
 
 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 
Disciplina: Estudos do trabalho em Secretariado Código: ST 801 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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)  
 

Transformações no mundo do trabalho, flexibilização, intensificação e precarização do trabalho, 
globalização e inserção de multinacionais no Brasil, a profissão secretarial no contexto das 
organizações brasileiras, configurações da profissão secretarial, ações sindicais da categoria, a 
questão da remuneração e a diversidade regional, tipos de contrato e registro profissional.  
 

 
Justificativa para a oferta a distância 

 
Esta disciplina será ofertada na modalidade de Ensino Remoto Emergencial em cumprimento a 
resolução n º59/2020 – 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 lócus do secretariado e as transformações no mundo do trabalho  
Temas: O Lócus do secretariado; Transformações no mundo do trabalho. 
 
UNIDADE 2 - O mercado de trabalho do secretário executivo no contexto da dinâmica 
produtiva e do emprego no Brasil  
Temas: Flexibilização intensificação e precarização do trabalho; globalização e inserção de 
multinacionais no Brasil; ações sindicais da categoria. 
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UNIDADE 3 - Estudos do trabalho em secretariado: métodos de pesquisa 
Temas: a profissão secretarial no contexto das organizações brasileiras; configurações da 
profissão secretarial. 
 
UNIDADE 4 - O trabalho remoto na área do secretariado (a questão da remuneração e a 
diversidade regional, tipos de contrato e registro profissional) 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

• Refletir sobre as principais temáticas referentes as transformações no mundo do trabalho no 
que tange a área secretarial, bem como analisar as configurações da profissão. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
• Debater em que medida a intensificação, precarização e flexibilização atingem a área 

secretarial. 
• Analisar as reconfigurações da área secretarial. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 
PARA AS ATIVIDADES SÍNCRONAS: 
 
Serão realizados 2 encontros pela plataforma Teams – datas: 18.09 e 09/09 
 
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 4 unidades diádicas e 4 atividades a 
serem entregues. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

Avaliação individual: A avaliação ocorrerá por meio 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. 
 
 



 
 Atividade da unidade didática 1: O lócus do secretariado no mundo do trabalho 

 
a) Assista ao filme curta “El empleo” e Elabore um texto de no máximo uma lauda respondendo 
as seguintes questões: Qual o lócus/lugar do profissional de secretariado no mercado de trabalho 
atual? Quais desafios enfrenta como trabalhador num cenário em constantes transformações?  
 
PONTUAÇÃO: 20 pontos – enviar o texto pelo Moodle UFPR Virtual  
Data limite:24.08.2020  
 
 Atividade da unidade didática 2: O mercado de trabalho do secretário executivo no 

contexto da dinâmica produtiva e do emprego no Brasil. 
 
a) Faça a leitura do artigo científico que está disponível no tópico 2 dentro da disciplina de 
Estudos do Trabalho em Secretariado no MOODLE UFPR; B) Responda ao Quiz disponível. 
MOODLE.  
 
PONTUAÇÃO: 20 pontos  
Data limite: 31.08.2020   
  
 
 Atividade da unidade didática 3: Estudos do trabalho em secretariado: métodos de 

pesquisa 
 

a) Com base nos conteúdos vistos na aula síncrona, elabore uma pesquisa sobre “A questão 
da remuneração e a diversidade regional”, escolha um estado brasileiro para investigar 
as ofertas de vagas na área do secretariado e apresente um relatório de até 3 laudas. 

 
PONTUAÇÃO: 30 pontos – enviar o relatório pelo Moodle UFPR Virtual  
Data limite: 09.09.2020 
 
 
 Atividade da unidade didática 4: O trabalho remoto na área do secretariado 

 
• Assista a live “Trabalho remoto no secretariado”  
• Com base nos conteúdos vistos na disciplina (vídeo-aulas e demais materiais e na live, 

desenvolva uma pesquisa sobre os serviços prestados pelas empresas de Secretariado 
Remoto. Escolha uma empresa e apresente as principais informações localizadas e 
apresente em formato de relatório conforme documento disponibilizado na UFPR Virtual.  
 

PONTUAÇÃO: 30 pontos – enviar pelo Moodle UFPR Virtual  
Data de entrega: 15.09.2020 
 
 
Média mínima para aprovação: 70 
Exame final: Atividade sobre todos os temas ministrados na disciplina 
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