolas Agrícolas do Ministério da Agricultura ao Ministério da Educação 

e da Cultura. Com a extinção da Escola Didática do ensino agrário, os colégios de aplicação 

voltaram a ter a denominação anterior de Colégio Agrícola de Brasília. 

O Colégio Agrícola de Brasília foi transferido para o Governo do Distrito Federal por 

meio do Decreto Nº. 82.711 de 24 de novembro de 1978, celebrado entre a Fundação 

Educacional do Distrito Federal (FEDF) e a Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário 

do Colégio Agrícola.  A partir da Portaria Nº. 129 de 18 de julho de 2000, o Colégio Agrícola 

de Brasília passou a denominar-se Centro de Educação Profissional – Colégio Agrícola de 

Brasília (CEP/CAB), cujo funcionamento tinha como objetivo a qualificação e requalificação 

profissional, objetivando a realização de Cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores e Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, direcionados à 

demanda mercadológica, principalmente na sua área de abrangência. A transformação do 

CEP/CAB em Escola Técnica Federal de Brasília se dá em 25 de outubro de 2007 através 

da Lei Nº11.534. 

Em 29 de dezembro de 2008, visando atender ao plano federal de educação 

técnica e tecnológica na implantação de um novo modelo de instituição de educação 

profissional, é criado, por intermédio da Lei nº. 11.892, como entidade de natureza 

autárquica, vinculada ao Ministério da Educação o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Brasília. 

Em virtude da visão estratégica da reitoria do Instituto Federal de Brasília, no intuito 

de que a Educação Profissional e Tecnológica adquira maior capilaridade no Distrito 

Federal, surgiu a necessidade de expansão do Instituto para outras Regiões 

Administrativas, sendo escolhidas aquelas que apresentavam significativo contingente 

populacional, baixo índice de desenvolvimento sócio-econômico e que proporcionasse uma 

distribuição geográfica do Instituto no Distrito Federal com um alcance abrangente. Neste 

contexto, a Região Administrativa de São Sebastião foi escolhida para implantação de um 

dos campus do IFB. 

Atualmente o campus São Sebastião oferece dois cursos FIC - Auxiliar 

Administrativo e Cuidador de Idosos; um curso na modalidade EAD – Técnico em 

Segurança do Trabalho; dois cursos técnicos subsequentes - Técnico em Secretariado 

Escolar e Técnico em Secretariado, além do curso de Licenciatura em Letras. 

As aulas ocorrem na sede provisória do Campus, localizada no Centro de Múltiplas 

Funções e no Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, situados na Avenida São 

Bartolomeu, Área Especial 03, São Sebastião, DF.  
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No momento, está em andamento a construção a sede do Campus São Sebastião 

com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2015.  

O Campus são Sebastião tem atendido, além da população desta Região 

Administrativa, as localidades do seu entorno – Jardim Botânico, Paranoá e Núcleo ABC.  

 

III - CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

São Sebastião é a XIV Região Administrativa (RA) do Distrito Federal, condição que 

adquiriu em 1993 quando alcançou autonomia em relação à RAVII – Paranoá. A cidade de 

São Sebastião desenvolveu-se a partir do comércio de areia, cerâmica e olarias 

direcionados à construção da capital federal. Com o passar do tempo, a configuração social, 

econômica, ambiental e cultural foi adquirindo outros contornos. 

A partir da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) realizada em 2010 e 

2011 pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN)1, podemos 

destacar alguns importantes dados para delinear o contexto socioeconômico atual da 

cidade de São Sebastião. Assim, seguem-se alguns apontamentos sobre a distribuição 

etária da população, sobre educação, trabalho, moradia, infra-estrutura, saneamento e 

renda. 

Atualmente, a Região Administrativa apresenta uma população estimada em 71.779 

mil habitantes. A população divide-se entre as seguintes faixas etárias: 26,4% têm até 14 

anos de idade; 21,7% dos habitantes possuem entre 15 e 24 anos; 46,5% entre 25 e 59 

anos. Na faixa etária de 60 anos ou mais, concentram-se 5,2% dos habitantes, abaixo da 

média do DF que é de 7,4%. Sobre a origem do contingente populacional, 42,3% é natural 

do próprio Distrito Federal. Dos imigrantes, 61,6% são naturais da Região Nordeste, 25,0% 

do Sudeste e 9,6% do Centro-Oeste, enquanto 2,7% e 1,0% são das Regiões Norte e Sul 

do País, respectivamente. Dos habitantes de São Sebastião 67,4% têm mais de 10 anos de 

residência na região e 48% residem na cidade há mais de 15 anos. 

No que se refere aos dados de escolaridade, 31,1% da população de São Sebastião 

é composta por estudantes, sendo que a grande maioria (86,9%) frequenta a rede pública 

de ensino. Em relação ao grau de instrução da população, 2,4% declaram ser analfabetos; 

42, 7% possuem o ensino fundamental incompleto, entretanto, cumpre observar que deste 

total, 56,2% são estudantes na faixa etária adequada.Soma- se 19,3% da população com 

ensino médio completo. O ensino superior completo, incluindo cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) conta com somente 2,4% de representantes. 

                                                 
1

 
  Disponível em: PDAD2010/2011: http://www.codeplan.df.gov.br/acessadoemoutubrode2011. 
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Observa-se, em São Sebastião, que 43,4% da população possui atividade 

remunerada, enquanto que somente 3,3% encontra-se aposentada. Os desempregados 

somam 4,7% da população total. As atividades de comércio absorvem 25,8% daqueles que 

trabalham. Já os serviços domésticos são responsáveis por empregar 12,7% da população 

de trabalhadores, enquanto a construção civil acolhe 11,8% daquele total. A localização do 

trabalho está distribuída da seguinte forma: 33,9% trabalham em São Sebastião; 35,1% 

trabalham na RA Brasília; 10,8% atuam no Lago Sul; e 10,8% em locais diversos. 

Quanto à moradia e ao saneamento importa ressaltar que a RA apresenta uma 

significativa quantidade de domicílios urbanos, estimados em 19.055, que resulta numa 

média de 3,8 pessoas por domicílio urbano. Cerca de 98,4% dos domicílios dispõem de 

abastecimento de água e 97,4% são atendidos pelo serviço de esgotamento sanitário. No 

que diz respeito à infraestrutura a pesquisa da CODEPLAN identificou que 97,9% dos 

domicílios contam com ruas asfaltadas, 97,0% com meios-fios, 98,3% com iluminação 

pública e 97,9% com rede de água pluvial disponibilizada. As calçadas, cuja construção e 

manutenção são de responsabilidade dos proprietários, estão presentes em 96,3% dos 

domicílios. Consta ainda que o serviço de coleta urbana de resíduos domésticos perfaz 

100% da cobertura em São Sebastião. 

Sem ter a pretensão de traçar um perfil socioeconômico da Região Administrativa de 

São Sebastião, haja vista os múltiplos aspectos necessários para tal intento, apresentamos 

a seguir alguns dados sobre a renda da população residente nessa RA. A renda domiciliar 

média da população pesquisada é da ordem de R$ 1.877,00 mensais e correspondente a 

3,4salários mínimos, sendo a renda per capita de R$ 501,00. A parcela remuneratória mais 

expressiva está entre quem percebe mais de 2 salários mínimos e até 5 salários mínimos, 

que concentra 43,7% dos domicílios, seguido por aqueles que percebem até 2 salários 

mínimos, que correspondem a 37,7% dos domicílios. 

Como indicativo da desigualdade socioeconômica temos que, do total da população, 

os10% de menor poder aquisitivo detêm apenas 2,1% da renda média mensal, sendo que 

os 10% mais ricos absorvem 30,7% da renda. 

A alta concentração de jovens, estudantes e trabalhadores em São Sebastião, 

associados a algumas lacunas apontadas nos dados acima, surgem como aspectos 

contumazes da necessidade de uma maior oferta de ensino técnico e tecnológico – 

proposta encampada pelo IFB – algo que poderá, no médio e longo prazo propiciar a 

elevação, em aspectos gerais, da qualidade de vida de toda a população da cidade. 
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IV - JUSTIFICATIVA  

 
  De acordo com o Relatório Expansão IFB 2011 há uma necessidade de ações de 

educação profissionalizante em São Sebastião e setores adjacentes. Além disto, na 

Audiência Pública realizada para a implantação do campus São Sebastião e a escolha dos 

cursos a serem oferecidos pelo IFB, em 10 de abril de 2011 apontava entre os cursos de 

interesse da comunidade, o Curso de Técnico em Secretariado. 

A profissão de Técnico em Secretariado cresce de maneira significativa, com 

abrangência considerável no mercado de trabalho, devido à versatilidade assumida pelos 

profissionais dessa área. Dentro das organizações, o secretariado é uma função 

extremamente necessária e essencial em qualquer atividade empresarial, assim como na 

área de gestão, nos setores industriais, nas profissões liberais, dentre outros. 

Corroborando com essas informações, faço menção ao estudo realizado e exposto 

no Relatório Final da Comissão para a Elaboração de Estudo de Oferta de Cursos Técnicos 

em 2015 para o Campus São Sebastião, Instituída pela portaria nº 1420 de 12 de novembro 

de 2013, que diz que: “O curso Técnico em Secretariado está funcionando desde 2012. O 

curso tem expressado significativa procura no contexto da oferta de matrícula do campus. 

Na consulta pública realizada em novembro de 2013, o curso foi analisado positivamente, 

sendo, inclusive, alvo de reconhecimento em relação à qualidade de sua proposta tanto 

pelos próprios alunos como pelos segmentos patronal e profissional do setor”.  

Ainda segundo o relatório, e informações repassadas pelo próprio Sindicato da 

Categoria, o SIS-DF, “o Secretário é profissional bastante requisitado no DF. Atualmente o 

sindicato conta com apenas 110 filiados, no entanto são 7000 secretários com registro no 

DF (entre técnicos e executivos). No DF ainda existem 27 empresas de terceirização com 

aproximadamente 3.500 contratados entre técnicos, executivos e executivos bilíngue. 

Vale ressaltar que no DF ficou estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho - 

CCT, que a partir de 1°/01/2014, a contratação dos empregados para as funções de Técnico 

em Secretariado e/ou Secretário Executivo será condicionada àqueles que possuam o 

registro profissional obtido nas SRTEs/MTE, conforme legislação vigente (Lei nº. 7.377, de 

30 de Setembro de 1985). 2  

Esta convenção coletiva se tornou um diferencial para os profissionais que irão 

exercer a profissão de secretariado no DF pois, há uma procura maior pelo curso e o 

                                                 
2  Cláusula Vigésima - Registro Profissional (Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2014): “As empresas 

ficam, terminantemente, proibidas de contratar para as funções de Técnico em Secretariado e/ou Secretário 

Executivo, profissionais sem o Registro Profissional, obtido nas, exigido pela legislação vigente. Parágrafo 

Único: Em exceção, ao disposto no caput da presente cláusula, as cláusulas 5ª, 6ª, 29, 44 e 45 que terão validade 

até 31/12/2013. Disponível em:  
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aumento significativo de profissionais que exercem a profissão de acordo com o que está 

previsto no artigo 6º da Lei 7.377 de 30.09.85 e Lei 9.261 de 10.01.96, a saber: “O exercício 

da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do 

Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório de 

conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do Art. 2º desta Lei e da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS”.  

Além disso, o curso conta hoje com 259 alunos distribuídos em 7 turmas. As entradas 

são semestrais e o Campus vem mantendo uma média de duas turmas de entrada por 

semestre. No primeiro semestre de 2013 aconteceu a conclusão da primeira turma, 

formando 29 alunos. No segundo semestre formaram 49 alunos.  Semestralmente temos 

tido a entrada média de 80 alunos no período noturno. No desenvolvimento do curso 

observa-se um índice de evasão em torno de 23.55% (dados do segundo semestre de 

2013). 

Para se compreender melhor as necessidades da Região Administrativa de São 

Sebastião e justificar a implantação do Instituto Federal de Brasília nesta Região lançou-se 

mão de vários estudos e pesquisas realizados por órgãos competentes do governo do 

Distrito Federal, dentre eles a pesquisa realizada pela Companhia de Planejamento do 

Distrito Federal (CODEPLAN), em 2010/2011. O estudo mostra que há uma necessidade de 

ampliação da oferta de programas educacional na região, em especial, o ensino 

profissionalizante e profissional, no intuito de proporcionar a população de jovens e adultos 

maiores oportunidades de qualificação profissional. 

Diante dos dados apontados, pode-se notar que a RA de São Sebastião apresenta 

uma população ainda jovem, com grande parte ainda no nível fundamental de escolaridade 

e mesmo aqueles que estão na faixa etária correspondente à fase jovem e adulta, há um 

alto índice de escolaridade incompleta (fundamental ou nível médio), confirmando a 

vocação desta região para cursos técnicos de nível médio. Outra informação relevante e 

que vai de encontro à proposta do IFB é o índice significativo da população que trabalha na 

própria RA, sendo que a maior parte da população urbana está muito concentrada no 

comércio e na construção civil da própria Região. 

Diante disto, e com base na audiência pública realizada nesta RA, o Curso Técnico 

em Secretariado justifica-se na medida em que este profissional contribui para uma parceria 

em busca de funcionamento totalmente eficaz de uma empresa, através de um trabalho 

competente, discreto e organizado profissionalmente e pessoalmente, sempre trabalhando 

em equipe. 

Desta maneira entende-se que este curso busca cumprir o que diz no Parágrafo único 

da Resolução CEB nº 4, onde consta que a educação profissional, integrada às diferentes 
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formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir ao cidadão o 

direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. E é no 

sentido de garantir ao cidadão de São Sebastião e adjacências o direito de qualificação 

profissional que este curso justifica-se buscando influenciar positivamente o 

desenvolvimento da região ao proporcionar maior oportunidade de trabalho e melhores 

condições de vida à sua população. 

Além de atender as necessidades da população residente na Região Administrativa 

de São Sebastião, o curso visa também atender as áreas adjacentes estando baseada nos 

processos formativos de acordo com a Lei 9.394/1996, a LDB que estabelece as diretrizes e 

bases da educação brasileira, onde consta no seu Art. 1º que a educação abrange os 

processos formativos em vários espaços da vida social. Assim, o Instituto Federal de 

Brasília, do Campus São Sebastião, é um espaço formativo da educação profissional e 

estando em conformidade no cumprimento da LDB, em seu Capítulo III - DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL que trata da Educação Profissional e Tecnológica, no Art. 39. “A educação 

profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se 

aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e 

da tecnologia. ” 

Assim, procura-se formar profissionais capazes de compreender o âmbito da relação 

sociedade, educação e trabalho e com domínio de conhecimento técnico que permita atuar 

na sua área de formação.  

O profissional formado no Curso Técnico em Secretariado deve organizar a rotina 

diária e mensal da chefia ou direção, para o cumprimento dos compromissos agendados, 

estabelecer os canais de comunicação da chefia ou direção com interlocutores, internos e 

externos, em língua nacional e estrangeira, organizar tarefas relacionadas com o 

expediente geral do secretariado da chefia ou direção, controlar e arquivar documentos, 

preencher e conferir documentação de apoio à gestão organizacional, utilizar aplicativos e a 

internet na elaboração, organização e pesquisa de informação. 

Desta forma, e em consonância com o objetivo da Instituição, este plano de Curso 

Técnico em Secretariado ao ser subsequente é organizado de forma modular e sequencial 

com carga horária efetiva de componentes de 900 horas. Este curso é aberto a alunos que 

concluíram o ensino médio, tendo como objetivo de formar profissionais que tenham perfil 

inovador, que saibam colocar em práticas ideias que trazem melhoramentos para as 

organizações e que tenham as competências e habilidades para assumir os papéis 

profissionais exigidos no mercado de trabalho.  

Estes profissionais têm como possibilidades de atuação bastante ampla, 

compreendem desde organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, inclusive 

organizações não-governamentais. Isto é, qualquer instituição que demande serviços 
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secretariais e de assessoria, como: instituições de ensino; instituições bancárias; escritórios 

de profissionais liberais, entidades de classe, imobiliárias, empresas multinacionais, entre 

outras. 

 

Da revisão do currículo 

 

 Segundo Moreira (2000) o currículo escolar é dinâmico na sua constituição, 

necessitando revisão sistemática no sentido de adequar à realidade social em permanente 

transformação.  

 Particularmente no que se refere ao currículo de formação profissional, observa-se a 

necessidade constante da revisão do currículo visando a sua adequação às exigências do 

mercado de trabalho e ao movimento de renovação do conhecimento específico de cada 

área profissional. 

 Após o desenvolvimento dos dois primeiros anos de funcionamento do curso, a 

equipe docente e pedagógica do Campus São Sebastião já acumulou informações 

suficientes que permitam uma análise mais aprofundada sobre a sua organização curricular. 

 Além da análise dos professores do curso, dos profissionais da equipe pedagógica, 

do levantamento das expectativas dos alunos, a realização de nova audiência pública 

realizada em novembro de 2013 reuniu profissionais da área de Secretariado e Secretariado 

Escolar, representantes de órgãos da Secretaria de Educação, os segmentos patronais e 

dos trabalhadores, além de representantes dos Registros Acadêmicos dos campi do IFB.  

Resultado destas interlocuções foram levantados aspectos que merecem ser 

observados e que indicam a necessidade de revisão do currículo tanto no que concerne à 

distribuição dos componentes curriculares, como na proposição das suas ementas e na 

articulação entre os conteúdos tratados em cada componente buscando a proposição de 

um curso que viabilize a formação de um profissional técnico que domine com maior 

competência as funções de um secretário(a).  

1. Quanto os aspectos da formação geral – garantir maior domínio de conhecimentos 

básicos que apoiam o trabalho do secretário em suas rotinas administrativas bem como, 

notadamente no que se refere à leitura e interpretação de texto, matemática básica e 

informática. 

2. Quanto aos aspectos que apoiam a formação profissional – viabilizar o domínio de 

técnicas, habilidades e procedimentos básicos relacionados à gestão de pessoas, 

contabilidade e legislação trabalhista. Laboratório prático permite a vivência simulada. 
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OBJETIVO GERAL 

 

O Curso Técnico em Secretariado está direcionado para:  

● Possibilitar a formação de técnicos de nível médio na modalidade de ensino subsequente 

na área de Gestão e Negócios.  

 

● Capacitar os participantes do curso para atuar nas atividades de assessoria técnica, 

assessoria direta e administração em secretaria de organizações públicas, privadas, do 

terceiro setor, prestadora de serviços, órgãos de classe, indústria e comércio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fornecer aos profissionais conhecimentos e técnicas específicas para exercer a 

profissão; 

 Possibilitar aos profissionais que já atuam na área, exercer suas atividades, sempre 

procurando o aperfeiçoamento; 

 Incentivar a valorização e o reconhecimento da profissão e as funções de 

Secretariado no mercado de trabalho;  

 Tornar conhecido do novo perfil do profissional de secretariado e executar tarefas 

com eficiência; 

 Desenvolver as habilidades de relações com o público interno e externo nas 

organizações, aprimorando a comunicação; 

 Formar técnicos que conheçam e respeitem, ao mesmo tempo, à Lei Federal nº 

7.377/85, de 30/09/85, alterada pela Lei Federal nº 9.261/96, de 10/01/96, que 

regulamenta a profissão do Secretário, e ao Código de Ética Profissional do 

Secretário, publicado no Diário Oficial da União de 07/07/89.  

 Mostrar as competências necessárias para as realizações das atividades com 

excelência, tendo em vista o gerenciamento de informações com qualidade, 

buscando resultado satisfatório nos processos administrativos das organizações.  

 
V - REQUISITOS DE ACESSO 
 

O acesso ao Curso Técnico em Secretariado subseqüente tem como requisito o 

ensino médio ou equivalente (conforme disposto no Regulamento do Ensino Técnico- RET, 

IFB - 2013).  

O candidato deverá participar do processo de seleção regido por edital que indica 

procedimentos e formas que regem o processo seletivo para os interessados no curso.  
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 O processo seletivo será divulgado por meio de edital publicado na imprensa oficial, com 

indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo, e quantitativo de vagas 

ofertadas. 

 Ao ser selecionado, o candidato, deve aguardar a convocação para matricula no curso. 

 Ao ser convocado o candidato deverá comparecer na data indicada e apresentar a 

documentação necessária para realizar sua matricula no curso, conforme indicado no edital 

de seleção do curso. 

 O ingresso por meio de transferência de alunos estará sujeito a existência de vaga no 

curso, conforme rege o RET (2013) no Art. 45. A aceitação de transferência de alunos 

egressos de outras instituições fica condicionada à existência de vagas e mediante processo 

seletivo, e às seguintes possibilidades: 

 

I – de estar o requerente regularmente matriculado na instituição de origem; 

II – do aceite do solicitante à adaptação necessária, por escrito, no ato da 

matrícula; 

III – da possibilidade de ser efetuada a adaptação necessária; 

IV – de haver possibilidade de adaptação ao currículo do IFB; 

V – de apresentar a documentação pertinente anexada ao requerimento; 

VI – de não estar o requerente em regime de dependência ou sujeito a 

estudos de recuperação. 

 

VI - PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

               Ao concluir o Curso Técnico em Secretariado Subsequente3, o estudante deverá 

ter a capacidade de promover a realização das atividades organizacionais com 

conhecimento e eficiência. Para tanto, ele precisa:  

 

 Dominar técnicas básicas de administração pública e privada; 

 Atuar com eficiência na gestão do expediente administrativo, 

 Intermediar as relações interpessoais internas e externas ao ambiente 

organizacional, 

 Revelar eficiente domínio da comunicação por diferentes meios, 

 Executar atividades sob supervisão. 

                                                 
3  A competência profissional dos egressos está pautada na Resolução do IV Fórum Nacional de Debates sobre 

Competências Profissionais: Níveis de Atuação - XVI CONSEC e V SIMISEC, realizado em Brasília-DF, 

disponível em: http://www.fenassec.com.br/f_artigos_forum_debates.html. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

Os alunos, quando formados, deverão ser capazes de desempenhar tarefas com 

elevado grau de autonomia na área de atuação; identificar os métodos de organização em 

Secretariado4; utilizar e selecionar as ferramentas informáticas de apoio à contabilidade e à 

gestão existentes no mercado; utilizar as tecnologias de informação e comunicação ao nível 

das ferramentas usuais. 

Esses profissionais atuam em empresas nacionais e multinacionais, em diferentes 

seguimentos da economia, assessoram setores e pessoas e atendem aos objetivos e 

estratégias da organização. Devem estar aptos a reconhecer e incentivar a valorização da 

profissão e as funções de Secretariado no mercado de trabalho, ser capazes de 

desenvolver boas relações com o público interno e externo nas organizações e possuir 

também habilidades para exercer certas atribuições, como: 

 

 Organizar e manter os arquivos de secretaria;   

 Classificar, registrar e distribuir as correspondências; 

 Redigir e datilografar correspondência ou documentos de rotina, em idioma 

estrangeiro; 

 Executar os serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de 

compromissos, Informações e atendimento telefônico; 

 Estabelecer processo de comunicação verbal e não-verbal, entre público interno e 

externo, viabilizando os inter-relacionamentos; 

 Organizar e administrar os fluxos informacionais; 

 Utilizar instrumentos tecnológicos com habilidade, agilidade e racionalidade.  

 Organizar cerimonial e trabalhar com eventos dentro da instituição; 

 Conhecer os processos técnicos de secretariado e saber executá-los;   

 Zelar pela ética profissional e organizacional.  

 

 

 

 

                                                 
4  Artigo 5º da Lei 7.377 de 30 de Setembro de 1985, que dispõe sobre o Exercício da Profissão de Secretário, 

e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7377.htm e 

complemento com a Resolução do IV Fórum Nacional de Debates sobre Competências Profissionais: Níveis 

de Atuação - XVI CONSEC e V SIMISEC, realizado em Brasília-DF, disponível em: 

http://www.fenassec.com.br/f_artigos_forum_debates.html. 
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CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

O profissional Técnico em Secretariado poderá atuar em órgãos públicos e privados, 

dentro das secretarias de todos os departamentos administrativos públicos e privados, e em 

empresas e organizações com ou sem fins lucrativos e em indústrias.  

VII – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

ESTRUTURA MODULAR 

 

        A organização curricular estabelecida em módulos sequenciais e articulados 

tem por características: 

 Atender a demanda do mercado e da sociedade em geral; 

 Conciliar a demanda identificada com a capacidade institucional do Instituto Federal 

de Brasília e do campus São Sebastião; 

 Identificar as competências gerais e especificas da área profissional; 

 Gerenciar o perfil de técnico em secretariado na área administrativa, organizacional 

e de relações interpessoais; 

 Atender os requisitos relativos a: ética, gestão secretarial, processo de informação e 

língua estrangeira. 

 Propor uma qualificação curricular que permita um desempenho profissional ao 

término de cada módulo, o que possibilita a certificação intermediária. 

 

 

ITINERÁRIO FORMATIVO 
 

          O Curso Técnico em Secretariado Subsequente ao ensino médio organiza-se em três 

módulos com carga horária distribuída em 300 horas por módulo, ou 900hs de Curso. Um 

certificado será emitido após o término de cada módulo. 

Os módulos estão organizados sequencialmente e hierarquizados, tendo como ponto 

de partida aspectos relacionados aos conhecimentos básicos do trabalho. O primeiro 

módulo, ou Módulo I, envolve conhecimentos básicos relacionados à atuação do Secretário, 

o módulo intermediário, Módulo II, aprofunda os conhecimentos relacionados a formação do 

profissional e o Módulo final, módulo III, trata de aspectos que permitem a sistematização 

da formação profissional, além de apresentarem conhecimentos complementares que 

ampliam as competências profissionais do estudante em formação.  
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Ao cursar o Módulo I, o discente adquire uma formação básica com noções acerca de 

Processos Administrativos e ênfase nas competências sociais (humana), tais como: 

organização do ambiente de trabalho; organização do expediente diário; sistematização do 

fluxo de atividades e gestão da área secretarial. Desenvolve ainda, habilidades para o 

atendimento presencial, telefônico e virtual. Ao final deste módulo o aluno obterá a 

habilitação e o certificado Básico. 

O Módulo II, o aluno aprofunda seus conhecimentos sobre técnicas de secretariado e 

outras atividades de apoio organizacional. Ênfase nas disciplinas de: idiomas instrumental e 

informática.  Neste módulo o aluno trabalha com ênfase na Comunicação e expressão-

verbal (escrita e oral); não verbal e gestão informacional. Ao final deste módulo o discente 

poderá exercer a função de Recepcionista Atendente. 

No Módulo III é voltado para o apoio logístico – organização em eventos; noções de 

etiqueta, Marketing pessoal e gestão mercadológica, e da inserção do estudo de uma 

segunda língua estrangeira, a língua espanhola. Enriquecimento das atividades curriculares 

e extra-curriculares, como por exemplo: oficina prática, e visitas técnicas, etc.  O concluinte 

do módulo receberá o certificado de Recepcionista Auxiliar de Secretária.  

Ao completar os três módulos o aluno receberá o título e o diploma de Técnico em 

Secretariado.  

 

 

CARGA HORÁRIA E COMPONENTES CURRICULARES POR MÓDULO 
 

 A matriz curricular, contendo a carga horária e os componentes curriculares por 

módulo segue na próxima página.
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TÉCNICO SUBSEQUENTE EM SECRETARIADO  
Matriz Curricular 

MÓDULO I – BÁSICO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA (H) 
CARGA HORÁRIA 

(H/A) 
AULAS SEMANAIS 

Sociedade e Meio Ambiente 33,33 40 2 

Administração Básica 33,33 40 2 
Gestão de Pessoas e Relações 
Interpessoais  66,67 80 4 

Informática Básica 66,67 80 4 

Técnicas Secretariais I e Ética Profissional 66,67 80 4 

Leitura e produção de Texto 33,33 40 2 

Total 300 360 18 
 

MÓDULO II – RECEPCIONISTA ATENDENTE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA (H) 
CARGA HORÁRIA 

(H/A) AULAS SEMANAIS 

Sociedade e Trabalho 33,33 40 2 
Informática – Editor de Texto e Editor de 
Planilhas 66,67 80 4 

Redação Oficial e Comercial 33,33 40 2 

Matemática Básica 33,33 40 2 

Técnicas Secretariais II 66,67 80 4 

Inglês aplicado ao secretariado 66,67 80 4 

Total 300 360 18 
 

MÓDULO III – RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA (H) 
CARGA HORÁRIA 

(H/A) AULAS SEMANAIS 

Informática Aplicada 33,33 40 2 

Cerimonial e Organização de Eventos  66,67 80 4 

Noções de Economia 33,33 40 2 
Noções de Contabilidade e Legislação 
Trabalhista 33,33 40 2 

Oficina de leitura e produção textual 33,33 40 2 

Espanhol aplicado ao secretariado 66,67 80 4 

Gestão Mercadológica – Marketing: 
organizacional e relacionamento 33,33 40 2 

Total 300 360 18 

TOTAL CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO 
CARGA 

HORÁRIA(H) 
CARGA HORÁRIA 

(H/A) 

CARGA HORÁRIA DE COMPONENTES 900 1080 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO (NÃO OBRIGATÓRIO) 160 160 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1060 1240 
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II – COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, BASES TECNOLÓGICAS  
 
 

MÓDULO I – BÁSICO  CARGA HORÁRIA: 300,00 hs 
EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 
FUNÇÃO: Desenvolver os fundamentos técnicos e científicos da qualificação profissional, contemplando os conteúdos formativos relacionados a competências técnicas que orientam a formação profissional 
COMP. CURRI-

CULAR 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

S
o

c
ie

d
a
d

e
 e

 m
e
io

 
a
m

b
ie

n
te

 

 
Compreender a sustentabilidade 
em suas diversas dimensões: 
social, cultural, ecológica, 
ambiental, territorial, econômica e 
política 

- Identificar a multiplicidade das relações que permeiam a vida em sociedade, tendo por fundamento a noção 
de complexidade; 

- Desenvolver uma atitude crítica em relação aos dilemas éticos que envolvem as relações entre seres 
humanos e o meio ambiente; 

- Avaliar de forma crítica os conceitos e propostas de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável; 

- Discutir a questão da responsabilidade cidadã e ambiental a partir de exemplos concretos; 

- Debater e argumentar os temas abordados na disciplina, demonstrando seu posicionamento de forma escrita 
e oral. 

- Diversidade étnica/racial/cultural e de gênero; 

- Sustentabilidade; 

- Desenvolvimento Sustentável; 

- Consumo e consumismo; 

- Responsabilidade cidadã e ambiental. 

Bibliografia Básica 
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. 
DIAS, Genebaldo Freire. Pegada Ecológica e Sustentabilidade Humana. São Paulo: Gaia: 2002. 
MORIN, Edgar; TERENA, Marcos. Saberes Globais e Saberes Locais: o olhar transdisciplinar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. 3ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 
FEATHERSTONE, M. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Os (Des)Caminhos do Meio Ambiente. São Paulo: Contexto, 2005. 
SINGER, Peter. Ética Prática. 2ª ed. Lisboa: Gradiva, 2002. 
WALDMAN, Maurício. Meio Ambiente e Antropologia. São Paulo: Senac, 2006. 

COMP. CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

G
e
s
tã

o
 d

e
 P

e
s
s
o

a
s
 e

 R
e
la

ç
õ

e
s
 I
n

te
rp

e
s
s
o

a
is

 

 Conhecer os processos de interação 
humana e seus principais problemas; 

 Contribuir para que as relações 
interpessoais ocorram com fluidez no 
ambiente de trabalho; 

 Compreender os processos de liderança 
e relações de poder no ambiente de 
trabalho; 

 Conhecer, analisar, identificar e executar 
atividades básicas inerentes ao setor de 
Gestão de Pessoas. 

 

 

- Compreender a importância do bom manejo das relações interpessoais e sua aplicabilidade nas 
organizações; 

- Conhecer e aplicar os conceitos de autoconsciência e automonitoria; 

- Comunicar-se com habilidade e desenvoltura; 

- Resolver conflitos; 

- Conhecer e aplicar habilidades de negociação; 

- Valorizar a diversidade; 

- Tomar decisões baseadas na ética; 

- Compreender e analisar criticamente a política no trabalho; 

- Receber e fornecer feedback; 

- Empoderar-se no trabalho através da delegação;  

- Identificar os vários tipos de lideranças; 

- Identificar e analisar criticamente as relações de poder no ambiente de trabalho; 

- Conhecer o conceito de cultura organizacional e suas implicações na rotina de trabalho individual e 
grupal;  

- Conhecer os fundamentos de políticas de Gestão de Pessoas; 

- Saber preparar-se para processos seletivos nas diferentes modalidades de recrutamento. 

- Conceito de autoconsciência; 

- Conceito de automonitoria; 

- Gerenciamento de impressão 

- Comunicação Interpessoal; 

- Negociação e resolução de conflitos; 

- Tomada de decisões; 

- Feedback; 

- Tipos de lideranças; 

 - Relações de poder no trabalho; 

- Fundamentos de políticas de Gestão de 
Pessoas; 

- Introdução ao recrutamento e seleção; 

- Noções de gestão de competências por 
desempenho.  
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Bibliografia Básica 
DEL PRETTE ,  A. ; DEL PRETTE ,  Z.  A.  P. Psicologia das   relações interpessoais: vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2001;                                            
CHAPMAN, E. N. Relações Humanas na Pequena Empresa: Desenvolvendo Habilidades Interpessoais. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996;              
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005;     
 
Bibliografia Complementar                            
LIMONGI-FRANÇA, A. C. Comportamento organizacional: conceitos e práticas. São Paulo: Saraiva, 2006. 
MAIHIOT, G. B. Dinâmica e gênese dos grupos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1981.                             
ROBBINS, S. P.; HUNSAKER, P. L. Training in Interpersonal Skills: Tips for managing people at work. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 
 
 

COMP. CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

A
d

m
in

is
tr

a
ç
ã
o

 B
á
s
ic

a
 

 Aprender os conceitos fundamentais 
da administração; 

  
Conhecer as principais teorias 
administrativas; 

  
Entender os processos 
administrativos de uma empresa. 

 

 Promover a visão crítica e adquirir a 
capacidade de trabalhar em equipe.  

 

 

- Trabalhar com os elementos básicos da administração (Previsão, 
Organização, Coordenação, Comando, Controle); 

 
- Compreender todo o processo administrativo de uma empresa; 

 
- Ter visão crítica; 

 
- Adquirir eficácia na comunicação interpessoal; 

 
- Adquirir capacidade de trabalhar em equipe; 

 
- Trabalhar os valores éticos da profissão; 

 
- Saber administrar o tempo. 

- Fundamentação da Administração; 

- Técnicas de relacionamento pessoal; 

- Técnicas de comunicação; 

- Técnicas de liderança; 

- Técnica de administração do tempo; 

- Base para visão estratégica; 

- Base para relacionamento empresa meio ambiente. 

Bibliografia Básica 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à Administração. 8ª edição. Editora Atlas: São Paulo, 2011. 
LACOMBE, Francisco. Teoria Geral da Administração.1ª edição. Editora Saraiva: São Paulo, 2009. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. Campus.  
 
Bibliografia Complementar                            
JOHNSTON, Robert e Clark, Graham. Administração de Operações de Serviço. Atlas. 
DRUCKER, Peter F. Administração em Tempos de Grandes Mudanças. Pioneira.  
 

COMP. CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

In
fo

rm
á
ti

c
a
 B

á
s
ic

a
 

Conhecer e manipular a arquitetura 
básica e o sistema operacional de um 
microcomputador. 
 

- Identificar os componentes de hardware e software de um 
computador; 
- Ligar e desligar o computador; 
- Conhecer o Windows e suas ferramentas básicas (calculadora, 
bloco de notas, paint etc);  
- Conhecer o Windows Explorer;  
- Criar e organizar pastas e arquivos no computador;  
- Softwares básicos, utilitários e aplicativos;  
- Internet. 

- Introdução a computação;  

- Arquitetura de computadores;  

- Sistemas Operacionais;  

- Windows Explorer 

Bibliografia Básica 
ALCALDE, E. Et. Al. Informática Básica. Editora Makron Books, 1991. 
CAPRON, H.L. Johnson, J.A. Introdução à Informática. 8ª edição. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2004.;  
NORTON, P. Introdução à Informática. Editora Pearson Education, 2005; 

Bibliografia Complementar 
NORTON, P. Introdução à Informática. Editora Pearson Education, 2005; 
VELLOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos. São Paulo: Campus, 2004. 
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COMP. 
CURRI-
CULAR. 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
T

é
c
n

ic
a
s
 S

e
c
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a
is

 I
 e
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c
a
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s
s
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n
a
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 Planejar a rotina diária e mensal 
dos diretores/gestores de uma 
organização, demonstrando as 
técnicas do profissional de 
Secretariado e conhecendo os 
conceitos que envolvem a profissão;  

 

 Estabelecer os canais de 
comunicação da chefia ou direção 
com seus interlocutores; 

 
 

 Organizar e conhecer os principais 
instrumentos que irão auxiliar a 
execução de tarefas relacionadas 
com o expediente geral do 
secretariado, da chefia ou direção; 

 
 

 Revelar as qualidades e habilidades 
pessoais e profissionais inerentes à 
função de secretariado e 
desenvolver as ferramentas em 
excelência no atendimento. 

 

 Capacitar o profissional de 
Secretariado a desenvolver hábitos 
estratégicos, organizando a sua 
rotina e o ambiente de trabalho de 
forma assertiva, administrando 
melhor o seu tempo e atuando 
como agente facilitador no 
assessoramento a executivos e 
equipes. 

- Teorias e conceitos da profissão de Secretariado e seus 
fundamentos na sociedade; 
 
- Conhecer as Leis que regulamentam a profissão de Secretariado 
e o Código de Ética profissional; 
 
- Conhecer a importância da profissão dentro das instituições e 
como o profissional atenderá as atualidades no mercado de 
trabalho; 
 
- Conhecer e aplicar as técnicas secretariais com eficiência e 
competência; 
 
- Conhecer o perfil e o campo de atuação profissional, aplicando as 
competências e as habilidades técnicas de um profissional de 
Secretariado; 
 
- Desenvolver rotinas de trabalho de forma organizada, ética e 
responsável; 
 
- Trabalhar em equipe manifestando um espírito de cooperação; 
 
- Desenvolver a qualidade no atendimento no contexto 
organizacional; 
 
- Trabalhar as técnicas de organização e planejamento no 
escritório, utilizando as ferramentas adequadas; 
 
- Conhecer o perfil do cliente interno e externo, procurando superar 
suas expectativas; 
 
- Conhecer e aplicar métodos de qualidade e eficiência nos 
relacionamentos interpessoais. 

- Introdução sobre a Comunicação; 

 

- A Profissão de Secretariado (origem, o surgimento e a história da profissão); 

 

- LEI Nº 7.377, DE 30 DE SETEMBRO DE 1985. LEI Nº 9.261, DE 10 DE JANEIRO DE      
1996. O profissional de Secretariado e a regulamentação da profissão;  

 

- Código de Ética e Comportamento Profissional; 

 

- Apresentação dos instrumentos de Registro Profissional; 

 

- Mercado de Trabalho, Entrevistas/ Currículos; 

 

- O Novo Perfil do Profissional de Secretariado; 

 

- Conhecer as funções administrativas, lidar com as novas tecnologias, ter conhecimento 
técnico, específico e ter visão holística; 

 

- Criatividade e Empreendedorismo; 

 

- Apresentação das Rotinas Operacionais; 

 

- Direcionamento das técnicas secretariais visando executar serviços com produtividade; 

 

- Excelência no atendimento, características positivas de um bom profissional na atualidade; 

 

- Buscar a confiabilidade, credibilidade, reações e interesse do cliente identificando as suas 
necessidades; 

 

- Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar reuniões, agendas, viagens, desenvolvendo a 
produtividade com métodos e ordens; 

 

- Dominar procedimentos básicos para execução do trabalho acompanhando e avaliando 
atividades administrativas, tais como: correspondências recebidas e enviadas, arquivos em 
follow-up. 

 

- Recepcionar e atender clientes internos e externos, com cordialidade, bom humor e 
capacidade para administrar conflitos, considerando conhecimentos dos aspectos psicológicos 
que interferem nas relações humanas, critérios de qualidade e técnicas de atendimento.  

 

- Receber, processar, distribuir e armazenar informações verbais e não verbais recebidas e 
emitidas. 

 

- Gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, liderança e administração de conflitos. 

- Marketing pessoal e etiqueta empresarial. 

Bibliografia Básica  
AZEVEDO, Ivanize; COSTA, Sylvia Ignácio. Secretária: um guia prático. 6. Ed. São Paulo: Editora Senac, 2006. 
BOND, M. T.; OLIVEIRA, M. Manual do profissional de secretariado: conhecendo a profissão. Curitiba: Ibpex, 2011. V. 2. 
BOND, M. T.; OLIVEIRA, M. Manual do profissional de secretariado: conhecendo as técnicas secretariais. Curitiba: Ibpex, 2009. V. 1. 
 
Bibliografia Complementar  
Legislação da profissão (Lei 7.377, de 30/09/85, Lei 9.261 de 10.01.96); 
Código de Ética do Profissional de Secretariado. 
CARVALHO, Antônio Pires. Manual do secretariado executivo. São Paulo: D’livros Editora. 
D´ELIA, Bete; AMORIM, Magali; SITA, Maurício. Excelência no Secretariado. São Paulo: Editora Ser Mais Ltda. 
MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sônia. Manual da secretária: técnicas de trabalho. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
POST, Peggy; POST, Peter. Manual completo de etiqueta nos negócios: a vantagem do comportamento certo para o sucesso profissional. Tradução: Maria Sílvia Mourão Netto. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
RIBEIRO, Célia. Boas Maneiras & sucesso nos negócios: um guia prático de etiqueta para executivos. Porto Alegre: L & PM, 2000. 
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COMP. 
CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
L
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e
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e
x
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Ler, analisar e interpretar textos 
diversos, identificar fases da 
criação de um texto e adequar a 
linguagem oral e escrita às 
situações sociais a fim de 
ampliar as habilidades 
comunicativas pertinentes ao 
exercício da profissão. 
 
 
 
 

- Empregar adequadamente recursos de leitura, análise e 
interpretação de texto; 

- Reconhecer a significação das palavras no contexto; 

- Reescrever textos; 

- Identificar características de diversos gêneros textuais; 

- Desenvolver e empregar técnicas para geração de ideias e 
confecção de textos; 

- Comunicar-se adequadamente, por meio da oralidade e da 
escrita, nas diversas situações sociointeracionais. 

- Leitura, análise e escritura de textos de diversos gêneros; 

 

- Gêneros e tipos de texto; 

 

- Texto, discurso e ideologia; 

 

- Argumentação e persuasão; 

 

- Questões semântico-pragmáticas: pressuposição, implicatura, inferência, atos de linguagem; 

 

- Uso da língua portuguesa em diferentes contextos e circunstâncias sociais; 

 

- Construção dos sujeitos sociais na e pela linguagem; 

 

- Variação linguística e norma padrão; 

 

- Texto, discurso e gramaticalidade. 

 

- Gramática aplicada ao texto: regência nominal e verbal; concordância nominal e verbal; mecanismos de 
coesão e coerência textual; operadores argumentativos; conjugação verbal;  

 

- Pontuação, acentuação e ortografia; 

 

- Conversação em língua portuguesa. 
 

Bibliografia Básica  
 

ANDRADE, Maria Margarida &HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa – noções básicas para cursos superiores. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3ª Ed. São Paulo: Publifolha, 2010. 
CEREJA, William Roberto &MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999. 
 
Bibliografia Complementar  
 
CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 1988. 
FAULSTICH, Enilde L. Como ler, entender e redigir um texto. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 
FERREIRA, Reinaldo M.; LUPPI, Rosaura de Araújo F. Correspondência comercial e oficial: com técnicas de redação. 15ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1971.  
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 3ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 2007. 
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1974 
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MÓDULO II – RECEPCIONISTA ATENDENTE CARGA HORÁRIA: 300,00 hs 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 
FUNÇÃO: Trabalhar na formação dos discentes para que possam aprimorar a qualidade em técnicas secretariais no exercício das atividades profissionais. 
COMP. 
CURRI-
CULAR. 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

S
o

c
ie

d
a
d

e
 e

 T
ra

b
a

lh
o

 

 Compreensão histórica das 
relações entre a organização das 
sociedades e as relações de 
trabalho. 

 Entendimento do trabalho como 
uma realidade dinâmica e 
inserida no contexto do 
desenvolvimento do capitalismo e 
de suas contradições. 

 Desenvolvimento de espírito 
crítico e ativo voltado para os 
desafios contemporâneos 
concernentes à democratização 
das relações de trabalho. 

- Conhecer os fundamentos das Ciências Sociais. 

- Refletir Historicamente sobre o trabalho e como essa atividade se apresenta 
nas diversas sociedades. 

- Compreender o processo de industrialização e a especificidade das relações 
de trabalho nas sociedades modernas. 

- Compreender o desenvolvimento e estruturação da sociedade capitalista com 
base na exploração de trabalho livre assalariado. 

- Analisar criticamente as diferentes tendências de gestão do trabalho e suas 
consequências para o trabalhador. 

- Entender as causas e os efeitos da precarização do trabalho, desemprego e 
discriminação nas relações de trabalho. 

- Discutir a organização dos trabalhadores frente ao processo de 
reestruturação produtiva. 

 

- O trabalho: sua origem e conceito. 

- A história do trabalho na sociedade humana. 

- Capital x trabalho: maisvalor e exploração do trabalho. 

- As metamorfoses da gestão do trabalho: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. 

- Direitos Sociais e precarização do trabalho. 

- Discriminação de gênero e racial no trabalho. 

- As lutas dos trabalhadores. 

 

Bibliografia Básica 
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e nagação do trabalho. São Paulo, Boitempo, 2003. 
MARX, Karl. & ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. Trad. De Álvaro Pina. São Paulo, Boitempo Editorial, 1998. 
ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. (coleção Primeiros Passos) São Paulo, Brasiliense 1986.  
  
Bibliografia Complementar 
MARX, K. O Capital: Crítica da economia política. (Os Economistas) Trad. De Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3ª ed. São Paulo, Nova Cultural, 1988. 
ARISTÓTELES, Política. Trad, de Mário da Gama Kury. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1985. 
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Coleção “Os Pensadores”. Trad. De Anoar Aiex e E. Jacy Monteiro. 3ª ed. São Paulo, Abril Cultural, 1983. 
BERGER, Peter I. Perspectivas Sociológicas – uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 1986. 
 

 
COMP. 
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COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
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Conhecer o pacote de escritório 
(editor de texto, planilha 
eletrônica). 
 

- Conhecer o editor de texto; 

- Criar um documento, formatar fonte, parágrafo, copiar, colar, mover 

texto e objetos, inserir objetos, cabeçalho e rodapé; 

- Conhecer a planilha eletrônica, criar uma planilha, formatar fonte, 

formatar células, copiar, colar, mover células, criar formulas, criar 

gráficos, imprimir. 

- Processadores de textos;  
 
- Processadores e gerenciadores de planilhas de cálculo. 

Bibliografia Básica 
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BRAGA, W. OpenOffice Calc & Writer Passo a Passo: Tutorial de Instalação do OpenOffice. Editora AltaBooks, 2005. 
COSTA, Edgard A. BrOffice.org: Da teoria à prática. Brasport, 2007; 
 
Bibliografia Complementar 
 
MANZANO, José A.N.G. BrOffice.org 2.0. Guia prático de aplicação. Érica, 2006 
COMP. 
CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 B

á
s
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a
 

 Construir significados para os 
números naturais, inteiros, 
racionais e reais. 

 Construir noções de 
grandezas e medidas, e de 
suas variações, para a 
compreensão da realidade e a 
solução de problemas do 
cotidiano. 

 Trabalhar a matemática de 
forma contextualizada, 
objetivando a interpretação e 
resolução de situações-
problema. 

- Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 
representações dos números e operações – naturais, inteiros, racionais 
ou reais. 

- Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. 

- Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. 

- Identificar a relação de dependência entre grandezas. 

- Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, 
direta ou inversamente proporcionais. 

- Noções básicas: operações, potenciação, radiciação, critérios de divisibilidade, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum; 

- Operações com os conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 

- Razão e proporção: grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três 
simples e composta; 

- Porcentagem, aumento e desconto; 

- Conversão de unidades monetárias; 

- Raciocínio lógico: resolução de situações-problema e/ou estudos de caso; 

- Funções: variáveis dependente e independente, representações algébricas e gráficas. 

Bibliografia Básica 
 
DANTE, Luis Roberto. Tudo é matemática. (5ª a 8ª série). São Paulo: Ática, 2005. 
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo. Matemática e realidade. (5ª a 8ª série). São Paulo: Atual, 2005. 
IMENES, Luiz Márcio. Matemática para todos. (5ª a 8ª série). São Paulo: Scipione. 
 
Bibliografia Complementar 
MORI, Iracema; ONAGA, Dulce S. Matemática: ideias e desafios. (5ª a 8ª série). São Paulo: Saraiva, 2005.  

 
COMP. 
CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
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Ler, compreender e produzir textos 
comerciais e oficiais, identificar 
normas e usos dos gêneros de 
redação técnica e comercial, e 
adequar a linguagem oral e escrita 
às situações profissionais. 
 

- Empregar adequadamente recursos de leitura, análise e interpretação de textos comerciais e oficiais;  

 

- Reconhecer a significação das palavras no contexto; 

 

- Reescrever textos comerciais e oficiais; 

 

- Identificar as características de diversos gêneros textuais relacionados à prática profissional;  

 

- Empregar adequadamente recursos de leitura, interpretação e produção de textos comerciais e oficiais. 

 

- Identificar e construir diversos gêneros de textos comerciais e oficiais. 

 

- Utilizar as formas de tratamento na elaboração de documentos técnicos. 

 

- Comunicar-se adequadamente, por meio da oralidade e da escrita, utilizando a norma culta da 
língua. 

 

 
-  Leitura, análise e escritura dos gêneros comerciais e 
oficiais: ata, carta comercial, relatório, e-mail, ofício, 
memorando, circular, dentre outros.  

 

- Argumentação e persuasão; 

 

- Variação linguística e norma padrão. 

 

- Gramática aplicada ao texto: regência nominal e verbal; 
concordância nominal e verbal; mecanismos de coesão e 
coerência textual; operadores argumentativos; conjugação 
verbal. 

 

- Pontuação e acentuação. 

Bibliografia Básica 
ABAURRE, M. L. M. ; ABAURRE, M. B. M. Produção de texto: interlocução e gêneros.1. ed. São Paulo: Moderna, 2007. 
_________. Gramática: texto: análise e construção de sentido (Coleção Didática Moderna Plus). São Paulo: Moderna, 2010. 
ANDRADE, Maria Margarida &HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa – noções básicas para cursos superiores. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
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Bibliografia Complementar 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3ª Ed. São Paulo: Publifolha, 2010. 
CEREJA, William Roberto &MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999. 
CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 1988. 
FAULSTICH, Enilde L. Como ler, entender e redigir um texto. 12. Ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 
FERREIRA, Reinaldo M.; LUPPI, Rosaura de Araújo F. Correspondência comercial e oficial: com técnicas de redação. 15ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990. 
KOCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete M. B., MARINELLO, Adriana F. Leitura e Produção Textual: Gêneros Textuais do Argumentar e do Expor. Petrópolis: Vozes, 2010. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1971. 
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1974. 

 
COMP. 
CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
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 Executar tarefas de 

arquivamento e manuseio de 

informações importantes 

dentro da organização; 

 

 Realizar manutenção de 

forma ética e responsável do 

arquivo da organização. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Conhecer e realizar a Gestão Documental; 

- Trabalhar a gestão por competências para o profissional de secretariado, aplicando técnicas 

administrativas organizacionais e controle de equipamentos; 

- Gerir o fluxo de informação para o funcionamento da organização; 

- Efetuar planejamento de rotinas de trabalho, disponibilizando os instrumentos de serviços e 

expedientes da chefia; 

- Compreender os conceitos teórico-prático sobre arquivo e documentos, facilitando a 

coordenação dos trabalhos; 

- Identificar o valor, prazo de guarda, destinação final e tabela de temporalidade dos 

documentos, o arquivo e outras formas de guarda documental; 

- Identificar a história do Ciclo Vital dos documentos; 

- Aplicar técnicas de arquivos, facilitando a coordenação dos trabalhos, mantendo a ordem e a 

qualidade dos serviços prestados; 

- Classificar a documentação em circulação na organização, expedindo-a aos setores 

correspondentes, obedecendo às normas protocolares e utilizando técnicas de arquivo; 

- Otimizar a gestão documental e sistemas de arquivo e a organização quanto ao uso dos 

processos administrativos; 

- Identificar os procedimentos e conceitos administrativos na gestão documental e sistemas de 

arquivo; 

- Gerir materiais, buscando agir sustentavelmente, preservando e utilizando de forma racional os 

recursos ofertados; 

- Saber organizar informações sigilosas, bem como a expedição de arquivos desse tipo; 

- Agir sustentavelmente dentro da organização, visando a preservação do meio ambiente, bem 

como a redução de custos dentro da empresa. 

 

 
 
- Perfil do profissional de secretariado esperado pelo mercado; 

- Funções secretariais; 

- Lei 7.377/85 e a função arquivística; 

- Código de ética voltado para o zelar da informação; 

- Ética no meio profissional; 

- Gestão do tempo no exercício da profissão de secretariado; 

- Gestão de materiais no exercício da profissão de secretariado; 

- Gestão da informação voltada para a arquivística; 

- Tipologia e manutenção de arquivos; 

- Métodos de arquivamento; 

- Regras de arquivamento alfabético; 

- Processos de entrada e saída de documentos; 

- Manuseio de arquivos e documentos sigilosos; 

- Conceito e importância da sustentabilidade voltada para o arquivo; 

-  O programa 5S. 

 

 

 
Bibliografia Básica 
BELLOTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
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MIRANDA, Élvis Corrêa. Arquivologia para concursos: teoria, questões gabaritadas e comentadas. 33. Ed. Brasília: Vestcon, 2010. 
SANTOS, João Tiago, REIS, Leonardo. Arquivologia Facilitada – Teoria e Questões Comentadas. Ed. Elsevier – campus, 2010. 
Bibliografia Complementar 
Legislação da profissão (Lei 7.377, de 30/09/85, Lei 9.261 de 10.01.96); 
COSTA, Maria Murrieta, ROCHA, Eulina Gomes. Noções de arquivologia para concursos. Brasília, DF: Vestcon, 2007. 
MIRANDA, Élvis Corrêa. Arquivologia para concurso. 4. Ed. Brasília, DF: Vestcon, 2012. 
CAMARGO, Ana Maria de Almeida, GOULART, Silvana. Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos arquivos pessoais. São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2007. 
PAES, Marilena Leite. Gestão de documentos de arquivo. São Paulo: Associação dos Arquivistas de São Paulo, 2005. 
PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

 

 
COMP. 
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 Compreender e interpretar textos audiovisuais, orais 
e escritos, da área secretarial em língua 
estrangeira, empregando estratégias adequadas a 
sua leitura; 

 Compreender falantes de língua estrangeira e 
comunicar-se de maneira eficiente em situações 
simples e práticas do dia-a-dia; 

 Produzir textos simples a respeito de si e dentro do 
escopo do trabalho secretarial. 

 

 

- Empregar adequadamente recursos de leitura, análise e interpretação 
de texto; 

- Reconhecer a significação das palavras pelo contexto; 
- Reconhecer a variante oral em situações diversas e práticas; 
- Identificar formas diversas para interpretar textos e diálogos; 
- Reestruturar conhecimentos adquiridos para a produção oral e escrita; 
- Adequar a linguagem às situações socioculturais; 
- Identificar e construir textos técnicos e comerciais; 
- Produzir diálogos simples em situações práticas do dia a dia. 

 

- Sistema pronominal e formas de tratamento; 
- Formas verbais mais utilizadas na área; 
- Adjetivos e advérbios; 
- Vocabulário secretarial; 
- Apresentação pessoal; 
- Profissões e cargos;  
- O tempo e as estações; 
- Horas; 
- Carta e e-mail; 
- Atendimento telefônico. 

Bibliografia Básica 
BROWN, D. H. Teaching by Principles. Addison-Wesley, 1990. 
COTTON, David; FALVEY, David; KENT, Simon. New Edition Market Leader: elementary. Pearson Education Limited, 2007 
DE BIAGGI, Enaura T. Krieck; STAVALE, Emeri De Biaggi. English in the office. São Paulo: Disal, 2005 
 
Bibliografia Complementar 
HOLDEN, Susan. Encounters: English here and now. Cotia, SP: Macmillan, 2012 
LAMPING, Alwena. Aprenda a falar inglês. 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2012 
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use. 3a. ed. Reino Unido: Cambridge University Press, 2007 
OXENDEN, Clive; LATHAM-KOENIG, Cristina. New 26icioná file: beginner. [s.L.]:Oxford University Press, 2009 
OXENDEN, Clive; LATHAM-KOENIG, Cristina. New 26icioná file: elementary. [s.L.]:Oxford University Press, 2004 
SOUZA, Adriana Grade Fiori et. Al. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem Instrumental. São Paulo: DISAL, 2005. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori et. Al. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem Instrumental. 2ª ed. São Paulo: DISAL, 2005. 
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MÓDULO III – RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA CARGA HORÁRIA: 300,00 hs 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 
FUNÇÃO: trabalhar e aprimorar os fundamentos que envolvem a função organizacional do Secretariado. 
COMP. 
CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
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•  Conhecer sistemas de edição e 
gerenciamento de documentos por meio da 
Internet. 
• Conhecer o pacote de escritório (editor de 
texto, planilha eletrônica) 
• Criar um documento, formatar fonte, 
parágrafo, copiar, colar, mover texto e 
objetos, inserir  
objetos, cabeçalho e rodapé; 
• Conhecer a planilha eletrônica, criar uma 
planilha, formatar fonte, formatar células, 
copiar, colar, mover células, criar formulas, 
criar gráficos, imprimir. 

 
- Uso de editores de 
documentos on-line; 
 
- Uso de editores de 
planilha eletrônica. 
 

- Compartilha
mento e 
colaboração 
na Internet. 

 
 

• Processadores de texto; 
• Processadores e gerenciadores de planilhas de cálculo. 
• Introdução – Computação na nuvem; Diferença entre on-line e off-line; Comparação entre editor local (Libre Office) e editor on-line 
(Google Docs.); 
• Edição de Documentos On-line (Google Docs.) – O que é o; Como acessar;  
• Gerenciando os arquivos (Google Drive); 
• Criação de novos documentos – Criando novo texto; Criando nova planilha; Criando nova apresentação; Criando novo desenho; 
• Compartilhamento e colaboração – Introdução ao compartilhamento de arquivos;  
• Colaboração em arquivos; Abrindo bate-papo em documento; Identificando e alterando a visibilidade de documento; Definindo um 
documento como particular; Compartilhando o documento: com pessoas específicas, com qualquer pessoa com o link e como público 
na web; Encontrando o link de um documento; 
• Modelos – Encontrando a galeria de modelos; Usando modelos prontos; Encontrando modelos que usei; Enviando um documento 
para a galeria de modelos; Como pesquisar, classificar e filtrar modelos; 
• Trabalhando Off-line – Configurando para a edição off-line; Sincronizando com o editor local (LibreOffice). 

Bibliografia Básica 
GOOGLE, Manual do Google Docs, http://www.dicasdogoogle.com.br/manual-google-docs/ 
Sincronizando seu LibreOffice com o Google Docs, http://sejalivre.org/sincronizando-seu-libreoffice-com-o-google-docs/.  
LibreOffice para Leigos – Facilitando a Vida no Escritório. 2010. Disponível gratuitamente em:  
http://fabiokotowiski.files.wordpress.com/2011/05/libreoffice-para-leigos.pdf 
 
Bibliografia Complementar  
Borges, Klaibso. Libreoffice para Leigos – Facilitando a vida no Escritório. 2010. Disponível gratuitamente em: http://fabiokotowiski.files.wordpress.com/2011/05/libreoffice-para-leigos.pdf 
LibreOffice. Documentação. Disponível em: https://pt-br.libreoffice.org/ajuda-on-line/documentacao/. 
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• Planejar e organizar 
atividades voltadas a 
atender demandas internas 
da organização quanto a 
realização de eventos.  
 
• Desenvolver atividades 
teórico-práticas de 
recepção e organização de 
eventos no âmbito interno 
do instituto.  
 
•Disponibilização de 
ferramentas para a 
organização e apoio em 
eventos. 

- Aplicar os conceitos sobre organização de eventos e cerimonial; 
- O papel do secretário em um evento. Como realizar um cerimonial dentro de uma organização; 
- Mostrar quais são os tipos de eventos e cerimonial que podem ser realizados dentro de uma 
empresa; 
- Conhecer e identificar os aspectos culturais dos eventos de cada região; 
- Definir, trabalhar e conhecer as etiquetas e as posturas profissionais dentro de um evento e 
cerimoniais; 
- Saber elaborar um projeto de eventos e conhecer os recursos que podem ser aplicados dentro 
do evento e cerimonial; 
- Trabalhar as ferramentas e os recursos que são disponíveis para a realização de um cerimonial, 
aplicando os recursos corretos e necessários; 
- Trabalhar a montagem de discursos para eventos, identificando as ordens de precedência para 
cada tipo de evento. Verificando os recursos para utilização de cada momento ao dirigir para uma 
determinada plateia; 
- Aplicar a expressão corporal, adequada e assim como falar em público e trabalhar a 
comunicação verbal e não verbal; 
- Conhecer os pronomes de tratamento adequado para cada tipo de autoridade. 

- Preparação do local e recepcionar os convidados; 
- Praticas de eventos e cerimonial; 
- Conhecer a importância das normas protocolares; 
- Saber a necessidade do uso das normas protocolares; 
- Definir o papel do cerimonialista e do mestre de cerimônias; 
- Conhecer a ordem de precedência, seguindo as normas protocolares; 
- Conhecer os símbolos nacionais; 
- Compor uma mesa; 
- O perfil do profissional de secretariado na realização de eventos, e na 
organização de diferentes eventos atuando também como cerimonial; 
-Tipos de eventos que podem ser realizados dentro da empresa com apoio 
do secretariado: Congressos, feiras, convenções, mesas-redondas, 
simpósios, painéis de debates, fóruns, conferências, cursos, workshops e 
festas tradicionais ou especificas. Eventos fechados e eventos abertos; 
-As ferramentas antes de organizar um evento, como espaço físico, 
quantidade de pessoas, organização de atividades para elaborar um evento. 

http://www/
http://sejalivre/
http://fabiokotowiski.files.wordpress.com/2011/05/libreoffice-para-leigos.pdf
http://fabiokotowiski/
https://pt-br.libreoffice.org/ajuda-on-line/documentacao/
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Bibliografia Básica 
Apostila “Organização de Eventos – Planejamento e Execução” – http://www.secretariando.com.br – O Site do Profissional de Secretariado; 
SCOTT, DERRICK – JOB – Manual de Etiqueta, Comportamento e Postura – http://www.secretariando.com.br – O Site do Profissional de Secretariado. Editora: Best Seller.  
Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica/ Ministério da Educação – Setembro de 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
Decreto Nº 70.274, de 9 de março de 1972 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70274.htm 
Ordem de Precedência disponível em: http://www2.planalto.gov.br/presidenta/gabinete-pessoal/cerimonial 
BOND, M. T.; OLIVEIRA, M. – Manual do profissional de secretariado: Organizando Eventos. Volume IV – Curitiba: Ibpex, 2009. V. 1. 
MEIRELLES, GILDA FLEURY – Protocolo e Cerimonial – Normas, Ritos e Pompa. Editora: IBRADEP. 4ª Edição  
MEIRELLES, GILDA FLEURY – Eventos: seu negócio seu sucesso. Editora: IBRADEP. 3ª Edição. 
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Compreender, 
identificar e aplicar 
os conhecimentos 
básicos referentes 
à economia. 

- Compreender conceitos básicos das ciências 

econômicas, da evolução econômica e da economia 
brasileira; 
- Identificar os problemas econômicos fundamentais; 
- Interpretar e analisar dados econômicos; 
- Conhecer e identificar as estruturas e o 

funcionamento dos mercados; 
- Conhecer e identificar os grandes agregados 

econômicos. 
 

- Conceituação de economia; 
- Natureza do problema econômico; 
- Princípios básicos de economia; 
- Agentes econômicos e o fluxo circular da renda; 
- As forças de mercado: oferta, demanda e preço de equilíbrio; 
- Estruturas de mercado; 
- Principais agregados macroeconômicos; 
- Inflação e processo inflacionário; 
- Economia brasileira contemporânea: crescimento e desenvolvimento econômico e distribuição de renda. 

Bibliografia Básica 
MANKIW, N. G. Introdução à Economia. Tradução da 5.a edição norte-americana, Editora Cengage Learning, 2009 
PINHO, D. B. Manual de economia. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 19a. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
VASCONCELLOS, M. A. S. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 

COMP. CURRI-
CULAR 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www2.planalto.gov.br/presidenta/gabinete-pessoal/cerimonial


29 
 

N
o

ç
õ

e
s
 d

e
 C

o
n

ta
b

il
id

a
d

e
 e

 L
e

g
is

la
ç
ã
o

 
T
ra

b
a

lh
is

ta
 

•Compreender os conhecimentos 
indispensáveis  relativos à contabilidade, a 
partir do entendimento das técnicas 
utilizadas até a apresentação das principais 
demonstrações contábeis. 
• Discutir sobre a importância dos 
conhecimentos acerca da ciência contábil, 
através da leitura e pesquisa, contribuindo 
intelectualmente em todos os níveis, o 
teórico, o técnico e o crítico. 
• Compreender os principais conceitos da 
legislação aplicada ao trabalho, fazendo uma 
correlação da teoria com a prática. 
-Analisar a repercussão das relações 
trabalhistas através do estudo da Lei e sua 
aplicabilidade ao caso concreto. 

 

- Entender os conceitos básicos que norteiam e 
dão embasamento a contabilidade. 
-Identificar a importância do patrimônio no 
contexto profissional. 
-Realizar análises e registros dos fatos internos e 
externos, responsáveis pelas variações do 
patrimônio da entidade, apoiados em 
documentos e livros próprios, observadas as 
formalidades da escrituração contábil. 
-Conhecer a legislação que rege as relações de 
trabalho. 
-Avaliar a legalidade dos contratos de trabalho. 
-Identificar os direitos e deveres dos empregados 
e empregadores. 

 

 

-Noções históricas: conceitos, objetivos, campo de aplicação, usuários da informação contábil, 

princípios e convenções. 
-Estática patrimonial: Equação fundamental do patrimônio, configurações do estado patrimonial, 
representação gráfica do patrimônio. 
-Regimes contábeis. Escrituração: contas, diário, razão, debito e crédito partidas dobradas. Balancete 
de verificação (estrutura, finalidade e utilidade). 
-Balanço patrimonial e Demonstração dos resultados do exercício. 
-Direitos Fundamentais do Trabalhador. 
-Relação de emprego. Contrato de trabalho. 
-Empregado e empregador. 
-Jornada de trabalho, duração e intervalos. 
-Remuneração e salário. 
-Férias.  
-Alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 

Bibliografia Básica 
BRASIL. Constituição (1988) da república federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, 2007. 
BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2003 
OLIVEIRA, A. De. Manual de prática trabalhista. 47 ed. São Paulo: Atlas, 2012 
 
Bibliografia Complementar 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 28. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.   
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de Contabilidade Básica. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Aplicar o conhecimento acerca 
dos vários níveis de leitura de 
um texto e do uso da 
variedade culta da língua 
portuguesa às situações 
profissionais por meio de 
oficinas de leitura e produção 
textual. 
 

- Empregar adequadamente recursos de leitura, análise e produção de textos diversos; 
- Comunicar-se adequadamente no ambiente profissional, por meio da oralidade e da escrita, utilizando a 
norma culta da língua. 
- Reconhecer a significação das palavras no contexto; 
- Reescrever textos comerciais e oficiais; 
- Identificar as características de diversos gêneros textuais relacionados à prática profissional; 
- Empregar adequadamente recursos de leitura, interpretação e produção de textos comerciais e oficiais. 
- Identificar e construir diversos gêneros de textos comerciais e oficiais. 
- Utilizar as formas de tratamento na elaboração de documentos técnicos. 

- Leitura, análise e escritura de gêneros comerciais 
e oficiais diversos.  
- Variação linguística e norma padrão. 
- Coesão e coerência; 
- Gramática aplicada ao texto: regência nominal e 
verbal; concordância nominal e verbal; mecanismos 
de coesão e coerência textual; operadores 
argumentativos; conjugação verbal. 
- Pontuação e acentuação. 

Bibliografia Básica 

ABAURRE, M. L. M. ; ABAURRE, M. B. M. Produção de texto: interlocução e gêneros.1. ed. São Paulo: Moderna, 2007. 

ABAURRE, M. L. M. ; ABAURRE, M. B. M. Gramática: texto: análise e construção de sentido (Coleção Didática Moderna Plus). São Paulo: Moderna, 2010. 

ANDRADE, Maria Margarida &HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa – noções básicas para cursos superiores. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3ª Ed. São Paulo: Publifolha, 2010. 

CEREJA, William Roberto &MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 1988. 

FAULSTICH, Enilde L. Como ler, entender e redigir um texto. 12. Ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

FERREIRA, Reinaldo M.; LUPPI, Rosaura de Araújo F. Correspondência comercial e oficial: com técnicas de redação. 15ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 

FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990. 

Koche, Vanilda Salton, BOFF, Odete M. B., MARINELLO, Adiana F. Leitura e Produção Textual: Gêneros Textuais do Argumentar e do Expor. Petrópolis: Vozes, 2010. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1971. 

SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1974. 
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• Compreender e interpretar textos audiovisuais, 
orais e escritos, da área secretarial em língua 
estrangeira, empregando estratégias adequadas a 
sua leitura; 
 
• Compreender falantes de língua estrangeira e 
comunicar-se de maneira eficiente em situações 
simples e práticas do dia-a-dia; 
 
• Produzir textos simples a respeito de si e dentro 
do escopo do trabalho secretarial. 
 

- Empregar adequadamente recursos de leitura, análise e interpretação de texto; 
- Reconhecer a significação das palavras pelo contexto; 
- Reconhecer a variante oral em situações diversas e práticas; 
- Identificar formas diversas para interpretar textos e diálogos; 
- Reestruturar conhecimentos adquiridos para a produção oral e escrita; 
- Adequar a linguagem às situações socioculturais; 
- Identificar e construir textos técnicos e comerciais; 
- Produzir diálogos simples em situações práticas do dia a dia. 

 

- Sistema pronominal e formas de tratamento; 
- Formas verbais mais utilizadas na área; 
- Adjetivos e advérbios; 
- Vocabulário secretarial; 
- Apresentação pessoal; 
- Profissões e cargos;  
- O tempo e as estações; 
- Horas; 
- Carta e e-mail; 
- Atendimento telefônico. 

Bibliografia Básica 
BAPTISTA, Lívia Rádis (org.). Español Esencial: Volume único. Ensino médio. Español Santillana. São Paulo: Moderna, 2008. 
BERNAL, Francisca Cárdenas.  Vocabulario Activo Fichas Con Ejercicios Photocopiables (Nível 1 e 2). Eli, 2003. 
DURÃO, Adja Balbino de A. B.; RUANO, María Ángeles Sastre. Español Profesional: Secretariado. Londrina: Eduel, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
GARCÍA, María de los Ángeles; HERNÁNDEZ, Josephine Sánchez. Colección Español sin fronteras. 4ª. Ed. São Paulo: Scipione, 2011. 
GONZÁLEZ, Patrícia Varela. Espanhol para Secretariado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
SEÑAS: 30icionário para la enseñanza de la lengua española para brasileños. 2.ed. São Paulo: M. Fontes, 2002. 
MILANI, Esther Maria. Gramática de Espanhol para Brasileiros. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
PALOMINO, Maria Angeles. Técnicas de Correo Comercial. Edelsa, 1997. 
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•Saber compreender, reconhecer e 
analisar a importância da gestão 
mercadológica bem como suas 
ferramentas básicas aplicadas a 
análise de mercado e 
relacionamento com cliente. 

- Compreender os conceitos de marketing organizacional, marketing de relacionamento bem como a estrutura 

mercadológica existente nos mesmos; 

- Definir: valor, qualidade e satisfação para o cliente, bem como a importância desses temas para na gestão 

estratégica empresarial; 

- Conhecer ferramentas para reter e conquistar clientes; 

- Identificar fatores que influenciam o comportamento de compra; 

- Montar e analisar pesquisa de mercado de forma básica; 

- Conceito de marketing e sua aplicabilidade; 

- Princípios da qualidade no marketing de 

relacionamento; 

- Ferramentas de marketing; 
- Comportamento de compra do consumidor; 

- Pesquisa de mercado. 
 

Bibliografia Básica 
AMBRÓSIO, Vicente. Plano de marketing: um roteiro para a ação. Ed. PEARSON. 2007; 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1998; 
KOTLER, Philip; KELLER, Kelvin. Administração de Marketing: A Bíblia do Marketing. 12. Ed. Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
BISPO, Lino. Venda orientada por marketing. Ed. SENAC. Brasília-DF, 2008. 
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IX – ENFOQUE PEDAGÓGICO DO CURRICULO 
 

A metodologia proposta para o desenvolvimento do currículo está relacionada ao 

desenvolvimento de fundamentação didático-pedagógica que auxilie na organização do 

trabalho docente. Para tanto, o trabalho educativo deve observar aspectos relacionados ao 

perfil e as características do alunado, ao desenvolvimento formação técnico-profissional e à 

articulação entre conhecimentos que apoiam a estruturação e o acesso aos saberes 

profissionais.  

Assim, a organização do trabalho pedagógico no Campus São Sebastião deve estar 

pautada por ações que tenham como referência: 

 Conhecer e respeitar a diversidade presente no contexto escolar, considerando a 

realidade do aluno como referência para o desenvolvimento do processo educativo; 

 Desenvolver processos de aprendizagem que considerem as experiências e habilidades 

prévias dos estudantes para a construção de novos conhecimentos; 

 Relacionar conhecimentos gerais, técnicos e científico com a prática observável na vida 

do aluno e no espaço de trabalho. 

 Organizar propostas de trabalho que conduzam o aluno à aprendizagem significativa; 

 Favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares, 

viabilizando sua aplicação no cotidiano e na atividade profissional do estudante; 

 Articular conhecimentos de diferentes áreas para a resolução de problemas ou 

construção de hipóteses que permitam ao estudante relacionar disciplinas e áreas de 

conhecimento para a compreensão da realidade; 

 Desenvolver propostas de trabalhos que auxilie o aluno na transformação das 

informações oriundas de diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio; 

 Aplicar conhecimentos e técnicas em sua atuação profissional. 

 
X – ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
 
 Para o desenvolvimento de trabalho educativo que traduza a ações pedagógica 

prevista neste plano, serão utilizadas estratégias de ensino que possibilitem ao aluno o 

acesso ao conhecimento, expressas em: 

 Exercícios envolvendo a análise, sistematização e aplicação prática dos conteúdos, 

resolução de problemas e estudo de casos e outras formas de exercícios relacionados 

aos conteúdos desenvolvido; 

 Visitas técnicas; 

 Interpretação e discussão de textos técnicos; 

 Vídeos técnicos ou temáticos para orientar discussões; 

 Realização de seminários; 
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 Trabalhos de pesquisa, desenvolvidos individual ou coletivamente; 

 Relatórios de ensaios e de atividades desenvolvidas na sala ou em outros espaços. 

 

XI – ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (NÃO OBRIGATÓRIO)  
 

Em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, entende-se o 

estágio, como procedimento didático-pedagógico e um ato educativo. Um dos componentes 

do curso é o estágio, pois compreende-se que visa o aprendizado de competências próprias 

da atividade profissional e a contextualização do aluno no mundo do trabalho. 

No curso, foi feita a opção pelo estágio não obrigatório, obedecendo o que a referida 

lei traz no seu artigo 2º sobre a possibilidade de que poderá ser obrigatório ou não-

obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área 

de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

Para referendar a opção pelo estágio não obrigatório, foi feita uma consulta aos 

docentes e discentes durante os meses de março, abril e setembro de 2015. 

 
Objetivos da consulta: 
 

 Perceber o entendimento dos discentes quanto ao estágio supervisionado; 

 Identificar se o público tinha interesse em permanecer com o estágio obrigatório nos 

cursos que o dispõe; 

 Identificar, junto aos docentes, a importância do estágio supervisionado nos cursos 

ofertados; e 

 Consultar o corpo diretivo acerca da viabilidade de realização do estágio pelos 

alunos. 

 
Metodologia 
 
A consulta se realizou em quatro momentos: 
 

 Consulta ao corpo diretivo: Em reunião da DREP, foi conversado, entre os 

coordenadores e diretores do campus, acerca da importância do estágio 

supervisionado em nossos cursos e a viabilidade de realização por parte dos alunos. 

Foi exposto o perfil de nossos discentes, bem como suas necessidades e 

peculiaridades. Percebeu-se que o público que tem maior dificuldade em realizar o 

estágio são os dos cursos técnicos subsequentes, uma vez que sua maior parte é 

composta por trabalhadores-alunos, que necessitam do trabalho para suprir as 

necessidades em suas casas. Desses cursos, notou-se que somente o curso 

Técnico em Secretaria Escolar tinha em sua grade o estágio obrigatório. Nesse 

momento ficou acordado entre os presentes que o estágio permaneceria nos cursos 
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Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Secretariado e Administração e na 

Licenciatura em Letras, e que seria realizada consulta especial aos alunos 

submetidos ao currículo novo do curso de Secretaria Escolar acerca da retirada ou 

não do estágio obrigatório do plano de curso.  

 
 

 Consulta às turmas do Técnico em Secretaria Escolar: Após acordado na reunião da 

DREP, iniciou-se a consulta às turmas do currículo novo do curso, módulos 1 e 2. A 

Coordenação de Estágio e a Coordenação do Curso Técnico em Secretaria Escolar, 

conversaram com os alunos acerca do estágio e explicou acerca de sua exigência 

para a conclusão do curso. Foi percebido desconforto dos alunos quanto à 

possibilidade de prolongar a duração do curso, para que houvessem a obtenção do 

diploma e realização do estágio supervisionado, uma vez que muitos trabalham e 

estariam impossibilitados de realizar o estágio no período letivo das disciplinas, 

estando condicionados a realização no período de integralização do curso. Depois 

da explanação, foi feita a consulta, e os alunos, em comum acordo, decidiram pela 

retirada do estágio obrigatório do currículo, estando esse facultado a disponibilidade 

de realização pelo aluno; 

 
 Consulta aos cursos técnicos subsequentes: No dia 11 de abril, durante evento que 

tinha como intuito colher opiniões dos alunos para a construção do Projeto Político 

Pedagógico do campus, foi realizada a consulta aos alunos dos cursos técnicos em 

Secretariado e Secretaria Escolar. Inicialmente, houve a fala do Coordenador de 

Estágio do campus, acerca do estágio supervisionado, exigências e características. 

Após isso foi realizada consulta, ficando decidido pelos alunos que permaneceria o 

seguinte cenário: sem estágio obrigatório para o curso de Secretariado e retirada 

dele do curso de Secretaria Escolar; 

 
 

 Consulta aos docentes: Em reunião pedagógica do campus, no dia 23/04/2015, foi 

conversado com os docentes acerca do estágio supervisionado. Após a conversa, 

eles validaram a decisão dos alunos e decidiram manter a solicitação dos discentes.  

 
De acordo com os dados obtidos nas pesquisas e debates, as decisões e propostas dos 

discentes, docentes, coordenadores e diretores, bem como do cenário encontrado 

atualmente no campus, ficou decidido: 

 Permanência do estágio obrigatório nos cursos de Licenciatura em Letras 

Português, conforme exigência do Ministério da Educação, e Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio em Secretariado e Administração; 
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 Retirada da obrigatoriedade do estágio no curso Técnico em Secretaria Escolar, 

ficando facultado a realização do mesmo conforme a disponibilidade do aluno. 

 
Ficou entendido que o campus, ainda, não dispõe de força própria para viabilizar os 

estágios, para os alunos dos cursos técnicos subsequentes, e que a conversa acerca da 

obrigatoriedade ou não do estágio nos cursos será retomada futuramente, no período de 

reformulação dos planos de cursos.  Os resultados da consulta trouxeram fortes indícios de 

que a obrigatoriedade do estágio ainda não é uma realidade a ser vivida no nosso campus.  

Sob o ponto de vista estrutural, o nosso campus não possui condições de ofertar 

estágio a todos os alunos, pois compreendemos que ao confirmar a realização obrigatória 

do estágio, o campus precisa prover condições mínimas que garantam as atividades de 

estágio ao aluno. 

No Distrito Federal, a presença do Instituto Federal de Brasília é recente. Por essa 

razão, estamos no processo inicial de firmar convênios e parcerias com empresas e setores 

que oportunizem a prática do estágio. Assim, uma etapa anterior à oferta de estágio é 

apresentar o Instituto Federal de Brasília à comunidade, com o intuito de estreitar o vínculo 

entre as atividades desenvolvidas no nosso Campus e as atividades dos setores produtivos 

locais e setores empregatícios relacionados aos eixos tecnológicos do Campus. 

Outro ponto de relevante importância é o perfil do nosso aluno. No contexto da 

educação vinculada ao trabalho, temos o trabalhador-aluno, que já está inserido no 

mercado de trabalho. Esse fato nos leva a compreender que o estágio obrigatório inviabiliza 

determinadas ações: caso o aluno escolha fazer o estágio obrigatório, seria necessário abrir 

mão do seu trabalho para cumprir o estágio. A segunda alternativa seria realizar o estágio 

obrigatório no período de integralização do curso, isto é, após os dois anos. Reconhecemos 

que o curso de Secretariado possui uma carga horária extensa e utilizar o período de 

integralização pode causar um efeito desmotivador por parte dos alunos, provocando uma 

possível evasão. 

Além disso, não podemos fazer do estágio obrigatório um fator inviabilizador da vida 

profissional do nosso aluno. Sabemos da realidade sócio-econômica da região e quando o 

nosso aluno consegue um emprego é algo que devemos incentivar a sua permanência e 

não criar mecanismos que impeçam a sua inserção no mercado de trabalho. Embora o 

estágio seja uma oportunidade de extrema importância para a vivência no trabalho, o perfil 

que temos é o trabalhador-aluno, ou seja, aquele que na maioria das vezes já está no 

mundo do trabalho, ainda que em muitas vezes não esteja atuando na área do curso. 

Compreendemos a necessidade e a importância do estágio na Educação 

Profissional Tecnológica. Por essa razão, não descartamos a possibilidade do estágio e 

sempre vamos incentivar os alunos a vivenciarem tal experiência por meio dos estágios não 
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obrigatórios. Além disso, contaremos com laboratórios de práticas das rotinas secretariais, 

que aproximarão os alunos cada vez mais da profissão a qual encontram-se em processo 

de formação.  

Diante do observado, reconhecemos que, nas atuais condições, ainda não podemos 

oferecer com qualidade o estágio obrigatório. Assumimos o compromisso de ser uma 

situação provisória e que as próximas ações estarão voltadas para a consolidação do 

estágio obrigatório. 

Por não ser obrigatório, também não caracteriza como um requisito para aprovação 

ou obtenção de certificado. Tem uma carga horária mínima de 160 horas que serão 

acrescidas à carga horária total do curso caso o aluno realize. Recomenda-se que, caso o 

aluno opte em realizar o estágio supervisionado, que o faça a partir do segundo módulo. 

 

XII – CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS 

 

Seguindo os princípios da Lei 9.394/96, este plano de curso entende que a educação 

profissional e tecnológica deve cumprir os objetivos da educação nacional ao integrar os 

diferentes níveis e modalidades de educação às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia. Compreende-se, assim, a possibilidade de aproveitamento de estudos, 

conforme proposto pelo art. 41 da referida lei: “o conhecimento adquirido na educação 

profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 

reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”. 

O Curso Técnico em Secretariado prevê o aproveitamento de conhecimentos 

adquiridos na Educação Profissional, inclusive no mundo do trabalho, para fins de 

prosseguimento e conclusão de estudos; o aproveitamento se dará mediante comprovação 

de conhecimento equivalente aos conteúdos curriculares propostos nas ementas do Plano 

de Curso. 

O aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos por meio 

de experiências vivenciadas antes do início do curso ocorrerão conforme a orientação assim 

definida: 

* Aproveitamento dos estudos: compreende a possibilidade de aproveitamento de 

módulo(s) estudado(s) em outro curso de educação profissional técnica. O aproveitamento 

de estudos compreenderá a análise da correspondência entre o(s) componente(s) cursados 

em outra instituição ou no próprio IFB, sendo objeto de análise, além da denominação do(s) 

componente(s) curricular (es) a equivalência de conteúdo e carga horária. A solicitação de 

aproveitamento de estudos deve ser feita mediante requerimento à coordenação do curso 
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* Conhecimentos e certificações: o estudante poderá solicitar certificação de 

conhecimentos adquiridos por meio de experiências, inclusive aquelas vivenciadas fora do 

ambiente escolar. O processo de certificação de conhecimentos consiste em uma avaliação 

teórica ou teórico-prática, conforme o conhecimento tratado no(s) módulo(s) indicado(s) 

para a aproveitamento. 

* Os cursos concluídos há até cinco anos, ou cursos livres de educação profissional 

de nível básico (Formação Inicial e Continuada), cursados em escolas técnicas, instituições 

especializadas, ONGs, entidades sindicais e empresas, poderão ser aproveitados para fins 

de certificação. 

* O aproveitamento de estudos ou de experiências mundo do trabalho será feito 

mediante avaliação de competências e habilidades, elaborada por comissão instituída pela 

coordenação do respectivo curso, formada por professores do curso, preferencialmente 

professores que atuam no módulo/componente a ser avaliado. 

* A avaliação será baseada nas competências e habilidades do(s) conhecimentos 

relacionados aos módulo(s) para o(s) qual(is) for solicitado aproveitamento ou certificado. 

Sendo assim deverá ser estabelecido previamente o aproveitamento a ser demonstrado, 

indicando-se nota mínima para certificação. O procedimento de avaliação poderá envolver 

uma parte teórica e parte prática de acordo com a ementa do módulo a ser avaliado e 

conforme definição de comissão constituída para esse fim. 

*  

XII I – CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 

 
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 
 

* O sistema avaliativo é parte integrante do processo de aprendizagem devendo ser 

sistemático, contínuo e cumulativo. Além disso, os procedimentos avaliativos devem 

contemplar aspectos diagnósticos, formativos e somativos, proporcionando aos discentes a 

percepção do seu progresso, deve ainda garantir a integração de alunos e professores na 

análise do processo, garantindo a necessária reflexão sobre os resultados alcançados. 

Sant’Anna (1995) aborda em seu estudo sobre a importância da avaliação. 

Tanto educadores quanto educandos reconhecem o significado de valorar 
os resultados ou expectativas, seja qual for o aspecto da vida em que 
estejam envolvidos. Estamos empenhados em detectar quais as melhores 
razões que justificam a inclusão da avaliação na instituição escolar, e 
concluímos: A melhoria da instrução está condicionada a uma avaliação 
eficiente e eficaz da organização; o desenvolvimento pessoal só se 
concretiza se houver parâmetros que incentivem e motivem o processo de 
crescimento (p.13/14). 
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* A avaliação possibilita a percepção do desenvolvimento de competências e de 

habilidades pertinentes aos componentes curriculares, a cada módulo; deverá ser 

estabelecida pelo docente com a definição de critérios avaliativos nas resoluções das 

atividades, envolvendo: criatividade e senso crítico nas respostas; curiosidade e busca por 

pesquisas; auto avaliação; reflexão e apropriação da realidade; estruturação de aspectos 

que corroborem na definição postura e de atitudes frente ao ambiente profissional e ao seu 

meio social.  

* Segundo Sant’Anna (1995) avaliar é conscientizar a ação educativa, assim tanto 

educador como educandos passam a ter maior poder de reflexão sobre sua ação no 

processo de ensino e aprendizagem. 

* A literatura especializada em especial a abordagem de Bloom tem apontado 

modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 

* A avaliação diagnóstica visa identificar conhecimentos e habilidades que compõem 

o universo de conhecimento do aluno, inclusive permitindo verificar as estruturas cognitivas 

relacionadas às novas experiências de aprendizagem, bem como verificando as 

dificuldades já existentes. O diagnóstico é uma sondagem, projeção e retrospecção do 

desenvolvimento do aluno que fornece elementos para o professor planejar seu 

procedimento de ensino. 

* A modalidade formativa é realizada com o propósito de informar ao professor e ao 

aluno sobre os resultados da aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades 

escolares. Assim localiza-se as deficiências na organização do ensino-aprendizagem, 

possibilitando correções, reformulações e viabilizando a aproximação dos objetivos 

propostos. Toda forma de avaliação deve prever critérios e níveis de eficiências que 

permitam comparar os resultados com os objetivos que se pretende alcançar no 

planejamento do ensino e apresente formas alternativas de desenvolvimento dos domínios 

propostos para o estudo. 

Por fim, temos a avaliação somativa que objetiva verificar o alcance dos alunos ao 

final de uma etapa formativa indicando o nível de aproveitamento apresentado pelo aluno. A 

avaliação somativa identifica, de maneira geral, o grau aprendizado alcançado ao longo e 

ao final do processo formativo devendo privilegiar conhecimentos básicos do processo de 

ensino e da aprendizagem desenvolvidos em grupos ou individualmente. 

Além disto, é preciso que o sistema avaliativo indique os instrumentos adequados 

que permitam acompanhar e observar o desenvolvimento das competências e habilidades 

propostas tratadas ao longo dos componentes curriculares dos módulos e do curso. 
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O art. 72 do Regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio (RET) indica alguns 

instrumentos formativos e avaliativos que podem ser aplicados no desenvolvimento dos 

trabalhos de ensino e de aprendizagem: 

Art. 72 Nas avaliações podem-se usar como instrumentos o pré-teste ou 
teste diagnóstico, projetos, resolução de problemas, estudos de caso, painéis 
integrados, fichas de observação, exercícios, questionários, pesquisa, 
dinâmicas, testes, práticas profissionais, relatórios e portfólio, dentre outros. 
(Resolução 010-2013/CS – IFB) 
 

O artigo menciona a importância do trabalho contextualizado e articulado no 

desenvolvimento dos componentes curriculares orientado para desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

Ressalta-se, ainda, de acordo com a indicação do art. 73 do RET, que para os 

estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE), o IFB deverá proporcionar 

as condições para as devidas adaptações dos instrumentos avaliativos e o apoio para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem adequados visando o 

sucesso de todos os participantes. 

 
DO REGISTRO DAS AVALIAÇÕES 
 

O RET estabelece em seu art. 75 que o resultado acadêmico deverá expressar o 

grau de alcance dos objetivos de cada componente curricular e será expresso por notas 

graduadas. Ainda segundo a normativa, o resultado da avaliação deve ser expresso em 

notas de zero a dez pontos para os cursos de regime distribuídos em semestres ou 

módulos. 

Para efeito de registro, o resultado do rendimento será expresso em números inteiros 

com variações de uma casa decimal. Assim, serão atribuídas notas de zero (0,0) a dez 

(10,0). Alunos não avaliados devem ter registrado nota zero (0,0).  

Para a aprovação do aluno deve-se observar o disposto no art. 79 do RET 

Art. 79 Na verificação do aproveitamento dos alunos: 
I – estará aprovado no componente curricular o aluno com nota final maior ou 
igual a 6,0; 
II – estará retido no componente curricular o aluno com nota final inferior a 
6,0; 
III – a frequência mínima para aprovação é de 75% da carga horária 
estabelecida para o período letivo; 
IV – caberá ao Conselho de Classe, em sua reunião final, decidir sobre casos 
específicos relativos a situação do aluno. 
 

O resultado final será a média aritmética ou ponderada das avaliações estabelecidas 

de acordo com o Plano de Ensino do componente curricular. Os alunos devem atingir 60% 

da pontuação nas avaliações para aprovação em cada componente curricular e apresentar 
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frequência mínima de 75% em cada período letivo, para alcançar aprovação no respectivo 

módulo. 

 

DA PROMOÇÃO DO ALUNO 

A promoção do aluno em cada um dos módulos dar-se-á ao final do seu 

desenvolvimento, sendo considerado, para aprovação no componente curricular, a nota final 

igual ou superior a 6,0 pontos e o atendimento à exigência de frequência mínima de 75% do 

total de aulas efetivamente desenvolvidas no período letivo, viabilizando o prosseguimento 

de estudos, mediante matrícula no próximo módulo.  

 
 
DA REPROVAÇÃO DO ALUNO 

O aluno com nota final inferior a 6,0, ou frequência inferior a 75% no período estará 

retido, respectivamente, no componente curricular e/ou no módulo. 

Caberá ao Conselho de Classe, em sua reunião final, decidir sobre casos 

específicos. 

 
DA RECUPERAÇÃO DO ALUNO 

 

A partir dos resultados identificados durante o processo de ensino e aprendizagem e 

considerando a condição de atuação do docente ao identificar dificuldades demonstradas 

pelos discentes no desenvolvimento das competências e habilidades é indicada a 

possibilidade de uma reavaliação do aluno em processo de recuperação do conteúdo. Cabe 

ao professor, ao longo do desenvolvimento de cada componente curricular, propor as 

formas mais adequadas de recuperação. 

 O art. 76 do RET garante aos discentes a oferta de estudos de recuperação, de 

preferência a paralela, aos que não conseguirem atingir sessenta por cento (60%) da 

pontuação nas avaliações estabelecidas no curso.  

O conteúdo a ser avaliado no processo de recuperação deve visar à construção de 

saberes ainda não adquiridos pelo aluno ao longo do período, com equivalência em termos 

de pontuação visando ao melhor resultado obtido pelo aluno (a maior nota). 

Processos de avaliação paralela devem ser realizados de acordo com o 

planejamento do professor do componente. É possível procedimentos de avaliação que 

considerem – além do desenvolvimento dos conhecimentos expressos em instrumentos 

próprios - a atuação dos discentes nas atividades e projetos de complementação de 

estudos, deste que seja realizado de modo sistematizado. 
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DA DEPENDÊNCIA 
 

Segundo o RET, no que se refere ao Regime de Dependência, o Conselho de 

Classe deverá definir quais são as possibilidades de prosseguimento do discente nos 

módulos ou no Curso, conforme seu itinerário formativo. Portanto, a matrícula do discente 

está subordinada a esta indicação. 

 

DOS CONSELHOS DE CLASSE 
 

O Conselho de Classe propõe a reflexão, a decisão e a revisão da prática educativa 

pelos seus docentes, de maneira a obter uma visão global dos discentes/turmas em 

momentos preestabelecidos no Calendário Institucional.  

Além das suas atribuições, o Conselho fica sobre sua responsabilidade analisar o 

desempenho dos discentes/turma em cada um dos componentes curriculares propostos nos 

módulos do Curso, no respectivo período letivo; 

Também cabe ao conselho deliberar a respeito da Situação Final dos alunos, por 

meio do posicionamento dos membros participantes na reunião do Conselho, se for o caso, 

determinando: 

a) aprovação, com atribuição da situação “APROVADO PELO CONSELHO DE 

CLASSE”; 

b) retenção no módulo, período, semestre ou ano letivos, do aluno com conceito menor 

que 6,0 em mais de dois componentes curriculares, ao qual será atribuída a situação 

“RETIDO”; 

Por fim, também em conformidade com o RET no que se refere ao aluno em 

dependência, a critério do Conselho de Classe, ele poderá realizar apenas as avaliações no 

ano/semestre seguinte, sem obrigatoriedade de comparecimento às aulas. Isso significa 

que o regime de dependência pode ser acelerado, não sendo obrigatório o cumprimento de 

uma quantidade mínima de dias letivos e carga horária, desde que seja cumprido todo o 

conteúdo programático necessário, de acordo com o Plano de Ensino, supervisionado pela 

Coordenação de Curso e pela Coordenação Pedagógica - salvo se o aluno for reprovado 

por falta.  

O Colegiado do Curso deve privilegiar formas de integração dos alunos ao Conselho 

de Classe com o objetivo de sua inserção no processo de reflexão sobre o desenvolvimento 

individual e coletivo da turma. 

 



41 
 

XIV - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

INSTALAÇÕES 

 Sala de aula climatizada; 

 Laboratório de informática e de secretariado escolar; 

 Biblioteca; 

Observe-se que a partir de 2015, com a entrega das novas instalações, os Campus 

oferecerá salas de aulas mais adequadas ao desenvolvimento dos trabalhos formativos, 

além dos laboratórios de informática e de secretariado, bibliotecas e salas de atendimento 

ao aluno. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Computadores e Datashow; 

 Quadro Branco e pincel; 

 Equipamento de som; 

 CD players; 

 Máquina Fotográfica; 

 Instalação do laboratório com equipamentos necessários ao desenvolvimento da rotina 

do Secretário. 

 
 
 
 
XV – PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO  
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DOCENTES 
Eixo Gestão e Negócios 

Docente Formação 
Anderson Gomes Peixoto  Docente Informática e Especialização em Docência 

do ensino Superior e profissional 
Camila Bretas dos Santos Docente Secretariado Executivo, Tecnóloga em 

Secretariado, Bacharel em Relações Internacionais e 
Especialização em Gestão Pública em andamento.  

Cândida Beatriz Alves Docente Psicologia, Mestre Psicologia e Cursando 
Doutorado em Psicologia.  

Carolina Soares Mendes Docente Inglês e Mestre Letras/Inglês 
Dario André da Silva Pouso Docente História 
Demétrius Alves de França Docente Psicologia e Mestre Psicologia 
Évelyn Helena Nunes Silva Docente Matemática 
Fernando Barbosa Vito da Silva Docente Física e Cursando Doutorado em Física. 
Gustavo Abílio Galeno Arnt Docente Português, Licenciatura em Letras - 

Português. Mestrado em Literatura. Doutorado em 
Literatura 

Jaqueline da Silva Thomazine Docente Economia, Graduada em Ciências 
Econômicas; Mestra em Administração (Área: 
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Inovação e Estratégia); Doutoranda em 
Administração 

Jefferson Sampaio de Moura Docente Secretariado Executivo, Graduado em 
Secretariado Executivo Bilíngue; Especializando em 
Gestão de Pessoas; MBA em andamento em 
Assessoria Executiva 

João César Borba Pereira  Docente Informática, Graduado em Informática 
Leonardo Pessoa Rodrigues 
Gomes 

Docente Administração 

Luciana Brandão Dourado Docente Espanhol, Licenciada em Letras Espanhol e 
Letras Português. Cursando mestrado em Linguística 
Aplicada 

Luciane Cristina Eneas Lira Docente Português, Licenciada em Letras Língua 
Portuguesa, Mestre em Linguística e Doutoranda 
Linguística 

Lusifátima Maria Gadelha de 
Oliveira  
 

Docente Gestão 

Maria Marclane Bezerra Vieira Docente Contabilidade e Especialista em 
Contabilidade.  

Maxem Luiz de Araújo Docente de Geografia, Licenciado em Geografia e 
Especialista em Gestão Escolar. 

Nilzélia Maria da Silva Oliveira Docente Serviço Social e Mestre em Serviço Social  
Rafhael Batista Vaz dos Santos Docente Administração, Graduado em Administração 
Ruth Cristina Coelho de Souza 
Ferreira 

Docente Português 

 
 
 
 
 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

NOME CARGO/FUNÇÃO FORMAÇÃO 

ANA CÉLIA DE SOUZA 

Assistente Social   
(COORDENADORA DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – 
CDAE) 

 
Especialização 

ANA LUISA KNOP 
HENRIQUES MODESTO 

 Técnica em Assuntos 
Educacionais 
(COORDENADORA DE 
REGISTRO ACADÊMICO – 
CDRA) 

 
Especialização 

ANA ROBERTA C. DE 
MORAIS 

Assistente de Aluno Especialização 

DANIEL CERQUEIRA COSTA Auxiliar de Biblioteca Graduação 
DIENNER MORY R. SILVA Bibliotecária Documentalista Graduação 

ELIZANGELA JAINES 

Técnica em contabilidade 
(COORDENADORA DE 
AQUISIÇÕES E CONTRATOS – 
CDAC) 

Ensino Médio 

FRANCISCO DE ASSIS M. 
LIMA 

Técnico em TI Graduação 

GISELE GOMES CAMPOS 
Bibliotecária Documentalista 
(COORDENADORA DE 

Graduação 
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BIBLIOTECA) 

GLEICIMAR MA. DOS 
SANTOS 

Auxiliar de Biblioteca Ensino Médio 

LEANDRO ANDRADE 
MOREIRA 

Técnico em Laboratório – Área 
Química (COORDENADOR DE 
ALMOXARIFADO E 
PATRIMÔNIO) 

Mestrado 

PAULO ANDRÉ P. 
MOSLAVES 

Técnico em TI Graduação 

QUEZIA DE OLIVEIRA S. DA 
SILVA 

Auxiliar em Administração Graduação 

RACHEL CRISTINA G. DO 
PRADO 

Assistente em Administração 
(COORDENADORA DE 
MANUTENÇÃO E SERVIRÇOS 
GERAIS) 

Graduação 

RONILDE B. DA CUNHA 
FEITOSA 

Assistente em Administração 
(COORDENADORA DE 
GESTÃO DE PESSOAS) 

Ensino Médio 

THIAGO SILVA DE ALMEIDA 

Auxiliar em Administração  
(DIRETOR DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - DRAP) 

Graduação 

 
 
 
 
XVI - CERTIFICADOS E DIPLOMAS  
 

Com base no Art. 99 do RET, o Instituto Federal de Brasília - Campus São Sebastião 

- conferirá aos concluintes do Curso Técnico em Secretariado o diploma com habilitação em 

Técnico em Secretariado, acompanhado do respectivo histórico ao aluno que concluir com 

êxito a o currículo do curso. 

  Com base no Art. 100 do RET, o curso de secretariado será estruturado em etapas 

com terminalidade orientada por módulos, que possibilitarão a obtenção de certificados de 

qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, dos módulos I, II e III. 

Ressaltamos que segundo a Lei nº 11.741, de 2008 os diplomas de cursos de 

educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade em todo 

território nacional. 

Caso haja necessidade, poderá ser entregue aos alunos solicitantes declaração, 

juntamente com o histórico escolar, que ratifica a aprovação no respectivo módulo.  
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