
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Gestão Secretarial II Código: ST 060 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
Período especial 03/11 
a 18/12 

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: ( x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ) % 

EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 

02 

CH EAD: 30 

horas 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

O secretário como agente de qualidade, conceito de qualidade, a relação cliente- 
fornecedor, os programas de qualidade, a participação do secretário nos programas de 
qualidade, normas ISO, o processo de certificação da ISO, a participação do secretário no 
processo de credenciamento ISO,a responsabilidade coletiva para a qualidade, a qualidade 
total, Programa 5S, Programa 5W2H, Kaiban, Kaisen. 

 
 

Justificativa para a oferta a distância 
 

Esta disciplina será ofertada na modalidade de Ensino Remoto Emergencial em cumprimento a 
resolução n º65/2020 – CEPE que regulamenta, em caráter excepcional, período especial para o 
desenvolvimento de atividades de ensino nos cursos de educação superior, profissional e 
tecnológica da UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no 
País. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 
 
UNIDADE 1 - O secretário como agente de qualidade 
Temas: conceito de qualidade, a relação cliente- fornecedor, os programas de qualidade. 
 
UNIDADE 2 - A participação do secretário nos programas de qualidade. 
Temas: O papel do multiplicador de ferramentas. A importância do avaliador interno da qualidade. 
 
 
UNIDADE 3 – As Normas ISO/9000.  
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Temas: O processo de certificação da ISO 
 
 
UNIDADE 4 – A participação do secretário no processo de credenciamento ISO. 
Temas: A responsabilidade coletiva para a qualidade, a qualidade total. 
 
 
UNIDADE 5 – Programas da Qualidade 
 
Temas: Programa 5S, Programa 5W2H, Kaiban, Kaisen. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar aos discentes reflexões acerca do profissional de secretariado executivo como co-
gestor nas organizações. Pensar as ferramentas da qualidade na atuação do profissional de 
secretariado executivo. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Analisar o secretário como agente de qualidade; Apontar a relação cliente- fornecedor, os 
programas de qualidade, a participação do secretário nos programas de qualidade; Analisar as 
normas ISO, o processo de certificação da ISO, a participação do secretário no processo de 
credenciamento ISO,a responsabilidade coletiva para a qualidade, a qualidade total, Programa 
5S, Programa 5W2H, Kaiban, Kaisen.. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 
PARA AS ATIVIDADES SÍNCRONAS: 
 
Serão realizados 2 encontros pela plataforma Jitsi  
 
PARA AS ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: 
 
a) sistema de comunicação: AVA-ambiente virtual de aprendizagem-Moodle UFPR, vídeos 
youtube, whatssap, podcasts, web conferência (teams/moodle ou google meet) e E-MAIL.  
  
b) modelo de tutoria a distância e presencial: o tutor da disciplina será o próprio professor. 
 
c) material didático específico: artigos científicos disponibilizados no ambiente virtual de 
aprendizagem , vídeo-aulas e vídeos do youtube. 
  
d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: O setor de educação 
profissional e tecnológica possui o NTE: Núcleo de Tecnologia Educacional do qual a professora 
desta disciplina faz parte.  
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: primeira semana de aula 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. Para o controle de frequência a postagem 
das atividades serão computadas para o aluno divididas em 6 unidades didáticas, totalizando 7 
semanas.  



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
 

Avaliação individual: A avaliação ocorrerá por meio de avaliação individual e atividades 
disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem: UFPR Virtual. Os critérios de avaliação 
serão disponibilizados para os alunos no formato de rubricas para cada atividade. 
 
 
Média mínima para aprovação: 70 
Exame final: Atividade sobre todos os temas ministrados na disciplina 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Artigos científicos relacionados a temática. 

MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sônia. Manual da secretária. 8 ed. São Paulo: Atlas, 
2003.  
POLITO, Reinaldo. Recursos audiovisuais nas apresentações de sucesso. 5 ed., rev. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2003. 
SHETH, Jagdish N. Comportamento do cliente: indo além do comportamento do 
consumidor. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Referências. Curitiba: 
Editora UFPR, 2007. 
CARVALHO, Antonio Pires de. Manual do Secretariado, 2 ed. Atlas, 2005. 
 
 

 
 
Professor da Disciplina: FERNANDA LANDOLFI MAIA 
Assinatura: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


