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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado 
 

PLANO DE ENSINO 
 

Cabeçalho da Ficha 1  

Disciplina: Técnicas Secretariais IV Código: ST-040 

Natureza: Obrigatória Oferta: (X) Semestral (  ) Anual (  ) Modular  
Pré-requisito: não há Modalidade: () Presencial   ( X ) Totalmente EaD 

Carga Horária Total da disciplina: 30 Carga Horária em EaD: 30 Periodização: 4º Período 

CH semanal  2 Padrão PD  2 Laboratório LB 0 Campos CP 0 Estágio ES 0 Orientação OR 0 
 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Fundamentos ergonômicos nas organizações aplicado ao secretariado; automação conceitos e 
fundamentos, novos aplicativos na área secretarial; tele, vídeo e áudio conferência; educação ambiental 
no mundo do trabalho, educação ambiental: enfoque na área secretarial. 

 
 

Ficha 2 (Parte variável) 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

OBJETIVOS 

Geral:  
 

Possibilitar aos alunos aquisição dos conhecimentos da disciplina de Técnicas Secretariais IV, 
correlacionando seus conteúdos com aplicabilidade no mundo do trabalho. 
 

Específico(s):  
 
- Empregar os fundamentos da ciência ergonômica no ambiente empresarial. 

- Compreender como um secretário pode organizar suas tarefas cotidianas tendo em vista a introdução de 

novas tecnologias (automação) nas empresas contemporâneas. 

- Conhecer a importância da educação ambiental no ambiente de trabalho. 

 

 

UNIDADES DO PROGRAMA 

- Fundamentos da ergonomia. 

- A interface da comunicação por meio da automação de escritórios 

- Novos aplicativos na área secretarial. 

- Educação ambiental. 

 

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 para os 
trabalhos. 

1 hora 2 horas 

10/05/21 a 14/05/21 Módulo I – Fundamentos da 
ergonomia. 

-  4 horas 

17/05/21 a 21/05/21 Proposta de atividade: ergonomia na 
empresa 

1 hora - 
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24/05/21 a 28/05/21 Entrega da atividade ergonomia no 
escritório na UFPR virtual 

- 4 horas 

31/05/21 a 04/06/21 Módulo II –– automação de 
escritórios. 

- 4 horas 

07/06/21 a 11/06/21 Proposta de pesquisa sobre 
aplicativos utilizáveis na área 
secretarial 

1 hora - 

14/06/21 a 18/06/21 Entrega da atividade na UFPR virtual - 4 horas 

21/06/21 a 25/06/21 Módulo III – Educação ambiental no 
mundo do trabalho. 

- 4 horas  

28/06/21 a 02/07/21 Proposta de tarefa sobre educação 
ambiental no trabalho 

1 hora - 

05/07/21 a 09/07/21 Entrega da tarefa sobre educação 
ambiental no trabalho. 
 

- 4 horas 

Total atividades 
síncronas e 
assíncronas 

 4 h/aula. 26 h/aula 

Carga horária 
total 

 30 horas aulas 

   

12 a 14/07/2021 Correções e divulgação das 
médias finais 

 

15 a 16/07/2021 Preparação para provas finais.   

19/07/21 Aplicação de prova final.   

23/07/2021 Encerramento da disciplina   

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS DA DISCIPLINA 

 

Para esta disciplina serão ofertadas vinte (20) vagas na modalidade remota, conforme Resolução 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 síncronos (conforme 
cronograma) nas semanas que correspondem à proposta de tarefas para dirimir dúvidas e acompanhar as 
atividades dos discentes, na plataforma E-aula da UFPR VIRTUAL. 
 

Esta disciplina com carga horária total de trinta (30) horas será ofertada no período compreendido entre 
(03/05/2021 a 20/07/2021), incluindo aqui a semana de preparação e aplicação de prova final (caso 
necessário), conforme Resolução 22/2021 CEPE. Portanto, as atividades remotas terão início na data de 
03/05/2021 e finalizarão em 09/07/2021, totalizando dez (10) semanas, sendo uma (1) semana para 
ambientação, nove (9) semanas para atividades letivas e uma (1) semana reservada para preparação e 
aplicação de provas finais.  
 

A disciplina está organizada em três eixos modulares de conhecimentos a saber: 
 
Módulo I – Fundamentos da ergonomia: neste módulo será disponibilizado vídeo aula de base teórica, e 
materiais complementares, como a Norma Regulamenta NR-17, do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) que trata das exigências dos procedimentos ergonômicos nas organizações. Ainda neste módulo os 
alunos farão uma pesquisa em grupo a respeito das questões ergonômicas e apresentarão uma síntese 
desta pesquisa na UFPR virtual. 
 
Módulo II - automação de escritórios: o módulo inicia com um vídeo aula de embasamento teórico e 
proposta de tarefa em grupo cuja síntese deverá ser postada pela equipe na UFPR virtual. 
 
Módulo III – Educação ambiental no mundo do trabalho: neste módulo será disponibilizado um vídeo 
aula e proposta de elaboração de projeto em grupo para refletir a respeito da aplicação de medidas 
educacionais relacionadas à preservação ambiental no mundo do trabalho. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Tarefa Pontuação 

Módulo I – ergonomia na empresa 20 

Módulo II – aplicativos na área secretarial 20 

Módulo III – Projeto educação ambiental no mundo do 
trabalho 

60 

Total 100 
 

FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO 

 

A frequência será medida pelas interações no fórum acessos nas aulas e entrega de tarefas e 
deverá ser 75%. A média final da disciplina será composta pela soma das atividades relacionadas 
às tarefas que serão desenvolvidas em equipes, cuja nota final será o resultado da soma dessas 
tarefas que deverá ser igual ou superior a 70 pontos para aprovação direta (sem final ou 
reprovação).  
 
Caso o aluno não atinja a média deverá prestar exame final na data estipulada no cronograma 
desta disciplina. 
 

REFERÊNCIAS  

Básicas:  

EDMÉA, Garcia Neiva. SILVIA D’Elia Elizabete. As novas competências do profissional de 
secretariado. São Paulo: IOB, 2ª edição, 2009; 
LIDA, Itiro. Ergonomia Projeto e Produção. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1993; 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à 
revolução digital. São Paulo: Atlas,2006; 
SABINO, Rosimeri Ferraz. ROCHA, Fabio Gomes. Secretariado do escriba ao web writer. Rio 
de Janeiro: Brasport, 2004; 
VEIGA, Denize Rachel. Guia de Secretariado: Técnicas e Comportamento. São Paulo: Érica, 
2007; 
BARBIERI, José Carlos Gestão ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 2007, 2ª ed. 
Philippi Junior, A. & Pelicioni, M. C. F Educação Ambiental e Sustentabilidade. São Paulo: 
Manole, 2004. 
 
Complementar: 
ERGONOMIA: FUNDACENTRO órgão do Ministério do Trabalho e Emprego: Disponível em 
<http://www.fundacentro.gov.br/> Acesso em 13/07/2016. 
- Além de sites especializados, artigos científicos, periódicos etc. 
 

 

Professor da Disciplina: Dr.ª Zélia Freiberger 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado: Dr.ªJuliana Passos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 

http://www.fundacentro.gov.br/

