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PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina: TÉCNICAS SECRETARIAIS I Código: ST-010 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

Não há 
Correquisito  Modalidade: ( ) Presencial     () Totalmente EaD . 

CH Total: 30 

CH semanal: 3,75 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
História e evolução da profissão do secretariado no Brasil; Lei de regulamentação; deontologia: código de 
ética do profissional secretarial; técnicas secretariais conceito e organização das atividades diárias para o 
cumprimento dos objetivos e metas da empresa; técnicas de relacionamento interpessoal/laboral nos 
diferentes níveis de relacionamento (clientes internos e externos); agenda de compromissos do executivo 
com uso de diferentes tipos de ferramentas; técnicas de atendimento pessoal e telefônico; técnicas de 
atendimento por e-mail, whats app. 

 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Conhecer as técnicas secretariais dispostas nas unidades didáticas da disciplina.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Aplicar técnicas secretariais nas distintas atividades do cotidiano da área secretarial no mundo do trabalho. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

História e Evolução da profissão do Secretariado no Brasil. 
Lei de Regulamentação e Código de Ética. 
Discussão a respeito do Código de Ética Profissional em Secretariado a partir da análise de códigos 
de ética de outras profissões. 
Organização do trabalho secretarial: atividades diárias do profissional de secretariado e 
características exigidas pelo mercado. 
Aparência, vestimentas e secretariado. 
Gestão do relacionamento interpessoal. 
Inteligência emocional e o secretariado. 
Técnicas com agenda. 
Excelência no atendimento 
Técnicas de atendimento ao cliente (pessoal e telefônico). 
Técnicas de atendimento ao cliente (e-mail e whats app). 
 

De acordo com os objetivos e ementa apresentados, os conteúdos programáticos desta disciplina se 
desenvolverão no seguinte cronograma: 

 

Data Atividade síncrona assíncrona 

03/05/21 a 07/05/2021 Período de ambientação – fórum de 
apresentações pessoais e 
expectativas a respeito da disciplina. 
Formação de equipes de trabalho 
para o semestre. 

01 hora 2 horas 

10/05/21 a 14/05/21 Módulo I – Histórico da Profissão e - 3 horas 

 



Estudo das Leis de regulamentação. 

17/05/21 a 21/05/21 Módulo II –– Código de Ética da 
profissão secretarial 
Tarefa em grupo capítulo do 
Código de Ética da Profissão 

01 hora 3 horas 

24/05/21 a 28/05/21 Módulo III – Organização do trabalho 
secretarial:  
- Atividades diárias do profissional de 
secretariado e características 
exigidas pelo mercado. 

- 3 horas 

31/05/21 a 04/06/21 Módulo IV – Gestão do 
relacionamento interpessoal. 
- Aparência, vestimentas e 
secretariado. 

- 3 horas 

07/06/21 a 11/06/21 Módulo V - Artigo Inteligência 
emocional e o secretariado. 
Tarefa síntese artigo 

01 hora 3 horas 

14/06/21 a 18/06/21 Módulo VI - técnicas com agendas – 
tipos e procedimentos 
Proposta tarefa entrevista com 
secretário 

01 hora 3 horas 

21/06/21 a 25/06/21 Módulo VII – Excelência no 
atendimento ao cliente (pessoal e 
telefônico). 

- 3 horas 

28/06/21 a 02/07/21 Módulo VIII - Técnicas de 
atendimento ao cliente (e-mail e 
whats app). 
Entrega da tarefa entrevista com 
secretário. 

- 
 

3 horas 

    

Total atividades 
síncronas e 
assíncronas 

 4 h/aula. 26 h/aula 

Carga horária total  30 horas aulas 

05/07/2021 a 08/07/21 Preparação para provas finais.   

09/07/2021 Aplicação de prova final.   

10/07/2021 Encerramento da disciplina   
 

SOBRE OS PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS DA DISCIPLINA 
 

Esta disciplina com carga horária total de trinta (30) horas será ofertada na modalidade remota, conforme 
Resoluções 22/2021 e 23/2021-CEPE, “que regulamentam, 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”.  
 

As teorias e propostas das tarefas serão assíncronas, porém, haverá encontros conforme cronograma de 
uma hora para propor tarefas aos discentes, na plataforma E-aula da UFPR VIRTUAL. 
 

Para esta disciplina serão ofertadas quarenta e cinco (45) vagas cujas propostas de estudos serão 
desenvolvidas no período compreendido entre (03/05/2021 a 10/07/2021), incluindo a previsão de 
aplicação de exame final, conforme Resolução 22/2021 CEPE. Portanto, as atividades letivas terão início 
em 03/05/21 e finalizarão em 02/07/21, totalizando nove (9) semanas, sendo uma (1) semana para 
ambientação, oito (8) semanas para atividades letivas e uma (1) semana reservada para aplicação de 
exame final.  
 
O módulo I da disciplina trata do histórico e regulamentação da profissão no Brasil. As unidades didáticas 
desta primeira parte foram construídas com o objetivo de permitir que o aluno por meio do acesso às leis 
de regulamentação, reconheça as atividades que um secretário desenvolve no mercado de trabalho 
consubstanciadas nas Leis de regulamentação. 
 
O módulo II trata do Código de Ética da Profissão e proposta de tarefa para estudos dos capítulos que 
compõem este instrumento normativo. 
 
O módulo III da disciplina diz respeito à organização do trabalho secretarial, considerando as atividades 
dispostas nas Leis de regulamentação vistas no módulo I. 



 
O módulo IV trata da gestão do relacionamento interpessoal, despertando também a importância da 
aparência, vestimentas e atuação secretarial. 
 
O Módulo V – apresenta o artigo científico “Inteligência emocional e o secretariado e apresenta proposta 
de leitura e elaboração de síntese em grupos. 
 
O Módulo VI – apresenta técnicas com agendas, tipos e distintos procedimentos de uso. Ainda neste 
módulo será apresentada uma proposta de entrevista (online) com secretário com o objetivo de obter 
procedimentos com agendas e atendimento a clientes. 
 
O Módulo VII – Excelência no atendimento ao cliente (pessoal e telefônico).  
 
O Módulo VIII – Em continuidade com os estudos a respeito de atendimento, este módulo apresenta as 
técnicas de atendimento ao cliente por e-mail e whats app. Neste módulo final deverá ser entregue a 
tarefa “entrevista com secretário”. 
 

 
ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS 

 
Serão disponibilizadas vídeo aulas (atividades assíncronas) em cada um dos módulos de estudos e haverá encontros 
síncronos com duração de uma (1) hora para dirimir dúvidas e planejar as tarefas, conforme apresentado no 
cronograma da disciplina. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Tarefa Código de Ética Profissional 30 

Tarefa artigo “Inteligência Emocional” 40 

Tarefa entrevista com secretário 30 

Total 100 

 
FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO 

 
Estará aprovado o aluno que tiver frequência de 75% e média final igual ou superior a 70 pontos. A frequência será 
medida pela apresentação das tarefas no prazo e acessos nos vídeos aulas disponibilizadas na UFPR virtual. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

EDMÉA, Garcia Neiva. SILVIA D’Elia Elizabete. As novas competências do profissional de secretariado. São Paulo: IOB, 2. 

ed., 2009. 

MEDEIROS, João Bosco, HERNANDES Sonia. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2006. 

VEIGA, Denize Rachel. Guia de Secretariado: Técnicas e comportamento: São Paulo: Érica, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

D’ELIA Bete, AMORIM Magali, SITA Mauricio. Excelência no Secretariado. São Paulo: Editora Ser Mais: 2013. 
MAIA, Fernanda Landolfi. OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Secretariado em pauta: técnicas de assessoria e 

métodos de organização. Curitiba: Intersaberes, 2015. 
WERNER, Adriane, OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Secretariado executivo e relações públicas: uma parceria de sucesso. 

Curitiba: Intersaberes, 2014. 
 

 
Professor da Disciplina: Dr.ª Zélia Freiberger 
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