
 

 

FACULDADE ADVENTISTA DA 

BAHIA 
Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO 

TECNOLÓGICA EM 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

CACHOEIRA - BAHIA - BRASIL 

2015/2016 



 

 

EQUIPE ELABORADORA  

A Comissão elaboradora do presente Projeto Pedagógico do Curso foi composta por 

membros do Núcleo Docente Estruturante, demais professores, corpo técnico 

administrativo e estudantes do Curso de Secretariado.  

DOCENTES  

Jezreel Santos de Melo  (Coordenador) 

Dalila Chaves Rodrigues Mendes 

Daniella Barbosa Silva 

Fábio Vinícios Bérgamo 

Jean Magno Rodrigues do Ouro 

Rita de Cássia Correia Borja 

Selena Castelão Rivas 

 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

Elízia Aguiar de Oliveira Lino  

Milca Lago Gonsalves 

 

DISCENTES  

Estudantes das Turmas 2015.1 e 2016.1 

Andressa Cristina Alves do Amaral Pereira 

Francielen Nascimento de Jesus 

Jorge Santana Silva 

Lucilene da Silva Goveia 

Wilma Wildce dos Santos Matos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique de ouvidos atentos para a 

sabedoria, firme seu coração numa vida 

de entendimento. Isto mesmo: se fizer da 

sabedoria a sua prioridade e pedir 

discernimento de todo o coração, buscar 

sabedoria como se busca por ouro puro e 

como se procura o grande tesouro 

escondido, acredite, antes que se dê 

conta, entenderá como honrar a Deus o 

Eterno e terá descoberto o conhecimento 

de Deus. 

Provérbios 2:2-5,  

Bíblia Sagrada, versão: A mensagem   



 

 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPE 

GESTORA DO PPC 

 

 

O presente PPC é fruto de reflexões levadas a efeito entre professores, alunos e 

coordenação do Curso, que atualmente se encontra em pleno funcionamento das suas 

atividades e com o objetivo prioritário de conduzir com excelência as práticas 

pedagógicas do Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo da 

FADBA.  

O Projeto foi todo construído seguindo o roteiro emanado da Assessoria  

Pedagógica vigente em 2015.1 para os cursos de Graduação da FADBA que, por sua 

vez, sustentam-se no PDI institucional e nas normas e orientações do próprio Ministério 

da Educação, através de regulamentos, leis e portarias direcionadas ao ensino superior.  

Inicialmente foi construído um texto-base para anexar ao pedido de autorização 

do curso, que iniciou suas atividades em 2015.1. Em seguida, durante o ano de 2015 e  

primeira metade de 2016.1, foram discutidos detalhes operacionais e metodológicos 

relativos ao processo de estágio, com seus referidos documentos regulatórios e 

comprobatórios; atualização de referências em função da compra de novos títulos para a 

biblioteca, incremento da disciplina de PPS I no terceiro semestre do curso e Práticas de 

texto Coorporativos no quarto semestre, Atualização do PPI, entre outras necessidades. 

O que demandaram ajustes no referido documento.  

Na etapa final de construção e ajustes, o documento foi socializado e revisado 

por todos os professores do colegiado do curso, com a presença e participação do 

técnico administrativo e de alguns discentes do curso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ato educativo é permeado de intenções, desejos e expectativas. Ele está 

voltado para a formação dos sujeitos, de modo que estes vivenciem situações e tenham 

oportunidade de desenvolvimento pleno e cidadão. Nesse sentido, registrar essas 

intenções é um ato que envolve ação-reflexão-ação, contribuindo positivamente para 

que tal formação aconteça. Dentre as possibilidades de registro das intenções 

pedagógicas, tem-se o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).  Previsto pela legislação 

educacional no Brasil, tal documento apresenta claramente seus princípios e objetivos 

amplos, indicando as razões de seu fazer pedagógico. 

O PPC de Secretariado Executivo é resultado de construção coletiva, sendo 

revisitado periodicamente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), apreciado e 

discutido com docentes e estudantes, sendo o documento que norteia toda a proposta 

pedagógica de formação profissional dos futuros Secretários.  Ele está estruturado em 

quatro seções. 

 A primeira seção apresenta os dados gerais da Faculdade Adventista da Bahia 

(FADBA) e do curso de Secretariado Executivo, numa tentativa de explicitar sua 

identidade, trajetória e inserção regional. Em seguida, apresenta-se a organização 

didático-pedagógica do curso, com especial destaque para os aspectos curriculares (intra 

e extramuros). Na terceira seção, há a explicitação da composição do corpo docente, 

NDE, Colegiado e Coordenação de curso, aqueles que são responsáveis pela condução 

das atividades acadêmicas formativas. Na quarta seção, são apresentadas as questões 

relacionadas à infraestrutura, que se encontra à disposição de estudantes e docentes. Na 

quinta e última seção, o documento apresenta as formas e forças que possibilitam a 

avaliação do próprio documento (PPC). Por fim, encontram-se os anexos citados no 

corpo do documento. 

Ratifica-se que este PPC de Secretariado Executivo é um termo de compromisso 

coletivo, com a formação de profissionais amadurecidos, íntegros, que sejam capazes de 

exercer sua cidadania como agentes de mudanças sociais. 
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2 A INSTITUIÇÃO E O CURSO 
 

2.1 A FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA 

 

Mantenedora/Base legal 

Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social – 

IANDBEAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro em 

Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, e com seu Estatuto registrado no 

Cartório Eduardo Malta de Registro de Pessoas Jurídicas, sob n.º 249, livro A-19, fls. 

168 V, em 30 de novembro de 2004. 

 

Nome da IES 

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) 

 

Endereço 

BR 101, Km 197 (a 5 km de Cachoeira) 

Caixa Postal: 18 

Cachoeira – Bahia 

CEP: 44.300-000 

Tel.: (0*75) 3425 8000  

Fax: (0*75) 3425 8105 

Endereço virtual: www.adventista.edu.br 

 

Missão 

 A FADBA é uma instituição educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

que forma profissionais capazes de exercer uma cidadania responsável, baseada em 

valores bíblico-cristãos, proporcionando seu desenvolvimento físico, intelectual, social 

e espiritual. 

 

 

 

 

tel:+557534258000
tel:+557534258105
http://www.adventista.edu.br/
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Valores institucionais 

 

Fé - Cremos em Deus como Criador, Mantenedor e Redentor. Temos a 

convicção da plena restauração do homem por ocasião da Segunda Vinda de Jesus, 

conforme ensinam as Sagradas Escrituras. 

Ética - Promovemos uma conduta alinhada aos princípios bíblico-cristãos que 

norteiam o pensar e o agir nas diversas práticas cotidianas, de modo que a honestidade, 

a integridade, o respeito e os bons costumes sejam elementos imprescindíveis. 

Comprometimento - Mostramos atitude proativa no cumprimento das 

responsabilidades e determinação para superar as expectativas estabelecidas no 

exercício das atividades. 

Efetividade - Contamos com uma equipe que conhece os objetivos 

institucionais e faz todo o possível para alcançá-los e superá-los, utilizando 

racionalmente os recursos com vistas à sustentabilidade. 

Equilíbrio - Mantemos a estabilidade emocional, moderação, prudência, 

autocontrole e tolerância, sem negociar princípios, sendo bondosos e resilientes nas 

atitudes e atividades. 

Integralidade - Reconhecemos a unicidade do ser humano como um todo 

indivisível, que deve potencializar seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional, 

social e espiritual. 

Responsabilidade social - Atuamos junto à comunidade, fomentando o 

desenvolvimento educacional, econômico, social, espiritual e ambiental. 

 

 

 

 

MISSÃO 

Fé 

Ética 

Instituição da Igreja 
Adventista  

Comprometimento 

Efetividade 

Forma profissionais 
capazes  

Responsabilidade 
social 

Cidadania 
responsável, baseada 

em valores cristãos 

Equilíbrio 

Integralidade 

Desenvolvimento 
físico, intelectual, 
social e espiritual 
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Visão 

Tornar-se um Centro Universitário com excelência nos processos de acreditação, 

desenvolvendo-se, de modo sustentável, em harmonia com os valores cristãos. 

 

Inserção regional  

 

A FADBA está localizada na antiga fazenda Capoeiruçú, numa área de 345 

hectares, às margens da BR-101, no município histórico de Cachoeira - BA, no 

denominado Recôncavo Baiano, região de clima quente e úmido, com temperaturas 

médias anuais que variam de 19,2ºC a 26,6°C. O relevo regional apresenta vales, 

colinas, serras, chapadas e possui grande disponibilidade hídrica, além da importante 

bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Geolocalização da Faculdade Adventista da Bahia 

Fonte: Google Maps 

 

Desde o início de suas atividades acadêmicas a FADBA tem recebido alunos de 

diversos municípios da Bahia, de todas as unidades da federação e de outros países. 

Grande parte de seus discentes é oriunda do Estado da Bahia e, particularmente, a região 

dos municípios que compõem o território de identidade denominado “Recôncavo 

Baiano” (SEPLAN/BA, 2012), que é composto pelas cidades de: Cabaceiras do 

Paraguaçu, Cachoeira, Santo Amaro, Saubara, Governador Mangabeira, Muritiba, São 

Félix, Maragogipe, Cruz das Almas, Castro Alves, Conceição do Almeida, São Felipe, 

Santo Antônio de Jesus, Muniz Ferreira, Varzedo, Dom Macedo Costa, Nazaré, 

Sapeaçu, São Sebastião do Passé e São Francisco do Conde. Uma região com mais de 

600.000 habitantes (IBGE, 2012) e reconhecidamente como histórica pelos seus ciclos 
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de desenvolvimento e pela contribuição política na formação do estado da Bahia do 

nosso país. 

Este território de riqueza histórica imensurável, também é um polo cultural da 

Bahia, sendo responsável por diferentes manifestações artísticas e considerado como um 

dos principais territórios criativos do estado. Marcada pela influência cultural de matriz 

africana, os estudos de ancestralidade genética apontam que cerca de 81% da população 

nas cidades de Cachoeira e Maragogipe, por exemplo, possuem ancestralidade africana 

(SILVA, 2010), a região é famosa no Brasil e no mundo por suas festividades e 

atividades culturais, aspectos que vem sendo possibilidades de desenvolvimento 

econômico da região tendo em vista as dificuldades atração de investimentos em outras 

indústrias. 

A economia local é pautada na agropecuária, no comércio e nas atividades 

primárias, sendo que os indicadores educacionais e de saúde apontam para baixos 

índices comparando-se aos padrões de outros territórios da Bahia. 

A Faculdade Adventista da Bahia foi a primeira Instituição de Ensino Superior 

Privada da Região, sendo responsável pelo início do processo de democratização da 

educação superior no recôncavo baiano no final da década de 1990. E por isso pode ser 

considerada como de imperativa necessidade social local, onde está inserida, visto 

tratar-se de uma região carente de agentes impulsionadores do desenvolvimento local, e 

o alto grau de dificuldades econômicas e sociais vivenciado pela população em geral. 

Nesse sentido, a FADBA é uma oportunidade concreta para muitos jovens que, sem esta 

possibilidade de progressão cultural e social, estariam ociosos e relegados às 

complicações sociais pertinentes.  

Entende-se que a instituição de ensino, no seu papel como promotor de cultura, 

educação e da construção de um espaço de significados e sentidos pode proporcionar 

fomento ao processo de desenvolvimento na melhoria dos recursos humanos e materiais 

de um determinado território, mantendo negociação com atores políticos e 

governamentais, além de preencher a lacuna entre as áreas economicamente fracas e 

zonas desfavorecidas possibilitando ao local crescer a partir de uma perspectiva 

endógena, e também obter recursos externos, exógenos (investimentos, recursos 

humanos, recursos financeiros), bem como melhorar a governança no nível local 

(CARBONELL & TAMULISEKIFA, 2013), respeitando a historicidade, os valores 

locais e os recursos ambientais, promovendo um desenvolvimento sustentável para a 

região.  
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O modelo da hélice tripla (Triple Helix Model - THM) das relações 

universidade-indústria-governo que tem sido destacado em diferentes estudos, sobre o 

papel que as organizações de ensino superior desempenham na economia 

(RODRIGUES & MELO, 2012), apontam que o envolvimento da universidade pode 

aumentar a capacidade empreendedora, estimular oportunidades de negócio, aumentar a 

capacidade de produção, proporcionando o acesso à informação e aos mercados, e 

auxiliar na resolução de problemas locais (SUPRIYADI, 2012). 

Desta forma, ressalta-se que a FADBA é uma instituição educacional relevante 

para uma comunidade como Cachoeira e para o Recôncavo Baiano, com uma 

infraestrutura a disposição da comunidade, por meio de ações acadêmicas, científicas e 

sociais que oferecem as oportunidades certas para tantos cidadãos que buscam 

condições melhores de vida não só para si, mas para as gerações futuras. 

Os serviços educacionais propostos se justificam pelas características locais e 

regionais do entorno da FADBA, visto tratar-se de espaços com evidente necessidade de 

desenvolvimento pessoal, econômico, científico, cultural e social. Sabendo que a 

educação é reconhecidamente estratégia atual de sobrevivência para o desenvolvimento 

de uma nação forte, é pertinente poder contar com a FADBA enquanto instituição de 

educação superior comprometida com a ética e a integralidade dos sujeitos, com vistas à 

promoção da inclusão social e acesso aos bens culturais. Isso se fará ver concretamente 

a partir de ações políticas em prol da população através das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão podendo contar com o auxílio de recursos tecnológicos levando em 

consideração as novas tecnologias. 

Para além disso, os cursos da FADBA, em suas três grandes áreas de 

conhecimento (Negócios, Educação e Saúde) tem o direcionamento para o 

desenvolvimento local, buscando a potencialização dos recursos do território, 

respeitando as diferenças e desenvolvendo o protagonismo do cidadão através de um 

modelo educacional pautado na integralidade do ser humano. 

Esta seção é concluída com o posicionamento do geógrafo baiano Milton Santos 

que afirma que a percepção pela sociedade e pelos indivíduos do que é esse “espaço”, 

depende de sua trajetória histórica, o que pode tornar o lugar o “mundo do veraz” e da 

“esperança” ao mesmo tempo (SANTOS, 1997). Portanto é intenção da FADBA tornar 

o recôncavo Baiano e em especial o município de Cachoeira através da sua atuação um 

território de esperança para os seus habitantes. 
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Breve histórico  

 

 A FADBA faz parte do Sistema Adventista de Educação, o qual, encontra-se 

presente em quase todos os países através de suas Instituições de Ensino, sendo que 

2.043 são de nível médio e 5.545 de nível fundamental, além de 156 Instituições de 

Ensino Superior (IES), totalizando um registro de aproximadamente 1,8 milhão de 

alunos e cerca de 90 mil professores em todo o mundo. Na América do Sul são 18.657 

estudantes do Ensino Superior e no Brasil o Sistema conta com sete IES situadas em 

estados diferentes, marcando presença na maioria das regiões brasileiras. 

A FADBA é mantida pela Instituição Adventista Nordeste Brasileira de 

Educação e Assistência Social – IANDBEAS – e foi criada no ano de 2007, com os 

cursos de graduação de Enfermagem (2008) e Psicologia (2009). Em 2011, por meio do 

processo de integralização, agregou as faculdades de Administração (1998), Fisioterapia 

(1999) e Educação (1998), com seus respectivos cursos. Atualmente mantém em 

funcionamento os cursos de graduação: Administração (bacharelado), Ciências 

Contábeis (bacharelado), Enfermagem (bacharelado), Gestão de Tecnologia da 

Informação (tecnólogo), Fisioterapia (bacharelado), Odontologia (bacharelado), 

Pedagogia (licenciatura), Psicologia (bacharelado e licenciatura) e Secretariado 

Executivo (tecnólogo), num total de nove cursos, todos na modalidade presencial, 

distribuídos nas áreas de Ciências Humanas, Ciências da Computação, Ciências Sociais 

Aplicadas e Saúde. Conta com aproximadamente 100 docentes (especialistas, mestres e 

doutores) e aproximadamente 1585 dicentes. Para o ano de 2017, será agregado um 

novo curso: Sistemas de Informação (bacharelado). Além disso, esforços tem sido 

empreendidos na construção dos documentos legais para a implantação  dos cursos de 

Medicina, Nutrição, Tecnólogo em Recursos Humanos e Tecnólogo em Processos 

Gerenciais nos próximos anos.  

A pós-graduação Lato Sensu (cursos de especialização, Master Business 

Administration – MBA – e residências), coordenada pelo Núcleo de Pós-graduação 

(NPG), também compõe os serviços educacionais da FADBA desde o ano de 1998 

(quando ainda eram faculdades isoladas) e conta atualmente com aproximadamente 400 

alunos. Os cursos são oferecidos na modalidade presencial e são afetos às áreas das 

graduações que a FADBA oferece. Nesse sentido, a FADBA está em pleno movimento 
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de reorganização, consolidando ainda mais sua experiência como referência educacional 

na região do recôncavo baiano e no âmbito nacional.  

Áreas de atuação 

 

 A FADBA é uma Instituição de Ensino Superior (IES) que desenvolve suas 

atividades educacionais por meio do ensino, pesquisa e extensão em cursos superiores 

de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e de pós-graduação Lato Sensu 

(especialização, MBA e residência). 

 

2.2 O CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

2.2.1 Designação 

 

 

 Nome do curso: 

Curso Superior de Tecnologia em Secretariado Executivo 

 

 Nome da Mantida 

 Faculdade Adventista da Bahia 

 

 Endereço  

BR 101, Km 197 (a 5 km de Cachoeira) 

Caixa Postal: 18 

Cachoeira – Bahia 

CEP: 44.300-000 

Tel.: (0*75) 3425 8000  

Fax: (0*75) 3425 8105 

Home Page: www.adventista.edu.br/secretariado 

E-mail:  coord.secretariado@iaene.br 

 

 As razões de oferecimento do curso 

O desenho econômico mundial tem levado a grandes discusões no âmbito 

educacional como elemento fundamental para o desenvolvimento global de países e 

regiões. Nesse contexto, diversas iniciativas governamentais têm sido praticadas para 

ampliação de vagas no ensino superior, especialmente para a abertura de cursos 

tecnológicos de rápida inserção no mercado, atendendo com menor defasagem às 

demandas de um mercado nacional constantemente em transformação. Tais demandas 

tel:+557534258000
tel:+557534258105
http://www.adventista.edu.br/
mailto:coord.secretariado@iaene.br
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não são muito diferentes das do mercado regional. Assim, os projetos governamentais 

são consequências das demandas e necessidades globais, mas que, no caso do nosso país 

e região, tem apelo mais urgente relacionado às maiores taxas de desemprego dos 

últimos anos e baixa renda, que não aquece a economia suficientemente, justificada 

mesmo que parcialmente pela baixa escolaridade e despreparo para a atuação 

profissional. 

O curso de graduação tecnológica em secretariado executivo é mais uma 

oportunidade concreta oferecida pela FADBA para muitos jovens que podem escolher, 

diante de seus sonhos e afinidades pessoais com o perfil do curso, usufruir de uma 

progressão cultural e social, ao invés de estar ociosos e relegados às complicações 

sociais pertinentes a região geográfica. 

Devido à maior rapidez de inserção no mercado de trabalho, o Curso de 

Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo torna-se relevante para uma 

comunidade como Cachoeira e para o próprio Recôncavo Baiano, que herda uma 

infraestrutura de excelência preexistente, possibilitando transformação social concreta 

em ciclos temporais mais curtos.  

 

 Breve histórico do curso 

A FADBA, no exercício de suas funções, após uma pequena pesquisa de 

demanda regional e nacional, considerando seu bom conceito junto ao MEC e estudo 

financeiro institucional de viabilidade, propõe a criação do curso em 30 de abril de 2013 

e pede autorização para dois cursos superiores de  tecnologia (Secretariado Executivo e 

o curso Gestão em Tecnologia) e o bacharelado em Contabilidade, com o objetivo de 

iniciar suas atividades em 2015.1 Usufruindo de um ótimo conceito institucional, o 

Curso Superior de Tecnologia em Secretariado foi autorizado sem a necessidade de 

visita em loco, e iniciou suas atividades acadêmicas no primeiro semestre de 2015 com 

33 alunos matriculados no turno noturno, ajustando-se às necessidades da demanda de 

alunos que trabalhavam no período diurno, coordenado pelo professor de dedicação 

exclusiva Fábio Vinícios Bérgamo. A estrutura curricular do curso foi pensada para 

garantir condições plenas de formação profissional com excelência, distribuída em 4 

eixos de formação: geral, específicas, teórico-prátrico e ético-cidadã. A matriz sugerida 

considera ainda viabilidade e sustentabilidade financeira, pessoal e de outros recursos 

do curso por meio de  componentes curriculares comuns ao curso de Administração da 

Instituição. 
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 Atos legais do curso  

Autorização: Portaria MEC n. 332, de 27 de maio de 2014, publicado no Diário 

Oficial da União em 28 de maio de 2014. 

 

 Data de início de funcionamento do curso 

26 de janeiro de 2015 

 

 

2.2.1 Missão 

 

Formar tecnólogos em secretariado executivo conscientes e qualificados ao 

exercício da profissão, capazes de exercer uma cidadania responsável, baseada em 

valores bíblico-cristãos, proporcionando seu desenvolvimento físico, intelectual, social 

e espiritual. 

 

2.2.2 Visão 

 

Consolidar-se como referência de Curso Superior de Tecnologia em Secretariado 

Executivo no Recôncavo da Bahia, com excelência nos processos de ensino, pesquisa 

extensão, desenvolvendo-se de modo sustentável em harmonia com os valores bíblico-

cristãos e estimulando uma visão organizacional ampla e empreendedora nos futuros 

secretários. 

 

2.2.3 Princípios Norteadores 

 

 Desenvolvimento equilibrado das capacidades físicas, mentais, sociais e 

espirituais do estudante, mediante o uso da racionalidade, experiência e 

revelação bíblica; 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão como princípio formativo 

essencial ao exercício e aprimoramento profissional; 

 Desenvolvimento da capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de 

estudos em cursos de pós-graduação; 

 Desenvolvimento de competências e atitudes para o exercício de uma prática 

profissional consistente, atenta às necessidades organizacionais, à cidadania 
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responsável e à sustentabilidade; 

 Fomento à produção e à inovação científico-tecnológica e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho, tendo como base a reflexão, a análise e a 

interpretação das informações; 

 Formação profissional tecnológica intencional e metódica, envolvendo 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e culturais, considerando a 

formação integral do sujeito. 

 

2.2.4 Objetivos 

 

Geral:  

Formar profissionais hábeis e empreendedores, com visão organizacional ampla, 

devidamente qualificados para a imediata inserção num contexto de mercado em 

contínua transformação, capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

estado e do país, cuja tomada de decisão baseia-se nos princípios bíblico-cristãos. 

 

Específicos:  

 

 Estimular o exercício do pensamento reflexivo, da autonomia intelectual, da 

capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico em 

Secretariado, em suas causas e efeitos, nas suas relações com o mundo do 

trabalho; 

 Oportunizar a vivência de situações didático-metodológicas que promovam o 

desenvolvimento da iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, 

abertura às mudanças, consciência das implicações e responsabilidades éticas, 

culturais e ambientais do seu exercício profissional; 

 Fomentar a leitura de diferentes textos e informações, a análise e a comunicação 

de ideias com qualidade técnica e autonomia; 

 Favorecer o desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas 

específicas da profissão para a assessoria, bem como gestão de processos de 

produção de bens e serviços, de modo a compreender e avaliar seus impactos 

sociais, econômicos e ambientais; 

 Estimular práticas de estudo individuais e coletivas, visando uma progressiva 
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autonomia para o desempenho profissional e intelectual; 

 Oportunizar sólida e ampla formação teórico-prática, que possibilite a assertiva 

tomada de decisão baseada no compromisso social, no conhecimento técnico e 

nos princípios da ética cristã. 

 

 2.2.5 Regime e modalidade do Curso 

 

 Regime: Semestral 

 Modalidade: Presencial/Tecnológico 

 

2.2.6 Número de vagas e Turnos 

 

 Vagas: 50  

 A dimensão máxima por turma: 50 

 Turno(s) de funcionamento: Noturno 

 

 

2.2.7 Forma de acesso ao curso 

 

A principal forma de acesso ao curso superior de tecnologia em Secretariado 

Executivo da FADBA ocorre da mesma forma que para os demais cursos de graduação, 

isto é, está aberto “a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

tenham sido classificados em processo seletivo” (LDB – Artigo 44 – Inciso II). O 

dispositivo do Inciso III do Artigo 3º do Decreto Regulamentador no 2.208/97, 

“destinados a egressos do ensino médio e técnico” deve ser entendido nos termos do 

prescrito pelo Inciso II do Artigo 44 da LDB. Tal processo Seletivo de Admissão ocorre 

com data prevista em calendário acadêmico da IES. É anunciado por meio de edital 

publicado em lugar próprio, atendendo à legislação vigente e amplamente divulgado nos 

meios de comunicação nos níveis regional e nacional. 

Contudo, observada a existência de vagas, também poderá ter acesso ao curso 

ingressantes nas seguintes condições: 

Portador de diploma: ingressante que, já tendo cursado uma graduação, deseja obter 

novo título. Esse ingresso, em período especificado no calendário da IES, se dá 
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mediante preenchimento de requerimento apropriado, apresentação dos devidos 

documentos solicitados e participação de Processo Seletivo próprio. 

Transferência interna: ingressante advindo de outro curso da própria IES, mediante 

solicitação de transferência e respeitados os devidos prazos e participação de processo 

seletivo. 

Transferência externa: ingressante vindo de curso superior de instituição congênere, 

procedente do mesmo curso ou curso afim, desde que devidamente autorizado ou 

reconhecido nos termos da legislação vigente. Esse ingresso se dá mediante 

preenchimento de requerimento apropriado, apresentação dos devidos documentos 

solicitados e participação em processo seletivo próprio. 

Reingresso: Configurado o abandono, para retornar ao curso o discente deve solicitar 

formalmente o retorno, que lhe será concedido conforme deliberação do Diretor 

Acadêmico. 

 

2.2.8 Carga horária total 

 

 Horas: 1854h 

 Horas/aula: 1545 

 Adequação da hora-aula (h/a) para hora relógio(h):  

A carga horária mínima do curso de Secretariado Executivo será mensurada em 

horas (60 minutos), através de atividades acadêmicas e de trabalho discente. 

Considerando as peculiaridades institucionais em relação às questões trabalhistas 

faremos a seguinte adequação: 

 Da Carga Horária Total do Curso (CHTC) retiram-se as horas destinadas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Prática Profissional Supervisionada 

(estágio), Atividades práticas profissionais e Atividades Complementares; 

 Do número obtido, multiplica-se por 50min e por 60min; 

 Subtrai-se os 50 dos 60 minutos; 

 O resultado da subtração será dividido por 60 para encontrar; 

 Este valor deverá ser dividido pelo total de semestres (períodos) do curso, a 

fim de se ter um valor referência para complementação de carga horária por 

crédito especificada e registrada nos planos de cada componente curricular 

em Espaço Diversificado, incluindo descrição das atividades específicas; 



21 

 

 O total resultante da soma entre o total de horas-aulas (h/a) com as horas de 

espaços diversificados (h) será o número carga-horária total (h) de efetivo 

trabalho acadêmico necessário ao registro e controle acadêmico.  

Nesse sentido, a explicitação dessa carga horária será descrita no Plano de cada 

componente curricular, registrada no diário on line e acompanhada pelo docente através 

da indicação de procedimentos metodológicos.  

 

2.2.9 Tempo de integralização 

 

 Mínimo: 2 anos (4 semestres) 

 Máximo: 3 anos (seis semestres) 

 

2.2.10 Conceitos do Curso 

 

Amparados no artigo 11-A da portaria normativa 40 de 29/12/2010, bem como 

pela instrução normativa nº 4 de 31/05/2013, a FADBA solicitou a autorização do curso 

de bacharelado de Ciências Contábeis e do Curso Superior de Tecnologia em 

Secretariado Executivo, com a dispensa da avaliação em loco. Assim, através do ofício 

nº 4334/2013/DIREG/SERES/MEC, de 18/12/2013, foi concedida a dispensa da 

avaliação em loco nos termos da instrução normativa nº 4 de 2013. Portanto, o curso foi 

autorizado sem necessariamente conceito preliminar. E até a presente data não houve 

visita para reconhecimento atribuindo um conceito para o curso. 
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2.2.11 Corpo Discente  

 

 

Ano 2015 2016 

Quantitativo anual 80 80 

Ingressantes 33 26 

Matriculados 36 64 

Concluintes  - 0 

Estrangeiros 1 1 

Matriculados nos estágios supervisionados - 32 

Matriculados em TCC - - 

Participantes de projetos de pesquisa 0 0 

Participantes de projetos de extensão 0 2 

Participantes de Programas Internos de 

Financiamento 

7 estagiários 

8 bolsas 100% 

6 estagiários 

3 bolsas 100% 

1 bolsa de 50% 

Bolsa de iniciação científica 0 0 

Bolsa de monitoria 0 0 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 0 2 

PROUNI 0 1 

Programa de Mobilidade Acadêmica Regional 

em Cursos Acreditados (MARCA)  

 

- 

 

- 

Ciências sem Fronteiras - - 

Programa de Educação Tutorial (PET) - - 

Pró-Saúde - - 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) 

 

- 

 

- 

Bolsas de Balcão do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.2.12 Relação de convênios e parcerias com outras organizações  


 

 Instituto Superior Adventista de Misiones (Misiones, Argentina); 

 Universidade Adventista do Paraguai – UNAPy (Asunción Paraguay); 

 Universidade Adventista de Bolívia – UAB (Bolívia); 

 Universidade Peruana Unión – UPeU (Lima, Peru); 

 Centro Universitário Adventista de São Paulo – Unasp (São Paulo); 

 Instituto Tecnológico Superior Adventista do Equador – ITSAE (Santo 

Domingo, Equador); 

 Instituto Adventista Paranaense – IAP (Paraná, Brasil); 

 Convênio Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB (Bahia, Brasil); 
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 Convênio Rotary Club de Cachoeira (Cachoeira, Bahia, Brasil); 

 Convênio com a Universidade Federal do Recôcavo da Bahia – UFRB (Cruz das 

Almas, Bahia, Brasil); 

 Convênio Hospital Adventista de Belém (Belém, Pará, Brasil). 

 Convênio Universidad Adventista de Centro America (Alajuela, Costa Rica) 

 Convenio Corporación Universitária Adventista (Medellín, Colombia) 

 Secretaria Municipal de Educação de São Félix (Bahia, Brasil) 

 Clínica Pró Saúde Integral (Bahia, Brasil) 

 Empresa Júnior/FADBA (Bahia, Brasil) 

 Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira (Bahia, Brasil) 

 Fórum Augusto Texeira de Freitas (Bahia, Brasil) 

 Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira (Bahia, Brasil) 

 Prefeitura Municipal de Cachoeira (Bahia, Brasil) 

 Universidade Federal do recôncavo da Bahia-UFRB (Bahia, Brasil) 

 

As cópias dos convênios encontram-se disponíveis no PEI (Procurador 

Educacional Institucional) da Institucional. 
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

 

3.1 PREMISSAS DO CURSO 

 

A organização didático pedagógica para o Curso de Graduação Tecnológica em 

Secretariado Executivo foi concebida considerando a evidente demanda para o 

desenvolvimento social e econômico da região em que a FADBA está inserida, mas 

sobretudo considera seu maior desafio oferecer uma educação profissional de nível 

superior que não seja apenas uma educação técnica de nível mais elevado, simplesmente 

pós-secundária ou sequencial. O elemento básico dessa organização didático-

pedagógica é proporcionar ao estudante espaços, recursos e caminhos que garantam 

uma educação profissional de nível superior fundamentada no desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico em sintonia com a realidade do mundo do trabalho, pela 

oferta de programas que efetivamente articulem as várias dimensões de educação, 

trabalho, ciência e tecnologia. Para tanto, a FADBA garante para o curso uma 

organização didático-pedagógica direcionada ao dinamismo do mercado de trabalho, 

com ênfase prática, não apenas evidenciada na ampla carga horária destinada à para 

Prática Profissional Supervisionada, com procedimentos metodológicos e avaliativos 

direcionados à situações práticas e reais em todos os componentes curriculares, mas, 

sobretudo, amparada pela política institucional de integração entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão. Políticas estas que acolhem todo o comportamento educativo institucional. 

 

3.2 POLÍTICAS DO CURSO 

 

3.2.1 De Ensino 

 

O curso de Secretariado Executivo da FADBA é planejado em função da 

vocação institucional em consonância com as tendências e demandas regionais e 

nacionais. É conduzido pelo Coordenador de Curso que, juntamente com a Coordenação 

de área, gerencia e coordena os assuntos pedagógicos do curso. As proposições 
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curriculares são acompanhadas sistematicamente pelo NDE. A cada três ou quatro anos, 

conforme natureza do curso, realizamos a atualização dos currículos, considerando, 

entre outros aspectos, as orientações curriculares nacionais, as avaliações realizadas pela 

CPA, as tendências do mundo do trabalho e as contribuições teóricas das áreas. 

O curso é desenvolvido didaticamente por meio de diversificadas práticas de 

ensino vinculadas ao mundo profissional, com ênfase na aprendizagem dos sujeitos 

comprometidos com a transformação social, preservando os valores éticos e estéticos 

que resultam no bem-estar social e dignidade humana, sempre em função dos princípios 

educativos assumidos institucionalmente. Há o fomento e o oferecimento de 

oportunidades de envolvimento dos estudantes devidamente matriculados, em 

monitorias acadêmicas, a partir da aprovação e da homologação do Diretor Acadêmico, 

reconhecendo, para tal, a idoneidade e aptidão para as atividades auxiliares de ensino e 

pesquisa. Nessas situações, a monitoria não implica vínculo empregatício e é exercida 

sob a orientação de um docente. Tais atividades seguem disposições de regulamento 

próprio, com a aquiescência do Conselho Superior, e para toda a área de ciências sociais 

aplicadas da instituição, a qual o curso de Secretariado Executivo está associado.  

Os materiais didático-pedagógicos são selecionados pelos professores e 

discutidos com os estudantes, considerando as especificidades dos componentes 

curriculares, podendo, em situações específicas, ser utilizados materiais produzidos por 

docentes, respeitando-se a questão dos direitos autorais.  

 

3.2.2 De Pesquisa 

 

O curso objetiva o desenvolvimento de profissionais comprometidos com a 

investigação ética e vivência de atividades acadêmicas oportunizadas por meio da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Assim a pesquisa é entendida pela 

FADBA como um princípio educativo e formativo, desenvolvida em duas frentes 

simultâneas: a) pesquisa no cotidiano da sala de aula; b) linhas de pesquisa e grupos de 

estudo coordenados pelo NAIPE com regulamento próprio (ver apêndice 4). Nesse 

sentido, a FADBA busca estimular no docente e discente o desenvolvimento de um 

espírito crítico, ético, inovador e comprometido com a construção do conhecimento 

científico, com o intuito também de projetar a instituição na comunidade científica. 

Dentre as ações planejadas com o objetivo de promover uma cultura institucional 
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voltada para construção do conhecimento científico e difusão das produções acadêmicas 

podem se destacar: 

 Criação de linhas de pesquisa institucionais - atualmente existem 7 linhas 

de pesquisa em atividade, com o envolvimento de discentes e docentes de 

todos os cursos da FADBA; 

 Convênio com outras instituições de ensino - a FADBA possui diversos 

convênios com instituições de ensino nacionais e internacionais, 

comprometidas com as áreas de investigação da FADBA; 

 Cursos livres – a FADBA promove cursos livres para capacitação de 

discentes e docentes, por meio de programas de educação continuada 

voltada à área da pesquisa, como, por exemplo, cursos de análise de dados 

quantitativos e qualitativos com o uso de softweres específicos (SPSS, 

Excel, entre outros); 

 Manutenção do Comitê de Ética – A FADBA mantém em pleno 

funcionamento um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP e CEUA), que preza 

pela conduta ética nos procedimentos de pesquisa com seres humanos e 

animais; 

 PIBIC/FADBA – A FADBA mantém o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC/FADBA voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do 

ensino superior. O curso de Secretariado é contemplado com 5 bolsas de 

20% do valor da mensalidade, independentemente do projeto em que o 

discente esteja envolvido. O discente ainda recebe certificação de 75 horas 

complementares para integralizar ao currículo acadêmico. O regulamento e 

critérios de acesso às bolsas e seleção são divulgados semestralmente 

conforme edital (ver apêndice 6). 

 Revistas Científicas - A FADBA possui quatro revistas que abrangem três 

áreas de concentração: Revista Formadores, que abrange a área de gestão e 

educação; a Revista Brasileira de Saúde Funcional- REBRASF, que abrange 

a área de saúde; e a FORMADORES. Cada uma dessas revistas possui corpo 

editorial próprio. Estas recebem, para publicação, trabalhos relativos à 

pesquisa de campo, revisão sistemática ou bibliográfica, e relatos de 

experiência, sendo estes últimos de pesquisadores internos ou externos. 
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 Eventos acadêmicos e científicos - São realizados anualmente, na Faculdade 

Adventista da Bahia, eventos com o intuito de formação acadêmica e 

científica, bem como de divulgação do conhecimento produzido por 

docentes e discentes. São realizados dois tipos de eventos, sendo estes: 

Salão de Iniciação Científica e Congresso Científico. Eles ocorrem 

bienalmente de modo que, a cada ano, tem-se a realização de apenas um 

deles. Para ambos os eventos são organizadas comissões científicas com o 

intuito de avaliar trabalhos a serem apresentados, bem como apontar aqueles 

que se destacaram. Uma grande parcela desses trabalhos é originada das 

linhas de pesquisa propostas pela instituição de modo que esses dois eventos 

são considerados os canais de divulgação validados. 

 Auxílio de Atualização Profissional - O Auxílio de Atualização Profissional 

é um crédito em reais disponibilizado a docentes, com a finalidade de 

atualização profissional. Esse recurso é concedido para a participação em 

atividades acadêmicas informativas e formativas (congressos; cursos e 

equivalentes) e abrange custos com inscrição, passagens, hospedagem, 

alimentação, produção de banners etc, concedidos conforme recurso 

disponível. 

 Auxílio Participação em Eventos (alunos) - O Auxílio Participação em 

Eventos é um crédito em reais, disponibilizado a discentes, com a finalidade 

de desenvolvimento acadêmico e científico. Esse recurso é concedido para a 

participação em atividades acadêmicas informativas e formativas 

(congressos; cursos e equivalentes) e abrange custos com inscrição, 

passagens, hospedagem, alimentação, produção de banners etc,  concedidos 

conforme recurso disponível. 

 Auxílio de Fomento à Pesquisa - O Auxílio de Fomento à Pesquisa visa 

oferecer aos docentes pesquisadores da FADBA a possibilidade de recursos 

a serem geridos conforme as necessidades de sua pesquisa. Estes devem ter 

projetos de pesquisa sendo desenvolvidos dentro das linhas institucionais. 

Os recursos a que se referem esse auxílio são utilizados para: realização 

e/ou participação em atividades acadêmicas de pesquisa; aquisição de 

material informativo/formativo; compra de equipamentos patrimoniáveis 

e/ou materiais de consumo para suporte e realização de pesquisas; auxílio à 
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participação em eventos para alunos ou outros professores vinculados às 

linhas de pesquisa credenciadas no NAIPE e que estejam em atividade 

regular, concedidos conforme recurso disponível. 

 Gratificação Publicação - O Auxílio Publicação consiste em um crédito em 

reais pela produção científica, que visa incentivar os docentes e 

pesquisadores da FADBA à produção e publicação de seus trabalhos de 

pesquisa, preferencialmente com a participação de estudantes. Esses 

recursos abrangem a gratificação por: resumos em anais de congresso, 

publicações em periódicos científicos, publicação de livros e capítulos de 

livros e traduções de artigo.  

 

3.2.3 De Extensão 

 

A política de extensão evidencia a vocação institucional da FADBA, refletindo 

seu compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento social e espiritual da 

comunidade acadêmica, e de seu entorno, por meio do planejamento e execução de 

programas, projetos, eventos, prestação de serviço etc. As ações de extensão são 

coordenadas pelo Núcleo de Extensão (NEXT), com regulamento próprio (ver apêndice 

3) e em permanente diálogo com os cursos de graduação, oportunizando a realização de 

parcerias e intercâmbios. Além de outros projetos e eventos de extensão institucionais 

cadastrados no NEXT como feiras e eventos. A Extensão Universitária é entendida pela 

FADBA como uma atividade acadêmica indissociável do ensino e da pesquisa, assim 

como o processo educativo, cultural e científico, que viabiliza a relação transformadora 

entre a Universidade e a Sociedade.  

A despeito dos demais projetos de extensão, os discentes de Secretariado são 

envolvidos sistematicamente a cada ano em dois grandes projetos institucionais que se 

estendem à comunidade: Feira do Empreendedor e as Formaturas Institucionais. Nesses 

eventos, os estudantes desenvolvem habilidades e competências especialmente 

relacionadas à gestão de eventos.  
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3.3 O CURRÍCULO 

 

3.3.1 Concepção Curricular 

 

O currículo (prescrito e em ação) de Secretariado Executivo comunica, 

intencionalmente, princípios e características de seu propósito educativo, tem relação 

direta com o conhecimento eleito como educativo e apresenta orientações necessárias 

para uma formação profissional restauradora e reconciliadora. É baseado em princípios, 

vivenciados por meio de situações didáticas significativas, que possibilitem o 

desenvolvimento gradual e constante de competências e atitudes do futuro 

profissional, considerando não apenas sua existência terrena como também as 

perspectivas com o transcendente e eterno. 

Para a FADBA, os princípios são a mola propulsora que justifica a existência da 

própria instituição como IES formativa, responsável por contribuir positivamente para o 

desenvolvimento do caráter dos estudantes de modo que estes, na posterior condição de 

egressos, evidenciem competências (conhecimentos, experiências, habilidades, 

destrezas, aptidões) e atitudes que possibilitem a resolução de problemas da vida 

cotidiana e da sociedade tendo como base a ética cristã. Nesse sentido, tais 

competências e atitudes deverão contribuir para o desenvolvimento e aquisição de 

níveis superiores de desempenho pessoal e profissional. O currículo de Secretariado 

Executivo reconhece que a aprendizagem, “por mais que se apoie num processo 

interpessoal e compartilhado, é sempre em última instância, uma apropriação pessoal, 

uma questão individual” (ZABALA, 1998, p. 127), onde os novos conhecimentos se 

articulam com os conhecimentos já existentes. 

 

3.3.2 Princípios Norteadores 

 

O currículo e as práticas didático-metodológicas para o Curso de Graduação 

Tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA serão selecionados e orientados 

tendo como princípios: 

a) Centralidade da cosmovisão bíblica - todas as atividades educativas partem de 

uma perspectiva bíblico-cristã, comprometida com o amor a Deus e o amor ao 

próximo. 
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b) Desenvolvimento do pensamento crítico – compreendido como pensar 

cuidadosamente sobre algo, mediados pelo questionamento, investigação, 

reflexão e argumentação. 

c) Relação teoria-prática – como um binômio indissociável, percebido nas 

práticas curriculares por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão. 

d) Consideração pelas experiências, trajetória de vida e cultura – diz respeito ao 

repertório que o estudante acumulou durante sua trajetória pessoal e estudantil, 

considerando seu contexto sociocultural.  

e) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem – implica a compreensão de 

que cada ser humano é único e, portanto, possui características singulares 

(estilo de aprendizagem, talentos e habilidades). 

f) Interdisciplinaridade e Transversalidade - a interdisciplinaridade 

compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por 

meio da prática pedagógica, sejam estabelecidas interconexões e passagens 

entre os conhecimentos através de relações de complementaridade, 

convergência ou divergência. A transversalidade a partir do cotidiano, 

estabelecendo uma relação entre o que se aprende no espaço educativo e o que 

acontece todos os dias no ambiente situado fora dele, visando fortalecer a 

dignidade humana, sendo a filosofia educacional cristã o grande eixo 

norteador.  

O atendimento a tais princípios acontecerá por meio de um planejamento 

didático-metodológico coletivo sistemático, envolvendo a participação dos estudantes 

(discussão e implementação dos planos de ensino), professores, coordenação e direção 

acadêmica (planejamento, execução e avaliação dos planos de ensino), abrangendo 

situações de aprendizagem diversificadas (individuais e coletivas, na sala de aula e em 

espaços diversificados), através de programas e ações ainda descritas neste documento.  

 

 

3.3.3 Perfil do Egresso (competências e atitudes) 

 

Direcionado pelos princípios gerais enunciados anteriormente, pelas práticas 

curriculares e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, espera-se que o 

egresso do Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA 

tenha um perfil formado por competências e atitudes pessoais, comunicativas e 

relacionais, técnico-científicas e sociopolíticas descritas abaixo. 
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 Comunicação eficaz, por meio da utilização de diferentes linguagens e idiomas, 

conforme a situação exigir; 

 Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações 

organizacionais; 

 Aplicação de normas técnicas para a construção de trabalhos e documentos 

acadêmicos em geral; 

 Administração eficaz do tempo; 

 Adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 

 Eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 

segurança, credibilidade, uniformidade e fidelidade no fluxo das informações para 

diferentes usuários; 

 Exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, 

organização, controle e direção; 

 Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 

 Visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e 

intersetoriais; 

 Gerenciamento de conflitos e resolução de problemas, tendo como base princípios 

bíblico-cristãos. 

 

Por meio do desenvolvimento de tais competências e atitudes, o curso de 

Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo pretende oferecer à sociedade um 

tecnólogo que tenha “sólidos domínios tecnológicos de seu campo de atuação, 

competente para assessorar as instituições em suas relações nacionais e internacionais, 

apto ao eficaz desempenho de múltiplas tarefas, de acordo com as especificidades da 

organização, gerenciando informações e comunicações internas e externas”
1
, com 

capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes à 

organizações pública e privada, com postura reflexiva e crítica, que fomente a 

capacidade de gerir e administrar processos e pessoas, com observância dos níveis 

graduais de tomada de decisão, capazes para atuar nos níveis de comportamento 

microorganizacional, mesoorganizacional e macroorganizacional.   

                                                 
1
 Diretrizes Curriculares de Secretariado Executivo 
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3.3.4 Organização Curricular 

 

O currículo está estruturado por período/semestres, tendo o suporte de eixos 

formativos/núcleos, de modo que sejam contempladas diferentes dimensões da 

formação profissional numa perspectiva de integralidade: teórica/prática, 

geral/específicas da profissão, cidadã/ética. Sua organização atende às Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso no que tange ao perfil do futuro profissional, aos 

objetivos de aprendizagem, componentes curriculares, temas de estudo, vivências 

interdisciplinares, atividades de pesquisa e extensão, atividades práticas, estágios e 

atividades complementares.   

 

3.3.5 Programas de estudo 

 

Os programas de estudo são elaborados a partir da concepção de ser humano, de 

conhecimento e de valores enunciadas pelos fundamentos filosóficos da educação 

adventista, tendo em vista a concretização do perfil profissional desejado, em 

consonância com as necessidades formativas da contemporaneidade. Os objetivos de 

aprendizagem consideram a necessidade do desenvolvimento de diferentes capacidades 

que formam e instrumentalizem o futuro profissional para o exercício competente, 

responsável e ético. 

Os conteúdos curriculares, tópicos/temas de estudo são selecionados em função 

dos objetivos amplos de formação e evidenciam um conceito de conhecimento que vai 

além do conhecimento intelectual e científico, pois inclui elementos cognoscitivos, 

experimentais, emocionais, de relação, intuitivos e espirituais. A aquisição do 

verdadeiro conhecimento levará o estudante à ação cidadã mais adequada. 

No Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado executivo da FADBA os 

conteúdos curriculares foram organizados de acordo com os seguintes eixos: 

 

Formação Geral – refere-se aos estudos relacionados com as ciências sociais, com as 

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

informação. Somando um total de 378h, nesse eixo encontram-se os seguintes 

componentes curriculares: Comunicação e Expressão I e II, Raciocínio Quantitativo, 

Estudos Socioculturais e Socioambientais, Metodologia do Trabalho Científico, Inglês 

Instrumental I (pré-requisito para Inglês Instrumental II) e II. 
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Formação Específica – refere-se a estudos das técnicas secretariais, da gestão 

secretarial, da administração e planejamento estratégico nas organizações públicas e 

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

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

aprofundamento da língua nacional. Com um total de 900h, fazem parte desse eixo os 

seguintes componentes curriculares do curso: Gestão Secretarial I (pré-requisito para 

gestão Secretarial II) e II, Estudos Organizacionais I e II, Psicologia Organizacional, 

Comunicação Organizacional, Princípios de Marketing, Organização, Sistemas e 

Métodos, Direito Empresarial, Direito e o Terceiro Setor, Gestão de Eventos I (pré-

requisito para Gestão de Eventos II) e II, Gestão de Projetos, Empreendedorismo, 

Gestão Documental, Relações Públicas, Relações Globais, Inglês Comercial I e II.  

Formação Teórico-Prática: refere-se às práticas em laboratórios informatizados, com as 

diversas interligações em rede, ao estágio curricular supervisionado e às atividades 

complementares, especialmente a abordagem teórico-prática dos sistemas de 

comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos. Perfazendo um total de 432h, 

nesse eixo encontram-se os seguintes componentes curriculares: Tecnologias da 

Informação e Comunicação, PPS I e II, Práticas de Texto Coorporativo e LIBRAS.  

 

Formação Ético-Cidadã: Tem a conotação de estudos integradores da formação humana 

e da ética para a vida em comunidade e serviços pautados nos princípios bíblico-

cristãos.  Com um total de 144 h, nesse eixo encontram-se os seguintes componentes 

curriculares: Indivíduo e Religião, Fundamentos Antropológicos, Relações Humanas e 

Ética Cristã. 

 

3.3.6 Flexibilidade e Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 

 

Elementos como flexibilidade, diversidade e contextualização são assumidos 

pelo curso como necessários à formação profissional, tendo em vista a necessidade de 

atender a diferentes pessoas e situações e às mudanças permanentes que caracterizam o 

mundo da sociedade da informação, garantir a atenção às necessidades de diferentes 

grupos em diferentes espaços e situações, de modo que seja possível diversificar os 
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trajetos, permitindo a constituição dos significados e o sentido à aprendizagem. 

(BERGER FILHO, 1998).  

Nesse sentido, o curso de Secretariado Executivo prevê flexibilidade no trajeto 

de formação, na medida em que há baixa incidência de pré-requisitos nos cursos e clara 

política de aproveitamento de estudos realizados em outras IES e mesmo entre os cursos 

da mesma área.  

No que diz respeito às oportunidades diferenciadas de integralização 

curricular, a FADBA, respeitando as especificidades da legislação, oportuniza aos 

discentes:  

a) a experiência em intercâmbios dentro e fora do país, tendo em vista os 

processos atuais de internacionalização. Através do PIC, estudantes, a 

partir do segundo ano de curso, que tenham interesse em conhecer 

culturas diferenciadas e organizações de outras localidades, utilizam da 

própria Rede Adventista de Ensino no Brasil e no mundo. O programa 

visa a interação entre diferentes culturas, principalmente no Brasil, tendo 

em vista a dimensão continental do país, que abarca uma diversidade 

cultural única. O programa inclui uma semana de imersão em diferentes 

faculdades da Rede Adventista, momento que é melhorado com visitas 

técnicas a empresas, palestras, aulas e programação cultural para os 

participantes.  

b) o encaminhamento para estágios extracurriculares por meio de parcerias;  

c) a opção de componentes curriculares de natureza eletiva;  

d) a verificação de extraordinário aproveitamento discente, por meio de 

provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por 

banca examinadora especial;  

e) períodos especiais de estudos (regime intensivo). 

f) atividades complementares, promovido pela IES como: seminários, 

palestras, publicações, minicursos, visitas técnicas etc. 

 

3.3.7 Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

A FADBA busca contemplar, dentro da estrutura curricular dos cursos, a 

inserção de TIC com a finalidade de instrumentalizar seus discentes nessa área. 

Particularmente a inserção e utilização das TIC é foco dos cursos tecnológicos, que 
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incluem em seus componentes curriculares uma ação intencional nesse sentido. Um dos 

desafios do Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA é 

desenvolver competências, habilidades e atitudes no discente que extrapolem o campo 

do conhecimento teórico científico, de forma dinâmica e em um curto período de tempo.  

Entende-se assim que as TICs podem ser uma grande aliada em busca de tal objetivo.  

Por isso, também tem sido foco da FADBA a inclusão desse assunto nas 

capacitações docentes com o objetivo de inserir no plano de ação de cada componente 

curricular recursos tecnológicos, simulação de situações reais que garantam fluxo da 

informação e melhor aprendizado dos discentes. 

O curso de Secretariado executivo da FADBA promove para seus discentes o 

Projeto CAPACITEC. Trata-se de um projeto voltado para a capacitação dos discentes 

de todos os períodos do curso, em que são oferecidos cursos livres sistematicamente 

(todos os semestres) com certificação de 8h. Todos os cursos são voltados para o uso de 

softwares, aplicativos ou outras ferramentas tecnológicas de uso prático e necessárias ao 

exercícios da profissão do secretariado como: software de mindmap para construção de 

pautas, atas, relatórios e apresentação em slides; software para edição de texto, para 

apresentação de slides, para construção de agendas eletrônicas simultâneas, para 

construção de planilhas e gráficos, para controle financeiro,  para cartões de visitas 

eletrônicos, entre outros aplicativos. 

Para garantir o oferecimento sistemático e variado de cursos, o projeto 

CAPACITEC tem dedicado um grande esforço para desenvolver uma parceria entre os 

cursos de tecnologia em Secretariado Executivo e de Gestão em TI da FADBA. 

Inicialmente os alunos de GTI serão divididos em grupos de 6 alunos, que preparam e 

oferecem 1 curso/oficina de ferramentas tecnológicas de 8 h, para um grupo de 6 alunos 

de secretariado. O que promove um acompanhamento personalizado ao longo do curso 

ou oficina em que as reais necessidades do discente de secretariado e GTI devem ser 

garantidas. Assim, com objetivos distintos, a parceria pode suprir as necessidades de 

ambos os grupos de discentes, garantindo capacitação para o uso e atualização de 

ferramentas tecnológicas nas tarefas de secretariado. Os cursos devem ser realizados nos 

laboratórios de informática do Curso de GTI, devido à familiaridade dos alunos do 

curso GTI com a disposição do espaço, que possui uma estrutura que possibilita um 

trabalho significativo para cursos diferentes simultaneamente. Ao longo do curso é feito 

um rodízio para que o discente de secretariado, de acordo com sua necessidade, possa 

capacitar-se e participar de pelo menos 4 dos 6 cursos oferecidos ao longo do curso.  
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Acredita-se que o trabalho conjunto entre as disciplinas do eixo de formação 

teórico-prático, o projeto CAPACITEC, o convênio com o Curso de GTI/FADBA e a 

prática profissional supervisionada possibilitam ao discente aplicar os conhecimentos 

tecnológicos e desenvolver algumas das competências desejadas para esse futuro 

secretário, como a administração eficaz do tempo e eficaz utilização de técnicas 

secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo segurança, credibilidade e 

fidelidade no fluxo das informações para diferentes usuários. 
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3.4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular descrita abaixo é resultado de análise, discussão e ajustes 

sugeridos pelos membros do NDE e colegiado de curso conforme voto nº 007/16 do 

colegiado e voto do Conselho Superior com portaria FADBA nº 005/2016. 

1ª Etapa Tipo de 

Disciplina 

Crédito  

Acadêmico 

Carga 

 Horária 

  T P Total T P  Total 

Currículo-Base        

Comunicação e Expressão I Teórica 002 001 003 036 018 054 

Indivíduo e Religião Teórica 002 000 002 036 000 036 

Raciocínio Quantitativo Teórica 003 000 003 054 000 054 

Estudos Organizacionais I Teórica 003 000 003 054 000 054 

Psicologia Organizacional Teórica 003 000 003 054 000 054 

Inglês Instrumental I Teórica 002 002 004 036 036 072 

Gestão Secretarial I Teórica 003 000 003 054 000 054 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação 

Teórica 001 001 002 018 018 036 

 TOTAL 019 004 023 342 072 414 

 

 

2ª Etapa Tipo de 

Disciplina 

Crédito  

Acadêmico 

Carga 

 Horária 

  T P Total T P  Total 

Currículo-Base        

Comunicação e Expressão II  Teórica 002 001 003 036 018 054 

Fundamentos 

Antropológicos 
Teórica 002 000 002 036 000 036 

Metodologia do Trabalho 

Científico 
Teórica 002 000 002 036 000 036 

Estudos Organizacionais II Teórica 003 000 003 054 000 054 

Inglês Instrumental II Teórica 002 002 004 036 036 072 

Organização, Sistemas e 

Métodos 
Teórica 002 000 002 036 000 036 

Gestão Secretarial II Teórica 003 000 003 054 000 054 

Comunicação 

Organizacional 
Teórica 002 000 002 036 000 036 

Direito Empresarial  Teórica 002 000 002 036 000 036 

 TOTAL 020 003 023 360 054 414 

 

3ª Etapa Tipo de 

Discipli-

na 

Crédito  

Acadêmico 

Carga 

 Horária 

  T P Total T P  Tota

l 
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Currículo-Base        

Empreendedorismo Teórica 003 000 003 054 000 054 

Relações Humanas Teórica 002 000 002 036 000 036 

Direito e o Terceiro Setor Teórica 002 000 002 036 000 036 

Gestão de Eventos I Teórica 002 000 002 036 000 036 

Gestão de Projetos Teórica 003 000 003 054 000 054 

Inglês Comercial I Teórica 004 000 004 072 000 072 

Estudos Socioculturais e 

Ambientais 

Teórica 002 000 002 036 000 036 

Princípios de Marketing Teórica 003 000 003 054 000 054 

LIBRAS  Teórica 001 001 002 036 000 036 

 SUB 

TOTAL  

022 001 023 396 018 414 

PPS I Prática 000 009 009 000 162 162 

 TOTAL 022 010 032 396 180 576 

 

 

 

 

 

 

4ª Etapa Tipo de 

Disciplina 

Crédito  

Acadêmico 

Carga 

 Horária 

  T P Total T P  Total 

Currículo-Base        

Relações Globais Teórica 002 000 002 036 000 036 

Inglês Comercial II Teórica 004 000 004 072 000 072 

Gestão Documental Teórica 002 000 002 036 000 036 

Gestão de Eventos II Teórica 002 000 002 036 000 036 

Ética Cristã Teórica 002 000 002 036 000 036 

Relações Públicas Teórica 002 000 002 036 000 036 

Práticas de Texto 

Coorporativo 

Prática 000 002 000 000 036 036 

 SUB 

TOTAL 

014 002 016 252 036 288 

PPS II Prática 000 009 009 000 162 162 

 TOTAL 014 011 025 252 198 450 

       1854 

  

Ver Fluxograma e Perfil de Formação (anexo I) com as conexões entre 

princípios, objetivos do curso, competências e atitudes do egresso, eixos formativos e os 

componentes curriculares. 
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3.5 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

  

As ementas do curso de graduação tecnológica em Secretariado Executivo serão 

apresentadas no Anexo II, bem como a bibliografia do curso. 

 

3.6 O PLANEJAMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

  

O planejamento é uma oportunidade de aperfeiçoar as práticas pedagógicas, de 

modo que sejam priorizados processos que enfatizem o desenvolvimento de 

aprendizagens autônomas e impulsionem o trabalho de aprendizagem colaborativo. No 

curso, o planejamento é concretizado por meio de planos (de trabalho, de ensino), os 

quais são discutidos e socializados entre coordenação, professores e estudantes e 

retroalimentados por processos de regulação e autorregulação da aprendizagem. 

 No contexto da prática docente, o planejamento é compreendido como um ciclo, 

ampliado segundo o movimento teoria-prática-teoria, resultado de um conjunto de 

decisões pedagógicas, capazes de orientar o professor na condução do trabalho em sala 

de aula, como um roteiro da narrativa docente (ARAUJO, 2010).  

 

3.7 PROCESSOS DE ENSINAGEM 

  

A aprendizagem baseada em princípios tem como percurso formativo o 

desenvolvimento gradual de competências e atitudes, rompendo com a fragmentação do 

conhecimento e a falsa dicotomia entre ensino e aprendizagem. Nesse sentido, propõe-

se a pensar em processos de ensinagem, onde estão presentes tanto a ação de ensinar 

quanto a de apreender, em processo contratual, de parceria deliberada e consciente entre 

o professor e o estudante. Fazem parte desse processo, portanto, a leitura e a reflexão 

atenta da realidade vigente e a realização de um trabalho pedagógico que possibilite aos 

estudantes o enfrentamento dos contextos e situações reais por meio de sua participação 

crítica, criativa e científica. 

 

3.8 A METODOLOGIA E AS PRÁTICAS DIDÁTICAS 

   

A metodologia e as demais práticas didáticas são eleitas em virtude das 

concepções de currículo assumidas pela FADBA. Nesse sentido, opta-se pela adoção de 
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metodologias ativas, centradas no desenvolvimento de competências e atitudes para a 

vida, que favoreçam aprendizagens duradouras e significativas, enfatizem a autonomia 

do sujeito e o trabalho de aprendizagem cooperativa.  

 As práticas didáticas, dentro desse modelo metodológico, são diversamente 

concretizadas por meio de: a) resolução de problemas (reais e simulados); b) 

desenvolvimento de projetos e proposições investigativas; c) experimentos em 

laboratórios; d) experiências de campo; e) produção de materiais (tecnológicos e 

pedagógicos); f) estudos de casos de ensino; g) estudos dirigidos; h) perguntas; i) 

simulações; j) TICs integradas. 

 Nesse sentido, os estudantes experimentarão situações de aprendizagem que 

envolvam: a) escuta e fala; b) leitura; c) escrita; d) vivências; e) reflexão, alternando 

entre atividades individuais, em pares e em grupos. 

 

3.8.1 Práticas Didáticas Diferenciadas 

 

A utilização dessas diferentes metodologias permite que o conteúdo explorado 

nas aulas teóricas possa ser enriquecido com diferentes experiências sensoriais, 

proporcionando aos alunos um processo de aprendizagem diferenciado com uma 

construção dialética entre a teoria e a prática e a possibilidade de associação de 

conteúdos a diferentes situações.  

As práticas pedagógicas são planejadas previamente no Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e no colegiado do curso e implantadas depois de um extenso debate 

entre os docentes, que por sua vez também apresentam inovações para a melhoria no 

processo de ensino-aprendizagem, de modo que o estudante desenvolva competências 

profissionais compatíveis com as necessidades da sociedade. Tais inovações podem ser 

percebidas nos seguintes instrumentos utilizados no curso de Administração:  

 

 Empresa Júnior - uma empresa de consultoria empresarial que atua na região 

sob a supervisão de um professor tutor, realizando consultorias, pesquisas, 

treinamentos e palestras em diferentes organizações e que mantém em sua 

estrutura a possibilidade de participação de alunos de todos os cursos da 

FADBA. A Empresa Júnior oferece aos estudantes e instituições parceiras um 

portfólio interdisciplinar em cinco áreas: Gestão de Pessoas e Psicologia 

Organizacional – GPPO, Gestão de Marketing Estratégico – GME, Gestão 
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Contábil e Financeira – GCF, Gestão Estratégica e Processos Organizacionais – 

GEPO, Gestão em Saúde Corporativa – GSC. 

 Feira do Empreendedor - um evento aberto à comunidade local em que os 

estudantes do 5º período de ADM, 3º período de Secretariado, Gestão da 

Tecnologia da Informação e de Ciências Contábeis apresentam 

empreendimentos com propostas inovadoras e, durante 30 dias, podem 

comercializar seus produtos e serviços dentro do campus, alinhando o 

conhecimento teórico e prático. Nesse evento, os estudantes de Secretariado 

atuam na gestão e organização de todo o evento em geral, tendo como suporte os 

componentes curriculares PPS I e Gestão de Eventos I. 

 Atividades de aplicação – cada componente curricular garante em seu plano de 

ação uma atividade de aplicação. O objetivo é aproximar o estudante da 

realidade regional e ajudar na promoção da prática interdisciplinar e da 

transdisciplinaridade, bem como a articulação entre teoria e prática, a motivação 

e a contextualização dos conteúdos curriculares. 

 Temas Profissionais em Secretariado – a cada semestre é promovido um 

encontro para todos os alunos do curso com palestras, mesa redonda ou oficinas 

que contemplem temas e desafios atuais da profissão do secretário executivo, 

que estimule uma reflexão crítica da profissão e agregue valor aos conteúdos 

abordados pelos componentes da matriz curricular. 

 Aulas Práticas em Laboratórios Específicos - indispensáveis ao processo de 

experimentos e de efetivação da práxis. 

 Visitas Técnicas – o curso promove visitas técnicas na sede de grandes 

instituições, com evidente organização, proporcionando ao estudante uma visão 

real do profissional de secretariado em pleno exercício de suas atividades. As 

visitas também favorecem as diversas conexões entre o conteúdo recentemente 

visto em sala de aula e o mundo do trabalho.  

 Formaturas Institucionais – os estudantes de Secretariado tem a oportunidade de 

participar da organização e gestão das formaturas institucionais a cada fim de 

semestre par. Uma oportunidade a mais para aplicar os conhecimentos 

adquiridos e desenvolver as competências e atitudes proposta pelos componentes 

curricular Gestão de Eventos, PPS I e II. 
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 Simulação – componentes curriculares isoladamente ou combinado a outros 

componentes, promovem atividades de simulação a partir de um estudo de caso. 

A análise e solução do problema apresentado no caso é acompanhada e discutida 

com o uso de ferramentas tecnológicas que viabilizem e garantam o fluxo da 

comunicação como a videoconferência. 

 Núcleo de Pesquisa do Recôncavo - os estudantes são estimulados a 

participarem do núcleo de pesquisa, que é estruturado em 4 áreas de 

concentração e que desenvolve pesquisas em todo o recôncavo com o apoio de 

agências de fomento e parcerias com outras IES; 

 Programa de Intercâmbio Cultural (PIC) - O PIC destina-se a estudantes a 

partir do segundo ano de curso que tenham interesse em conhecer culturas 

diferenciadas e organizações de outras localidades, utilizando-se da Rede 

Adventista de Ensino, no Brasil e no mundo. O programa visa a interação entre 

diferentes culturas, principalmente no Brasil, tendo em vista a dimensão 

continental do país que abarca uma diversidade cultural única. O programa 

consiste em uma semana de imersão em diferentes faculdades da Rede 

Adventista, momento que é melhorado com visitas técnicas a empresas, 

palestras, aulas e programação cultural para os participantes.  

 Programa de monitorias – são disponibilizadas 10 bolsas de monitoria a cada 

semestre para os cursos de ciências sociais aplicadas, ao qual o curso de 

secretariado executivo pertence. Cada bolsa corresponde ao valor de 20% da 

mensalidade. Os critérios para inscrição e seleção dos alunos são definidos em 

edital próprio (ver apêndice 7), divulgado com data definida em calendário 

acadêmico. 

 

3.9 PRÁTICA PROFIFISSIONAL SUPERVISIONADA 

 

Como curso de graduação tecnológica, considera-se que a Prática Profissional 

Supervisionada (PPS) tem posição de destaque e essencial para a formação do aluno. 

Tal prática é constituída por atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao discente, através da participação em situações reais de vida e 

trabalho, sendo desenvolvidas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, sob a responsabilidade e coordenação da FADBA. A PPS, 
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que possui regulamento próprio (ver anexo III), tem caráter formativo e individual, é 

prevista na estrutura curricular do curso através dos componentes curriculares PPS I e 

PPS II. 

A política de prática profissional para o curso de graduação tecnológica em 

Secretariado Executivo está respaldada nos documentos e determinações legais 

pertinentes ao estágio supervisionado e estabelece que sejam seguidas as orientações 

contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Em sua dimensão pedagógica, um 

programa de prática profissional supervisionada assume o caráter de estágio e integra 

ensino, pesquisa e extensão, desenvolve e produz conhecimentos na perspectiva de 

formar um profissional capaz de atuar na realidade de forma inquiridora e 

transformadora.  

PPS do curso de secretariado executivo assume que o coordenador deverá ser 

eleito pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e trabalhará conjuntamente com o 

professor que irá ministrar o componente curricular PPS I e PPS II, presente na 3ª 

(terceira) e 4º (quarta) etapa da matriz curricular do curso, podendo ambas as funções 

ser exercidas pela mesma pessoa. Define ainda que as instituições concedentes devem 

estabelecer convênio legal com a FADBA para que PPS possa ser desenvolvida com 

espaço e tempo apropriado.  

No que tange à atividade de prática profissional supervisionada são delimitadas 

as atribuições de cada um dos participantes no processo, como segue: 

FADBA: Coordenar a expedição e assinatura de convênios ou acordos com entidades 

receptoras de estágio; validar a realização dos estágios. 

 

Professor de PPS I e PPS II e/ou Coordenador do Estágio:  

 estabelecer formalmente os convênios/termos entre o curso de Secretariado 

Executivo da FADBA e as instituições/organizações concedentes, e manter 

vigilância com relação a tais aspectos legais; 

 discutir e socializar os documentos regulatórios e comprobatórios da PPS 

(regulamento, protocolo de acompanhamento, o termo de compromisso, o 

manual da PPS com o roteiro do Relatório final etc.); 

 acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do estudante, por meio de 

reuniões periódicas e presenciais; 
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 manter contato com o supervisor do estudante na organização onde este 

realiza a prática profissional; 

 decidir com a coordenação geral do Curso e professores-orientadores 

medidas a serem tomadas, referentes a problemas surgidos durante a 

realização do Estágio; 

   avaliar o desempenho dos estudantes na PPS; 

 reunir periodicamente os professores dos componentes curriculares que 

estruturam as áreas de estágio, para avaliação e replanejamento das 

atividades práticas; 

 sugerir medidas que visem o aprimoramento das atividades de PPS; 

 convocar e dirigir reuniões com o NDE, com vistas à melhoria no processo 

pedagógico. 

Coordenador do Curso:  

 avaliar o funcionamento do programa de estágio, buscar novas parcerias, 

gerenciar as partes para que o processo tenha fluidez.  

 

Supervisor: 

 assinar o protocolo de acompanhamento (com periodicidade estabelecida 

pelo coordenador da PPS), que comprova a natureza, a execução e a carga 

horária das atividades da PPS realizadas pelo estudante. 

Discente:  

 Desenvolver suas atividades de prática profissional (estágio) dentro dos 

padrões éticos da Faculdade Adventista da Bahia e segundo o regulamento;  

 acatar as determinações contidas nesse regulamento, nos Projetos de 

Estágio, no manual da PPS e demais orientações da Coordenação e do 

Professor de PPS I e PPS II; 

 comparecer à instituição indicada pela coordenação de Estágio, onde 

desenvolverá as atividades educativas nos dias e horários previamente 

fixados; 

 cumprir integralmente as horas de atividades previstas no projeto 

pedagógico de Curso; 
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 discutir com a coordenação de estágio as dificuldades surgidas durante a 

realização do estágio; 

 elaborar e apresentar todos os requisitos e documentos comprobatórios 

solicitados no prazo acordado; 

 estar regularmente matriculado no Curso e no período em que o Estágio 

aparece como disciplina/atividade curricular; 

 fazer permanente autoavaliação do trabalho desenvolvido, tendo em vista o 

constante aprimoramento das atividades de Estágio; 

 não divulgar para terceiros dados observados ou informações fornecidas 

pela instituição/organização de estágio; 

 observar as normas e regulamentos da instituição/organização em que 

estagiará, prezando pela ética e discrição profissionais; 

 preparar e realizar as atividades de estágio previamente definidas; 

 comprovar sua prática profissional na instituição/organização, devendo essa 

ser realizada por meio de documento oficial, assinado pelo seu superior 

direto na organização de vínculo (quando voluntário), contrato de estágio 

(quando estagiário) ou carteira de trabalho e previdência social (quando 

empregado registrado). 

 Para a conclusão do curso, a cada estudante é obrigatória a integralização da 

carga horária total do estágio (324h) prevista na estrutura curricular do curso. O que 

garante um compromisso do curso em oferecer uma formação com ênfase prática aos 

seus discentes. Como produto final do estágio, espera-se que o estudante tenha a 

oportunidade de vivenciar o dia-a-dia de um profissional de secretariado executivo 

dentro de uma organização e tenha a capacidade de avaliar suas condições e 

desempenho. Esta análise é externalizada através de um relatório de estágio, entregue 

pelo discente e assinado pelo professor de PPS I e PPS II/ou coordenador do estágio. As 

orientações para construção do relatório de estágio são disponibilizadas para o discente 

no Manual do Aluno (ver anexo V). 

 

3.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

No curso de graduação tecnológica em Secretariado Executivo, as Atividades 

Complementares, que possui regulamento próprio (ver anexo IV),  constituem-se num 
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conjunto de práticas acadêmicas e profissionais apresentadas sob múltiplo formato, de 

livre escolha do estudante e terão carga horária total de 100h (cem horas) a serem 

cumpridas obrigatoriamente ao longo do curso, de acordo com o que estabelece a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Secretariado Executivo e seus complementos. 

Entende-se que tais atividades atendem aos princípios da flexibilidade, 

contextualização, e transdisciplinaridade, objetivando o enriquecimento curricular, 

científico e cultural, de modo a oportunizar uma formação pessoal e profissional 

compatível com as necessidades da contemporaneidade. 

Tais atividades, mesmo que fora do ambiente escolar, terão caráter teórico-

prático de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, por meio 

da realização de atividades as mais diversas, mas não se confundindo com a prática 

profissional supervisionada (o estágio curricular). Essa política se consubstancia tanto 

na promoção de cursos, encontros, eventos, projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 

científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, disciplinas oferecidas em outras instituições de ensino e demais atividades 

na Instituição, ou fora dela, caracterizando-se também numa oportunidade de 

complementar sua formação.  

 

3.11 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE 

DESENVOLVIDAS  

 

A FADBA através do regulamento da Secretaria Geral de Curso estabelece que: 

 A solicitação de aproveitamento de estudos será protocolada e encaminhada ao 

Coordenador de Curso, acompanhada da seguinte documentação:  

I - requerimento do interessado indicando a(s) disciplina(s) em que deseja 

aproveitamento;  

II - comprovante do reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso de 

origem;  

III - histórico acadêmico original em que conste(m) a(s) disciplina(s) objeto da 

análise;  
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IV - cópia do programa ou do plano de ensino da disciplina ou das disciplinas 

cursadas, devidamente identificadas e compatíveis com o histórico escolar, 

carimbadas pela instituição de origem.  

V – ficha de Aproveitamento do respectivo curso.  

 Os documentos oriundos de instituições estrangeiras deverão estar obrigatoriamente 

acompanhados das respectivas traduções oficiais em português.  

 A concessão de dispensa de disciplina por aproveitamento de estudos determina o 

cancelamento da matrícula em disciplina.  

 Poderão ser aproveitados componentes curriculares cursados em graduações e pós-

graduações.  

 São consideradas equivalentes, para fins de aproveitamento de estudos, as disciplinas 

que tenham valor formativo igual ou semelhante àquelas do currículo do curso de 

graduação da FADBA.  

 Somente será possível o aproveitamento quando a disciplina cursada apresentar valor 

formativo igual ou superior a 75% do oferecido na disciplina da FADBA, 

condicionada realização de complementação de estudos.  

 Na hipótese de a disciplina cursada apresentar carga horária inferior à exigida em 

disciplinas oferecidas na FADBA, o aluno deverá fazer a pedido da coordenação de 

cursos complementação de carga horária para efeito de integralização curricular. 

Faculdade Adventista da Bahia Mantida pela Instituição Adventista Nordeste 

Brasileira de Educação e Assistência Social Rodovia BR 101, Km 201, Estrada de 

Capoeiruçu, s/n C. Postal, 18 Cachoeira – BA CEP: 44300-000 Tel. (75)3425-8000 

Regulamento da Secretaria Geral de Cursos - FADBA Página 14.  

 O aluno com Extraordinário Aproveitamento de Estudos em uma língua moderna ou 

antiga, vernácula ou estrangeira, por motivo de residência em país estrangeiro ou 

realização de cursos livres ou estudos independentes, poderá solicitar através de 

requerimento, dentro dos prazos fixados pelo calendário acadêmico, a realização de 

um exame de nivelamento. 

 

3.12 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Não previsto, tendo em vista o caráter profissional do curso. 
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3.13 SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE 

 

A política de atendimento ao discente da FADBA se propõe a investir nos 

processos seletivos, no acompanhamento durante o percurso de formação, na concessão 

de bolsas pela instituição. Assim, orienta-se pelos seguintes compromissos:  

3.13.1 Secretaria Acadêmica – fornecimento de informações e orientações sobre 

registros acadêmicos, publicação de avisos e editais de interesse dos estudantes e 

fornecimento de documentação solicitada, conforme normas regimentais. Com uma 

senha pessoal, todos os estudantes de Secretariado Executivo tem acesso aos dados e 

registros acadêmicos pessoais. 

. 3.13.2 Coordenação de Curso – atendimento e orientação dos estudantes, de acordo 

com as diretrizes de cada curso.    

3.13.3 Corpo Docente – acompanhamento dos estudantes nas questões pedagógicas e 

em outras que possam interferir na vida acadêmica.  

3.13.4  Núcleo de Apoio ao Estudante  
 

A direção acadêmica, orientada pela última avaliação da CPA, instituiu em 31 de 

março de 2016, com voto de portaria FADBA nº 007/2016, o núcleo de apoio ao 

estudante que desenvolve todos os documentos regulatório e o planejamento de suas 

atividades, objetivando apoio ao discente com necessidades especiais (físicas psico-

emocionais) e ao discente oriundo de outros países. O Núcleo atua em três áreas 

especificas: 

- Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAPP) que destina-se ao 

acompanhamento e à orientação do discente, de modo que permita equacionar 

possíveis conflitos pertinentes aos processos da aprendizagem. 

- Núcleo de apoio ao estudante estrangeiro 

- Núcleo de acessibilidade que destina-se a apoiar e desenvolver soluções 

disponíveis ao discente portador de necessidades especiais.  

3.13.5 Pastoral Universitária – objetiva a assistência religiosa, moral e espiritual, 

prestada por profissional devidamente qualificado.  

3.13.6 Programa de Reorientação à Aprendizagem (PROAP) - é oferecida aos 

discentes ingressantes oriundos do Ensino Médio a opção de participar das atividades de 
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nivelamento, onde são considerados os conteúdos básicos e essenciais para o bom 

desempenho em áreas específicas;  

3.13.7 Apoio financeiro – acontece através de: a) Programa de Financiamento 

Estudantil – FIES, que permite o estudo a estudantes sem condições de arcar com os 

custos de sua formação profissional; b) Programa Universidade para Todos – ProUni, 

criado pelo governo federal, que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em 

instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior; c) estímulo 

à permanência através de bolsas de estudo; d) programa de monitoria com 

regulamentação própria.  

3.13.8 Ouvidoria – possui a função de contribuir para o desenvolvimento institucional 

e defender o compromisso ético no âmbito acadêmico da FADBA, ensejando uma 

maior qualidade dos serviços oferecidos e do atendimento prestado.  

3.13.9 IDEC – área que capacita estudante através de cursos e estratégias para sua 

autosustentação financeira.  

Além das ações voltadas para os interesses dos discentes, a FADBA realizará o 

acompanhamento de egressos efetivado através do Núcleo de Acompanhamento de 

Egressos – NAE, que tem como objetivo identificar a condição do egresso diante do 

mercado de trabalho e acompanhar o seu desempenho na carreira profissional. O 

programa incluirá o cadastramento dos discentes formados, a manutenção de seus dados 

em um site específico, a elaboração de questionários, pesquisa de campo, tratamento e 

integração dos dados. 

3.13.10 Instituto de Idiomas 

 

O Instituo Missionário de Idiomas ( IMI) oportuniza aos estudantes da FADBA 

o aprofundamento acadêmico em língua estrangeira (Inglês), de modo que a formação 

profissional seja compatível com as exigências do mercado no que tange a 

comunicação, visto que historicamente a escola básica no Brasil tem sido ineficiente na 

aprendizagem de outros idiomas. Para tanto, os estudantes podem se inscrever nos 

cursos oferecidos em turmas organizadas em diferentes turnos letivos. Os cursos 
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oferecidos são subsidiados parcialmente pela FADBA, facilitando dessa maneira o 

acesso e a permanência dos discentes.  

 

3.14 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO –

APRENDIZAGEM  

  

A avaliação da aprendizagem envolve todas as dimensões do ser - física, mental, 

social e espiritual - numa perspectiva dialógica entre processo-resultado, permitindo-se 

uma abordagem qualitativa e quantitativa, visto sua interdependência. A intenção 

educativa da avaliação da aprendizagem é procurar alcançar sempre o melhor processo e 

o melhor resultado possível. A avaliação deixa de entender-se como um fim do processo 

de ensino-aprendizagem para se transformar em uma busca da compreensão do 

conhecimento e também em uma oportunidade para adquirir novas compreensões. 

Dentro dessa perspectiva, a avaliação sistemática da aprendizagem potencializa o 

aumento das capacidades e habilidades, da motivação, da autoconfiança do educador e 

do educando e das responsabilidades pela própria aprendizagem.  

Na FADBA, o sistema de avaliação da aprendizagem é compreendido como 

parte integrante do processo de formação do futuro profissional de modo a oportunizar 

aos estudantes as melhores aprendizagens. Nesse sentido, é composta por um conjunto 

de procedimentos dentro do processo educativo, planejados a cada semestre letivo e 

discutidos com os estudantes em cada componente curricular.  

Do ponto de vista regimental (ver regimento no Apêndice I), a avaliação do 

rendimento acadêmico acontece a partir dos seguintes critérios:  

 Realizada por disciplina (componente curricular), incidindo sobre a 

frequência e aproveitamento; 

 A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, é permitida apenas 

aos discentes matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas; 

 Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina (componente curricular) o discente que não obtiver a 

frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) das aulas e 

demais atividades programadas; 

 A verificação e registro de frequência é de responsabilidade do docente, 

sendo realizada em diário on line, e seu controle, da secretaria; 
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 O discente convocado para integrar o Colegiado de Sentença em Tribunal 

do Júri, prestar Serviço Militar obrigatório ou Serviço da Justiça Eleitoral, 

assim como portadores de doenças infectocontagiosas e gestantes têm 

direito a atendimentos especiais na forma da legislação em vigor;  

 O aproveitamento acadêmico é aferido através do acompanhamento 

diagnóstico e contínuo do discente nas atividades realizadas ao longo do 

período letivo e dos resultados por ele obtidos nos exercícios e avaliações 

escritos; 

 No período letivo, que compreende todo o semestre, o docente deverá 

aplicar, no mínimo, duas avaliações escritas;  

 Além das duas avaliações escritas, será aplicado pelo docente, 

semestralmente, um instrumento avaliativo de cunho substitutivo, tendo por 

finalidade compensar uma nota inferior a sete (7,0) ou atividade avaliativa 

em que o discente, comprovadamente, não pôde comparecer. A avaliação 

será aplicada na forma de prova escrita; 

 As notas serão graduadas de zero a dez pontos, permitindo-se o 

fracionamento decimal do inteiro; 

 A nota do discente em cada disciplina, verificada ao término do período 

letivo, será o resultado da soma entre as notas obtidas nos resultados de 

verificação de aproveitamento; 

 Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por 

cento e cumprimento das demais atividades acadêmicas, é aprovado o 

discente que obtiver nota de aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) 

pontos, como resultado do período; 

 Com o objetivo de recuperação da aprendizagem é concedido ao discente, 

na última semana do calendário acadêmico de cada semestre, a oportunidade 

de realizar uma prova substitutiva, que possibilita substituir a menor nota 

entre as avaliações individuais e escritas de cada disciplina ou repor alguma 

avaliação individual não realizada (assumindo caráter de segunda chamada); 

 O discente reprovado por não ter alcançado a frequência ou o resultado 

mínimo já preestabelecido e exigido para o período, mesmo após a 

realização da prova substitutiva, repetirá a disciplina, sujeito, por ocasião da 
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repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento 

estabelecidas no Regimento.  

 

 

3.14.1 Prova Interdisciplinar 

 

 

No curso de graduação tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA, há 

um instrumento denominado “Prova Interdisciplinar”. Esta prova tem dois objetivos: 

 Integrar os temas das disciplinas do semestre, ajudando a ter uma visão holística 

daquilo que foi aprendido em sala; 

 Preparação do aluno para processos seletivos de alta complexidade e para 

concursos públicos. 

 

A Prova Interdisciplinar é realizada sempre em um domingo. Todos os 

procedimentos são do tipo “concurso”, com caderno de provas, tempo mínimo e 

máximo de resolução e preenchimento de gabarito, por exemplo.  A nota da Prova 

Interdisciplinar corresponde a 20% da nota final de todas as disciplinas. Os professores 

devem enviar as questões da prova com antecedência, com data determinada pela 

coordenação da prova e previamente estabelecida em calendário acadêmico (decidida 

pela Direção Acadêmica da FADBA). As questões são analisadas e revisadas pelo NDE, 

sendo passíveis de requisição para reformulação por parte do professor e posterior 

anulação. Assim que corrigidas, as notas são direcionadas aos professores, para que 

possam lançá-las em seus diários e, posteriormente, divulgadas aos alunos. 
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4 CORPO DOCENTE 

 

4.1  COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE  

 

O corpo docente de Secretariado Executivo é formado por especialistas, mestres e 

doutores, possuindo formação compatível com a proposta curricular, conforme explicitado a 

seguir:  

Professor 
Titula-

ção 

Regime  

Trabalho 

Processo 

Formação 

Forma-

ção 

Inicial 

Tempo 

docência na 

IES 

Tempo de 

docência 

no ES 

Tempo 

de 

docên-

cia na 

educaçã

o básica 

Produ-

ção 

cient., 

cul., 

art. ou 

tec. nos 

últimos 

3 anos 

André 

Marocci Rivas 

Esp. DE Mest. Ciências 

Contábeis 

e 

Teologia 

10 anos 1 ano 28 anos 0 

Dalila Chaves 

Rodrigues 

Mendes 

Esp. Horista Mest. Pedagogia 2 anos 2 anos - 0 

Daniella 

Barbosa Silva 

Mestre Horista Não  Secretaria

do 

Executivo 

6 meses 6 meses 6 meses 10 

Daniel 

Gouveia 

Mestre Horista Não Direito 2 anos 2 anos - 1 

Danilo Souza 

de Oliveira 

Mestre Horista Não  Administr

ação 

2 anos 3 anos - 4 

Fábio 

Madureira 

Garcia 

Esp. Horista Mest. Administr

ação 

2,5 anos 4 anos - 5 

Tarciso de 

Figueiredo 

Palma 

Mestre Horista Não Saúde 

Coletiva 2,5 anos 3 anos - 
6 

Wilma Raquel 

Barbosa 

Ribeiro 

Doutora DE Não Psicologia 9 anos 12 anos - 2 

Ivo Gonzalez 

Júnior 

Mestre DE Dout. Administr

ação 

10 anos 10 anos - 9 

Jandimar 

Bergamo 

Esp. DE Não Lic. Física 25 anos 10 anos 25 anos 0 

Jean Magno 

do Ouro 

Esp. DE Mest. Eng. 

Produção 

7 anos 7 anos 5 anos 6 

Jezreel Santos 

de Melo 

Mestre DE Não Matemátic

a 

10 anos 10 anos 11 anos 6 

Maria Rita 

Barbosa 

Mestre Horista Dout. Letras 3 anos 8 anos 17 anos 1 

Orlando 

Souza do 

Lago 

Esp. Horista Mest. Ciências 

Contábeis 

6 anos 10 anos - 0 

Rita de Cássia 

Correia Borja 

Mestre Horista Dout. Secretaria

do 

2 ano 1 ano 1 ano - 

Selena 

Castelão 

Rivas 

Doutora DE Não Pedagogia 16 anos 16 anos - 5 

Rafaela Seidel Esp. Horista Esp. Letras 3 anos 6 meses 3 anos - 
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Professor 
Titula-

ção 

Regime  

Trabalho 

Processo 

Formação 

Forma-

ção 

Inicial 

Tempo 

docência na 

IES 

Tempo de 

docência 

no ES 

Tempo 

de 

docên-

cia na 

educaçã

o básica 

Produ-

ção 

cient., 

cul., 

art. ou 

tec. nos 

últimos 

3 anos 

Marcelo 

Torres 

Mestre DE Não Teologia 11 anos 1 ano 17 anos - 

Larisse Santos Mestre Parcial Não Administr

ação 

3 meses 12 anos - 3 

Márcia 

Carneiro 

Esp. Horista Não Secretaria

do 

Executivo 

Bilíngue 

3 meses 3 meses - - 

Pedro Botizini Mestre Parcial Dout. Direito 3 meses 5 anos - 3 livros, 

27 

artigos 

jornais e 

16 

resumos 

QUADRO 

CONSOLIDA

DO 

Doutore

s 
Mestres 

Especialista

s 

Dedicação 

Exclusiva 

Em 

formação 

Formação 

na área 

  

2 11 8 8 10 3   

9,5 % 52,4% 38,1% 38,1% 47,6 % 14,3%   

¹Para o primeiro semestre de 2016 

 

4.2 PERFIL DOCENTE 

 

Na FADBA o professor deve evidenciar capacidades pessoais, técnicas, comunicativas 

e relacionais, científicas e sociopolíticas, a saber: 

Pessoais 

 Postura docente em consonância com os princípios filosóficos da Instituição. 

 Imagem realista de si mesmo, conhecendo suas necessidades, limites e potencialidades. 

 Equilíbrio emocional. 

Técnicas 

 Conhecimento do currículo do curso, suas áreas implicadas, agindo como gestor do 

conhecimento. 

 Planejamento dos processos de ensino de maneira participativa. 

 Utilização de metodologias de ensino com vistas à autonomia discente. 

 Aplicação de procedimentos de avaliação adequados aos objetivos propostos pelo curso e 

componente curricular. 

Comunicativas e relacionais 

 Relacionamento interpessoal positivo. 

 Respeito à individualidade e à diversidade. 
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 Espírito de sociabilidade, imparcialidade e entusiasmo. 

 Resolução de conflitos. 

Científicas 

 Conhecimento de sua área de atuação, investindo no contínuo aperfeiçoamento, a partir do 

envolvimento em práticas de produção e socialização da pesquisa. 

 Compartilhamento do conhecimento de forma contextualizada e interdisciplinar. 

 Fomento à curiosidade intelectual, espírito crítico, discernimento e autonomia. 

Sociopolíticas 

 Disposição para promover aprendizagem social, desenvolvendo uma visão de mundo, 

sociedade, cultura e educação baseado numa cosmovisão bíblico-cristã. 

 Consciência das implicações do trabalho docente para elevação da qualidade do ensino 

superior. 

 

4.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

  

O NDE do curso de Secretariado Executivo é composto por 5 (cinco) docentes e 

coordenador de curso.  Possui regulamento próprio (ver apêndice II) e reúne-se a cada 2 

meses, de maneira sistemática. Cabe ao NDE planejar, discutir, acompanhar e propor 

melhorias para o curso a partir de seu PPC, adotando a atitude de avaliação permanente 

sempre rumo ao aperfeiçoamento das práticas educativas e seus encaminhamentos. Os 

integrantes¹ são: 

 

Quadro de composição do NDE 

Nome Titulação Formação 

Acadêmica 

Experiênci

a Docente 

no 

Magistério 

Superior 

Regime de 

Trabalho 

Tempo de 

permanência 

sem 

interrupção 

Jezreel Santos de 

Melo² 

Mestre Matemática 10 anos  Dedicação 

Exclusiva 

10 anos 

Daniella Barbosa 

Silva  

Mestre Secretariado 

Executivo 

6 meses Horista 6 meses 

Selena Castelão 

Rivas 

Doutora Pedagogia 16 anos Dedicação 

Exclusiva 

10 anos 

Jean Magno do 

Ouro 

Especialista Eng. da 

Produção 

5 anos Dedicação 

Exclusiva 

5 anos 

Rita de Cássia 

Correia Borja 

Mestre Secretariado 

Executivo 

1 ano Horista 1 ano 
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Dalila Chaves 

Rodrigues Mendes 

Especialista Pedagogia 2 anos Horista 2 anos 

¹Para o primeiro semestre de 2016. 

²Coordenador do curso e presidente do NDE 

 

4.4 COORDENAÇÃO DO CURSO  

 

Jezreel Santos de Melo é graduado em Matemática pela Universidade Federal da 

Bahia - UFBA (2005); Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade 

Adventista de Educação do Nordeste – FAENE (2006); Especialista em Matemática e 

Estatística pela Universidade Federal de Lavras - UFLA (2006); Mestre em Administração 

pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais - FEAD (2013). É professor a 

mais de 21 anos com ênfase em educação matemática; professor titular da FADBA há 10 anos 

atuando especialmente nos seguintes temas: Matemática Aplicada à Administração e 

Contabilidade, Estatística Aplicada à Administração, Matemática Financeira, Métodos 

Quantitativos de Pesquisa, Raciocínio Quantitativo, Educação Matemática, Matemática na 

Educação Infantil, Aprendizagem Significativa, Desempenho Escolar, Jogos Matemáticos, 

Raciocínio Lógico, Aprendizagem Matemática em Espaços Virtuais. É professor de dedicação 

exclusiva da FADBA e coordenador do curso há 8 meses. 

 

 

4.5 COLEGIADO DO CURSO 

 

  

O colegiado de Secretariado Executivo é órgão caráter consultivo, deliberativo e 

normativo, sendo implantando desde o início de funcionamento do curso. É composto por 

todos os docentes do curso, o assistente de coordenação e uma representação discente, 

conforme previsto no regimento acadêmico. Reúne-se ordinariamente duas vezes por semestre 

e extraordinariamente quando há alguma demanda coletiva. Cada encontro é devidamente 

registrado em ata, com os encaminhamentos e decisões que se fazem necessários. Além de 

deliberar sobre propostas encaminhadas pelo NDE referentes ao currículo do curso, o 

colegiado discute questões de natureza didático-metodológica, fortalecendo desse modo, os 

aspectos pedagógicos. 
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5 INFRAESTRUTURA 

 

5.1 ESPAÇOS GERAIS 

 

Os estudantes e docentes do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado Executivo 

contam com uma infraestrutura física adequada à realização de suas atividades acadêmicas a 

partir de espaços planejados que visa facilitar o processo de aprendizagem dos seus discentes. 

São espaços acadêmicos: 

 Salas de aula – as salas de aula são de fácil acessibilidade, possuem excelente 

iluminação, e ventilação natural para épocas do ano mais amenas e climatização para períodos 

de calor. Contem em cada sala de aula: ar-condicionado, excelente iluminação, caixa de som, 

vídeo projetor, CPU, teclado, mouse, estabilizador de energia, quadro branco para escrita com 

pincel atômico, uma extensão, uma mesa e cadeira para professor e 40 cadeiras ergonômicas 

para os alunos. As salas do prédio universitário variam entre 57m
2
 e 70m

2
 , com capacidade 

para cadeiras qu variam entre 50 e 60 unidades.  

 As turmas do terceiro e quarto período do Curso Superior de Tecnologia em Secretário 

Executivo usam especificamente uma sala temática, de uso exclusivo no período noturno, 

com projeto diferenciado de sonorização ornamentação e equipamentos pedagógicos. Esta 

sala foi projetada em parceria com o IMI, especialmente para promover melhor aprendizado 

da língua inglesa, com metodologia, recursos visuais, auditivos e metodológicos motivadores 

para tais fins. 

 Todas as salas recebem serviço de limpeza e higenização em cada turno de 

funcionamento, e sempre quando necessário um servidor de manutenção é convocado. 

 Auditórios – a FADBA dispõe de cinco auditórios, que são utilizados em reuniões 

dos Conselhos, atividades culturais, artísticas e religiosas, atos cívicos e formaturas. Cada 

auditório dispõe de equipamentos e mobiliário próprios para a realização das atividades e está 

localizado dentro do prédio universitário e em outras dependências do campus; 

 Biblioteca – espaço de estudo, consulta e pesquisa disponível para a utilização da 

comunidade acadêmica. Seu detalhamento será feito no item 5.2; 

 Gabinetes de Trabalho para os Professores – tais espaços se configuram como 

locais de produção acadêmica, atendimentos a estudantes, discussão dos pares a respeito de 

questões acadêmicas e realização de estudos de grupos de trabalho vinculados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. Os gabinetes estão localizados no prédio universitário; 
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 Sala de professores – localizada no primeio piso do prédio de aulas, próximo a 

gerência operacional, é um amplo e aconchegante espaço que possui cerca de 64 m
2
, 

climatizado, com aberturas para iluminação e ventilação natural e abundantes em esquadrias 

de alumínio e vidro, lavabo, wifi, telefone, água potável disponível, mesa de reuniões com 

cadeiras confortáveis, armários individuais (escaninhos), geladeira e um confortável conjunto 

de sofás de dois e três lugares.  Trata-se de um espaço docente organizado para que os 

professores descansem nos horários de intervalo, produzam seus materiais de aula e 

fortaleçam a convivência mútua. Sua limpeza e higienização é feita frequentemente ao longo 

do dia. 

 Laboratórios – consistem em espaços de fácil acessibilidade e reservados para 

atividades práticas de diferente natureza, devidamente descritos nos itens 5.3; 

 Prédio Administrativo – espaço onde se concentram a diretoria e departamentos 

administrativos (contabilidade, tesouraria, finanças estudantis, filantropia); 

 Prédio Universitário – espaço onde acontecem, prioritariamente, as atividades 

acadêmicas, como as aulas, por exemplo. Nele, os estudantes dispõem de cantina e xerox. 

Têm acesso à capelania universitária, coordenação dos cursos de graduação, núcleo de pós-

graduação, pesquisa e extensão, além dos principais laboratórios; 

 Piscina e quadras poliesportivas – espaços reservados ao lazer e à realização de 

atividades desportivas. Atendem a docentes, corpo técnico administrativo, discentes e 

comunidade; 

 Residencial feminino e residencial masculino – espaços de convivência para os 

estudantes matriculados em regime de internato; 

 Restaurante – local destinado às refeições de estudantes do internato, professores e 

comunidade. Possui um cardápio baseado na alimentação vegetariana. Funciona manhã, tarde 

e noite, inclusive aos finais de semana e feriados; 

 Secretaria acadêmica – espaço reservado para todos os procedimentos de registros 

acadêmicos, tais como: efetivação de matrícula, trancamento, transferência, comprovação de 

horas de atividades complementares etc. É coordenado por empregado devidamente 

qualificado; 

 Policlínica – espaço multifuncional que atende a todos os cursos da FADBA. Nela 

são realizadas atividades práticas profissionais, projetos de extensão à comunidade, 

atendimento de serviços especializados. A Policlínica conta ainda com o Posto de Saúde da 

Família (PSF), uma parceria com a Prefeitura Municipal; 

 Laboratório de Assistência Empresarial - (EMPRESA JÚNIOR); 
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Salas de coordenação dos cursos e de pós-graduação – As coordenações de curso da 

FADBA possuem um espaço destinados às coordenações de cursos e um  às secretarias de 

cada coordenação. Um desses ambientes destinados às coordenações de cursos é de uso 

exclusivo, reservado, e individual, do coordenador de secretariado executivo, e é usado para 

suas atividades relativasatendimento e orientação dos estudantes. Esse espaço climatizado está 

tem equipamento de informática que possibilite o uso de internet, ramal telefônico, mesa de 

trabalho e cadeiras para o coordenador e quem precise atender, bem como outros móveis 

necessários à guarda de materiais e documentos.  

O ambiente de secretaria do curso é climatizado, de 22 m
2
 , é compartilhado com duas 

outras secretárias de outros dois cursos, contudo, cada uma possuindo seu próprio espaço e 

equipamentos, como equipamento de informática, acesso à internet, impressoras, armários 

para arquivamento de materiais, cadeiras para para seu uso e uso de pessoas a quem está 

atendendo, e todo material de escritório necessário ao trabalho. 

 espaço de trabalho dos coordenadores e de atendimentos aos discentes em questões 

específicas dos cursos; 

 Núcleo de pós-graduação pesquisa e extensão – recepção para os alunos e salas 

para o gerenciamento das atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão; 

 Sala de Orientação de TCC. Sala com mesas grandes para múltiplos trabalhos, 

priorizando metodologias ativas e para orientação de TCC. 

 

5.2 BIBLIOTECA 

 

A biblioteca, com uma área de 1.209 m², iniciou suas atividades no ano de 1979, muito 

antes de os cursos de ensino superior da FADBA. Com o início dos cursos de graduação, 

medidas têm sido tomadas no sentido de atualizar o acervo periodicamente e organizando o 

espaço de modo que atenda aos usuários individualmente e em grupos.  

Atualmente a biblioteca da FADBA tem como uma de suas metas básicas a 

globalização de seu acervo através do processo de disseminação da informação. 

Acompanhando a tendência global, foram adotados recursos tecnológicos, visando oferecer ao 

usuário ampla possibilidade de pesquisa. Seu objetivo é coletar, sistematizar e disseminar 

informações para subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade 

acadêmica, atendendo também ao público externo. Sua estrutura física possui 1.200m
2
,   

isolamento acústico, iluminação natural e elétrica, ventilação, extintor de incêndio, 
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sinalização adequada, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 

salubridade. Seu acervo encontra-se organizado de acordo com o Sistema Decimal Dewey 21
a
 

edição, disposto em estantes próprias de aço, com livre acesso para os usuários. Para o 

processo de classificação e catalogação do acervo é usado o código AACR2 (anglo-American 

Catalog Rules). As condições para armazenagem, preservação e a disponibilização atendem 

aos padrões exigidos.  

O curso de Secretariado possui, no mínimo, 03 (três) títulos indicados para a 

bibliografia básica em cada componente curricular, com no mínio 10 exemplares para cada 

título, na proporção um (1) livro para cada oito (8) vagas autorizadas, devidamente 

catalogados e tombados junto ao patrimônio da FADBA. Para a bibliografia complementar, 

há o mínimo de 05 (cinco) títulos para cada componente curricular e no mínimo 2 exemplares, 

com proporção de 1 livro para cada 40 vagas autorizadas. 

A política de aquisição de acervos é determinada pelos aspectos qualitativos e 

quantitativos, possibilitando aos estudantes e docentes o acesso à bibliografia básica do curso, 

em quantidade e conteúdo. A ampliação e atualização do acervo do curso ocorre 

gradativamente de acordo com os seguintes critérios: a) Solicitação e/ou indicação do NDE, 

docentes e coordenação; b) Solicitação de discentes; c) Indicação do bibliotecário; d) 

Demanda de pesquisas realizadas; e) Lançamentos de novos títulos nas áreas em função dos 

conteúdos trabalhados em cada componentes curriculares do curso. 

Além do acervo, dispõe dos seguintes serviços: a) Seleção e aquisição de material 

bibliográfico (livros, periódicos, vídeos, bases de dados e material especial); b) Catalogação 

automatizada – Uso das Normas da CDD (Classificação Decimal de Dewey) e registrado no 

Sistema Sophia de Gerenciamento de Biblioteca; c) Preparação do material processado, 

sendo: etiquetar, numerar, magnetizar. 

Aos usuários são oferecidos os serviços de: a) orientação no uso em terminais de 

consulta (online) do acervo ou diretamente nas estantes (física); b) Orientação de busca e 

recuperação de livros, periódicos e informações; c) Apoio na elaboração do levantamento 

bibliográfico; d) Avaliação de acervos e ordenação de estantes; d) Controle de uso dos salões 

de leitura e salas de estudo em grupo. Garante-se também o serviço de Circulação de 

acervos através de: empréstimo, devolução e serviço de reserva de livros emprestados – 

sistema automatizado, elaboração de relatórios estatísticos sobre o acervo e investimentos. 
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Serviço de circulação de acervos  

LIVROS 

CATEGORIA LIVROS PRAZO 

Aluno do Ensino Médio 3 05 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior 3 05 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior (Concluinte) 4 10 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior (Duas Graduações) 5 10 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior (Duas Graduações - Concluinte) 7 15 dias úteis 

Pós-Graduação (Encontros Quinzenais) 5 20 dias úteis 

Pós-Graduação (Encontros Mensais) 5 30 dias úteis 

Pós-Graduação (SALT) 5 20 dias úteis 

AFAM 3 05 dias úteis 

Aluno de Intercâmbio 7 10 dias úteis 

Empregados (Técnico Administrativo) 3 08 dias úteis 

Empregados (Professores) 8 40 dias úteis 

   

 

MULTIMEIOS 
 

CATEGORIA MÍDIAS PRAZO 

Aluno do Ensino Médio 3 5 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior 3 5 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior (Concluinte) 3 5 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior (Duas Graduações) 3 5 dias úteis 

Aluno do Ensino Superior (Duas Graduações - Concluinte) 3 5 dias úteis 

Pós-Graduação (Encontros Quinzenais) 3 5 dias úteis 

Pós-Graduação (Encontros Mensais) 3 5 dias úteis 

Pós-Graduação (SALT) 3 5 dias úteis 

AFAM 3 5 dias úteis 

Aluno de Intercâmbio 3 5 dias úteis 

Empregados (Técnico Administrativo) 3 5 dias úteis 

Empregados (Professores) 3 5 dias úteis 

 

Há previsão de cobranças de atrasos, multas por atraso nas devoluções (multa de R$ 

1,00 por livro para cada dia de atraso). 

Por fim, e não menos importante, a biblioteca dispõe do Serviço de Iniciação 

Científica, através de: a) Bases de dados on-line (EBSCO) com acesso via Portal do Aluno ou 

Portal do Professor; b) acesso via Internet Wireless; c) Levantamentos bibliográficos para 

iniciação científica e pesquisa; d) Acesso a referências e textos no catálogo on-line; e) Cópias 

de documentos através do Serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT). 
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5.2.1 Periódicos Especializados 

 

A biblioteca conta em seu acervo com periódicos nacionais e estrangeiros, específicos 

para o curso de Secretariado Executivo e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para 

tanto, são mantidas assinaturas correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, de acordo 

com as indicações da comunidade acadêmica. 

Além das assinaturas de periódicos, a FADBA viabiliza acesso aos periódicos 

assinados junto à base de dados como EBSCO e SPELL e demais links para outros periódicos 

disponíveis livremente. O Curso de Secretariado Executivo ainda possui acesso a 12 

assinaturas de periódicos que atendem às necessidades acadêmico-científicas da área de 

Ciências Sociais Aplicadas e ainda acesso livre ao periódico Revista de Gestão e Secretariado. 

 

TABELA 1 – Acervo por área de conhecimento 

ÁREA 

LIVROS 
PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

MULTIMEIOS 

IMPRESSO 
ON-

LINE 
TÍTU-

LOS 

VOLU-

MES 

TÍTU-

LOS 

VOLU-

MES 
TÍTULOS VOLUMES 

Ciências Exatas e da Terra 306 1.094 3 18  8 14 

Ciências Biológicas 199 783 7 77  13 75 

Engenharia /Tecnologia 11 18 - -  - - 

Ciências da Saúde 2.848 10.773 144 3.236  111 421 

Ciências Agrárias 51 141 3 6  - - 

Ciências Sociais Aplicadas 6.839 19.880 253 6.690  356 440 

Ciências Humanas 15.814 33.934 398 12.357  154 333 

Linguística, Letras e Artes 779 2.456 9 60  46 127 

Multidisciplinar 746 2.787 60 894  16 33 

TOTAL 20.754 71.866 877 23.338  704 1.443 

 

Dentre o acervo acima, que contempla as diversas áreas de conhecimento disponível a 

todos os discentes da FADBA, mais de 300 títulos acadêmicos, perfazendo um total de mais 

de 2000 volumes foram adquiridos e estão disponíveis especialmente para o Curso de 

Graduação Tecnológica Secretariado Executivo, citados como referência básica e 

complementar no plano de ação de cada componente curricular de sua matriz.  
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5.3 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 

Os estudantes de Secretariado Executivo têm a seu dispor três laboratórios de 

Informática devidamente equipados para atendê-los e aos docentes em atividades de pesquisa, 

produção de trabalhos e aulas. Um laboratório localiza-se no prédio universitário principal 

com área de 65 m
2
, com 25 máquinas disponíveis para uso individual, e dois no prédio anexo 

ao universitário com áreas de 52m
2
 e 69m

2
, equipados com 28 e 42 máquinas 

respectivamente. Os laboratórios contam com equipamentos que contribuem amplamente na 

condução do processo metodológico de ensino e aprendizagem. Além disso, a FADBA possui 

outros aparatos tecnológicos, tais como: fotocopiadoras; televisores; projetores de vídeo (em 

todas as salas de aula); telas específicas para projeções; aparelhos de som; caixas amplificadas 

de som (em todas as salas de aula), computadores conectados à internet (em todas as salas de 

aula com acesso para docentes e discentes através de rede sem fio) e microfones.  

 

 

5.4 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Adventista da Bahia – CEP/FADBA tem 

regimento próprio (ver apêndice 5) com base no regimento institucional. É instituído de 

acordo com o que determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde (CNS/MS). O CEP/FADBA é uma instância deliberativa autônoma, 

colegiada e multidisciplinar disponível às pesquisas de todos os cursos da FADBA e de outras 

Instituições de educação vizinhas que mantém relações institucionais com a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) e organizações afins. O CEP/FADBA visa 

identificar, analisar e avaliar as implicações éticas nas pesquisas científicas que envolvam 

seres humanos, desde que esteja conforme padrões metodológicos e científicos reconhecidos.  

 

 

5.5 COMISSÃO DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CEUA) 

 

 

As questões relacionadas à ética na pesquisa com o uso dos animais também é aspecto 

relevante para o fazer pedagógico na FADBA. Para efetivar tal acompanhamento, tem-se a 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). Trata-se de uma instância colegiada, de 

natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente, vinculada ao Conselho 

Nacional de Controlo de Experimentação Animal (CONCEA), do Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT). 
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O CEUA/FADBA assessora, fornece consultoria, analisa e emite pareceres e 

certificados quanto aos aspectos éticos de todos os procedimentos científicos (ensino e 

pesquisa), envolvendo animais, de modo que haja a preservação da vida, o bem-estar e a 

proteção aos animais. É composta por: um presidente, um vice-presidente, seis docentes 

pesquisadores, três titulares e três suplentes, um médico veterinário e um representante da 

Sociedade Protetora de Animais. 
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6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE 

CURSO 

 

6.1 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO  

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é a explicitação da proposta pedagógica 

assumida por uma Instituição de Ensino Superior (IES). Previsto pela legislação educacional 

no Brasil, tal documento apresenta claramente seus princípios e objetivos amplos, seu fazer 

pedagógico e seu compromisso com a formação inicial de seus estudantes. O Projeto 

Pedagógico do curso de Superior de Tecnologia em Secretariado Executivo oferecido pela 

Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) será revisitado a cada ano e constitui-se um 

instrumento norteador para os atos curriculares vivenciados no cotidiano a partir dos seguintes 

procedimentos e instrumentos: 

Avaliação da Mantenedora – Periodicamente existem encontros de avaliação entre a 

coordenação de curso, direção acadêmica e a mantenedora, para fins de preservação e 

acompanhamento dos projetos e princípios institucionais; 

Avaliação pelo discente - Semestralmente, os estudantes são orientados e encaminhados aos 

laboratórios, em data prevista no calendário acadêmico, para avaliar o desempenho docente, 

as práticas de sala de aula e os serviços prestados, a partir de um formulário eletrônico. Os 

resultados são tratados estatisticamente e socializados com o colegiado e diretoria para fins de 

melhorias e ajustes; 

Colegiado de Curso - Existem encontros periódicos de planejamento, acompanhamento e 

avaliação do currículo do curso, registrados em atas, que se dão regularmente no início, meio 

e término de cada semestre acadêmico; 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) - Essa comissão atua periodicamente, através de 

reuniões quinzenais ou mensais, desenvolvendo relatórios, que são acompanhados pela 

coordenação de curso e socializados com docentes e estudantes. A partir dos resultados, há 

replanejamento nas atividades da FADBA e dos cursos; 

ENADE - Está previsto no procedimento de avaliação do curso o acompanhamento dos 

resultados do ENADE. Tais resultados são considerados como indicadores de qualidade do 

fazer em sala de aula; 
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Núcleo Docente Estruturante - Mensalmente o NDE  reúne-se para discutir o andamento do 

curso, propor os ajustes necessários ao projeto de curso e, em algumas situações, tais 

encontros podem ocorrer quinzenalmente; 

Reuniões do Conselho Acadêmico - Semestralmente o Conselho Acadêmico se reúne pelo 

menos duas vezes para tratar das questões didáticas e do cotidiano da sala de aula. Nesses 

encontros há espaço para discussão, planejamento e avaliação do curso. 
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ANEXO  I – FLUXOGRAMA E PERFIL DE FORMAÇÃO 

 

FLUXOGRAMA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

         

Indivíduo e 

Religião 

36h 

Comunicação e 

Expressão II 

54h 

 

Atividade 

complementares 

100h 

FORMAÇÃO GERAL 
378h 

FORMAÇÃO ETICO-
CIDADÃ 

144h 

FORMAÇÃO TEÓRICO-
PRÁTICA 

432h 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
900h 

Raciocínio 

Quantitativo 

54h 

Estudos 

Organizacionai

s I 

54h 

Inglês 

Instrumental 

I 

72h 

Psicologia 

Organizacional 

54h 

Gestão 

Secretarial I 

54h 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

36h 

Comunicação e 

ExpressãoI  

54h 

Metodologia do 

Trabalho 

Científico  

36h 

 

 

 

Estudos 

Organizacionai

s II 

54h 

 

Inglês 

Instrumental 

II 

72h 

 

Organização, 

Sistemas e 

Métodos 

36h 

 

Gestão 

Secretarial II 

54h 

Comunicação 

Organizacional 

36h 

Direito 

Empresarial 

36h 

Fundamentos 
Antropológicos  

36h 

PPS I 

162h 

Direito e o 

Terceiro Setor 

36h 

Gestão de 

Eventos I 

36h 

 

Gestão de 

Projetos 

54h 

Inglês 

Comercial I 

72h 

Empreendedori

smo 

54h 

Estudos 

Socioculturais e 

Socioambientais 

36h 

Relações 

Humanas 

36h 

LIBRAS 

36h 

Ética-Cristã 

36h 

PPS II 

162h 

Práticas de 

Texto 

Coorporativo 

36h 

Gestão de 

Eventos II 

36h 

Relações 

Públicas 

36h 

Inglês 

Comercial II 

72h 

Gestão de 

Documental 

36h 

Relações 

Globais 

36h 

Princípios de 

Marketing 

54h 
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PERFIL DE FORMAÇÃO 
Princípios Norteadores Objetivos Competências e Atitudes Eixo de 

formação 

Componentes Curriculares 

Objetivo Geral Objetivos Específicos 
 Desenvolvimento equilibrado das capacidades 

físicas, mentais, sociais e espirituais do 

estudante, mediante o uso da racionalidade, 
experiência e revelação bíblica. 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

como princípio formativo essencial ao exercício 
e aprimoramento profissional. 

 Desenvolvimento da capacidade de continuar 

aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 

condições de trabalho, bem como propiciar o 

prosseguimento de estudos em cursos de pós-
graduação. 

 Desenvolvimento de competências e atitudes 
para o exercício de uma prática profissional 

consistente,  necessidades organizacionais, a 

cidadania responsável e a sustentabilidade. 

 Fomento à  produção e à inovação científico-

tecnológica e suas respectivas aplicações no 
mundo do trabalho tendo como base a reflexão, 

a análise e a interpretação das informações. 

 Formação profissional tecnológica intencional e 
metódica, envolvendo conhecimentos 

específicos, interdisciplinares e culturais, 

considerando a formação integral do sujeito. 
 

Formar profissionais 
hábeis e 

empreendedores, 

com visão 
organizacional 

ampla, devidamente 

qualificados para a 
imediata inserção 

num contexto de 

mercado em 
contínua 

transformação, 

capazes de 
contribuir para o 

desenvolvimento 

sustentável do 
estado e do país, 

cuja tomada de 

decisão baseia-se 
nos princípios 

bíblico-cristãos. 

 

 Estimular o exercício do pensamento reflexivo, 
da autonomia intelectual, da capacidade 

empreendedora e da compreensão do processo 
tecnológico em Secretariado, em suas causas e 

efeitos, nas suas relações com o mundo do 

trabalho. 

 Oportunizar a vivência de situações didático-

metodológicas que promovam o 

desenvolvimento da iniciativa, criatividade, 
determinação, vontade de aprender, abertura às 

mudanças, consciência das implicações e 
responsabilidades éticas, culturais e ambientais 

do seu exercício profissional. 

 Fomentar a leitura de diferentes textos e 
informações, a análise e a comunicação de 

ideias com qualidade técnica e autonomia. 

 Favorecer o desenvolvimento de competências 
profissionais tecnológicas específicas da 

profissão para a assessoria bem como gestão 
de processos de produção de bens e serviços, 

de modo a compreender e avaliar seus 

impactos sociais, econômicos e ambientais. 

 Estimular práticas de estudo individuais e 

coletivs, visando uma progressiva autonomia 
para o desempenho profissional e intelectual. 

 Oportunizar sólida e ampla formação teórico-

prática que possibilite a assertiva tomada de 
decisão baseada no compromisso social, no 

conhecimento técnico e nos princípios da ética 

cristã. 

 Comunicação eficaz por meio da utilização de 
diferentes linguagens e idiomas, conforme a 

situação exigir; 

 Utilização do raciocínio lógico, crítico e 

analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre 
fenômenos e situações organizacionais; 

 Aplicação de normas técnicas para a 

construção de trabalhos e documentos 

acadêmicos em geral. 

 Administração eficaz do tempo; 

 Adoção de meios alternativos relacionados 
com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando 

necessidades e equacionando soluções; 

 Eficaz utilização de técnicas secretariais, com 

renovadas tecnologias, imprimindo segurança, 

credibilidade, uniformidade e fidelidade no 
fluxo das informações para diferentes usuários; 

 Exercício de funções gerenciais, com sólido 
domínio sobre planejamento, organização, 

controle e direção; 

 Receptividade e liderança para o trabalho em 
equipe, na busca da sinergia; 

 Visão generalista da organização e das 
peculiares relações hierárquicas e 

intersetoriais. 

 Gerenciamento de conflitos e resolução de 
problemas, tendo como base princípios 

bíblico-cristãos. 

 
 

 

 
Geral 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Específica 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Teórico-
Prático 

 

 

 

 

 
Ético-Cidadã 

 Comunicação e Expressão I 

 Comunicação e Expressão II 

 Raciocínio Quantitativo 

 Estudos Socioculturais e 
Socioambientais 

 Metodologia do Trabalho Científico 

 Inglês Instrumental I 

 Inglês Instrumental II 

 

 

 Gestão Secretarial I 

 Gestão Secretarial II 

 Estudos Organizacionais I 

 Estudos Organizacionais II 

 Princípios de Marketing 

 Organização, Sistemas e Métodos 

 Direito Empresarial 

 Direito e o Terceiro Setor 

 Gestão de Eventos I 

 Gestão de Eventos II 

 Gestão de Projetos 

 Empreendedorismo 

 Gestão Documental 

 Relações Públicas 

 Relações Globais 

 Inglês Comercial I 

 Inglês Comercial II 
 

 

 Prática Profissional Supervisionada I 

 Prática Profissional Supervisionada II 

 Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

 Prática de Textos Corporativos 

 Libras 

 

 Indivíduo e religião 

 Fundamentos Antropológicos 

 Relações humanas 

 Ética cristã 
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ANEXO II   -  EMENTÁRIO COM BIBLIOGRAFIAS 

 

1º  Período 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO 
CRÉDITOS 

CARGA  HORÁRIA TOTAL 
(h) 

Comunicação e Expressão I 1º 03 54h 

EMENTA 
Estudo descritivo da Língua Portuguesa, enfocando os aspectos 
fonéticos e fonológicos, traços segmentais, suprassegmentais, 
discursivos e produção textual. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua 

portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  

 KOCHE, Vanilda; BENETTI, Odete Maria; PAVANI, Cinara Ferreira. 
Prática textual: atividades de leitura e escrita. 11 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2015.  

 MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 DIDIO, Lucie. Leitura e produção de textos: 

comunicar melhor, pensar melhor, ler melhor, 
escrever melhor. São Paulo: Atlas, 2013. 

 FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes 
universitários. 17ºed. Petrópolis: Vozes, 

 2009.  
 MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português 

instrumental: de acordo com  
 as atuais normas da ABNT. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 MEDEIROS, João Bosco. Prática da leitura/ Estratégias de 

leitura. In:Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 MOTTA-Roth, Désirée. Produção textual na universidade. 
Parábola Editorial. 2010.  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 

Estudos Organizacionais I 1º 03 54 h 

EMENTA 
Contextualização das teorias de administração em seu processo histórico-evolutivo, sua interface com as 
ciências sociais, tratando dos conceitos da área de administração e organização, das relações entre poder e 
cultura no mundo contemporâneo das empresas. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CLEGG, Stewart R.; HARDY, Cynthia; NORD, Walter R.(org). 

Handbook de Estudos Organizacionais – Vol. 1, 2, 3; Ed. Atlas 
2009.   

 GARETH, R. Jones. Teoria das organizações. 6.ed. São Paulo: 
Pearson. 2010.  

 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  

REFERÊNCIA   COMPLEMENTAR 
 CARAVANTES, Geraldo R.; PANNO, Cláudia C.; KLOECKNER, Mônica 

C. Administração: teorias e processo. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da 
administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003  

 DEMING, W. Edwards (William Edwards). Qualidade: a revolução 
da administração. Rio de Janeiro: Saraiva,1990.  
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 MOTTA, F. C. P. Teoria geral da administração. 22 ed. São Paulo: 
Pioneira, 2010.  

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria Geral da 
Administração. Uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Gestão Secretarial   I 1º 03 54 h 

EMENTA 
Resgate histórico do profissional de secretariado e o exercício 
profissional no contexto organizacional, considerando as técnicas e 
postura mais adequadas. 

REFERÊNCIA  BÁSICA 
 D’ELIA, B.; AMORIM, M.; SITA, M.  Excelência no Secretariado: a 

importância da profissão no processo decisório. São Paulo: Ser 
Mais, 2013.  

 GOMES, Carlos, Roberto.  Secretariado e Assessoria 
Administrativa. Viena, 2015.  

 MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia.  Manual da 
secretária: técnicas de trabalho. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 MAZULO, Roseli; Liendo,andra.  Secretária: Rotina gerencial, 

habilidades comportamentais e plano de carreira. São 
Paulo, SENAC SP, 2010.  

 NEIVA, Edméa; D`ELIA, Maria Elizabete Silva. As novas 
competências do profissional de secretariado. 3 Ed. São 
paulo: IOB Folhamatic, 2014. 

 RIBEIRO, Nilzenir de Lourdes Almeida. Secretariado: do escriba 
ao gestor: um estudo sobre o novo perfil do profissional do 
secretariado. 2. ed. Sao Luis, 2005. 

 SCHUMACHER, A. J.; PORTELA, K. C. A. Gestão secretarial: 
o desafio da visão holística. Cuiabá: Adeptus, 2009.  

 VEIGA, Denize Rachel.  Guia de Secretariado: Técnicas e 
comportamento: São Paulo: Érica, 2007.  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA  HORÁRIA TOTAL  (h) 
Indivíduo e Religião 1º  02 36h 

EMENTA 
   Estudo da pessoa de Jesus Cristo como resposta às questões 
individuais. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 AGUIAR, A.T. de. O Deus de toda graça: a reação divina diante 

da fragilidade humana.  Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
2014. 

 RODOR, A. O incomparável: Jesus Cristo. São Paulo: 
UNASPRESS, 2011. 

 WHITE, Ellen. O Desejado de todas as nações. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2013. 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 BULLÓN, Alejandro. A Única Esperança: encontrei o real 

sentido da vida. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2013. 
 LEWIS, C. S. Cristianismo puro e simples. São Paulo: Martins 

Fontes, 2013. 
 STOTT, Jonh. Cristianismo básico. Viçosa, MG: Ultimato, 2007.  
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 YANCEY, Philip.  O Jesus que eu nunca conheci. São Paulo: 
Editora Vida, 1998. 

 WHITE, Ellen. Caminho a Cristo. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2013. 

 
 
COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA  TOTAL (h) 

Inglês Instrumental 1o. 04 72 
EMENTA 

Estudo dos principais elementos da gramática da língua inglesa, 
noções de terminologia científica e abreviaturas mais frequentes da 
área de secretariado. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CRUZ, Décio Torres. Inglês para Administração e Economia. 

Barueri: Disal, 2007.  
 FERREIRA, Fernanda. Inglês para Secretárias. Rio de janeiro: 

LTC, 2011. 
 RICHARDS, J.C.; Interchange – Book 1. Fouth edtion, Cambridge, 

2013. 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 MARTINEZ, Ron; Cristina Schumacher Como dizer tudo em 
inglês nos negócios: fale a coisa certa em qualquer 
situação. 10.ed. Rio de Janeiro Elsevier, 2003.  

 MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escreva a 
coisa certa em qualquer situação. 14 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2002.  

 MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de 
leitura (Módulo1). São Paulo: Textonovo, 2004.  

 SCHUMACHER, Cristina; Inglês urgente! para brasileiros 
nos negócios : novas soluções simples e práticas para a 
comunicação empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

 TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o 
inglês descomplicado. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  

 
COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA   HORÁRIA TOTAL (h) 

Psicologia Organizacional 1º 03 54 h 
EMENTA 

Abordagem da Psicologia sob a ótica de seus principais pensadores, relevando as condições da 
personalidade humana, as relações sociais e intergrupais, bem como a análise do comportamento e 
seus efeitos nos processos gerenciais. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do 

comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 2015.  
 BOCK, A. M. B.; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, M de L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

Psicologia.  14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 FREIRE, I. R. Raízes da Psicologia. 13. Ed. Petrópolis: Vozes, 2012.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 BATISTA, C. S.; SANTOS, J. N. Motivação e Confiabilidade Humana: uma Análise da Percepção do 

Indivíduo. Revista de Administração FACES Journal, v. 14, n. 4, p. 117-
137, http://www.spell.org.br/,  2015. 

 CASTRO, Luciana. Psicologia organizacional. 2.ed. Método, 2015.  
 MORAIS, F. J.; SAUERBRONN, J. F. R.; OLIVEIRA, J. S.; PESTANA, F. N. Gestão das Emoções em Centrais 

de Atendimento Telefônico Feeling. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 9, 
n. 3, p. 15-29, http://www.spell.org.br/,  2015. 

 ROBBINS, Stephen P; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL. FILIPE. Comportamento organizacional. 
Tradução de Rita de Cassia Gomes. 14. ed. São Paulo - SP: Pearson Prentice Hall, 2010.  

 ZANELLI, J.C.; BORGES Andrade J. E.; BITTENCOURT, A.V. Psicologia, organizações e trabalho no 
Brasil. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

http://www.spell.org.br/
http://www.spell.org.br/
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COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 

Raciocínio Quantitativo   1º 03 54h 
EMENTA 

Abordagem dos conceitos da matemática básica (razão, proporção, potenciação, frações e sistemas 
lineares), noções de matemática comercial e financeira e estatística básica, como subsídio às aplicações 
de processos de gestão organizacional. 

REFERÊNCIA  BÁSICA 
 FREITAS, Ladir Souza de; GARCIA, Airton Alves. Matemática passo a passo, com teorias e exercício de 

aplicação. São Paulo: Avercamp, 2011.  
 MEDEIROS, Elio, Ermes, Sebastião. Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2015.  
 MORETINN, P. A.; HAZAN, Samuel. Introdução ao cálculo para administração, economia e 

contabilidade.  São Paulo. Saraiva, 2009.  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 ABRAO, Mariangela. Matemática básica para decisões administrativas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
 CRESPO, A. A. Estatística fácil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  
 HORIGUTI, Augusto; DONADEL, Juliane. Matemática Comercial e Financeira e Fundamentos de 

Estatística. São Paulo: Editora Érica, 2014.  
 LEITE, A. Aplicações da matemática: administração, economia e ciências contábeis. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008.  
 MARIA, A. S. M; Luiza, M. O. S. Matemática Aplicada à administração, Economia e Contabilidade. São 

Paulo: Cengage Learning, 2010.  
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO 
CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL (h) 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação  

1º 02 36 h 

EMENTA 
Estudo da Tecnologia da Informação e Comunicação como 
ferramenta estratégica da organização, frente aos cenários 
profissionais contemporâneos. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BENYON, David. Interação humano-computador. 2ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  
 PINOCHET, Luis Hernan Contreras. Tecnologia da Informação 

e Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2014.  
 SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015.  
 REFERÊNCIA COMPLEMENTAR
  
 ADELINO, Francisco; SILVA, M. Aparecida. A tecnologia da 

informação como agente de mudança no perfil do profissional 
de secretariado. Revista GeSec. v.3, n.2, p.5-23, 2012.  

 ALMEIDA, Walkíria; ROGEL, Georgia. SHIMOURA, Alzira. 
Mudanças de paradigmas na gestão do profissional de 
secretariado. Revista GeSec. v.1, n.1, p.46-68, 2010.  

 CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de Sistemas de 
informação. São Paulo: Saraiva, 2008.  

 GONZALEZ, Ivo Pedro Gonzalez; Bergamo, Fabio. (Org.) Gestão 
estratégica da tecnologia: instrumentos teóricos e aplicações, 
vol 3. Cachoeira: IAENE, 2009.   

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de 
informações gerenciais: estratégicas, táticas [e] operacionais. 
15. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 
 
 
 

2º  Período 
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COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS TOTAL DE AULAS  (h/a) 

Comunicação e Expressão II     2° 03 54 
EMENTA 

Estudo da Língua Portuguesa no campo oral e escrito 
considerando as contribuições textuais e sociolinguísticas 
atendendo os preceitos da Redação Técnica, oficial e comercial, 
bem como a observância nas situações de aplicabilidade desses 
textos no desempenho da função de secretária(o). 

REFERÊNCIA  BÁSICA 
 ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua 

portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  

 KOCHE, Vanilda; BENETTI, Odete Maria; PAVANI, Cinara 
Ferreira. Prática textual: atividades de leitura e escrita. 8 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2015.  

 MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.  

REFERÊNCIA  COMPLEMENTAR 
 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e 

práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português 

Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.  
 DIDIO, Lucie. Leitura e produção de textos: comunicar 

melhor, pensar melhor, ler melhor, escrever melhor. São Paulo: 
Atlas, 2013. 

 FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes 
universitários. 17 ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  

 MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. 
Português instrumental: de acordo com as atuais normas da 
ABNT. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Comunicação Organizacional 2º  02 36h 

EMENTA 
Processos de comunicação organizacional e sua influência nos 
esquemas participativos de gestão diante das transformações da 
linguagem empresarial.  

REFERÊNCIA BÁSICA 
 ARGENTI, Paul. Comunicação Empresarial: A construção da identidade, imagem e reputação. 6 

ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2014. 
 FLATLEY, Marie;RENTZ, Kathryn;LENTZ, Paula. Comunicação Empresarial. 2ed. Porto Alegre: AMGH 

Editora, 2015. 
 TERCIOTTI, Sandra Helena; MACARENCO, Isabel. Comunicação empresarial na prática. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013 
REFERÊNCIA  COMPLEMENTAR 

 BELTRAO, Odacir; BELTRAO, Mariusa. Correspondência: Linguagem e comunicação oficial, 
empresarial, particular. 24. ed. São Paulo: Altas, 2011. 

 BÍSCOLI, Fabiana Regina Veloso; LOTTE, Roseli Immig. Reflexões teóricas sobre a importância da 
comunicação na profissão de secretariado executivo. Revista Expectativa, Toledo, PR, v.5, n.5, p.157-
172, 2006. Disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/article/view/91 

 GODÓI-DE-SOUSA, Edileusa; NAKATA, Lina Eiko; FREIRE, Denilson Aparecida Leite. Uso de e-mails 
corporativos: representações sociais e seus impactos na comunicação organizacional. In: ENCONTRO 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/article/view/91
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DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA ANPAD, 8., 2014, Gramado, RS. Anais do VIII EnEO... Gramado, RS, 
2014. Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnEO/eneo_2014/2014_EnEO51.pdf 

 MARQUIORI, Marlene (org). Liderança e comunicação interna. Rio de janeiro: Ed SENAC, 2014. 
 SANTOS, Roberto, Elísio. As teorias da comunicação: da fala à internet. São Paulo: Paulinas, 2008.  

 
COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA  HORÁRIA TOTAL (h) 

Direito Empresarial  2º  02 36 h 
EMENTA 

Estudo de negócios jurídicos e das suas obrigações decorrentes, mediante uma abordagem da teoria geral 
dos contratos, atentando para a compreensão das sociedades mercantis, dos instrumentos legais utilizados 
nessas práticas e, em especial, a coordenação contratual da gestão dos negócios. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 NOGUEIRA, Ricardo Jose Negrao. Manual de direito comercial e de empresa: Teoria geral da empresa 

e direito societário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 NOGUEIRA, Ricardo Jose Negrao. Manual de direito comercial e de empresa: Títulos de créditos e 

contratos empresariais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
 NOGUEIRA, Ricardo Jose Negrao. Manual de direito comercial e de empresa: Recuperação de direito e 

falência. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 COMETTI, Marcelo Tadeu. o direito dos acionistas de participar nos lucros sociais. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp040527.pdf 

 MAMEDE, Gladston.  Empresa e atuação empresarial. 8. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015.  
 MAMEDE, Gladston.  Falência e recuperação de empresas. 7. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015. 
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 15. 

ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Estudos Organizacionais II 2º  03 54 h 

EMENTA 
Contextualização das teorias de administração em seu processo histórico-evolutivo, sua interface com 
as ciências sociais, tratando dos conceitos da área de administração e organização, das relações entre 
poder e cultura no mundo contemporâneo das empresas. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CLEGG, Stewart R.; HARDY, Cynthia; NORD, Walter R.(org). Handbook de Estudos Organizacionais – 

Vol. 1, 2, 3. São Paulo: Atlas 2009.   
 GARETH, R. Jones. Teoria das organizações. 6.ed. São Paulo: Pearson. 2010.  
 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 CARAVANTES, Geraldo R.; PANNO, Cláudia C.; KLOECKNER, Mônica C. Administração: teorias e 

processo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  
 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003.  
 DEMING, W. Edwards (William Edwards). Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: 

Marques Saraiva, 1990.  
 MOTTA, F. C. P. Teoria geral da administração. 22 ed. São Paulo: Pioneira, 2010.  
 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria Geral da Administração. Uma abordagem prática. São 

Paulo: Atlas, 2012.  
 
 
 

http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnEO/eneo_2014/2014_EnEO51.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNltrvso_LAhUHE5AKHQKYBfsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dominiopublico.gov.br%2Fdownload%2Fteste%2Farqs%2Fcp040527.pdf&usg=AFQjCNE2kq2jkFZNde-PwK1et50yVzbkrw&bvm=bv.114733917,d.Y2I
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp040527.pdf
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COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA  TOTAL (h) 
Fundamentos Antropológicos 2º  02 36h 

EMENTA 
Análise da relação homem-sociedade. Reflexão acerca da 
identidade do homem, que, numa relação dialética, produz 
cultura e nela se insere, buscando entender como a sociedade 
interage com a administração, enquanto fenômeno/processo 
histórico-social. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BURNS, Bárbara. Costumes e culturas : uma introdução à 

antropologia missionária. São Paulo : Vida Nova, 2008. 
 CARSON, D. A. Cristo e cultura: uma releitura. S  o Paulo: 

Vida Nova, 2012. 
 MELLO, Luiz Gonzaga. Antropologia cultural: iniciação, 

teoria e temas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 KNIGHT, George R. Filosofia e educação: uma introdução 
da perspectiva crista. São Paulo: Unaspress, 2010. 

 LEACH, Edmund. Antropologia. S           A     ,     . 
 TEPE, V. Antropologia Cristã: Diálogo interdisciplinar. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 
 VELOSO, Mario. O homem: pessoa vivente. Brasília: 

Alhambra, 1982.  
 WHITE, Ellen. Educação. 6 ed. Tatuí: Casa Publicadora 

Brasileira, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Gestão Secretarial    II 2º 03 54 h 

EMENTA 
Resgate histórico do profissional de secretariado e o exercício 
profissional no contexto organizacional, considerando as técnicas e 
postura mais adequadas. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 D’ELIA, B.; AMORIM, M.; SITA, M. Excelência no Secretariado: a 

importância da profissão no processo decisório. São Paulo: Ser 
Mais, 2013.  

 GOMES, Carlos, Roberto. Secretariado e Assessoria 
Administrativa. Viena, 2015.  

 MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual da 
secretária: técnicas de trabalho. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 BORGES, Linda. A nova etiqueta para secretárias: regras 

sociais e protocolos para secretárias. Rio de janeiro: 
Qualitymark, 2009. 

 MAZULO, Roseli; Liendo, sandra. Secretária: Rotina 
gerencial, habilidades comportamentais e plano de 
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carreira. São Paulo, SENAC SP, 2010.  
 RIBEIRO, Nilzenir de Lourdes Almeida. Secretariado: do escriba ao 

gestor: um estudo sobre o novo perfil do profissional do 
secretariado. 2. ed. Sao Luis, 2005. 

 SCHUMACHER, A. J.; PORTELA, K. C. A. Gestão secretarial: o 
desafio da visão holística. Cuiabá: Adeptus, 2009.  

 VEIGA, Denize Rachel. Guia de Secretariado: Técnicas e 
comportamento: São Paulo: Érica, 2010.  

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Inglês Instrumental   II 2o 04 72 

EMENTA 
Aprofundamento da leitura técnica e instrumental da língua inglesa para a compreensão de textos de 
uso social profissional.   

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CRUZ, Décio Torres. Inglês para Administração e Economia. Barueri: Disal, 2007.  
 FERREIRA, Fernanda. Inglês para Secretárias. Rio de janeiro: LTC, 2011 . 
 RICHARDS, J.C.; Interchange – Book 1. Fouth edtion, Cambridge, 2013. 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 MARTINEZ, Ron; Cristina Schumacher Como dizer tudo em inglês nos negócios: fale a coisa certa 

em qualquer situação. 10.ed. Rio de Janeiro; Elsevier, 2003.  
 MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escreva a coisa certa em qualquer situação. 14 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.  
 MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura (Módulo1). São Paulo: 

Textonovo, 2004. 
 SCHUMACHER, Cristina; Inglês urgente! para brasileiros nos negócios : novas soluções simples 

e práticas para a comunicação empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
 TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA  HORÁRIA TOTAL (h) 
Metodologia do Trabalho Científico 2º 02 36h 

  EMENTA 
Introdução aos princípios básicos do método científico e sua adaptabilidade no cotidiano profissional, 
abordando as questões e normas relativas à elaboração de trabalhos técnico-científicos. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia dissertação tese. São Paulo: 

Atlas, 2014.  
 DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2015.  
 RUIZ, J. A. Metodologia Científica: Guia Para Eficiência Nos Estudos. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
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REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 ANDRADE, M.M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 25.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 GIL, A. C. Métodos E Técnicas De Pesquisa Social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.   
 KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 

pesquisa. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.  
 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Organização, Sistemas e Métodos 2º 02   36 h 

EMENTA 
Estudo de conceitos, processos e técnicas de OSM para 
racionalização, padronização, análise e prognóstico nas 
organizações. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BALLESTRADO-ELVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de 

Organização, Sistemas e Métodos: Abordagem Teórica e 
Prática da Engenharia da Informação. 4 ed.  São Paulo: Atlas: 
2010. 

 CARREIRA, Dorival. Organização, Sistemas e Métodos. 
Ferramentas para racionalizar as rotinas de trabalho e a 
estrutura organizacional da empresa. São Paulo: Saraiva, 
2009.  

 OLIVEIRA, D. R. Sistemas, organização e métodos: uma 
abordagem gerencial. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 AFONSO COZZI. Empreendedorismo de base tecnológica: 

spin-off: criação de novos negócios a partir de empresas 
constituídas, universidades e centros de pesquisa. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008.  

 ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN; Rosa M. de Moura. 
Tecnologia Da Informação E Desempenho Empresarial: 
as dimensões de seu uso e sua relação com os benefícios de 
negócios. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 ARAUJO, Luis Cesar G. de. Organização, sistemas e 
métodos e as tecnologias de gestão organizacional: 
arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, 
gestão pela qualidade total e reengenharia. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

 ARAUJO, Luis Cesar G. de. Organização, sistemas e 
métodos: e as modernas ferramentas da gestão 
organizacional. São Paulo: Atlas, 2001. 

 CRUZ, Tadeu. Sistema, organização & métodos: estudo 
integrado das novas tecnologias de informação. 3. Ed. São 
Paulo, 2002.  

 
 
 
 
 
 

3º  Período 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Direito e o Terceiro Setor 3º  02 36h 
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EMENTA 

Organizações Sociais. Terceiro Setor e Desenvolvimento Sustentável. Tipos: Entidades Filantrópicas. 
Organizações não Governamentais - ONGs. Entidades Religiosas, Partidos Políticos. Compromisso Social 
das Empresas. Organização da Sociedade Civil: Legislação Brasileira, estrutura e funcionamento.  

REFERÊNCIA BÁSICA 
 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção 

social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010.  
 OLIVEIRA, Aristeu de. Manual do terceiro setor e instituições religiosas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2014.  
 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social. 8 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013.  
 REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e 
Terra, 2012. 

 CAMARGO, M. F. de, SUZUKI, F. M., UEDA, Mery, SAKIMA, R. Y. e GHOBRIL, A. N. Gestão do Terceiro 
Setor no Brasil - Estratégias de captação de recursos para organizações sem fins lucrativos. São Paulo, 
Futura, 2001. 

 DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro setor e Estado: legitimidade e regulação por um novo marco 
jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2008.  

 VIOLIN, Tarso Cabral. Uma análise crítica do ideário d  “Ter e r  Se  r” – no contexto neoliberal e as 
parcerias entre a administração pública e sociedade civil organizada no Brasil. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp009454.pdf 

 ZANDONADE, Udno. o papel do terceiro setor na realização dos direitos sociais. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp075969.pdf 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA  HORÁRIA  TOTAL (h) 
Empreendedorismo 3º  03 54h 

EMENTA 
O empreendedorismo diante das transformações do mundo corporativo, considerando o espírito e 
processo empreendedor, o mundo dos negócios e o nível da atividade empreendedora, suas 
oportunidades, missão, visão, valores e objetivos. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 DORNELAS, J C A. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar 

na sua empresa. 3. ed. Brasil: LTC, 2015.  
 MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para empreendedores: Fundamentos da 

Criação e da Gestão de Novos Negórcios. São Paulo: Pearson Prentrice Hall, 2011.  
 SALIM, Cesar S., Introdução ao Empreendedorismo: despertando uma atitude empreendedora. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010. 
REFERÊNCIA  COMPLEMENTAR 

 BARON, S. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thompson Learning, 2007.  
 DOLABELA, F. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar 

conhecimento em riqueza. São Paulo: Sextante, 2008.  
 DORNELAS, J C A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 

2008.  
 FARAH, Osvaldo Elias; Marly Cavalcanti; Luciana Passos Marcones. (org.) Empreendedorismo 

Estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.  
 SALIM, Cesar Simões. Construindo planos de empreendimentos: negócios lucrativos, ações sociais 

e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA  TOTAL (h) 

 Estudos socioculturais e ambientais 3º 03 36 h 
EMENTA 

Estudo de aspectos socioambientais, considerando o 
desenvolvimento e degradação ambiental e a atual 
discussão sobre a gestão e a política ambiental no Brasil 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZq9HmpY_LAhUKi5AKHeqQCfoQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dominiopublico.gov.br%2Fdownload%2Fteste%2Farqs%2Fcp009454.pdf&usg=AFQjCNG5t-hQUTW4624ZsiyqLk611RTc-A&bvm=bv.114733917,d.Y2I
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp009454.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZq9HmpY_LAhUKi5AKHeqQCfoQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.dominiopublico.gov.br%2Fdownload%2Fteste%2Farqs%2Fcp075969.pdf&usg=AFQjCNFHRwKf3dHh5XCwfP9ntjbZ4dtPdg&bvm=bv.114733917,d.Y2I
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp075969.pdf
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dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável.  
  REFERÊNCIA BÁSICA 

 ALIGLERI, Lilian; ALIGLERI, Luiz Antônio; 
KRUGLIANSKAS, Isak. Gestão Socioambiental: 
responsabilidade e sustentabilidade de negócio. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

 LOURES, Rodrigo C. da Rocha. Sustentabilidade XXI: 
Educar e Inovar sob uma nova consciência. São Paulo: 
Editora Gente, 2009. 

 SEIFFERT. M. E. B. Gestão Ambiental: instrumentos, 
esferas de ação e educação ambiental. São Paulo: Atlas, 
2007.  

  REFERÊNCIA  COMPLEMENTAR 
 ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; TACHIZAWA, 

Takeshy; CARVALHO, Ana Barreiros de. Gestão 
ambiental: enfoque estratégico aplicado ao 
desenvolvimento sustentável. 2.ed. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2006. 

 ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; TACHIZAWA, 
Takeshy. Gestão Socioambiental: Estratégias na 
nova era de sustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

 HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory, LOVINS, L. Hunter. 
Capitalismo Natural: criando a próxima revolução 
industrial.  São Paulo: Pensamento/Cultrix. 1999. 

 MINAYO, Maria Cecília de Souza; MIRANDA, Ary 
Carvalho de (Org.). Saúde e ambiente sustentável: 
estreitando nós. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010.  

 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento 
Sustentável. Garamond, 2009. 

 
 
 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

PERÍODO 
CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA  
TOTAL (h) 

Gestão de Eventos I 3° 02 36 
EMENTA 

Estudo das etapas de planejar, organizar, executar e avaliar eventos em 
nível de assessoria, numa perspectiva de visão sistêmica da função 
secretarial, considerando o envolvimento com a complexidade de realizar 
os diversos tipos de eventos no contexto organizacional contemporâneo. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 GIAGLIA, Maria Cecília. Gestão Estratégica de Eventos. São Paulo. São 

Paulo: Cengage, 2011. 
 SALGADO, Paulo Regis. Protocolo cerimonial e etiqueta em eventos: 

uma prática ao alcance de todos. São Paulo: Paulus, 2010. 
 YANES, Adriana Figueiredo. Cerimonial, protocolo e etiqueta em 

eventos. São Paulo: Érica: Saraiva, 2014. 
REFERÊNCIA  COMPLEMENTAR 

 Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal. Coordenação de Relações 
Públicas. Manual de organização de eventos do Senado Federal / 
Senado Federal, Coordenação de Relações Públicas. 1.ed. Brasília: 
Senado Federal, 2013. 

 CESCA, Cleusa G. Gimenez. Organização de eventos: manual para 
planejamento e execução. São Paulo: Summus, 2008.  

 FARO, M. M.Cerimonial e protocolo em eventos: validade e implicações. 
Turismo em Análise, v. 8, n. 1, p. 37-52, 1997, disponível em 
http://www.spell.org.br/documentos/ver/28852/cerimonial-e-
protocolo-em-eventos--validade-e-implicacoes/i/pt-br 
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 GOMES, Sara. Guia do Cerimonial: do trivial ao formal. São Paulo: LGE, 
2007.  

 ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos: 
Planejamento e Operacionalização. São Paulo: Atlas, 2012.  

 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA  TOTAL (h) 
Gestão  de  Projetos 3° 03 54 

EMENTA 
Estudo de conceitos e estrutura de projetos, suas implicações/aplicações e metodologias na gestão 
organizacional.  

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CARVALHO,M. M; JR RABECHINI, R. Fundamentos em gestão de Projetos: Construindo 

competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
 FINOCCHIO Jr., José. Project Model Canvas. Gerenciamento de Projetos sem Burocracia. 5º 

Tiragem, Campus, 2013.   
 MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da 

criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 GOMES, Mª Joana D. F.; SALGUEIRO, Cláudia Daniele B. L.; e LEITE, Renato Barros. O Profissional de 
Secretariado como um Agente Cooperador no Gerenciamento Estratégico de Pessoas. In: Revista 
Cesumar Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, v.20, n.2, p. 387-404, jul./dez. 2015.  

 PMI - Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia 
PMBOK). 5ª ed. Tradução oficial ao português. Project Management Institute, 2014.  

 TODOROV, Mª do Carmo A.; KNIESS, Claudia Terezinha; e CHAVES, Marcírio Silveira. As Competências 
do Profissional de Secretariado na Implantação de Projetos Sustentáveis. In: Revista de Gestão e 
Secretariado – GeSec, São Paulo, v. 4, n. 3, p 189-209, dez. 2013.  

 VALLE, André B.; SOARES, Carlos Alberto P.; FINOCCHIO Jr, José; e SILVA, Lincoln de S. F. 
Fundamentos do Gerenciamento de Projetos (Série Gerenciamento de Projetos). 2 ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010.  

 VARGAS, Ricardo. Manual Prático do Plano de Projeto: utilizando o PMBOK GUIDE. 5 ed. Rio de 
Janeiro: BRASPORT, 2014.  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Inglês  Comercial  I 3º 4 72h 

EMENTA 
Leitura e compreensão de textos em língua inglesa 
contextualizadas em assuntos comerciais, a utilização das funções 
comunicativas a nível pré-intermediário da língua inglesa com foco 
na área de secretariado executivo. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 FERREIRA, Fernanda. Inglês para Secretárias. Rio de janeiro: 

LTC, 2011.   
 HERMAN, L.; GUIMARÃES, M. L. First Steps, Student and 

Workbook, Basic 2. Instituto de Missão e Idiomas: Cachoeira, 
2015. 

 MARTINEZ, Ron; Cristina Schumacher Como dizer tudo em 
inglês nos negócios: fale a coisa certa em qualquer situação. 
10.ed. Rio de Janeiro Elsevier, 2003.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 CRUZ, Décio Torres. Inglês para Administração e Economia. 

Barueri: Disal, 2007.  
 GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em 

inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  
 MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escreva a 

coisa certa em qualquer situação. 14 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
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2002. 
 MORAES, Teddy L. SOS business!: guia de inglês para negócios: 

viagens, contatos comerciais. Barueri: Disal, 2008 
 SCHUMACHER, Cristina; Inglês urgente! para brasileiros nos 

negócios:  novas soluções simples e práticas para a comunicação 
empresarial. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.  

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 3º 02 36 horas 

EMENTA 
Estudo da língua brasileira de sinais, numa perspectiva reflexiva 
da concepção de surdez, seus diversos graus e as bases que 
fundamentam a língua de sinais brasileira. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CARMOZINE, Michelle M; NORONHA, Samanta C. C. Surdez 

e Libras: Conhecimento em suas mãos. Hub editorial, 2012.  
 PEREIRA, Maria Cristina da Cunha.  LIBRAS: conhecimento 

além dos sinais. São Paulo: Pearson Brasil, 2011. 
 RODRIGUES, Cristiane Seimetz; VALENTE, Flávia. Aspectos 

linguísticos das libras. IESDE: Curitiba, 2011.  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 CAPOVILLA, Fernando Cesar; MAURICIO, Aline Cristina. 
NOVO DEIT-LIBRAS - 2 VOLUMES. 2013.  

 GESSER, Audrei. Libras? que língua e essa ?: crenças e 
preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade 
surda. São Paulo - SP: Parábola Editorial, 2011.  

 SACKS, O. W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos 
surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  

 STREIECHEN, Eliziane Manosso. Libras: aprender está em 
suas mãos. CRV, 2013.  

 STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura 
surda. Florianópolis: Florionópolis: UFSC, 2009.  

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Prática Profissional Supervisionada I 3° 09 162 

EMENTA 
Interação entre o saber e o fazer (teoria/pratica), por meio da vivência de situações profissionais do 
mundo do trabalho, aprofundadas nos componentes curriculares do curso, em instituições públicas e 
privadas. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; Bianchi, ROBERTO; Alvarenga, MARINA. Orientação para Estágio 

em Secretariado. Ed. Thompson Pioneira, 2003.  
 BORGES, Maria João. Secretariado: uma visão prática. Portugal: ETEP, 2011. (comprado) 
 OLIVO, Silvio. Estágio Supervisionado e Trabalho de conclusão de curso. Thompson Pioneira, 2007.  
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REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 ANDRADE, M.M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.   
 EDMÉA, G r    Ne v ; SILVIA D’E    E  z be e. As novas competências do profissional de 

secretariado. 2ed.São Paulo: IOB, 2014. 
 GRION, Laurinda. A nova secretária. São Paulo: Madras, 2008.  
 MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual da secretária: técnicas de trabalho: 12. Ed. 

técnicas de trabalho. São Paulo: Atlas, 2010.  
 SILVA, Wagner Rodrigues. Como fazer relatórios de estágio supervisionado. Liber Livros, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Princípios de Marketing 3º  03 54h 

EMENTA 
Abordagem introdutória ao Marketing, focalizando conceitos e demais fundamentos básicos, frente às 
demandas organizacionais e do mercado. 

REFERÊNCIA  BÁSICO 
 GRONROOS, Christian. Marketing: Gerenciamento e Serviços. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 15 ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2014.  
 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: Prentice Hall 

Brasil, 2013. 
REFERÊNCIA  COMPLEMENTARES 

 DE SOUZA LEÃO, André Luiz Maranhão; CAMARGO, Thiago Ianatoni; CÉSAR, Rodrigo. Pimenta nos 
  h s d s    r s é... Ch     be ns! A pers n   d de d  m r     s “  h s” d s   ns m d res. Revista 
Eletrônica de Administração, Porto Alegre, RS, n.3, v.20, p.773-792, setembro/dezembro, 2014. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/read/v20n3/1413-2311-read-20-03-00773.pdf 

 DEMO, Gisela; GUANABARA, Morgana. Marketing de relacionamento com a Apple: O papel do 
julgamento e significado de produto na escolha do iPhone. Revista Eletrônica de Administração, 
Porto Alegre, RS, n.1, v.21, p.170-199, janeiro/abril, 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/read/v21n1/1413-2311-read-21-01-00170.pdf 

 LEVITT, Theodore. A imaginação do marketing. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1990.  
 MOREIRA, Julio Cesar Tavares et al. Serviços de marketing: um diferencial competitivo. São Paulo: 

Saraiva, 2008.  
 RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: a batalha por sua mente. São Paulo: Pearson-Makron Books, 

2009. 
 
 
 

COMPONENTE  CURRICULAR PERÍODO 
CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
(h) 

Relações Humanas 3º  02 36h 
EMENTA 

Estudo das relações intra e interpessoais na perspectiva bíblica e seus efeitos na vida em comunidade. 
REFERÊNCIA  BÁSICA 

 MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas, 2001.  
 PRETTE, Zilda Del; PRETTE, Almir Del. Habilidades sociais: o modelo de Jesus. 2.ed. Petrópolis: 

Vozes, 2011.  
 WHITE. E.G. Mente, caráter e personalidade. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2005. 

REFERÊNCIA  COMPLEMENTAR 
 MILITÃO, A.; MILITÃO, R. Jogos, dinâmicas & vivências grupais. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.  

http://www.scielo.br/pdf/read/v20n3/1413-2311-read-20-03-00773.pdf
http://www.scielo.br/pdf/read/v21n1/1413-2311-read-21-01-00170.pdf
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 PRETTE, Almir Del; PRETTE, Zilda A. P. Del. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o 
trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2011.  

 ROGERS, C. R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
 STAMATEAS, B. Gente tóxica: como lidar com pessoas difíceis. Rio de Janeiro: Thomas Nelson, 2012.  
 VENDEN, M. L. Como Jesus tratava as pessoas. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Ética Cristã 4º 02 36h/a 

EMENTA 
Estudo dos padrões éticos do cristianismo e suas implicações nas 
normas de conduta humana. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 2013. 
 GEISLER, N. L. Ética cristã: alternativas e questões 

contemporâneas. São Paulo: Vida Nova, 2008. 
 WADE, Loron. Os Dez Mandamentos  pr n   p  s d v n s 

p r  me h r r se s re     n men  s. T       Casa Publicadora 
Brasileira, 2012. 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e 

profissional. Petropólis: Vozes, 2011. 
 GRENZ, Stanley. A Busca da Moral. São Paulo: Vida 2009. 
 KEELING, Michael. Fundamentos da ética cristã. São Paulo: ASTE, 

2002. 
 SELLA, Adriano. Ética da justiça. São Paulo: Paulus, 2003. 
 WHITE, E. G. O maior discurso de Cristo. Tatuí: Casa Publicadora 

Brasileira, 2009. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO PROFESSOR (A) CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Gestão de Eventos II 4º 02 36 

EMENTA 
Estudo das etapas de planejar, organizar, executar e avaliar eventos em 
nível de assessoria, numa perspectiva de visão sistêmica da função 
secretarial, considerando o envolvimento com a complexidade de 
realizar os diversos tipos de eventos no contexto organizacional 
contemporâneo. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 ALLEN, J.; O’TOOLE, W.; MCDONNELL, I.; HARRIS, R. Organização e 

gestão de eventos. Elsevier, 2008. 
 CECILIA, G. M. Gestão estratégica de eventos. Gengage, 2011. 
 FIGUEIREDO, Y. A. Cerimonial, protocolo e etiqueta em eventos. 

Erica, 2014.  
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REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 MATIAS, Marlene. Organizaçao de Eventos.: procedimentos e 

técnicas. 6. Ed. Manole, 2013.  
 MEIRELLES, Gilda Fleury. Tudo sobre eventos. São Paulo: STS, 

1999.  
 OLIVEIRA, J. B. Como promover eventos: cerimonial e protocolo 

na prática. 2. Ed. São Paulo: Madras, 2005.  
 POLITO, Reinaldo. Recursos audiovisuais nas apresentações de 

sucesso. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 SILVA, Mariangela Benine Ramos. Eventos: estratégias de 

planejamento e execução. São Paulo: Summus, 2011.  
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Gestão  Documental 4º 02 36 

EMENTA 
Estudo dos requisitos necessários à pratica da gestão de documentos e arquivos diversos, considerando as 
peculiaridades  presentes no exercício profissional do secretário no contexto das organizações. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 MORAIS, P. E. S.; V.Gestão da informação e arquivista no contexto secretarial. Intersaberes: 2015. 
 RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos. 4. ed. São Paulo: FGV: 2005.  
 SCHELLENBERG, T. R. Arquivos modernos: princípios e técnicas. Rio de Janeiro: FGV, 2006.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos permanentes. São Paulo: FGV, 2006.  
 RAFAEL, Antônio. Desafios Profissionais: gestão documental. Lisboa: Colibri, 2009. 
 RONDINELLI, Rosely Curi. O documento arquivístico ante a realidade digital. São Paulo: Editora 

FGV, 2013.  
 SANTOS, Vanderlei Batista dos; INNARELLI Humberto Celeste; SOUZA, Renato Tarciso Barbosa de. 

Arquivística Temas Contemporâneos. Distrito Federal: SENAC, 2012.  
 SANTOS, Vanderlei Batista dos. Gestão de documentos eletrônicos. Brasília: ABARQ, 2005.  
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Inglês  Comercial  II 4º 4 72h 

EMENTA 
Leitura e compreensão de textos em língua inglesa contextualizados em assuntos comerciais, a utilização 
das funções comunicativas a nível pré-intermediário da língua inglesa com foco na área de secretariado 
executivo. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 FERREIRA, Fernanda. Inglês para Secretárias. Rio de janeiro: LTC, 2011   
 HERMAN, L.; GUIMARÃES, M. L. First Steps, Student and Workbook, Basic 2. Instituto de Missão e 

Idiomas: Cachoeira, 2015. 
 MARTINEZ, Ron; Cristina Schumacher Como dizer tudo em inglês nos negócios: fale a coisa certa 

em qualquer situação. 10 ed. Rio de Janeiro Elsevier, 2003.  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 CRUZ, Décio Torres. Inglês para Administração e Economia. Barueri: Disal, 2007.  
 GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 
 MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escreva a coisa certa em qualquer situação. 14 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 
 MORAES, Teddy L. SOS business!: guia de inglês para negócios: viagens, contatos comerciais. 

Barueri: Disal, 2008. 
 SCHUMACHER, Cristina; Inglês urgente! para brasileiros nos negócios : novas soluções simples e 

práticas para a comunicação empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
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COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Prática Profissional Supervisionada II 4° 09 162 

EMENTA 
Interação entre o saber e o fazer (teoria/pratica), por meio da 
vivência de   do mundo do trabalho, aprofundadas nos 
componentes curriculares do curso, em  públicas e privadas. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; Bianchi, ROBERTO; 

Alvarenga, MARINA. Orientação para Estágio em 
Secretariado. Ed. Thompson Pioneira, 2003.  

 BORGES, Maria João. Secretariado: uma visão prática. 
Portugal: ETEP, 2011.  

 OLIVO, Silvio. Estágio Supervisionado e Trabalho de 
conclusão de curso. Thompson Pioneira, 2007.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 ANDRADE, M.M. Introdução à Metodologia do 

Trabalho Científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

 EDMÉA, G r    Ne v ; SILVIA D’E    E  z be e. As novas 
competências do profissional de secretariado. 
2ed.São Paulo: IOB, 2014. 

 GRION, Laurinda. A nova secretária. São Paulo: 
Madras, 2008.  

 MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual 
da secretária: técnicas de trabalho. 12. Ed.. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

 SILVA, Wagner Rodrigues. Como fazer relatórios de 
estágio supervisionado. Liber Livros, 2012. 

 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 
Praticas  de Texto Corporativo 4º 2 36 

EMENTA 
Estudo e produção de textos corporativos, considerando suas formas e 
modalidades, com o enfoque no padrão discursivo circulante na área 
administrativa. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CHINEM, Rivaldo. Comunicação empresarial: teoria e o dia-a-dia 

das assessorias de comunicação. São Paulo: Horizonte, 2006.  
 MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem 

complicação. São Paulo: Manole, 2008.  
 PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. Campinas: 

Alínea, 2009.  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 BRAGA, Maria Alice. Redação Empresarial. IBEPEX, 2012. 

 BUSUTH, Mariangela Ferreira. Redação técnica empresarial. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2004.  
 COSTA, Nelson Pereira da. Comunicação empresarial: a chave 

para coordenar e liberar um empreendimento. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2008.  

 GOLD, Miriam. Redação empresarial. São Paulo. Pearson 

Prentice Hall, 2010.  
 TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de 

comunicação. São Paulo: Atlas, 2009. 
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COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 

Relações   Globais 4º 02 36 
EMENTA 

Abordagem dos principais aspectos do contexto internacional de negócios, explorando as relações 
comerciais, políticas e institucionais entre as nações, empresas e entidades internacionais. 

REFERÊNCIA BÁSICA 
 CAPRA, Fritjof. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, 

políticas, sociais e econômicas. Cultrix, 2014.  
 FLEURY, Alfonso (Org.). Gestão empresarial para a internacionalização das empresas brasileiras. 

São Paulo: Atlas, 2010.  
 SILVA, Luiz Algusto Tagliacollo. Gestão Global. Aduaneiras, 2008.  

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 CANNICE, Mark; KOONTZ, Harold. Administração: uma perspectiva global e empresarial. 13. 
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REGULAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

A Coordenação do Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA, 

no uso de suas atribuições legais, e considerando:  

 

a)  a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre a Prática Profissional 

Supervisionada de estudante; 

 

b) a Lei nº. 8.859, de 23 de março de 1994; 

 

c) o Decreto nº. 87.497, de 18 de agosto de 1982 e o Decreto nº 89.467 de 21 de março de 

1984;  

 

d) a Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Cursos de Graduação Tecnológica; e 

 

e) o parecer CNE/CES,  nº 436/2001, o parecer CNE/CP, nº 29/2002 e o parecer CNE/CES 

nº 277, de 07 de dezembro de 2006. 

 

Regulamenta a Prática Profissional Supervisionada do Curso de Graduação Tecnológica em 

Secretariado Executivo, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este regulamento tem por finalidade normatizar o processo de organização, 

execução, acompanhamento e avaliação da Prática Profissional Supervisionada (PPS) do 

Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo, a qual faz parte integrante do 

currículo do Curso Tecnólogo em Secretariado Executivo da Faculdade Adventista da Bahia - 

FADBA. 
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Art. 2º A PPS é componente obrigatório do curso, de natureza individual, e parte dos 

requisitos para obtenção do grau de Tecnólogo em Secretariado Executivo, assumindo caráter 

de estágio curricular. 

 

Art. 3º O estágio curricular, atividade a ser contemplada por meio da PPS, é 

considerado como atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionando 

ao estudante plena participação em situações reais de vida e trabalho.  

 

 Art. 4º  A PPS não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza. 

 

 Art. 5º A PPS tem caráter formativo, contribuindo positivamente para a formação do 

futuro profissional, permitindo-lhe: 

 

i. aliar teoria e prática, aprofundando seus estudos e possibilitando maior 

assimilação do conteúdo curricular; 

ii. aproximar-se do mundo de trabalho;  

iii. evidenciar competências e atitudes de trabalho sistematizado, desenvolvendo: a 

consciência da produtividade, a observação, a comunicação concisa de ideias, as 

experiências adquiridas, o senso crítico e a criatividade; 

iv. conhecer as diretrizes, organização e funcionamento das entidades, públicas ou 

privadas. 

CAPÍTULO III 

DOS RESPONSÁVEIS E PARTICIPANTES 

Art. 6º A PPS do curso de graduação tecnológica em Secretariado Executivo da 

FADBA será supervisionada pelo Coordenador de Prática Profissional, sendo que: 

 

i. o coordenador da PPS deverá ser eleito pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

ii. o Coordenador da PPS trabalhará conjuntamente com o professor que irá ministrar 

o componente curricular PPS I e PPS II, presente na 3ª (terceira) e 4º (quarta) etapa 

da matriz curricular do curso, podendo ambas as funções serem exercidas pela 

mesma pessoa. 
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Art. 7º São deveres do Coordenador da PPS e do professor dos componentes PPS I e 

PPS II: 

 

i. estabelecer formalmente os convênios/termos entre o curso de Secretariado Executivo da 

FADBA e as instituições/organizações concedentes, e manter vigilância com relação a tais 

aspectos legais; 

ii. discutir o regulamento da PPS com os estudantes; 

iii. apresentar o protocolo de acompanhamento, o termo de compromisso, o manual da PPS 

com o roteiro do Relatório final e demais documentos comprobatórios necessários da PPS; 

iv. acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do estudante, por meio de reuniões 

periódicas e presenciais; 

v. manter contato com o supervisor do estudante na organização onde este realiza a prática 

profissional; 

vi. decidir com a coordenação geral do Curso e professores-orientadores medidas a serem 

tomadas, referentes a problemas surgidos durante a realização do Estágio; 

vii. avaliar o desempenho dos estudantes na PPS; 

viii. reunir-se periodicamente com os professores dos componentes curriculares que estruturam 

as áreas de estágio, para avaliação e replanejamento das atividades práticas; 

ix. sugerir medidas que visem o aprimoramento das atividades de PPS; 

x. convocar e dirigir reuniões com o NDE, com vistas à melhoria no processo 

pedagógico. 

 

Art. 8º Na Instituição/organização, na qual o estudante estiver a realizar sua Prática 

Profissional, deverá haver um supervisor direto desse estudante, que poderá ser um gerente, 

chefe, líder de equipes ou funcionário da organização/instituição concedente. 

 

Art. 9º O supervisor deverá ser informado, de modo oficial, que o estudante da 

FADBA, o qual poderá ser funcionário, estagiário ou voluntário, irá utilizar o espaço 

organizacional para a realização da PPS em Secretariado Executivo, observando-se que:  

 

i. ao supervisor não incorrerá nenhum tipo de atividade de cunho avaliativo para o 

curso de graduação tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA; 

ii. o supervisor não poderá ter vínculo de nenhuma espécie com o curso de graduação 

tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA;  
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iii. o supervisor deverá assinar o protocolo de acompanhamento (com periodicidade 

estabelecida pelo coordenador da PPS), que comprova a natureza, a execução e a 

carga horária das atividades da PPS realizadas pelo estudante. 

 

Art. 10. São considerados estagiários do Curso de Tecnologia em Secretariado 

Executivo os estudantes devidamente matriculados nas disciplinas de PPS I e PPS II.  

 

Art. 11. São responsabilidades do Estagiário: 

 

i. acatar as determinações contidas nesse regulamento, nos Projetos de Estágio, no 

manual da PPS e demais orientações da Coordenação e do Professor de PPS I e 

PPS II; 

ii. comparecer à instituição indicada pela coordenação de Estágio, onde 

desenvolverá as atividades educativas nos dias e horários previamente fixados; 

iii. cumprir integralmente as horas de atividades previstas no projeto pedagógico de 

Curso; 

iv. discutir com a coordenação de estágio as dificuldades surgidas durante a 

realização do mesmo; 

v. elaborar e apresentar todos os requisitos e documentos comprobatórios 

solicitados no prazo acordado; 

vi. estar regularmente matriculado no Curso e no período em que o Estágio aparece 

como disciplina/atividade curricular; 

vii. fazer permanente autoavaliação do trabalho desenvolvido, tendo em vista o 

constante aprimoramento das atividades de Estágio; 

viii. não divulgar para terceiros dados observados ou informações fornecidas pela 

Instituição/organização de estágio; 

ix. observar as normas e regulamentos da instituição/organização em que estagiará, 

prezando pela ética e discrição profissionais; 

x. preparar e realizar as atividades de estágio previamente definidas; 

xi. comprovar sua prática profissional na instituição/organização, devendo essa ser 

realizada por meio de documento oficial, assinado pelo seu superior direto na 

organização de vínculo (quando voluntário), contrato de estágio (quando 

estagiário) ou carteira de trabalho e previdência social (quando funcionário 

registrado). 
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CAPÍTULO IV 

DO CAMPO E DURAÇÂO 

Art. 12. A PPS do curso de graduação Tecnológica em Secretariado Executivo da 

FADBA acontecerá, prioritariamente, nos municípios do Recôncavo Baiano em 

instituições/organizações públicas e/ou privadas, e terá duração mínima de 324 (trezentos e 

vinte e quatro) horas, conforme preconiza a matriz curricular do curso, sendo que: 

 

i. o estudante só colará grau após a integralização completa das horas indicadas e a 

entrega dos documentos comprobatórios;  

ii. tais horas serão obrigatoriamente realizadas enquanto o estudante estiver matriculado 

no curso e nas disciplinas de PPS I e PPS II, oferecidas no 3º e 4º módulos 

(semestres); 

iii. não será realizado aproveitamento de estágios ou práticas profissionais 

supervisionadas realizados pelo estudante em outras instituições de ensino superior 

ou em outros cursos de graduação que, porventura, o mesmo tenha se graduado ou 

pelo qual tenha cursado previamente; 

iv. a instituição/organização em que será realizada a PPS deverá estar vinculada ao 

Curso de Secretariado da FADBA por meio de Termo de convênio entre a FADBA e 

a Unidade Concedente;  

v. a escolha dos campos de estágio implicará nas organizações/instituições sentirem-se 

à vontade para participar da parceria, em possuírem infraestrutura didático-

pedagógica, física, administrativa e de pessoal adequadas ao desenvolvimento das 

atividades de campo, das habilidades apresentadas no termo de convênio e em 

assumirem as propostas de trabalho do Curso Tecnológico em Secretariado 

Executivo da FADBA como ações colaborativas integradas à sua estrutura e 

dinâmica de funcionamento sem prejuízo das atividades acadêmicas do estagiário; 

 

vi. a duração e jornada de atividade serão compatíveis com o horário acadêmico, não 

excedendo dois anos de vínculo e 40 horas semanais; 

vii. vigorará, por tempo indeterminado, a partir da data de sua assinatura do termo de 

compromisso e/ou convênio, podendo ser rescindido a qualquer momento, por meio 

de notificação, por escrito, feita com antecedência mínima de 30 dias. 
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CAPÍTULO V 

DO PROCESSO 

Art. 13. A PPS está relacionada às seguintes áreas e componentes do curso: 

 

i. Técnicas Secretariais, por meio dos componentes curriculares: Gestão 

Secretarial I, Gestão Secretarial II e Gestão Documental; 

ii. Organização de Eventos, por meio dos componentes curriculares: Etiqueta, 

Protocolo e Cerimonial e Gestão de Eventos. 

iii. Suporte à Gestão Organizacional, por meio dos componentes curriculares: 

Estudos Organizacionais I, Estudos Organizacionais II, Organização, Sistemas 

e Métodos, Gestão de Projetos, Empreendedorismo, Comunicação 

Organizacional. 

 

Art. 14.   O cumprimento e a verificação do desempenho do estudante gerarão uma 

nota em cada área estabelecida no artigo décimo terceiro. 

 

Art. 15. O estudante deverá realizar sua PPS apenas em organização ou instituição, 

pública ou privada, devidamente em dias com suas obrigações legais e fiscais. Tal 

organização deverá oferecer espaço para a aplicação das atividades relativas ao conteúdo 

apresentado nas aulas e sugeridas no Termo de Convênio. 

 

Art. 16. Não há obrigatoriedade de quantidade mínima ou máxima de 

organizações/instituições para a realização da PPS pelo estudante, podendo ser realizada em 

apenas uma organização ou em quantas forem necessárias para a integralização das horas. 

 

Art. 17.   Para que a PPS seja efetivada e homologada, o estudante deverá estar 

vinculado à organização/instituição na qual realizou sua prática. 

 

Parágrafo único. A vinculação com a instituição concedente dar-se-á por: funcionário 

registrado (carteira assinada), estagiário (contrato de estágio) ou voluntário (termo de 

compromisso). 
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Art. 18. Caso haja contratação do estudante como estagiário pela organização, o 

contrato de estágio, bolsa, qualquer forma de contraprestação, bem como o Termo de 

Compromisso devem ser registrados e acompanhados pelos setores de Assistência Social e 

Filantropia da FADBA e pela Coordenação de estágio da graduação tecnológica em 

Secretariado Executivo da FADBA, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar 

segurado contra acidentes pessoais, conforme dispõe o Art. 4º da Lei 6.497/77, combinado 

com o Art. 6º do Decreto 8.947/82.  

 

Art. 19. A carga horária mínima para a realização da PPS das áreas citadas no artigo 

décimo terceiro será assim distribuída: 

 

i.    Técnicas Secretariais – 142h  

ii. Organização de Eventos – 40h  

iii. Suporte à Gestão Organizacional – 142h  

 

Parágrafo 1º.  Deverá ser cumprida em PPS I a carga horária obrigatória de 162 horas e as 

demais em PPS II, como também, não será permitida a integralização das 324 horas de PPS 

apenas enquanto matriculado no componente curricular PPS I. 

 

Parágrafo 2º. Caso o estudante ultrapasse as 162 horas disponíveis para PPS I como estágio 

curricular, as horas excedentes serão certificadas ao estudante como estágio extracurricular.  

 

Art. 20. Caso o estudante matriculado em PPS I não complete as 162 horas 

obrigatórias para esse componente curricular, será permitido integralizar todo o restante de 

horas devidas em PPS II. 

 

Art. 21. Durante o desenvolvimento das atividades da PPS, os protocolos de 

acompanhamento devem ser devidamente preenchidos e assinados pelos professores dos 

componentes curriculares relacionados às áreas da PPS, pelo professor/coordenador de PPS I 

ou PPS II e pelo supervisor com periodicidade estabelecida pelo coordenador/professor da 

PPS.  

 

Art. 22. Após a realização de todos os estágios (PPS I e da PPS II), o estudante 

deverá apresentar o Relatório de Prática Profissional, conforme modelo adotado no manual de 

PPS e previamente conhecido por todos os envolvidos. 
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CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

Art. 23. A avaliação da PPS dar-se-á por meio dos seguintes indicadores e 

documentos comprobatórios: 

 

i. nota final do componentes PPS I, e;  

ii. nota final do componente PPS II da matriz do curso. 

 

Art. 24. a nota final de cada componente curricular será composta da seguinte forma:  

 

i. Processo de orientação, supervisão e acompanhamento, correspondendo a 30% da 

nota do componente curricular:  

a. cumprimento de metas e prazos;  

b. preenchimento e entrega dos protocolos de acompanhamento, devidamente 

assinados pelo supervisor e coordenador da PPS e com periodicidade 

estabelecida pelo coordenador/professor do componente curricular PPS I e PPS 

II, uma vez que tais documentos tenham registro satisfatório do 

desenvolvimento das atividades; 

c. entrega do(s) termo(s) de compromisso devidamente preenchido(s) e 

assinado(s);  

d. autoavaliação. 

ii. Relatório da PPS, correspondendo a 70% da nota do componente curricular: 

a) pontualidade na entrega do relatório; 

b) qualidade do conteúdo e informações contidas no Relatório de Prática 

Profissional, segundo o roteiro proposto no manual de PPS; 

c) apresentação final do Relatório, de acordo com o roteiro e normas postas no 

manual de PPS. 

 

Art. 25. A avaliação dos indicadores da PPS será feita única e exclusivamente pelo 

professor/Coordenador de Prática Profissional. 

 

Art. 26. Mediante o desempenho do estudante na PPS, é facultado ao Coordenador 

de Prática Profissional o direito de: 
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i. aprovar o desempenho, permitindo ao estudante colar grau, e; 

ii. não aprovar o desempenho, direcionando o estudante à repetição da PPS. 

 

Art. 27. Caso o estudante não obtenha a aprovação, o Coordenador da PPS indicará 

como deverá ser realizado o novo processo:  

 

i. o estudante poderá ser aprovado (ou reprovado) em apenas uma ou duas áreas dos 

componentes curriculares, indicadas no artigo décimo terceiro deste Regulamento.  

 

ii. caso aconteça a reprovação, caberá ao Coordenador de PPS indicar a repetição do 

processo apenas na(s) área(s) que não obtiveram resultados satisfatórios. 

iii. a não aprovação do estudante em uma ou duas áreas dos componentes curriculares 

que constam no artigo décimo terceiro deste Regulamento impedirá sua colação de 

grau. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 28. Este regulamento deverá vigorar na íntegra enquanto permanecer a atual 

matriz curricular do Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo, devendo 

ser revisto e adequado quando houver proposta para tal e o NDE julgar pertinente.  

 

Art. 29. Os casos omissos e/ou não contemplados por esse documento serão 

analisados pelo Coordenador do Curso, que poderá convocar um colegiado, para decidir 

questões pertinentes.  

 

 Art. 30. Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Cachoeira, 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

_________________________________________________ 

Coordenação do Curso de Graduação Tecnológica em Secretariado Executivo 



98 

 

PROJETO PEDAGÓGICO SECRETARIADO EXECUTIVO DA FADBA Página 98 

 

 

 

 

Voto n.003 /2016 

Colegiado do Curso de Secretariado 

Cachoeira, 22 de fevereiro de 2016 
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ANEXO IV –  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA  

EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

Regulamento de Atividades Complementares 

 

 

O presente Regulamento disciplina o funcionamento e o registro acadêmico das Atividades 

Complementares no curso de graduação tecnológica em Secretariado Executivo da FADBA; 

 

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO 

Art. 1º As atividades complementares são práticas acadêmicas relacionadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e enriquecimento cultural apresentadas sob múltiplos formatos, que 

possibilitam ao aluno incorporar em sua formação experiências e vivências personalizadas 

que contribuirão para seu crescimento pessoal e profissional, segundo proposto pelas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação.  

 

(...) Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas 

de iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins. 

Resolução CNE/CES nº4, de 19/02/2002 

 
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

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

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

Resolução CNE/CES nº 4, de 13/07/2005 

 

 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º São objetivos das atividades complementares: 

a) Enriquecer o processo ensino aprendizagem contribuindo para formação integral do aluno; 

http://www.cfa.org.br/download/Res_2005_n04.pdf
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b) Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática para além da sala de 

aula; 

c) Despertar o aluno para a necessidade da educação continuada e abrir perspectivas sobre 

como aprender a aprender; 

d) Contribuir para a flexibilização curricular; 

e) Incentivar a tomada de iniciativa e o espírito empreendedor dos alunos. 

 

 

CAPÍTULO III – DA OBRIGATORIEDADE 

 

Art. 3º As Atividades Complementares fazem parte da matriz curricular do curso de 

graduação tecnológica em Secretariado Executivo, definida pelo projeto pedagógico, devendo 

ser registradas a cada semestre em datas estipuladas no calendário acadêmico, perfazendo um 

total de 100 horas.  

 

Art. 4º Por fazerem parte do projeto pedagógico, a comprovação destas horas pelos alunos se 

torna obrigatória e critério para conclusão do curso e consequente expedição de diploma. 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Art. 5º Compete ao coordenador de curso: 

a) Acompanhar os relatórios expedidos pela Secretaria Geral; 

b) Estimular os alunos a realizarem as atividades complementares desde o 1º semestre do 

curso; 

c) Aprovar os projetos encaminhados pelo NAIPE – Núcleo Adventista Integrado de Pesquisa 

e Extensão.  

d) Divulgar entre os alunos o regulamento das atividades complementares; 

e) Orientar o aluno a respeito de quais atividades podem ser aproveitadas como atividades 

complementares; 

f) Acompanhar o relatório expedido pela secretaria geral e informar aos alunos candidatos à 

formatura que ainda não concluíram suas horas de Atividades Complementares; este informe 

deverá acontecer no semestre anterior à possível formatura do mesmo.  
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Art. 6º Compete a Secretaria Geral: 

a) Receber documentação comprobatória das atividades realizadas e entregar comprovantes 

de recebimento; 

b) Analisar a documentação de atividades complementares apresentada pelo aluno, 

considerando o estabelecido neste Regulamento; 

c) Registrar as atividades complementares desenvolvidas pelo aluno;  

d) Propor ao Conselho Acadêmico as datas, a cada semestre, para recebimento da 

documentação comprobatória das atividades realizadas; 

e) Manter alimentação de dados para permanente conferência do aluno, a respeito de sua 

situação no quesito Atividades Complementares. 

f) Emitir relatórios para a Coordenação do Curso;  

 

Art. 7º Compete ao aluno: 

a) Informar-se sobre as atividades que se enquadrem no escopo estabelecido pelo seu curso, 

que estejam sendo oferecidas dentro ou fora da Faculdade Adventista da Bahia; 

b) Providenciar a documentação que comprove devidamente sua participação na(s) 

atividade(s) e apresentá-la a Secretaria Geral dentro dos prazos estabelecidos.  

 

CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 8 º As Atividades Complementares subdividem-se em quatro grupos:  

1. Atividades de extensão; 

2. Atividades de aperfeiçoamento acadêmico 

3. Atividades de enriquecimento cultural. 

 

Grupo 1 – Atividades complementares relacionadas à extensão:  

São aquelas ações voltadas à comunidade que contribuem para a experimentação da função 

social do conhecimento produzido. É considerada nesse grupo a participação individual ou em 

equipe de projetos de extensão. Os projetos de extensão feitos por alunos ou professores, só 

serão certificados pela instituição, quando forem apresentados previamente ao NAIPE, que 

tramitará conforme seu protocolo próprio de ação. 

Grupo 2 – Atividades complementares relacionadas a aperfeiçoamento acadêmico: 

São atividades relacionadas à dimensão do ensino e que possam contribuir para o 

aperfeiçoamento profissional do discente.  
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Grupo 3 – Atividades complementares relacionadas ao enriquecimento cultural: 

São atividades que possam contribuir para o aperfeiçoamento profissional e para a formação 

pessoal do discente.  

 

CAPÍTULO VI – DA COMPROVAÇÃO 

 

Art. 9º A comprovação das horas de Atividades Complementares acontecerá através da 

apresentação de declaração, certificados, atas de freqüência ou diplomas, contendo o nome da 

instituição onde a atividade foi realizada, descrição da atividade e natureza do envolvimento 

do aluno, entregue conforme previsto em calendário acadêmico a cada semestre. 

 

Art. 10º A lista das atividades a serem aceitas para cômputo das Atividades Complementares 

e devidos critérios para registro constitui o escopo do documento anexo a este regulamento.     

 

CAPÍTULO VII – DAS NORMAS 

 

Art. 12º As atividades complementares devem ser realizadas durante o período em que o 

aluno esteja regularmente matriculado no curso.  

 

Art. 13º Os alunos que ingressarem no curso por meio de algum tipo de transferência, ou que 

já possuam outra graduação, ficam, também, sujeitos ao cumprimento carga horária das 

Atividades Complementares, podendo solicitar ao Colegiado do curso o cômputo de parte da 

carga horária atribuída pela instituição de origem e compatível com este regulamento, cujo 

limite não ultrapasse 50 horas. Para fins de aproveitamento e registro no histórico, os alunos 

devem distribuir a carga horária, obrigatoriamente, em no mínimo dois grupos dos citados 

anteriormente. 

 

Art. 14º Todas as atividades consideradas como complementares devem ser obrigatoriamente 

comprovadas.  

§ 1 – Deverão ser apresentadas cópias da documentação comprobatória juntamente com os 

originais à Secretaria Geral de para que sejam autenticadas e protocoladas; não serão aceitas 

documentações com rasura ou que não venham acompanhadas do original. Também não serão 

aceitas as documentações comprobatórias de atividades complementares fora da data 

estabelecida em calendário. 
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§ 2 – Os originais deverão ser mantidos sob guarda do aluno para apresentá-los novamente 

caso necessário. 

 

Art. 15º As Atividades Complementares que ocorrerem em horário de aulas não abonarão as 

faltas, devendo o aluno responsabilizar-se por seu limite máximo de ausência de 25%. 

 

Art. 16º Casos específicos de atividades não contempladas neste regulamento serão avaliados 

pelo Coordenador do curso e encaminhadas, caso necessário, ao Colegiado do Curso. 

 

NORMAS PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO CURRÍCULO 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

ATIVIDADES DA COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

 

 As atividades relacionadas no quadro a seguir compõem o conteúdo das Atividades 

Complementares ao Currículo, devendo ser observada a carga horária mínima exigida e sendo 

necessária a apresentação de documento comprobatório. 

 

CLASSIFICAÇÃO: 

AE – Atividades de extensão; 

AAA – Atividades de aperfeiçoamento acadêmico; 

AEC – Atividades de enriquecimento cultural; 

 

CLASSIFICAÇÃO ATIVIDADES 
CARGA  

HORÁRIA 
DOCUMENTAÇÃO 

AE 

Participação na comissão 

organizadora de seminários, 

congressos, jornadas, eventos 

de natureza acadêmica e 

profissional, em sua área de 

formação ou afins, promovidos 

por IES reconhecida pelo 

MEC, por Secretarias de 

Educação, Associações 

Comunitárias, Organizações 

Governamentais ou Não-

governamentais. (2) 

1 hora de 

evento = 1 

hora de ACC. 

 

Certificado emitido pela 

instituição organizadora, 

contendo carga horária. 

AE 

Atividades de extensão 

registradas no NAIPE ou outra 

IES reconhecida ou autorizada 

pelo MEC, ONGs, Secretaria 

Até 20 horas 

por projeto. 

Cópia do projeto ao qual a 

atividade está vinculada. 

Relatório detalhado sobre a 

atividade. 
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CLASSIFICAÇÃO ATIVIDADES CARGA  

HORÁRIA 
DOCUMENTAÇÃO 

de Educação, Empresas da 

Sociedade Civil. (2) 

Recomendação do orientador. 

AAA 

Estágios extra-curriculares 

formalizados por Instituições 

reconhecidas, por tempo 

mínimo de três meses 

 

Até 6 meses = 

10 horas 

Entre 6 a 11 

meses = 15 h.  

12 meses ou 

acima = 25 h.  

Cópias do contrato de estágio; 

relatório detalhado da 

atividade; declaração da 

empresa. 

AAA 

Experiência de trabalho 

relacionada ao curso que faz. 

Até 6 

meses=15 h.  

Entre 6 e 11 

meses = 25h. 

12 meses ou 

acima = 35h. 

Carteira de trabalho assinada 

na forma legal ou declaração 

da empresa com descrição de 

atividades exercidas e período 

exercido. 

AAA 

Experiência Profissional em 

atividade de liderança, 

coordenação, gerência e outras 

relacionadas ao curso que faz. 

(3) 

Até 6 

meses=20 h. 

Entre 6 e 11 

meses = 30h. 

12 meses ou 

acima = 40h. 

Carteira de trabalho assinada 

na forma legal ou declaração 

da empresa com descrição de 

atividades exercidas e período 

exercido. 

AAA 

 

Monitoria acadêmica (mínima 

de um semestre). (3) 

10 horas por 

disciplina. 

Declaração emitida pela 

instituição 

AAA 

Participação como ouvintes em 

seminários, fóruns, workshops, 

congressos, eventos de 

natureza profissional 

organizados por IES 

reconhecidas ou autorizadas 

pelo MEC, órgãos públicos, 

empresas de acessórias 

educacionais, ONGs, 

movimentos sociais, Empresas 

da Sociedade Civil. 

1 hora de 

evento= 1 

hora de ACC 

Certificado de participação 

contendo a carga horária, 

emitido pela instituição 

organizadora. 

AEC 

Visitas temáticas (técnicas) ou 

excursões de estudo 

organizadas pelo curso ou IES 

reconhecida pelo MEC ou por 

Associações Profissionais, 

excetuando-se as atividades 

previstas no Projeto 

Pedagógico de cada curso, 

com aprovação da 

Coordenação do Curso anterior 

à viagem. 

1 dia de 

atividade 

desenvolvida 

= 5 h. 

Cópia do projeto ao qual está 

vinculada a atividade. 

Relatório detalhado de sua 

atividade assinado pelo 

Coordenador do Curso. 

AEC 

Trabalho voluntário, 

relacionado à área do curso, 

em instituição de 

reconhecimento público. 

Até 5h 

Documentação de participação 

emitida pela instituição 

organizadora. 

*AEC/AAA 

Disciplinas de curso superior 

reconhecido e/ou autorizado 

que não foram aproveitadas no 

processo de curricular e/ou na 

análise de equivalência do 

curso. 

1 hora de 

atividade 

desenvolvida 

= 1 hora de 

ACC. 

Apresentação de histórico 

escolar da Instituição, 

constatando a aprovação na 

disciplina. 

*AAA/AEC 
Cursos de línguas estrangeiras 

ministradas por Instituições de 

04 semestres = 

20 h. 

Certificado emitido pela 

Instituição, contendo carga 
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CLASSIFICAÇÃO ATIVIDADES CARGA  

HORÁRIA 
DOCUMENTAÇÃO 

Reconhecimento Público. Acima de 04 

semestres = 

40h. 

 

horária. 

*AAA/AEC 

Cursos Técnicos em qualquer 

área que componha o currículo 

do Curso. 

De 10 a 20 

horas  = 2 h. 

Acima de 20 

horas = 3 h. 

Certificado contendo a carga 

horária, emitido pela 

Instituição. 

*Se o Curso ou Atividade tiver pertinência à Composição Curricular AAA, se não AEC. 
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APÊNDICE I – REGIMENTO ACADÊMICO 

 

APÊNDICE II – REGULAMENTO DO NDE 

 

APÊNDICE III - REGULAMENTO DO NEXT 

 

APÊNDICE IV – REGULAMENTO DO NAIPE 

 

APÊNDICE V – REGULAMENTO DO CEP  

 

APÊNDICE VI – EDITAL PIBIC/FADBA 

 

APÊNDICE VII – EDITAL DE BOLSA DE MONITORIA 

 

APÊNDICE VIII – MANUAL DO ALUNO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


