
Disciplinas da Estrutura Curricular

Descrição

Carga
Horária
(horas) Oferta Série Ementa

Atividades
Acadêmicas
Complementares

153 Anual - ...

Formação
Independente

0 Anual - ...

Fundamentos do
Secretariado
Executivo

68 Anual 1°
ano

Regulamentação e histórico profissional. Atribuições e perfil do profissional
de Secretariado Executivo. Possibilidades na gestão da carreira do(a)
Secretário(a) Executivo(a). 

Iniciação ao
Conhecimento
Científico

68 Anual 1°
ano

Evolução do conhecimento científico em Secretariado Executivo. Leitura e
escrita científicas. Textos e artigos científicos da área secretarial. Estudos
científicos em Secretariado Executivo. 

Língua Inglesa I 136 Anual 1°
ano

Aquisição da língua inglesa: ouvir, falar, ler e escrever em nível básico.
Funções comunicativas básicas da língua inglesa. Leitura de textos em
língua inglesa. Interação e desenvolvimento das habilidades linguísticas
para ampliação do universo cognitivo e cultural do aluno. 

Língua Portuguesa
I

136 Anual 1°
ano

Comunicação e linguagem. Formalidade e informalidade. Domínio do
processo de escrever. Ortografia, sintaxe e semântica da Língua
Portuguesa. Estrutura do parágrafo e as formas de ordenação do seu
desenvolvimento. Articulação dos parágrafos. Fatores de coesão e de
coerência textual. Leitura e produção de textos. Introdução à redação
técnica. 

Princípios da
Administração

68 Anual 1°
ano

Conceitos e objetivos do estudo da administração. As funções da
administração e o processo administrativo. O administrador e seu papel
nas organizações. Teorias da Administração. Novas abordagens
administrativas. 

Recursos
Tecnológicos
Aplicados ao
Secretariado
Executivo

68 Anual 1°
ano

Tecnologia da informação e da comunicação para o secretariado Executivo.
Inovação tecnológica nas organizações. Fundamentos de informática.
Segurança de informação. Gestão tecnológica da informação Utilização do
potencial da tecnologia como instrumento facilitador do trabalho. 

Técnicas de
Secretariado
Executivo

68 Anual 1°
ano

Ferramentas e rotinas secretariais. Administração do tempo. Atendimento
ao público. Reuniões. Organização de viagens. Etiqueta social,
comportamental e profissional. Oratória. 

Ética Profissional e
Responsabilidade
Socioambiental

68 Anual 1°
ano

Ética: evolução e conceito. Moral: Fundamentos, valores e normas; direitos
e deveres. O estudo da deontologia. Ética do trabalho. A ética nas
organizações e a responsabilidade socioambiental. Ética profissional O
código de ética do profissional de Secretariado. Assédio moral, assédio
sexual, discriminação étnico racial e cultural. 

Administração de
Empresas

136 Anual 2°
ano

Organização, sistemas e métodos administrativos: estruturas
organizacionais, departamentalização, organograma, formulário,
fluxograma, manual, e arranjo físico. Administração de materiais: controle
de estoques, análise dos estoques, armazenamento de materiais, custos
de estoques, e controle patrimonial. Administração financeira: funções
financeiras, planejamento e controle financeiro, fluxo de caixa e capital de
giro. 



Descrição

Carga
Horária
(horas) Oferta Série Ementa

Administração de
Recursos
Humanos

68 Anual 2°
ano

Absenteísmo e rotatividade. Suprimento: recrutamento e seleção de
pessoal. Desenho de cargo. Avaliação de desempenho. Administração de
salários: Planos e benefícios sociais. Treinamento e desenvolvimento de
pessoal. Controle e sistemas de informação em RH. 

Comunicação
Organizacional I

68 Anual 2°
ano

Comunicação e comportamento organizacional. O processo de
comunicação nas organizações públicas e privadas. Características,
finalidade, condições de produção e estrutura das correspondências e
documentos empresariais e oficiais. Normatividade gramatical da redação
empresarial e oficial. Prática de leitura e produção de textos orais e
escritos, contemplando os diversos gêneros discursivos, no contexto
profissional. Gêneros discursivos da redação oficial e empresarial. 

Gestão de Eventos
e Documentos

136 Anual 2°
ano

Tipologia de Eventos. Planejamento e organização de eventos. Fases do
Evento: Pré-evento, evento e pós-evento. Conceitos de cerimonial e
protocolo. Ordem de Precedência e tratamento de autoridades. Cerimonial
Público e Privado. Competências do Profissional de Cerimonial. A
disseminação da informação na empresa. Conceituação, classificação e
finalidade de arquivos. Produção, utilização e destinação dos documentos.
Manutenção e conservação de arquivos. Planejamento e técnicas de
arquivamento. Gestão de documentos físicos e eletrônicos. 

Língua Espanhola I 136 Anual 2°
ano

Histórico da formação da Língua Espanhola e o surgimento das variantes
linguísticas; cultura, língua e linguagem nas interações sociais; fonética,
morfologia, sintaxe e léxico nas relações sociais do cotidiano; adequação
da linguagem: formalidade e informalidade. Desenvolvimento das
competências e habilidades comunicativas: leitura, compreensão, oralidade
e escrita, relaciona-das às necessidades da interação social e mercado de
trabalho, visando à for-mação linguística do profissional de Secretariado
Executivo. 

Língua Inglesa II 136 Anual 2°
ano

Aquisição da língua inglesa: ouvir, falar, ler e escrever em nível pré-
intermediário. Utilização das funções comunicativas a nível pré-
intermediário da língua inglesa. Leitura e compreensão de textos em língua
inglesa. Interação e desenvolvimento das habilidades linguísticas para
ampliação do universo cognitivo e cultural do aluno. 

Comunicação
Organizacional II

68 Anual 3°
ano

Influência dos processos de comunicação nos sistemas participativos de
gestão. Comunicação interna e endomarketing. Falhas da comunicação:
consequências e soluções. Multimeios e sua utilização na comunicação
empresarial. Prática de leitura e produção de textos relacionados ao
contexto profissional. Gêneros discursivos da redação oficial e
empresarial. 

Economia de
Empresas

68 Anual 3°
ano

A economia como ciência e o problema econômico fundamental (história e
evolução). Noções básicas de microeconomia (análise de oferta, demanda,
elasticidade, custos de produção e estruturas de mercado) e a
macroeconomia (fundamentos da teoria macroeconômica, economia
monetária e setor externo). 
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Estratégia
Empresarial

68 Anual 3°
ano

Introdução e conceitos fundamentais da estratégia e gestão estratégica.
Origens e tendências da gestão estratégica. O processo de planejamento
estratégico. O processo de tomada de decisão para apoiar a definição de
ações estratégicas na organização. Análise interna e externa das
empresas. Metodologias para elaboração e implementação de plano
estratégico. Controle e acompanhamento de plano estratégico. A influência
das questões culturais no planejamento estratégico. Responsabilidade
socioambiental e o planejamento estratégico. 

Estágio
Supervisionado em
Secretariado
Executivo

272 Anual 3°
ano

Conceito e regulamentação de Estágio Supervisionado em Secretariado
Executivo. A prática do Estágio Supervisionado: escolha da organização e
diagnóstico do campo de estágio. Operacionalização do estágio na
organização. Confecção do relatório final. 

Gestão Secretarial 136 Anual 3°
ano

A empregabilidade e o Secretário Executivo. Carreira e competência
profissional. O indivíduo e a organização. Diversidade na força de trabalho:
relações de gênero, étnico-raciais e culturais. Motivação e sistemas de
trabalho de alto desempenho. Gestão por equipes. Liderança de grupos e
organizações. Princípios de negociação empresarial. Qualidade de vida no
trabalho. Tendências da gestão secretarial contemporânea. 

Inglês para
Negócios I

68 Anual 3°
ano

Introdução da aquisição do inglês para negócios pré-intermediário com
vistas às funções do profissional de secretariado executivo. O ensino e a
aquisição da língua inglesa por meio do desenvolvimento e da interação
das habilidades de ouvir, falar, ler e escrever em nível pré-intermediário e
instrumental, ampliando as funções comunicativas da língua inglesa por
meio de contextos vivenciados no dia a dia. 

Língua Espanhola
II

68 Anual 3°
ano

Interferência e interface entre a Língua Materna e Língua Espanhola; a
construção e a expressão das ideias e a argumentação: as referências ao
presente, passado e futuro; modalização verbal e temporalidade.
Incremento das habilidades comunicativas: de leitura, interpretação,
oralidade e escrita. O relato e discussão: contexto social, político e
econômico da América Latina. As funções da língua e linguagem no
contexto social, laboral e organizacional, considerando-se a função do
Secretariado Executivo. 

Marketing 68 Anual 3°
ano

Fundamentos do Marketing. Evolução do marketing. O ambiente e as
variáveis de marketing. Funções gerenciais em marketing. Composto de
marketing. Estraté-gias de marketing. Planos de marketing. Pesquisa de
mercado.  

Metodologia da
Pesquisa

68 Anual 3°
ano

Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos e técnicas de pesquisa.
Conceitos e definições de Pesquisa. Processo de leitura e da redação
científica. O projeto de pesquisa. Normas técnicas para trabalhos
científicos (Normas da ABNT). 

Assessoria e
Consultoria
Empresarial

136 Anual 4°
ano

Definições, tipos, formatação, papel e atribuições. Fluxos do processo e
metodologias para o trabalho de consultor. Identificação da cultura
organizacional. Gestão da qualidade de negócios. Projetos empresariais:
concepções e operacionalização. Conceito e evolução do negócio de
consultoria. Consolidação do profissional como consultor. Diferentes tipos
de consultoria. Contratação e administração dos serviços de consultoria. 
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Contabilidade 68 Anual 4°
ano

Funções e conceitos básicos da Contabilidade dentro do contexto
empresarial. Informação empresarial e sua utilização como instrumental de
análise e divisão gerencial. Elaboração e interpretação dos resultados
econômicos e financeiros de empresas com base nos relatórios elaborados
a partir das técnicas de análise de balanços. 

Direito
Organizacional

68 Anual 4°
ano

Noções de Direito: teoria jurídica, fundamentos e direitos humanos. Direito
Constitucional. Direito Administrativo. Direito Civil. Direito do Trabalho.
Direito tributário. Direito Empresarial.  

Empreendedorismo 68 Anual 4°
ano

Concepções e evolução histórica do empreendedorismo. O
empreendedorismo e sua importância no atual contexto sócio-econômico.
Formação empreendedora: perfil empreendedor e fatores inibidores do
potencial empreendedor. Empreendedorismo e criatividade.
Empreendedorismo e educação: social, ambiental, feminino e cultural. O
secretário executivo empreendedor e intraempre-endedor. A importância do
plano de negócios. 

Espanhol para
Negócios

68 Anual 4°
ano

Língua padrão e variantes linguísticas no contexto social, político e
econômico na América Latina; as relações culturais, sociais e econômicas
entre países e blocos econômicos; relações unilaterais e multilaterais; o
choque de culturas e de valores entre diferentes culturas; interesses
sociais e econômicos, valores e preconceitos. Desenvolvimento das
habilidades comunicativas em Língua Espanhola - nível avançado –
compreensão e interpretação; oralidade e escrita, visando à interação entre
diferentes povos e culturas, nas relações sociais e de negócios voltadas às
necessidades comunicativas do profissional de Secretariado Executivo. 

Inglês para
Negócios II

68 Anual 4°
ano

Inglês para negócios pré-intermediário com vistas às funções do
profissional de secretariado executivo. O ensino e a aquisição da língua
inglesa por meio do desenvolvimento e da interação das habilidades de
ouvir, falar, ler e escrever em nível pré-intermediário e instrumental,
ampliando as funções comunicativas da língua inglesa por meio de
contextos vivenciados no dia a dia.  

Matemática
Financeira

68 Anual 4°
ano

Produtos e instrumentos financeiros. Empréstimos. Taxas. mercado
financeiro. Ações. Câmbio. Operações financeiras. Empréstimos. Regra de
três. Porcentagem. Sistemas de crédito e cobrança. Juros simples e
composto. Razão e proporção.  

Optativa 68 Anual 4°
ano

...

Trabalho de
Conclusão de
Curso

204 Anual 4°
ano

Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, em uma das
diversas áreas do curso de Secretariado Executivo. Redação de texto
científico. Estruturação e utilização de Metodologia Científica na
elaboração do artigo. Apresentação da pesquisa no formato artigo à banca
examinadora. 


