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RESOLUÇÃO-CS Nº 29, DE 30 DE ABRIL DE 2019. 

 
Dispõe sobre autorização de funcionamento e aprovação do Plano 

Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Secretariado Subsequente ao 
Ensino Médio, a ser ofertada pelo Campus João Pessoa.  

 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR (CS) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB), no uso de suas atribuições legais no uso de suas atribuições 
legais com base no § 3º do art. 10 e no caput do mesmo artigo da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, no inciso VII e XVI do Art. 17 do Estatuto do IFPB, aprovado pela Resolução CS nº 246, de 18 
de dezembro de 2015, a regularidade da instrução e o mérito do pedido, conforme consta no Processo 
No 23798.000273.2018-68, e de acordo com as decisões tomadas na Trigésima Sexta Reunião 
Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019, RESOLVE:  

Art. 1º - Aprovar a autorização de funcionamento do curso Técnico em Secretariado 
Subsequente ao Ensino Médio, a ser ofertado pelo Campus João Pessoa, estabelecido na Av: 1º de Maio, 
nº 720, bairro de Jaguaribe, estado da Paraíba.  

Art. 2º - Aprovar o Plano Pedagógico do Curso Técnico em Secretariado, com a seguinte 
estrutura e matriz curricular:  

 
Forma de oferta: Subsequente ao Ensino Médio  
Modalidade: Presencial  
Denominação do Curso: Curso Técnico em Secretariado  
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Local de oferta: IFPB - Campus João Pessoa 
Turno: Noturno  
Número de vagas anual ou semestral: 80 anuais (40 por semestre)  
Período de Duração: 3 semestres  
Carga Horária Total dos Semestres: 800 horas  
Estágio Supervisionado: 200 horas  
Carga Horária Total do Curso: 1.000 horas  
 
Art. 3º - Esta resolução deve ser publicada no Boletim de Serviço e no Portal do IFPB.  
 

MANOEL PEREIRA DE MACEDO NETO 
Presidente do Conselho Superior Interino 
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APRESENTAÇÃO  

 
Considerando a atual política do Ministério da Educação – MEC, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), Decreto nº 5.154/2004, que define a 
articulação como nova forma de relacionamento entre a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e o Ensino Médio, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, definidas 
pelo Conselho Nacional de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e 
para o Ensino Médio, o IFPB, Campus João Pessoa, apresenta o seu Plano Pedagógico para o 
Curso Técnico em Secretariado (PPC), Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios - na forma 
subsequente.  

A elaboração deste PPC primou pelo envolvimento dos profissionais, pela articulação 
das diferentes áreas de conhecimento, pela interação com estudantes e pelas orientações do 
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT (BRASIL, 2016), na definição de um perfil de 
conclusão e de competências básicas, saberes e princípios norteadores que possam imprimir à 
proposta curricular, além da profissionalização, a formação omnilateral de sujeitos em 
formação.  

Na sua ideologia, este Plano Pedagógico se constitui instrumento teórico-metodológico 
que visa alicerçar e dar suporte ao enfrentamento dos desafios do Curso Técnico em 
Secretariado de uma forma sistematizada, didática e participativa. Determina a trajetória a ser 
seguida pelo público-alvo no cenário educacional e tem a função de traçar o horizonte da 
caminhada, estabelecendo a referência geral, expressando o desejo e o compromisso dos 
envolvidos no processo.  

É fruto de uma construção coletiva dos ideais didático-pedagógicos, do envolvimento e 
contribuição conjunta do pensar crítico dos docentes do referido curso. Estes ideais estão 
sempre se norteando na legislação educacional vigente e visando o estabelecimento de 
procedimentos de ensino e de aprendizagem aplicáveis à realidade e, consequentemente, 
contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico da Região e de outras áreas beneficiadas 
com os seus profissionais egressos. 

Com isso, pretende-se que os resultados práticos estabelecidos neste documento 
culminem em uma formação globalizada e crítica para os envolvidos no processo formativo e 
beneficiados ao final, de forma que se exerça, com fulgor, a cidadania e se reconheça a educação 
como instrumento de transformação de realidades e responsável pela resolução de 
problemáticas contemporâneas.  

Sendo assim, este Plano Pedagógico de Curso, se configura como instrumento de ação 
política balizado pelos benefícios da educação de qualidade, tendo a pretensão de direcionar o 
cidadão educando ao desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas no âmbito da 
Instituição e profissionais, após ela, pautando-se na competência, na habilidade e na 
cooperação.  

Ademais, com a implantação efetiva do Curso Técnico Subsequente em Secretariado no 
Campus João Pessoa, o IFPB consolida a sua vocação de instituição formadora de profissionais 
cidadãos capazes de lidarem com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de 
forma proativa, motivada e otimista, configurando condição de vetor de desenvolvimento 
tecnológico e de crescimento humano.  



1. CONTEXTO DO IFPB  

Dados CNPJ:  10.783.898/0001-75  
Razão Social:  Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba  
Unidade:  Campus João Pessoa  

 
 

Esfera Adm.:  
 
 
Público Federal  

Endereço:  Avenida Primeiro de Maio, 720 
Cidade:  João Pessoa CEP:  58.015-430 UF:  PB  
Fone:  (83) 3612 1200 Fax:  
E-mail:  dg.jpa@ifpb.edu.br 
Site:  www.ifpb.edu.br  

 

Síntese Histórica  
 

O atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) tem mais 
de cem anos de existência, tendo sido instituído no ano de 1909, através de decreto presidencial 
de Nilo Peçanha. Ao longo deste período, recebeu diferentes denominações: 

● Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba (1909 a 1937) 
● Liceu Industrial de João Pessoa (1937 a 1961) 
● Escola Industrial “Coriolano de Medeiros” ou Escola Industrial Federal da Paraíba 

(1961 a 1967) 
● Escola Técnica Federal da Paraíba (1967 a 1999) 
● Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - CEFET (1999 a 2008) 
● Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB (a partir de 

2008) 
A Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba, no início do século XX, atendia a uma 

determinação contextual vigente à época, que explica sua primeira denominação, já que foi 
concebida para prover de mão-de-obra o modesto parque industrial brasileiro que estava em 
fase de instalação. Àquela época, a Escola absorvia os chamados “desvalidos da sorte”, pessoas 
desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na população das 
cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, que migravam para os centros 
urbanos. Tal fluxo migratório era mais um desdobramento social gerado pela abolição da 
escravatura, ocorrida em 1888, que desencadeava sérios problemas de urbanização. 

O IFPB, no início de sua história, assemelhava-se a um centro correcional, pelo rigor de 
sua ordem e disciplina. O decreto do Presidente Nilo Peçanha criou uma Escola de Aprendizes 
Artífices em cada capital dos estados da federação, como solução reparadora da conjuntura 
socioeconômica que marcava o período, para conter conflitos sociais e qualificar mão-de-obra 



barata, suprindo o processo de industrialização incipiente que, experimentando uma fase de 
implantação, viria a se intensificar a partir dos anos 1930.  

A Escola da Paraíba, que oferecia os cursos de Alfaiataria, Marcenaria, Serralheria, 
Encadernação e Sapataria, inicialmente funcionou no Quartel do Batalhão da Polícia Militar do 
Estado, depois se transferiu para o Edifício construído na Avenida João da Mata, onde 
funcionou até os primeiros anos da década de 1960 e, finalmente, instalou-se no atual prédio 
localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, Capital.  

Ainda como Escola Técnica Federal da Paraíba, no ano de 1995, a Instituição 
interiorizou suas atividades, através da instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de 
Cajazeiras - UNED.  

Durante os 11 anos (1999 a 2008) em que foi chamado de Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB), a Instituição experimentou um fértil processo de 
crescimento e expansão em suas atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, com 
o Núcleo de Educação Profissional (NEP), que funciona à Rua das Trincheiras. 

Em 2007, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba vivenciou a 
implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande (UNED-CG) e a 
criação do Núcleo de Ensino de Pesca, no município de Cabedelo.  

Desde então, em consonância com a linha programática e princípios doutrinários 
consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e normas dela decorrentes,                               
esta instituição oferece às sociedades paraibana e brasileira cursos técnicos de nível médio 
(integrado e subsequente) e cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura. 

Com o advento da Lei 11.892/2008, o CEFET passou à condição de IFPB, como uma 
Instituição de referência da Educação Profissional na Paraíba. A Lei 11.892 introduziu, em 
nível nacional, o conceito de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, unindo em 
definitivo os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), as Unidades 
Descentralizadas de Ensino, as Escolas Agrotécnicas e outras escolas técnicas vinculadas a 
universidades no Brasil (BRASIL, 2008). Assim, a rede federal de ensino foi sendo expandida 
para diversas cidades brasileiras, possibilitando, a implantação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e sua instalação em diversos campis no 
Estado.  

Em meio às mudanças de nomenclaturas da Instituição, também ocorreram atualizações 
dos cursos que foram sendo ofertados pela mesma, sendo inserido em seu mix de ofertas o 
ensino técnico, profissional, industrial e superior. Além dos cursos, usualmente chamados de 
“regulares”, a Instituição desenvolve um amplo trabalho de oferta de cursos extraordinários, de 
curta e média duração, atendendo a uma expressiva parcela da população, a quem são 
destinados também cursos técnicos básicos, programas de qualificação, profissionalização e 
reprofissionalização, para melhoria das habilidades de competência técnica no exercício da 
profissão. (CONFERIR) 

Em obediência ao que prescreve a Lei  11.892/2008, o IFPB tem desenvolvido estudos 
que visam oferecer programas para formação, habilitação e aperfeiçoamento de docentes da 
rede pública.  



Para ampliar suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve ações na modalidade de 
Educação a Distância (EAD), investindo com eficácia na capacitação dos seus professores e 
técnicos administrativos, no desenvolvimento de atividades de pós-graduação lato sensu, stricto 
sensu e de pesquisa aplicada, preparando as bases à oferta de pós-graduação nestes níveis, 
horizonte aberto com a nova Lei.  

Até o ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educação Profissional, 
Fase II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco campi, no estado da Paraíba. 
(CONFERIR) Contemplando cidades consideradas pólos de desenvolvimento regionais.  

Desta forma, o Instituto Federal da Paraíba, até a Fase II, contemplava as cidades de 
João Pessoa e Cabedelo, no Litoral; Campina Grande no brejo e Agreste; Picuí no Seridó 
Ocidental; Monteiro no Cariri; Patos, Cajazeiras, Souza e Princesa Isabel na região do Sertão, 
cujo raio de abrangência (50 quilômetros) é demonstrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Abrangência do IFPB no Estado, até a Expansão II 

 
            As novas unidades educacionais levam a essas cidades e adjacências Educação 
Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, proporcionando-lhes o crescimento  
pessoal e formação profissional, oportunizando o desenvolvimento econômico e social, 
melhorando a qualidade de vida da população destas regiões.  

Vale ressaltar que a diversidade de cursos ora ofertado pela Instituição justifica-se em 
decorrência da experiência e tradição da mesma no tocante à educação profissional.  

O Instituto Federal da Paraíba, considerando as definições decorrentes da Lei 
11.892/2008 e observando o contexto das mudanças estruturais que têm ocorrido na sociedade 
e na educação brasileira, adota um Projeto Acadêmico baseado na sua responsabilidade social 
advinda da referida Lei, a partir da construção de um projeto pedagógico flexível, em 
consonância com o proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscando 
produzir e reproduzir os conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, de modo a 
proporcionar a formação plena da cidadania, que será traduzida na consolidação de uma 
sociedade mais justa e igualitária.  



O IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, 
Engenharias, Linguística, Letras e Artes. (CONFERIR) 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal da Paraíba oferece aos 
seus estudantes oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, permitindo o processo de 
verticalização do ensino. Ampliando o cumprimento da sua responsabilidade social, o IFPB 
atua em Programas tais como  PROEJA, propiciando o prosseguimento de estudos através do 
Ensino Técnico de Nível Médio, do Ensino Tecnológico de Nível Superior, das Licenciaturas, 
dos Bacharelados e dos estudos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.  

Além de desempenhar atividades de qualificação e requalificação de recursos humanos, 
o IFPB atua no suporte tecnológico às diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem 
como no apoio às necessidades tecnológicas empresariais. Essa atuação não se restringe ao 
estado da Paraíba, mas gradativamente vem se consolidando dentro do contexto macrorregional 
delimitado pelos Estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.  

O Instituto Federal da Paraíba em sintonia com o mercado de trabalho e com a expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional, traçou estratégias para implantação de 06 (seis) 
novos campi nas cidades de Guarabira, Itaporanga, Itabaiana, Catolé do Rocha, Santa Rita e 
Esperança, contemplados no Plano de Expansão, Fase III. Assim, junto aos campi já existentes, 
promove a interiorização da educação no território paraibano, conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Municípios paraibanos contemplados com o Plano de Expansão III do IFPB.  
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O município de João Pessoa é a capital do estado da Paraíba e sedia o campus João 
Pessoa. João Pessoa está localizada no litoral Paraibano, tendo em 2019 uma população 
estimada de 809 mil habitantes, e uma densidade demográfica em torno de 3.784,5 
habitantes/km2 e uma taxa de urbanização de 81,27% (IBGE, 2012).  

 



 
 

Figura 3. Localização geográfica da cidade de João Pessoa, PB 
 
 

O município de João Pessoa limita-se a Oeste com as cidades de Santa Rita e Bayeux, 
ao Sul o Conde, a Norte Cabedelo e Leste Oceano Atlântico (Figura 3). A sua proximidade com 
os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, favorece o atendimento de estudantes 
oriundos de cidades destes estados vizinhos e isto se atribui, ao mesmo tempo, ao seu vasto 
campo de influência econômica e cultural.   

A Lei Complementar Estadual 59/2003 (PARAÍBA, 2012), criou o Condiam e a Região 
Metropolitana de João Pessoa, constituída pelos municípios de Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz 
do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, Alhandra, Pitimbu, Caaporã, Mamanguape, Rio Tinto 
e Santa Rita. Este conjunto de municípios abriga atualmente uma população de 1.171.544 
habitantes (IBGE, 2010). 

O município de João Pessoa figura como a 26ª maior cidade do País em número de 
habitantes e tem uma superfície geográfica de 211 km² para uma população indicada no Censo 
de 2010 na ordem de 723.515 habitantes, sendo 36,9% deles formados por jovens entre 15 e 34 
anos (IBGE, 2010).  

A capital da Paraíba apresenta os seguintes indicadores: Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,783 e taxa de alfabetização de 86% da população (IBGE, 2007). Em média, 
os pessoenses vivem 68 anos, sendo que as mulheres vivem mais do que os homens e há um 
excedente de 47,9 mil mulheres. Ao todo são 87 homens para cada grupo de 100 mulheres 
(IBGE, 2010). (ATUALIZAR) 

Os principais ramos da atividade econômica do município são: Setor de serviços, com 
mais 61% da geração de emprego e renda; a atividade industrial, com 17%; a atividade de 
comércio de mercadorias, com 19%.  



João Pessoa possui uma taxa de analfabetismo em torno de 14% (IBGE, 2010). O 
município possui atualmente 3 Instituições públicas de ensino superior: Universidade   Federal 
da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Conta também, com 18 Instituições privadas de ensino 
superior. As Escolas de Educação Básica são 132 estaduais, 114 municipais e 210 da rede 
privada de ensino, o que demonstra o potencial de demanda bastante significativo para o 
ingresso na Educação Profissional, principalmente pelo fato de que a Universidade Pública não 
consegue atender a todos, instalando-se uma demanda reprimida que certamente ocupará os 
bancos escolares do Instituto. 

De acordo com os Resultados Preliminares do Censo Escolar 2009 – EDUCACENSO, 
o número de matrículas para o Ensino Médio na rede estadual foi de 21.831, nas instituições 
federais de ensino foram efetuadas 718 e na rede privada de ensino, 9.150 matrículas. Para o 
Ensino Fundamental, o número de matrículas inicial foi de 13.806 para rede estadual de ensino, 
18.982 nas escolas municipais e 10.948 nas escolas particulares. Na Educação Profissional 
(Nível Técnico) foram registradas 771 matrículas nas instituições federais de ensino e 701 
matrículas nas escolas particulares.  

O Campus de João Pessoa do IFPB é o mais antigo da rede. No início dos anos 1960, a 
então existente Escola Técnica Federal da Paraíba (ETF-PB) transfere-se da Rua João da Mata 
para um prédio construído na Av. Primeiro de Maio, 720 em Jaguaribe, sediando hoje o Campus 
de João Pessoa (Figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Fachada do Campus de João Pessoa 
 

 
Como uma autarquia federal vinculada ao MEC, o IFPB possui autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira,didático-pedagógica e disciplinar, sendo desprovida de 
caráter econômico, com o intuito de prestar serviços sociais e atividades de natureza pública. 
Sendo assim, a Instituição atua na oferta da educação profissional e tecnológica em diversos 



níveis de ensino, formando indivíduos, no intuito de os tornarem aptos para ingressarem nos 
variados setores do mercado. 

O referido Campus anualmente oferta cursos de educação profissional e tecnológica, 
bacharelados e engenharias, além do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
(PPgEE) recém-criado em 2012 com o oferecimento do curso de pós-graduação stricto sensu 
(Mestrado).  

O ideário pedagógico deste Campus vislumbra a exequibilidade de oferta à sociedade 
local, regional e nacional de cursos técnicos e superiores, estando em pleno funcionamento: 6 
Cursos Técnicos Subsequentes, 9 Cursos Técnicos Integrados (incluindo o PROEJA) e 13 
cursos Superiores (Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura), incluindo 1 curso de Graduação 
em Letras na modalidade à Distância, relacionados a seguir:  
 
Cursos Técnicos Subsequentes (6)  
1. Técnico Subsequente em Instrumento Musical  
2. Técnico Subsequente em Eletrônica  
3. Técnico Subsequente em Manutenção de Equipamentos Biomédicos  
4. Técnico Subsequente em Edificações  
5. Técnico Subsequente em Eletrotécnica  
6. Técnico Subsequente em Mecânica  
 
Cursos Técnicos Integrados (9)  
1. Técnico Integrado Contabilidade  
2. Técnico Integrado Controle Ambiental  
3. Técnico Integrado Edificações  
4. Técnico Integrado Eletrônica  
5. Técnico Integrado Eletrotécnica  
6. Técnico Integrado Mecânica  
7. Técnico em Informática 
8. Técnico em Instrumento Musical 
9. Técnico Integrado Eventos (PROEJA)  
 
Cursos Superiores de Tecnologia (10)  
1. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial  
2. Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios  
3. Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores  
4. Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento  
5. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental  
6. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial - Núcleo Avançado de Guarabira  
7. Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários  
8. Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores  
9. Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet  
10. Curso Superior de Tecnologia em Telecomunicações  
 



Cursos Superiores (4)  
1. Curso Superior de Bacharelado em Administração  
2. Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica  
3. Curso Superior de Licenciatura em Química  
4. Curso Superior de Licenciatura em Matemática 
4. Curso Superior de Licenciatura em Letras (EAD)  
 

No cumprimento da sua responsabilidade social, foi implantado em 2008 no IFPB, o 
Projeto Mulheres Mil, que, inicialmente, foi executado em sistema de cooperação entre os 
governos brasileiro e canadense. Esta parceria durou até 2011, capacitando mulheres de duas 
comunidades carentes, constituídas de marisqueiras/artesãs do município de Bayeux (PB). 
Após o fim da parceria com o Canadá, o governo brasileiro instituiu, pela Portaria do MEC 
1015 (BRASIL, 2011), o Programa Nacional Mulheres Mil, que tem como objetivo oferecer as 
bases de uma política social de inclusão e gênero para mulheres em situação de vulnerabilidade 
social, permitindo o amplo acesso à educação profissional, ao emprego e à renda. Em âmbito 
geral, o Programa Mulheres Mil faz parte das ações do programa “Brasil Sem Miséria”, 
articulado com a meta de erradicação da pobreza extrema, estabelecida pelo Governo Federal.  

Para o fortalecimento do ideário e do compromisso educacional firmado, trabalha-se no 
interior e fora do Instituto com a vertente da potencialização e fortalecimento das bases da 
articulação e integração indissociáveis do tripé da educação – Ensino-Pesquisa-Extensão – 
como novo paradigma, com foco específico em cada disciplina, área de estudo e de trabalhos. 
Estes objetivos seguem uma política institucional de formação contínua e continuada de seus 
docentes e discentes. Isto porque o ideário pedagógico do Campus entende que ensino com 
extensão e pesquisa aponta para a formação contextualizada aos problemas e demandas da 
sociedade contemporânea, como parte intrínseca da essência do que constitui o processo 
formativo, promovendo uma nova referência para o processo pedagógico e para dinâmica da 
relação professor-aluno. Isso, necessariamente, exige um redirecionamento dos tempos e dos 
espaços de formação, das práticas vigentes de ensino, de pesquisa e de extensão e da própria 
política do IFPB. 

 

Missão Institucional  
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2015-2019) estabelece como missão 
dos campi no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB:  

Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e 
modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na 
formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho na construção de uma sociedade 
inclusiva, justa, sustentável e democrática (PDI 2015, p.17).  

Preparar profissionais cidadãos com sólida formação humanística e 
tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma 
sociedade sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa 
e a extensão. 



 

Valores e Princípios  
 

A partir de uma administração descentralizada, o IFPB dispõe ao Campus de João 
Pessoa a autonomia da Gestão Institucional democrática, tendo como referência os seguintes 
princípios, o que não se dissocia do que preceitua a Instituição demandante:  

● Ética: requisito básico orientador das ações institucionais;  
● Desenvolvimento Humano: desenvolver o ser humano, buscando sua integração 

à sociedade através do exercício da cidadania, promovendo o seu bem-estar 
social;  

● Inovação: buscar soluções às demandas apresentadas;  
● Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços prestados;  
● Autonomia: administrar preservando e respeitando a singularidade de cada 

campus;  
● Transparência: disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

conhecimento das ações da gestão, aproximando a administração da 
comunidade;  

● Respeito: atenção com alunos, servidores e público em geral;  
● Compromisso Social: participação efetiva nas ações sociais, cumprindo seu 

papel social de agente transformador da sociedade.  
 
 

Finalidades  
 

Segundo a Lei 11.892/08, o IFPB é uma Instituição de educação superior, básica e 
profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 
tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos, nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica.  

O Instituto Federal da Paraíba atuará em observância com a legislação vigente com as 
seguintes finalidades:  

● Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;  

● Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 
peculiaridades regionais;  

● Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional 
e à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 
gestão;  

● Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais identificados com base no mapeamento das 



potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal da Paraíba;  

● Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e criativo;  

● Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 
docentes das redes públicas de ensino;  

● Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  
● Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, 

o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  
● Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente, as voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida;  
● Promover a integração e correlação com instituições congêneres, nacionais e 

Internacionais, com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de ensino-
aprendizagem, pesquisa e extensão.  
 

Objetivos  
 

Observadas suas finalidades e características, são objetivos do Instituto Federal da 
Paraíba:  

● Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de 
jovens e adultos;  

● Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 
níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  

● Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;  

● Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 
sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos, 
tecnológicos, culturais e ambientais;  

 
 

RESOLUÇÃO-CS Nº 29, DE 30 DE ABRIL DE 2019. 
● Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;  
● Ministrar em nível de educação superior:  
● Cursos de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores 

da economia;  



● Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 
vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo, nas áreas de ciências e 
matemática e da educação profissional;  

● Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;  

● Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento;  

● Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam para 
promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no 
processo de geração e inovação tecnológica. 
 
 
  



2. CONTEXTO DO CURSO 

Dados Gerais 
 

 
 

Justificativa  
 

Em 1987, a Portaria 3.103 do Ministério do Trabalho, institui a categoria denominada 
“Secretárias”. Em 1988, foi criada a Federação Nacional de Secretárias e Secretários 
(FENASSEC) com sede em Curitiba, Paraná. Em 7 de julho de 1989, é publicado o Código de 
Ética Profissional pela União dos Sindicatos. Em janeiro de 1996 foi publicada a Lei Federal 
9.261 que regulamenta e diferencia as funções do Secretário Executivo e do Técnico em 
Secretariado (BRASIL, 1996). Assim, conforme o artigo 5º da Lei 9.261, são atribuições do 
Técnico em Secretariado:  
I – Organização e manutenção dos arquivos de secretaria;  
II – Classificação, registro e distribuição de correspondência;  
III – Redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma 
estrangeiro;  
IV – Execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, 
informações e atendimento telefônico. 

Considera-se que esta profissão foi uma das que mais sofreu alterações no seu perfil 
desde o final do século passado, provavelmente em decorrência da evolução da tecnologia 
digital da informação e comunicação, bem como das transformações ocorridas nas estruturas 
organizacionais, que atingiram diretamente os setores onde este profissional atua. Isto levou à 
necessidade de uma reavaliação da concepção das técnicas secretariais para uma efetiva 
assessoria aos gestores, amparados em novos modelos de gestão de negócios.  

As funções e/ou cargos desenvolvidos nas organizações tiveram suas atividades 
ampliadas, de modo que este profissional se constitui hoje como suporte à execução dos 
processos gerenciais. Cientes que o mercado de trabalho tem sofrido constantes alterações 
administrativas, decorrentes de fatores como a concorrência nos diversos segmentos de 
negócios de empresas públicas e privadas, considera-se a importância da atividade secretarial 



como apoio à tomada de decisão. O profissional técnico em secretariado está alocado mais 
proximamente dos centros decisórios das organizações, atuando como agente gestor das 
informações e comunicações na organização.  

Nessa perspectiva, verifica-se que o (a) secretário (a) destaca-se por reunir atribuições 
de grande importância para o futuro: assessoria gerencial, gestão, consultoria, 
empreendedorismo e planejamento, entre outras. Sua amplitude e dimensão de ação dependem 
do nível hierárquico em que está inserido e, em contrapartida, exige-se, do profissional, 
conhecimentos técnicos e ético-humanísticos do segmento de mercado em que atua e das novas 
tecnologias, bem como domínio da área específica que assessora.  

Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – 
Campus João Pessoa, propõe a oferta do Curso Técnico em Secretariado na modalidade 
Subsequente, visando atender a uma demanda crescente de profissionais nessa área na Região 
Geoadministrativa de João Pessoa, tendo em vista a necessidade do mercado de profissionais 
habilitados, bem como a baixa oferta – na região e no Estado da Paraíba – de cursos que formem 
esse profissional que, na última década, teve o seu campo de atuação ampliado no âmbito das 
organizações, tanto públicas, como privadas.  

O município de João Pessoa apresenta um crescimento significativo no setor de serviços, 
tendência também observada no estado da Paraíba. Neste contexto, a Unidade de Gestão e 
Negócios (UAG) do IFPB - Campus João Pessoa, desponta como um suporte significativo no 
provimento de profissionais qualificados a esta demanda do Estado da Paraíba e da região 
litorânea, em especial, João Pessoa.  

A capital do Estado, João Pessoa, por estar localizada proximamente aos estados de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, configura-se como ponto estratégico e logístico entre estes 
dois Estados. Outrossim, a menor distância entre duas capitais em todo território nacional é no 
eixo João Pessoa-Recife (120 km). Desta forma, João Pessoa também contribui com o 
fornecimento de mão de obra para as empresas localizadas nestes estados.  

Em 2009, o Estado da Paraíba totalizou o montante de 19.788 empresas (IDEME, 2009). 
E, destas, estratificando as empresas localizadas em João Pessoa, capital do Estado, obtém-se a 
quantidade de 8.622 empresas (IDEME, 2009). Isto corresponde a 43,57% do total das 
empresas instaladas no Estado.  

Nesse cenário, entende-se que o Curso Técnico em Secretariado se caracteriza como 
promissor no que diz respeito à suprir as expectativas de emprego e valorização do profissional 
e vem suprir demandas reais e urgentes. Isso é perceptível quando se faz a relação entre a 
demanda do mercado com a quantidade mínima de profissionais da área de Secretariado 
formados pelas Instituições de ensino. Além disso, possibilitará a fixação dos alunos na própria 
região, contribuindo para o desenvolvimento local e regional.  

O Plano Pedagógico do Curso Técnico em Secretariado, na forma subsequente, tem seu 
alicerce em um diagnóstico realista das demandas de formação técnica da necessidade do setor 
produtivo local e das características econômicas da região.  

Ademais, o panorama educacional brasileiro e as metas indicadas no PL no 8.530/2010, 
que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE, 2011-2020), assume o desafio de promover 
a qualidade social da oferta educacional, o que implica ir além da ampliação de vagas, bem 
como estabelecer compromisso com o acesso, permanência e êxito no percurso formativo e na 
inserção socioprofissional.       



Concepção do Curso  
 

 
O Curso Técnico em Secretariado se insere, de acordo com o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT), no eixo tecnológico Gestão e Negócios, na forma Subsequente 
(BRASIL, 2016). O CNCT é uma importante referência para a oferta dos cursos técnicos de 
nível médio nos diferentes sistemas de ensino Federal, Estadual/Distrital e Municipal do país 
(BRASIL, 2016). Consoante o CNCT, versão 2016, o mínimo de horas do Curso Técnico em 
Secretariado deve ser de 800 horas.  

O presente PPC adota a nomenclatura e o perfil descritivo, bem como obedece à carga 
horária proposta no CNCT (3.edição, 2016). Com este guia, a instituição de ensino está apta a 
qualificar a oferta de seus cursos e proporcionar ao estudante uma maior aceitação no mercado 
de trabalho. Além disso, o presente Plano Pedagógico está balizado pela LDB (Lei 9.394/96) 
alterada pela Lei 11.741/2008 e demais legislações educacionais específicas e ações previstas 
no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e regulamentos internos do IFPB.  

A concepção de uma formação técnica que articule as dimensões do trabalho, ciência, 
cultura e tecnologia sintetiza todo o processo formativo por meio de estratégias pedagógicas 
apropriadas e recursos tecnológicos fundados em uma sólida base cultural, científica e 
tecnológica, de maneira integrada na organização curricular do curso.  

O trabalho é conceituado, na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza, 
como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção da sua 
existência. Essa dimensão do trabalho é, assim, o ponto de partida para a produção de 
conhecimentos e de cultura pelos grupos sociais.  

A ciência é um conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao 
longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. Se 
expressa na forma de conceitos representativos das relações de forças determinadas e 
apreendidas da realidade. Os conhecimentos das disciplinas científicas, produzidos e 
legitimados socialmente ao longo da história são resultados de um processo empreendido pela 
humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais. Nesse 
sentido, a ciência conforma conceitos e métodos cuja objetividade permite a transmissão para 
diferentes gerações, ao mesmo tempo em que podem ser questionados e superados 
historicamente, no movimento permanente de construção de novos conhecimentos.  

Entende-se cultura como o resultado do esforço coletivo tendo em vista conservar a 
vida humana e consolidar uma organização produtiva da sociedade, do qual resulta a produção 
de expressões materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a valores 
éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. 

A tecnologia pode ser entendida como transformação da ciência em força produtiva ou 
mediação do conhecimento científico e a produção, marcada desde sua origem pelas relações 
sociais que a levaram a ser produzida. O desenvolvimento da tecnologia visa à satisfação de 
necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a perceber que a tecnologia é uma 
extensão das capacidades humanas. A partir do nascimento da ciência moderna, pode-se definir 
a tecnologia, então, como mediação entre conhecimento científico (apreensão e desvelamento 
do real) e produção (intervenção no real).  



Compreender o trabalho como princípio educativo é a base para a organização e 
desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos assim, equivale dizer que 
o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, dela se apropria e pode transformá-la e, 
ainda, que é sujeito de sua história e de sua realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira 
mediação entre o homem e a realidade material e social.  

Considerar a pesquisa como princípio pedagógico instigará o educando no sentido da 
curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gerando inquietude, na perspectiva de que possa 
ser protagonista na busca de informações e de saberes.  

O currículo do Curso Técnico em Secretariado está fundamentado nos pressupostos de 
uma educação de qualidade, com o propósito de formar um profissional/cidadão que, inserido 
no contexto de uma sociedade em constante transformação, atenda às necessidades do mundo 
do trabalho com ética, responsabilidade e compromisso social.  

Dentre os princípios norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - 
EPTNM, conforme o Parecer CNE/CEB nº 11/2012, destaca-se:  
 

● Relação orgânica com formação geral do ensino médio na preparação para o exercício 
das profissões técnicas, visando à formação integral do estudante;  

● Integração entre educação e trabalho, ciência, tecnologia e cultura como base da 
proposta e do desenvolvimento curricular;  

● Integração de conhecimentos gerais e profissionais, na perspectiva da articulação entre 
saberes específicos, tendo trabalho e pesquisa, respectivamente, como princípios 
educativo e pedagógico;  

● Reconhecimento das diversidades dos sujeitos, inclusive de suas realidades 
étnicoculturais, como a dos negros, quilombolas, povos indígenas e populações do 
campo;  

● Atualização permanente dos cursos e currículos, estruturados com base em ampla e 
confiável base de dados.  

 
 
  



3. OBJETIVOS DO CURSO 

Objetivo Geral  
 

Formar profissionais técnicos de nível médio aptos ao desenvolvimento de funções 
secretariais e de assessoria em instituições do setor privado ou público e que atuem com 
reconhecida competência técnica, humanística e tecnológica.  
 

Objetivos Específicos  
 

● Atender a demanda do mercado de trabalho local e regional por este profissional;  
● Preparar profissionais com conhecimentos técnicos que lhes permitam executar 

atividades de assessoramento ao processo decisório;  
● Desenvolver a educação profissional integrada ao trabalho, à ciência, à cultura e à 

tecnologia;  
● Enfatizar o desenvolvimento dos saberes e valores necessários ao profissional-cidadão, 

tais como o domínio da linguagem e das técnicas secretariais, o raciocínio, as relações 
interpessoais, a responsabilidade, a solidariedade e a ética, entre outros.  

 
 

4. PERFIL DO EGRESSO  

 
Profissional com sólida formação técnica, humanística e tecnológica, capaz de analisar 

criticamente os processos de trabalho de sua área de atuação, de se reconhecer como agente de 
transformação, bem como de se inserir no mundo do trabalho de modo compromissado com o 
desenvolvimento regional sustentável para o pleno exercício da cidadania.  

Em consonância com o CNCT (MEC) - Edição 2016 (BRASIL, 2016), o egresso do 
Curso Técnico em Secretariado deve estar apto a desenvolver as seguintes habilidades 
profissionais:  

Organiza a rotina diária e mensal da chefia ou direção, para o cumprimento dos 
compromissos agendados. Estabelece os canais de comunicação da chefia ou direção com 
interlocutores, internos e externos, em língua nacional e estrangeira. Organiza tarefas 
relacionadas com o expediente geral do secretariado da chefia ou direção. Controla e arquiva 
documentos. Preenche e confere documentação de apoio à gestão organizacional. Utiliza 
aplicativos e a internet na elaboração, organização e pesquisa de informação.  

O IFPB - Campus João Pessoa prioriza a formação de profissionais que apresentem 
competências gerais da área profissional, a saber:  
 

● Demonstrem atitude proativa, trabalhar em equipe, proporcionando um ambiente 
profissional saudável e harmonioso;  



● Tenham iniciativa e espírito empreendedor, exercendo a liderança com responsabilidade 
social e ética;  

● Adquiram formação humanística e cultura geral integrada à formação técnica, 
tecnológica e científica.  

● Concluídas as etapas de formação, é ainda esperado do egresso do Curso Técnico em 
Secretariado um perfil que abarque as seguintes competências específicas:  

● Atuar de forma participativa no todo organizacional, dando suporte às áreas estratégicas 
da empresa;  

● Organizar, sistematizar e propor métodos de trabalho que possibilitem a otimização do 
tempo e das tarefas, buscando a qualidade no desenvolvimento dos processos 
administrativos;  

● Atender e recepcionar pessoas, inclusive com a utilização de língua estrangeira (inglês);  
● Gerenciar a informação, a partir da organização, seleção e acompanhamento do fluxo 

de correspondência entre os departamentos;  
● Programar e assessorar viagens e reuniões empresariais;  
● Aplicar a comunicação organizacional nas atividades cotidianas;  
● Assessorar a organização de eventos de pequeno e médio porte na empresa;  
● Desenvolver processos/ações que envolvam qualidade no atendimento;  
● Atuar na área de secretariado com visão empreendedora e seguindo o código de ética da 

categoria.  
 

     Além disso, o curso deverá favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências 
do (a) secretário (a) referentes à capacidade de liderança, comunicação e relacionamento 
interpessoal, cooperação, criatividade, comprometimento com a sustentabilidade do meio 
ambiente, com a qualidade dos serviços gerados, além de buscar constantemente a sua 
atualização, requisitos essenciais para o sucesso no mundo do trabalho.  

 
 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO  
 
     Consoante o CNCT (2016), os egressos do Curso Técnico em Secretariado poderão atuar 

em instituições públicas, privadas e do terceiro setor, nos segmentos da indústria e comércio, 
que demandem assistência e suporte aos processos administrativos. Desta forma, o Técnico em 
Secretariado, inserido no mundo do trabalho, deverá estar apto a trabalhar em equipe, com 
postura ética, iniciativa, responsabilidade, respeitando a diversidade de ideias e exercendo as 
funções secretariais de assessor executivo, gestor, consultor e empreendedor. 

 
  



5. MARCO LEGAL  

 
Os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFPB fundamentam-se 

nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados no conjunto de leis, decretos, 
pareceres e referenciais curriculares que normatizam a Educação Profissional no sistema 
educacional brasileiro.  

Destarte, obedecem ao disposto nas Leis 9.394/1996 e 11.741/2008 (LDB), nas 
Resoluções CNE/CEB 3/2008 e CNE/CEB 4/2012 (CNCT), no Parecer CNE/CEB 17/97, no 
Decreto 5.154/2004, na Resolução CNE/CEB 4/99, no Parecer 16/1999, no Parecer CNE/CEB 
39/04, na Resolução CNE/CEB 1/2005, na Resolução do IFPB 83/2011 e nas demais normas 
específicas expedidas pelos órgãos competentes. Inclui também o Parecer CNE/CEB 11/2012, 
que estabelece as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível 
Médio (DCN/EPTNM). As finalidades e objetivos da Lei 11.892/2008, de criação dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia estão também contemplados.  

Estão presentes também, como marcos orientadores desta proposta, as decisões 
institucionais traduzidas nos objetivos, princípios e concepções descritos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) desta instituição e na compreensão da educação como 
uma prática social. A organização curricular dos cursos técnicos do IFPB tem por 
características:  

 
● Atendimento às demandas dos cidadãos, do mundo do trabalho e da sociedade;  
● Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade institucional e os 

objetivos do IFPB;  
● Estrutura curricular que evidencie as competências gerais da área profissional 

organizada em unidades curriculares.  
 

O presente Plano Pedagógico fundamenta-se no que dispõe a Lei 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), e, das alterações ocorridas, destacando-se, 
aqui, as trazidas pela Lei 11.741/2008, a qual redimensionou, institucionalizou e integrou as 
ações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e 
da Educação Profissional e Tecnológica. Foram alterados os artigos 37, 39, 41 e 42, e acrescido 
o Capítulo II do Título V com a Seção IV-A, denominada “Da Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio”, e com os artigos 36-A, 36-B, 36-C e 36-D.  

A alteração da LDB pelas Leis 9.394/96 e 11.741/2008 revigorou a necessidade de 
aproximação entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio, 
asseverando a Lei 11.741/08 os seguintes termos:  

Art. 36 – A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, 
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões 
técnicas.  
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação profissional.  



Art. 36 – B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 
seguintes formas:  

I – Articulada com o ensino médio;  
II – Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.  
Parágrafo único. A educação técnica de nível médio deverá observar:  
I – Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação;  
II – As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;  
III – As exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico.  
Este é um marco legal referencial interno que consolida os direcionamentos didático-

pedagógicos iniciais e cristaliza as condições básicas para a vivência do Curso. Corresponde a 
um compromisso firmado pelo IFPB, Campus João Pessoa, com a sociedade – representada 
pela Instituição demandante –, no sentido de lançar ao mercado de trabalho um profissional de 
nível médio, com domínio técnico da sua área, criativo, com postura crítica, ético e 
compromissado com a nova ordem da sustentabilidade que o meio social exige. Com isso, este 
instrumento apresenta a concepção de ensino e de aprendizagem do curso em articulação com 
a especificidade e saberes de sua área de conhecimento. Nele está contida a referência de todas 
as ações e decisões do curso. Segue ainda as orientações do Catálogo Nacional dos Cursos 
Técnicos (CNCT), instituído pela Resolução CNE/CEB 3/2008, posteriormente atualizado pela 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de dezembro de 2014, definindo a 3. edição do CNCT, de 2016.  

Cumpre salientar que, em maio de 2012, foi aprovado o Parecer CNE/CEB 11/2012, 
estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio (DCN/EPTNM), em atendimento aos debates da sociedade brasileira sobre as 
novas relações de trabalho e suas consequências nas formas de execução da Educação 
Profissional. Conforme recomendação, ao considerar o Parecer do CNE/CEB 11/2012, pode-se 
enfatizar que não é adequada a concepção de educação profissional como simples instrumento 
para o ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas como importante estratégia para 
que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. 
Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado apenas na 
preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A educação profissional 
requer além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do 
processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura e do 
trabalho, e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. 
 
 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 
O currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente acumulados, 

considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto histórico, e definido tendo por base 
o projeto de sociedade e de formação humana que a ele se articula; se expressa por meio de 
uma proposta pela qual se explicitam as intenções da formação, e se concretiza por meio das 
práticas escolares realizadas com vistas a dar materialidade a essa proposta.  



A matriz curricular do curso Técnico em Secretariado busca a interação pedagógica no 
sentido de compreender como o processo produtivo (prática) está intrinsecamente vinculado 
aos fundamentos científico-tecnológicos (teoria), propiciando ao educando uma formação 
plena, que possibilite o aprimoramento da sua leitura do mundo, fornecendo-lhes a ferramenta 
adequada para aperfeiçoar a sua atuação como cidadão de direitos.  

A organização curricular da Educação Profissional e Tecnológica, por eixo tecnológico, 
fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada 
formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos (Parecer CNE/CEB 11/2012, 
p. 13).  

De acordo com as diretrizes propostas pelo Regulamento Didático dos Cursos Técnicos 
Subsequentes do IFPB (IFPB, 2011), a organização curricular será estruturada em regime 
semestral, sendo oferecidas 80 (oitenta) vagas por ano, sendo 40 vagas por semestre.  

A educação profissional técnica de nível médio no IFPB corresponde à oferta de cursos 
técnicos, com a carga horária mínima e o perfil profissional exigido para cada eixo tecnológico, 
de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (Resolução CNE/CEB 1/2014), 
acrescida da carga horária destinada ao Estágio Curricular (200h) e/ou Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC. Assim, conforme diretrizes do CNCT (2016), o Curso de Secretariado prevê 
um mínimo de 800 horas (BRASIL, 2016).  

 O Curso Técnico em Secretariado no Campus de João Pessoa tem a duração de 3 (três) 
semestres letivos e será desenvolvido em horário noturno com a carga horária de 800 horas, 
distribuídas em 03 (três) semestres letivos. No terceiro semestre, são acrescidas de 200 horas 
destinadas ao Estágio Supervisionado, totalizando 1000 horas. As aulas terão duração de 
cinquenta minutos.  

Art 3. Os currículos dos cursos técnicos subsequentes poderão estar organizados por 
competências/habilidades ou por disciplinas distribuídas na matriz curricular com as 
respectivas cargas horárias, propiciando a visualização do curso como um todo (IFPB, 2011).  

Seguindo as diretrizes do CNCT – 3.edição 2016 (BRASIL, 2016), a organização 
curricular do Curso Técnico em Secretariado (Eixo Tecnológico Gestão e Negócios) elenca 
como possibilidades de temas a serem abordados na formação: “Técnicas e Rotinas Secretariais, 
Conhecimentos de Língua Portuguesa e Estrangeira, Legislação e Organização Empresarial, 
Economia, Psicologia Comportamental, Gestão e Organização do Trabalho e Marketing 
Pessoal”.  

Considerando que a atualização do currículo consiste em elemento fundamental para a 
manutenção da oferta do curso ajustado às demandas do mundo do trabalho e da sociedade, os 
componentes curriculares, inclusive as referências bibliográficas, deverão ser periodicamente 
revisados pelos docentes e assessorados pelas equipes pedagógicas, resguardado o perfil 
profissional de conclusão.  

Desta forma, o currículo do Curso Técnico em Secretariado passará por revisão, pelo 
menos, a cada 02 (dois) anos, pautando-se na observação do contexto da sociedade e 
respeitando-se o princípio da educação para a cidadania.  

A solicitação para alteração no currículo, decorrente da revisão curricular, será 
protocolada e devidamente instruída com os seguintes documentos:  
 



1. Ata da reunião, realizada pela coordenação do Curso, com a assinatura dos docentes 
(das áreas de formação geral e técnica) e do pedagogo que compuseram a comissão de 
revisão curricular do curso;  
2. Justificativa da necessidade de alteração;  
3. Cópia da matriz curricular vigente;  
4. Cópia da matriz curricular sugerida;  

 
Após análise do setor competente, o processo será encaminhado para apreciação e 

deliberação na instância superior do IFPB, contudo a nova matriz só será aplicada após a sua 
homologação. 

 
 

7. METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS  

 
Partindo do princípio de que a educação não é algo a ser transmitido, mas a ser 

construído, a metodologia de ensino adotada se apoiará em um processo crítico de construção 
do conhecimento, a partir de ações incentivadoras da relação ensino-aprendizagem.  

Para viabilizar aos educandos o desenvolvimento de competências relacionadas às bases 
técnicas, científicas e instrumentais, serão adotadas, como prática metodológica, formas ativas 
de ensino-aprendizagem, baseadas em interação pessoal e do grupo, sendo função do professor 
criar condições para a integração dos alunos a fim de que se aperfeiçoe o processo de 
socialização na construção do saber. Segundo Freire (1998, p. 77), toda prática educativa 
demanda a existência de sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que aprendendo, ensina 
(...); a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos envolve o uso de 
métodos, de técnicas, de materiais, implica, em função de seu caráter diretivo/objetivo, sonhos, 
utopia, ideais (...). 

A prática educativa também deve ser entendida como um exercício constante em favor 
da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, contribuindo para 
que o aluno seja o artífice de sua formação com a ajuda necessária do professor.  

A natureza da prática pedagógica é a indagação, a busca, a pesquisa, a reflexão, a ética, 
o respeito, a tomada consciente de decisões, o estar aberto às novidades, aos diferentes métodos 
de trabalho. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática 
porque envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer.  

Ao sabor da experiência e da reflexão desta prática, do ensino contextualizado, cria-se 
possibilidade para a produção e/ou construção do conhecimento, desenvolvem-se instrumentos, 
esquemas ou posturas mentais que podem facilitar a aquisição de competências. Isso significa 
que na prática educativa deve-se procurar, através dos conteúdos e dos métodos, o respeito aos 
interesses dos discentes e da comunidade onde vivem e constroem suas experiências.  

Os programas devem ser planejados valorizando os referidos interesses, o aspecto 
cognitivo e o afetivo. Nessa prática, os conteúdos devem possibilitar aos alunos meios para uma 
aproximação de novos conhecimentos, experiências e vivências. Uma educação que seja o fio 



condutor, o problema, a ideia-chave que possibilite aos alunos estabelecer correspondência com 
outros conhecimentos e com sua própria vida.  

Em relação à prática pedagógica, Pena (1999, p. 80) considera que o mais importante é 
que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua prática (...) assuma os 
riscos – a dificuldade e a insegurança – de construir o seu objeto. Faz-se necessário aos 
professores reconhecer a pluralidade, a diversidade de abordagens, abrindo possibilidades de 
interação com os diversos contextos culturais. Assim, o corpo docente será constantemente 
incentivado a utilizar metodologias e instrumentos criativos e estimuladores para que a 
interrelação entre teoria e prática ocorra de modo eficiente. Isto será orientado através da 
execução de ações que promovam desafios, problemas e projetos disciplinares e 
interdisciplinares orientados pelos professores. Para tanto, as estratégias de ensino propostas 
apresentam diferentes práticas:  
 

● Utilização de aulas práticas, nas quais os alunos poderão estabelecer relações entre os 
conhecimentos teóricos adquiridos e a prática;  

● Utilização de aulas expositivas e dialogadas para a construção do conhecimento nas 
disciplinas;  

● Pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação;  
● Discussão de temas por meio de leituras orientadas - individuais e em grupos -, vídeos 

e pesquisas;  
● Estudos de Caso: simulações e casos reais nos espaços de futura atuação do técnico em 

Secretariado;  
● Debates, provenientes de pesquisa prévia, de temas propostos para a realização de 

trabalhos individuais e/ou em grupos;  
● Seminários apresentados pelos alunos e professores;  
● Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias da informação e da comunicação;  
● Dinâmicas de grupo;  
● Desenvolvimento de Competências a partir da utilização de ferramentas de Tecnologia 

de Informação e Comunicação (TIC’s);  
● Palestras com profissionais da área, tanto na instituição como também nos espaços de 

futura atuação do técnico em Secretariado;  
● Visitas técnicas.  

 
 

8. PRÁTICAS PROFISSIONAIS  

 
As práticas profissionais integram o currículo do curso, contribuindo para que a relação 

teoria-prática e sua dimensão dialógica estejam presentes em todo o percurso formativo. São 
momentos estratégicos do curso em que o estudante constrói conhecimentos e experiências por 
meio do contato com a realidade cotidiana das decisões. É um momento ímpar de conhecer e 
praticar in loco o que está aprendendo no ambiente escolar. Caracteriza-se pelo efetivo 



envolvimento do sujeito com o dia a dia das decisões e tarefas que permeiam a atividade 
profissional.  

O desenvolvimento da prática profissional ocorrerá de forma articulada possibilitando 
a integração entre os diferentes componentes curriculares.  
Por não estar desvinculada da teoria, a prática profissional constitui e organiza o currículo sendo 
desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades tais como:  

I - Estudo de casos;  
II - Conhecimento do mercado de trabalho e das empresas;  
III - Pesquisas individuais e em equipe;  
IV - Projetos;  
V - Exercícios profissionais efetivos. 
 
 

9. MATRIZ CURRICULAR ATUALIZADA 

 

DISCIPLINAS 1º 
Semestre 

2º 
Semestre 

3º 
Semestre 

Total 

1º Semestre 
 

h/r 
 
h/a 

 
h/r 

 
h/a 

 
h/r 

 
h/a 

h/se- 
mana 

h/seme- 
stre 

Comunicação Organizacional 50 60     3  

Informática Básica 50 60     3  

Fundamentos da Administração 67 80     4  

Relações Humanas no Trabalho 33 40     2  

Técnicas Secretariais 67 80     4  

Matemática Financeira 50 60     3  
 317      19 317 

2º Semestre         

Português Instrumental   50 60   3  

Responsabilidade Sócio- 
ambiental 

  33 40   2  

Sistemas e Métodos 
Organizacionais 

  50 60   3  

Noções de Direito Publico 
e Privado 

  33 40   2  

Laboratório de Práticas 
Secretariais 

  67 80   4  

Economia e Mercado   50 60   3  



Formação de Empreendedores   33 40   2  
   316    19 316 

3º Semestre         

Estágio Obrigatório     200   200 

Qualidade no Atendimento     50 60 3  

Organização e Planejamento de 
Eventos 

    67 80 4  

Inglês Instrumental     50 60 3  

TOTAL     367  10 1000 
 
Legenda: 
h/a - hora aula (quantidade encontros) 
h/r - hora relógio 
Ex: 80 h/a x 50 min : 60min = 67 h/r 

 

10. FLUXOGRAMA DA MATRIZ CURRICULAR ATUALIZADO 

1º Período  2º Período  3º Período 
 

11 
Comunicação 

Organizacional 

  21 
Português 

Instrumental 

  31 
Inglês 

Instrumental 

 
3   3   3  
50   50   50  
           

12 
Informática 

Básica 

  22 Responsabilidad
e Sócio-

ambiental 

  32 
Qualidade no 
Atendimento 

 
3   2   3  

50   33   50  
           

13 
Fundamentos de 
Administração 

  23 Sistemas e 
Métodos 

Organizacionais 

  33 Formação de 
Empreendedore

s 

 
4   3   2  

67   50   33  
           

14 Relações 
Humanas no 

Trabalho 

  24 Noções de 
Direito Público e 

Privado 

  34 Organização e 
Planejamento de 

Eventos 

13 
2   2   4 15 
33   33   67 25 
           

15 

Técnicas 
Secretariais 

  25 

Lab. Práticas 
Secretariais 

15   ESTÁGIO 
CURRICULA

R 
OBRIGATÓRI

O 

11 
4   4    a 
67   67   200 26 

           
16   26 15     



4 Matemática 
Financeira 

  2 Formação de 
Empreendedores 

    
67   33     
           
  

 
  27 

Economia e 
Mercado 

15   
 

 
   3     
   50     

           
           

 

Legenda 

Nº Disciplina  N 

Disciplina 

P  Pré-
requisito 

Créditos C   
Carga 
Horária total 

C
H 

  

 
 
 

11. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO  

 
As 80 (oitenta) vagas oferecidas por ano serão preenchidas através do Processo Seletivo 

dos Cursos Técnicos – PSCT, porta de acesso para o mundo das profissões, de acordo com os 
critérios a seguir estabelecidos e de acordo com as diretrizes aprovadas no Regulamento 
Didático para os Cursos Técnicos Subsequentes (Resolução IFPB 83/2011).  
 

INGRESSO E MATRÍCULA  
 

O ingresso no Curso Técnico (Subsequente) em Secretariado, Campus João Pessoa, dar-
se-á por intermédio de teste de seleção de natureza pública ou quaisquer outras formas que o 
IFPB venha adotar, podendo ser, inclusive, através de convênios com outras instituições ou 
sistemas de ensino e terá como requisito a conclusão do Ensino Médio. O processo seletivo será 
constituído de acordo com os requisitos dispostos em edital de seleção pública, sendo realizado 
a cada ano e/ou semestre letivo, de acordo com a capacidade de oferta de vagas da instituição. 
O preenchimento das vagas ofertadas obedecerá rigorosamente aos critérios estabelecidos pelo 
edital de seleção.  

A matrícula deverá ser efetivada pelo discente ou por seu (sua) procurador (a), nos 
prazos estipulados no Edital de Matrícula, obedecendo-se às condições estabelecidas pelo 
Edital de Seleção.  

A matrícula no primeiro semestre letivo dar-se-á na blocagem curricular e nos demais 
semestres por disciplina, respeitando-se a quantidade de vagas disponíveis para cada uma delas. 
No preenchimento das vagas terão prioridade os discentes blocados, em seguida o discente 



concluinte e, por último, a ordem de solicitação de matrícula. O discente poderá se matricular 
em disciplinas não obedecendo a sequência do fluxograma definida no PPC, desde que tenha 
sido aprovado nos respectivos pré-requisitos daquela que está requerendo matrícula. Aquele 
que não efetuar a renovação de matrícula, em qualquer um dos semestres letivos, será 
desvinculado do curso.  

As vagas surgidas em virtude do não requerimento de matrícula deverão ser preenchidas 
seguindo-se a ordem de classificação do processo seletivo. Havendo disponibilidade de vagas, 
o IFPB poderá admitir candidatos com diploma de técnico de nível médio, através de processo 
seletivo específico.  

O processo seletivo específico poderá constar de exame classificatório, análise 
curricular ou qualquer outra forma que o IFPB venha adotar. O ingresso do candidato (a) 
ocorrerá exclusivamente no curso para o qual foi classificado, não sendo permitida a mudança 
para outro curso.  
 
 

12. TRANCAMENTO E REABERTURA DE MATRÍCULA  

 
Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre inicial do curso, exceto nos 

seguintes casos devidamente comprovados:  
I – Tratamento de saúde;  
II – Convocação para o Serviço Militar;  
III – Gravidez de risco;  
IV – Trabalho formal;  
V – Mudança de domicílio para outro município ou unidade federativa;  
VI – Acompanhamento do cônjuge.  
 
O trancamento de matrícula poderá ocorrer apenas uma vez, exceto nos casos acima 

descritos.  
O prazo para trancamento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do início do 

semestre letivo cuja solicitação será mediante requerimento à Coordenação de Controle 
Acadêmico (CCA).  

Permite-se o trancamento por semestre ou por disciplina de forma isolada. Para os 
discentes com admissão por reingresso e transferência, o trancamento só poderá ser concedido 
quando for integralizado o período em que ele foi posicionado após a realização do 
aproveitamento de estudo, não sendo permitido após uma desistência ou reprovação total no 
semestre.  

O discente deverá reabrir, obrigatoriamente, sua matrícula no início do semestre letivo 
seguinte ao do seu trancamento, observando os prazos previstos no Calendário Acadêmico. 
Perderá a vaga o discente que não efetivar a matrícula nos prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico e o seu retorno às atividades acadêmicas será definido pela coordenação de curso, 
considerando a capacidade instalada e a disponibilidade de vagas, podendo inclusive efetivar-
se apenas no período seguinte àquele solicitado.  



Ao final de cada semestre, em período definido pelo IFPB, o discente deverá renovar 
sua matrícula para manutenção do seu vínculo com a Instituição. Ficará impedido de renovar 
matrícula o discente com 02 (duas) reprovações totais e/ou desistências consecutivas em 
qualquer um dos semestres, perdendo direito à vaga. 

 
 

13. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES  

 
O discente poderá requerer aproveitamento de conhecimentos adquiridos dentro ou fora 

do sistema regular de ensino. Para o aproveitamento dos conhecimentos adquiridos 
anteriormente, considerar-se-ão:  

 
I – Inicialmente, as competências da área profissional;  
II – A correspondência com as competências da habilitação específica.  

 
O requerimento para aproveitamento de conhecimentos adquiridos deverá ser 

encaminhado à Coordenação do Curso nos primeiros 10 (dez) dias letivos, conforme as 
exigências a seguir relacionadas para:  

 
● Qualificação profissional, etapas de nível técnico, apresentar histórico e ementa;  
● Curso de qualificação profissional de nível básico, apresentar certificado e ementa;  
● Conhecimentos adquiridos por meio informal, apresentar documentos relativos à 

experiência profissional.  
 

Para conhecimentos adquiridos em qualificação profissional, etapas, disciplinas de nível 
técnico cursados na habilitação profissional ou inter-habilitação, será feita uma análise de 
currículo para verificar a correspondência com o perfil de conclusão de curso, desde que esteja 
dentro do prazo limite de 05 (cinco) anos (Parecer CNE/CEB 16/99). Os conhecimentos 
adquiridos em disciplinas em cursos de nível superior de tecnologia poderão ser aproveitados, 
sem necessidade de avaliação, passando pela apreciação do professor. A análise da equivalência 
de estudos deverá recair sobre os conteúdos que integram os programas e não sobre a 
terminologia das disciplinas requeridas, e a correspondência mínima de 75% da carga-horária.  

O conhecimento adquirido em cursos realizados até 05 (cinco) anos, em cursos de nível 
básico e, ainda os adquiridos no trabalho poderão ser aproveitados mediante avaliação, 
considerando o perfil de conclusão do curso (Parecer CNE/CEB 16/99 e Lei 9394/96, art. 41). 
Na avaliação desses conhecimentos poderão ser utilizados os seguintes instrumentos:  

 
I – Atividades práticas;  
II – Projetos;  
III – Atividades propostas pelos docentes.  
 



TRANSFERÊNCIA E ADAPTAÇÃO CURRICULAR  
 

Poderão ser admitidos, por transferência, os discentes procedentes de escolas similares, 
considerando o eixo tecnológico e a existência de vagas. O requerimento de transferência 
deverá ser acompanhado do histórico escolar e da ementa das disciplinas cursadas.  

A análise curricular será realizada pela Coordenação do Curso. Ocorrendo divergência 
curricular, o aproveitamento de estudos dar-se-á quando houver compatibilidade de, no 
mínimo, 75% da carga horária total e do conteúdo.  

No caso de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente 
estudante, removido ex officio, a matrícula será concedida independentemente de vaga e de 
prazos estabelecidos, nos termos da Lei No 9.356/97.  
 
 

REINGRESSO  
 

O reingresso é a possibilidade dos discentes que perderam o vínculo com o IFPB, por 
abandono ou jubilamento, de reingressar na instituição, a fim de integralizar o seu currículo, 
conforme a oferta de vagas com esta finalidade no período e no curso de origem.  

O reingresso poderá ser autorizado uma única vez e para o seu curso de origem, sendo 
somente apreciados os requerimentos de reingresso de ex-discentes que se enquadrem nas 
seguintes situações:  

 
I – Não ter sido reintegrado anteriormente;  
II – Não estar matriculado em nenhum curso do IFPB;  
III – Ter aprovação em todas as disciplinas exigidas para o 1º período do curso;  
IV – Não ter sido reprovado 4 (quatro) vezes em uma ou mais disciplinas;  

          V – Não ter decorrido mais de 5 (cinco) anos, desde a interrupção do curso até o período 
pretendido para o reingresso.  

 
O reingresso condiciona, obrigatoriamente, o discente ao currículo e regime acadêmico 

vigente, não se admitindo, em nenhuma hipótese, complementação de carga horária em 
disciplinas do vínculo anterior. Será concedido ao discente um período letivo adicional para 
promover a adaptação curricular.  

A inscrição será aberta por Edital, que regulamentará todo processo de reingresso. Ao 
inscrever-se, o candidato firmará declaração de que aceita as condições estabelecidas nestas 
orientações.  

Para efeito de conclusão do curso, o discente que tenha perdido o vínculo com a 
instituição em período não superior a 05 (cinco) anos faltando apenas apresentar o relatório de 
estágio curricular obrigatório ou de práticas profissionais, poderá solicitar o reingresso a 
qualquer momento, independentemente de prazo previsto no calendário acadêmico.  

Nesta condição, o candidato deve protocolar uma declaração do Professor Orientador, 
informando o período e carga horária do estágio (no caso de estágio curricular). Uma vez 



requerido reingresso nos termos destas orientações, a DDE autorizará a matrícula do discente 
no estágio curricular obrigatório, apenas para efeito de entrega do relatório, com prazo não 
superior a 30 dias, a contar da data de seu reingresso. 
 
 

14. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 

“Conhecer algo equivale a avaliá-lo, atribuir-lhe um valor, um significado, a explicá-lo, 
e isto tanto na experiência comum, quanto nos mais sistemáticos processos científicos” 
(BARTOLOMEIS, 1981, p. 39).  

A avaliação, no IFPB, deve ser compreendida como uma prática processual, diagnóstica, 
contínua e cumulativa da aprendizagem, de forma a garantir a prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e o redimensionamento da prática educativa (IFPB, 2011, 
art. 22).  

Conforme a LDB (11.741/2008), a avaliação deve ser desenvolvida refletindo a proposta 
expressa no projeto pedagógico. Importante observar que a avaliação da aprendizagem deve 
assumir caráter educativo, viabilizando ao estudante a condição de analisar seu percurso e, ao 
professor e à escola, identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas.  

Disso, apreende-se que a avaliação deve ser compreendida como uma prática 
indispensável ao processo de ensino e aprendizagem por permitir as análises no que se refere 
ao desempenho dos sujeitos envolvidos, com vistas a redirecionar e fomentar ações 
pedagógicas, devendo os aspectos qualitativos preponderarem sobre os quantitativos, ou seja, 
inserindo-se critérios de valorização do desempenho formativo, empregando uso de 
metodologias conceituais, condutas e interrelações humanas e sociais.  

Para o Curso Técnico em Secretariado, a avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio 
de instrumentos próprios, buscando detectar o grau de progresso do discente em processo de 
aquisição de conhecimento. Realizar-se-á por meio da promoção de situações de aprendizagem 
e da utilização dos diversos instrumentos que favoreçam a identificação dos níveis de domínio 
de conhecimento/competências e o desenvolvimento do discente nas dimensões cognitivas, 
psicomotoras e atitudinais, como também a análise de competências e o desempenho do 
discente, alguns como: trabalhos práticos, estudos de caso, simulações, projetos, situações-
problema, relatórios, provas, pesquisa, debates, seminários e outros.  

Os resultados das avaliações deverão ser expressos em notas, numa escala de 0 (zero) a 
100 (cem), considerando-se os indicadores de conhecimento teórico e prático e de 
relacionamento interpessoal. Poderão ser aplicados, desde que sejam alcançados os objetivos 
de ensino, os mais diversos instrumentos avaliativos, tais como: trabalhos práticos, estudos de 
casos, simulações, projetos dirigidos, situações-problemas, relatório, ensaios, provas, 
pesquisas, debates e seminários, dentre outros.  

O número de verificações de aprendizagem durante o semestre deverá ser no mínimo 
de:  



I – 02 (duas) verificações para disciplinas com carga horária até 67 (sessenta e sete) 
horas;  

II – 03 (três) verificações para disciplinas com carga horária acima de 67 (sessenta e 
sete) horas.  

 
Os discentes deverão ser previamente comunicados a respeito dos critérios do processo 

avaliativo e os resultados deverão ser comunicados no prazo de até 7 (sete) dias  
 

úteis, contados a partir da data da avaliação.  
O docente deverá registrar as temáticas desenvolvidas nas aulas, a frequência dos 

discentes e os resultados de suas avaliações diretamente no Diário de Classe e no sistema 
acadêmico (Q-Acadêmico). O controle da frequência contabilizará a presença do discente nas 
atividades programadas, das quais estará obrigado a participar - pelo menos - de 75% da carga 
horária prevista em cada componente curricular.  
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

A avaliação institucional interna é realizada a partir da proposta pedagógica das 
instituições parceiras, assim como do seu plano de trabalho, que devem ser avaliados 
sistematicamente, de maneira que possam analisar seus avanços e localizar aspectos que 
merecem reorientação.  
 
 

15. APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO  

 
Considerar-se-á aprovado no período letivo o discente que, ao final do semestre, obtiver 

média aritmética igual ou superior a 70 (setenta) em todas as disciplinas e frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por disciplina.  
Se o discente atingir Média Semestral (MS) igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 
(setenta) em uma ou mais disciplinas e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 
cento) da carga horária por disciplina do período, terá direito a submeter-se a Avaliação Final 
(AF) em cada disciplina em prazo definido no calendário acadêmico.  

Será, ainda, considerado aprovado, após a avaliação final, o discente que obtiver média 
final igual ou superior a 50 (cinquenta), calculada através da seguinte equação: 

 

 
 



Considerar-se-á reprovado por disciplina o discente que:  
 

I – Obtiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista na disciplina;  
II – Obtiver média semestral menor que 40% (quarenta);  
III – Obtiver média final inferior a 50% (cinquenta).  

 
Após a avaliação final não haverá segunda chamada ou reposição, exceto no caso 

decorrente de julgamento de processo e nos casos de licença médica, amparados pelas 
legislações específicas.  

Ao término do semestre letivo, os docentes deverão encaminhar à Coordenação de 
Controle Acadêmico (CCA) os diários de classe devidamente preenchidos no sistema 
acadêmico (Q-Acadêmico), impresso e com todas as folhas rubricadas. 

Para efeito de justificativa de faltas, o discente terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da falta, para protocolar solicitação específica para este fim, 
apresentando um dos seguintes documentos:  
 

I – Atestado médico;  
II – Comprovante de viagem para estudo;  
III – Comprovante de representação oficial da instituição;  
IV – Comprovante de apresentação ao Serviço Militar Obrigatório;  
V – Cópia de Atestado de Óbito, no caso de falecimento de parente em até segundo 
grau.  
 
 

REPOSIÇÃO E REVISÃO DAS AVALIAÇÕES  
 

O discente que não comparecer à atividade de verificação da aprendizagem programada 
terá direito a apenas 01 (um) exercício de uma reposição por disciplina, devendo o conteúdo 
ser o mesmo da avaliação a que não compareceu. Fará jus, ainda, sem prejuízo do direito 
assegurado, o discente que faltar à avaliação por estar representando a Instituição em atividades 
desportivas, culturais, técnico-científicas, de pesquisa e extensão e nos casos justificados com 
a devida comprovação.  

Quanto ao processo de revisão de avaliações, o discente deverá observar as Normas 
Didáticas do Curso e suas atualizações.  

 
 

REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIO DOMICILIAR  
 

O regime especial de exercício domiciliar, como compensação por ausência às aulas, 
amparado pelo Decreto-Lei 1.044/69 e pela Lei 6.202/75, será concedido:  

 



I – À discente em estado de gestação, a partir do oitavo mês ou em período pós parto, 
durante 90 dias;  
II – Ao discente com incapacidade física temporária, de ocorrência isolada ou 
esporádica, incompatível com a frequência às atividades escolares na Instituição, desde 
que se verifique a observância das condições intelectuais e emocionais necessárias para 
o prosseguimento da atividade escolar.  
 
Para fazer jus ao benefício o requerente deverá:  
I – Solicitar a sua concessão à Coordenação do Curso;  
II – Anexar atestado médico com a indicação das datas de início e término do período 
de afastamento.  
 
Fica assegurado ao discente em regime especial de exercício domiciliar o direito à 

prestação das avaliações finais. Os exercícios domiciliares não desobrigam, em hipótese 
alguma, o discente de realizar as avaliações da aprendizagem. O representante do discente em 
regime domiciliar deverá comparecer à Coordenação do Curso para retirar e/ou devolver as 
atividades previstas.  

As atividades curriculares de modalidade prática que necessitem de acompanhamento 
do docente e da presença física do discente em regime especial deverão ser realizadas após o 
retorno do discente às aulas e em ambiente próprio para sua execução, desde que compatíveis 
com as possibilidades da Instituição. 
 

16. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Conforme a Lei 11.788, no seu artigo 1º, o estágio é o ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008). 

O estágio supervisionado, no Curso Técnico em Secretariado, deverá ser 
iniciado no 3o semestre do curso e sua conclusão deverá ocorrer dentro do mesmo 
período. A carga horária mínima destinada ao estágio supervisionado é de 200 horas, 
além da carga horária estabelecida na organização curricular para o curso (800h). O 
estágio é obrigatório sendo requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

Após o cumprimento do estágio curricular supervisionado obrigatório, deverá 
ser apresentado um relatório de práticas profissionais que será submetido à  avaliação 
do docente orientador. 

 
 



17. JUBILAMENTO 

 

Será jubilado o discente que não renovar ou reabrir a matrícula no prazo 
estabelecido pelo IFPB e tiver duas reprovações totais e/ou desistências consecutivas 
em qualquer um dos semestres do curso. 

 

 

18. DIPLOMAÇÃO 

 

O discente que concluir 100% das disciplinas do curso e estágio supervisionado 
ou exercícios de práticas profissionais dentro do prazo de até 05 (cinco) anos poderá 
requerer o Diploma de Técnico em Secretariado. 

Para requerimento de Diploma, deverá o discente junto ao setor de protocolo 
do campus - preencher formulário de requerimento de diplomação, dirigido à 
Coordenação do Curso, anexando fotocópia dos seguintes documentos: 

a. Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente; 

b. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

c. Documento de Identidade; 

d. CPF; 

e. Título de eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 

f. Carteira de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (para 
o gênero masculino). 

 

Todas as cópias de documentos deverão ser autenticadas em cartório ou 
apresentadas juntamente com os originais na Coordenação de Controle Acadêmico 
(CCA) para comprovação da devida autenticidade. 

O histórico escolar indicará os conhecimentos definidos no perfil de conclusão 
do curso, estabelecido neste plano pedagógico de curso, em conformidade com o 
CNCT (BRASIL, 2012).  

 
 
 
 
 

19. PLANOS DE DISCIPLINAS 

 



1º SEMESTRE 

PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
O(a) secretário(a) como profissional da comunicação integrada. Instrumentos de 
comunicação na organização: telefone, ofícios, cartas, internet (home page, e-mail), dentre 
outros. A assessoria de Imprensa e o profissional de secretariado. A importância do plano de 
comunicação para a comunicação organizacional. Elaboração de um plano de comunicação 
integrada. Redação de documentos oficiais e empresariais: suas normas, diferenciações, 
subdivisões, características, qualidades e pronomes de 
tratamento adequados. 

 

COMPETÊNCIAS 
Compreender a importância da linguagem e da comunicação empresarial. 
Gerenciar a comunicação organizacional, a partir da correta elaboração, organização, 
seleção e acompanhamento do fluxo de informação entre os departamentos. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Entender a importância da comunicação organizacional, por meio da correta redação dos 
documentos necessários à rotina de um(a) secretario(a). 
Específicos: 
• Entender a importância do profissional de secretariado no processo de comunicação 

organizacional; 
• Utilizar conhecimentos gramaticais da Língua Portuguesa, para a elaboração 

de documentos empresariais e oficiais; 
• Conhecer e utilizar termos técnicos relativos à rotina empresarial; 
• Redigir os documentos necessários à rotina de uma secretaria. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



O processo tradicional da 
comunicação. Funções da 
linguagem e comunicação. 
Estratégias de comunicação 
empresarial. 
Comunicação interna (intranet, mural, jornal interno). 
Instrumentos de comunicação na organização: telefone, ofícios, cartas, internet (home page, 
e-mail), dentre outros. 
A importância do plano de comunicação para a comunicação 
organizacional. Elaboração de um plano de comunicação integrada. 
Redação de documentos oficiais e empresariais: suas normas, diferenciações, subdivisões, 
características, qualidades e pronomes de tratamento adequados. 
Reconhecimento de gêneros da Redação oficial: Ofício, Certidão, Parecer, Edital; Portaria; 
Procuração; Relatório 
Produção de gêneros da redação empresarial: Ata; Aviso; Carta; Cartão; Fax; Procuração; 
Requerimento; Memorando; Ofício; Recibo; Relatório 
Produção de gêneros da Comunicação Interna: avisos; comunicados; ordem de serviço. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Exposição dos assuntos, com produção dos gêneros da redação empresarial baseados em 
necessidades reais. Visitas de acompanhamento aos setores estratégicos do Campus, de 
forma a se perceber na 

 
 
 

prática as necessidades e atribuições do secretário no ambiente de trabalho. 
Leitura de textos pertinentes à área de atuação. Apresentação de modelos da redação 
empresarial e discussões em sala para aprimoramento de sua compreensão. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Todas as atividades serão construídas em um processo de produção, avaliação, re-produção 
até que se alcance o resultado esperado. Não há calendário de provas, mas a constante 
interação do aluno com o trabalho em sua forma real, com acompanhamento sistemático de 
suas atividades. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

As visitas aos setores do Campus ou, sempre que possível, a empresas privadas, são 
documentadas em relatórios que servirão de material de avaliação e de re-orientação se não 
atingidos os objetivos propostos. 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Textos copiados para leitura, computador, Datashow. Quadro branco, pincel para quadro 
branco. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 

• KASPARY, A. J. Redação Oficial. Porto Alegre: Edita, 2004. 
• LIMA, A. O. Manual de Redação Oficial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
• MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 

2008. 
• KUNSCH, Margarida M. K. Planejamento de relações públicas na comunicação 

integrada. São Paulo: Summus, 2003 
• REGO, Francisco Gaudêncio Torquato. Comunicação Empresarial: conceitos, 

estratégias, sistemas, estruturas, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 
2000. 

Bibliografia Complementar: 
• BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial no Brasil: uma leitura 

crítica. São Paulo, All Print editora, 2005 
•   . Comunicação Empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo, Editora Manole, 2003. 
• LIMA, Gerson Moreira. Releasemania: uma contribuição para o estudo do press 

release no Brasil. São Paulo. Summus, 1985. 
• LOPES, Boanerges. O que é assessoria de imprensa. São Paulo: Brasiliense, 1994 
• MAFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa: como se relacionar com a 

mídia. São Paulo: Contexto, 2004. 
• MANUAL DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. Federação Nacional dos Jornalistas 

profissionais/FENAJ. São Paulo, 1986. 
• OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Tecnologias da Informação e da Comunicação. São 

Paulo: Ática, 2003. 
• ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 

2002. 
• REGO, Francisco Gaudêncio Torquato. Tratado de comunicação organizacional 

e política. São Paulo: Thomson, 2002 
 
 

 

 

 
 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Introdução à Informática. Hardware e Software. Operação de um computador. Redes de 
computadores. Internet e segurança. Apresentação de aplicativos básicos na área secretarial 
(Editor de Texto, Planilha 
Eletrônica, Editor de apresentação e Internet). Redes Sociais. Apresentação de aplicativos 
de disponíveis no mercado para a área secretarial. 

 

COMPETÊNCIAS 
Utilizar os recursos de informática de forma a aplicar com maior eficiência nas rotinas 
secretariais. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Fornecer conhecimentos na área de informática, usabilidade de equipamentos e suas 
aplicações no processamento de dados relacionados à área secretarial. 
Específicos: 
• Conhecer informática básica – conceitos, terminologia e aplicações; 
• Identificar equipamentos, serviços e aplicabilidade; 
• Avaliar o uso seguro de tipos de softwares (livre e licenciado) e hardware; 
• Favorecer o uso da internet como instrumento de trabalho; 
• Compreender o mundo virtual e seu uso na área secretarial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Introdução à Informática 
• Informática e Processamento de Dados; 
• Hardware: conceitos fundamentais de CPU, Periféricos e Assessórios; 
• Software - Básico / Aplicativos / Utilitários; 
• Arquivos, Pastas ou Diretórios; 
• Unidades de Armazenamento; 
• Ergonomia (NR-17) e o uso seguro de computadores contra LER e CVS. 

 

Utilização Básica de Sistemas Operacionais 
• Componentes da Interface com o Usuário; 
• Localização e Manipulação de Diretórios, Arquivos e Pastas; 
• Configurações Básicas do Sistema Operacional em nível de usuário; 

 

Internet 
• Introdução à Internet; 
• Pesquisas em sites de busca (básica e avançada); 
• E-mail – Conta individual / Grupos de e-mail / Fóruns / Blogs; 
• Mídias sociais: introdução, conceitos, aplicações e uso profissional desse recurso; 
• Segurança: fundamentos e prevenção (uso de antivírus, firewall e anti spyreware). 

 

Editor de Texto (Licenciado: Word e Livre: Writer) 
• Edição Básica de Documentos; 
• Manipulação, Edição e Formatação de Arquivos e Textos; 
• Trabalhando com Tabelas, Figuras e Objetos Gráficos; 
• Criando Sumário. 

 
 
 

Introdução ao uso de Planilha Eletrônica (Licenciado: Excel e Livre: Calc) 
• Edição Básica de Planilhas; 
• Manipulação, Edição e Formatação de Planilhas; 
• Utilização de Fórmulas; 
• Criando Gráficos. 

 

Introdução ao uso de um programa de apresentações (Licenciado: Power Point e 
Livre: Impress) 

• Janela principal e menus; 
• Formatação de slides; 
• Técnicas de apresentação 

Introdução às Redes de Computadores 
• Conceitos / Tipos / Aplicações 



METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas 
Aulas práticas, em laboratório 
Exercícios práticos em laboratório de computação 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas escritas e práticas, Trabalhos de pesquisa e Resolução de exercícios. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Os alunos terão horário de atendimento com monitores para recuperar suas deficiências na 
disciplina. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro Branco / Projetor Multimídia / Laboratório de Informática 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de Informática. São 
Paulo: Erica, 2011 SILVA, Mário Gomes da. Informática. São Paulo: 
Érica, 2011 
CAPRON, Harriet L. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Brasil, 2007 

 

Bibliografia Complementar: 
GALLO, Michael A.; HANCOCK, William M. Comunicação entre computadores e 
tecnologias de rede. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 
WATSON, Richard T. Data Managment: banco de dados e organizações. 3. Ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2004. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. Ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 

 
 
 

 

 

 

 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS INSTRUMENTAL 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Gêneros Textuais. Conscientização do Processo de Leitura. Estratégias/Técnicas de Leitura. 
Níveis de Compreensão. Inferência. O Uso do Dicionário e a Relação entre as Palavras. 
Grupos Nominais. Grupos/Tempos verbais. Estrutura da Sentença. Marcadores do Discurso 
(Conectivos). 
O discurso enquanto prática social em diferentes situações de uso na área de Gestão 
(Secretariado). Práticas Discursivas – leitura, oralidade e escrita em nível básico. 
Vocabulário técnico relacionado à função: correspondência empresarial, atendimento 
telefônico, recepção de pessoas. Aspectos Linguísticos: revisão da gramática contextualizada 
focada como suporte 
à compreensão do texto. 

 

COMPETÊNCIAS 
Ao final do curso os alunos serão capazes de: 

• Ler textos gerais e técnicos na área de GESTÃO (Secretariado) de acordo com as suas 
necessidades individuais/grupo e conhecimento de mundo, buscando informações 
desejadas e fazendo uso das estratégias/técnicas de leitura. 

• Aplicar no dia a dia, o vocabulário técnico, jargões, expressões idiomáticas e 
abreviação da área em Língua Inglesa, a partir das diversas atividades propostas. 

• Atender e recepcionar pessoas utilizando o discurso enquanto prática social em 
diferentes situações de uso na língua inglesa como ferramenta de trabalho. Práticas 
Discursivas – oralidade, leitura e escrita, - em nível básico. 

OBJETIVOS 



Gerais 
• Ler em diferentes níveis de compreensão com e para diferentes objetivos de leitura, os 

gêneros textuais selecionados e relacionados a temas de conhecimento da área técnica de 
GESTÃO (Secretariado), a partir do desenvolvimento das estratégias/técnicas de leitura 
e do estudo de estruturas sintáticas contextualizadas e de vocabulário geral e específico. 

• Compreender o vocabulário técnico, jargões, expressões idiomáticas e abreviações 
usados em textos técnicos da área de gestão (Secretariado). 

 

Específicos 
• Identificar os gêneros textuais que circulam na área profissional, além da sua função 

social e o papel dos participantes discursivos dos gêneros selecionados. 
• Ler em diferentes níveis de compreensão com e para diferentes objetivos de leitura os 

gêneros textuais selecionados usando as estratégias/técnicas de leitura para construir o 
sentido do texto 

• Reconhecer a formação de palavras (composição e derivação) para inferir o 
significado de novas palavras. 

• Usar adequadamente o dicionário. 
• Identificar os grupos nominais no texto e os seus constituintes. 
• Reconhecer os grupos verbais identificando os seus tempos verbais no texto, além 

dos elementos da sentença dentro do padrão: sujeito, verbo e complemento. 
• Revisar os aspectos linguísticos contextualizados abordando-os como suporte à 

compreensão do texto (Referenciais – lexical e semântico, Marcadores do Discurso, 
entre outros). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conscientização do Processo de Leitura 

 
 
 



Gêneros Textuais 
Estratégias/Técnicas de 
Leitura 

Práticas Discursivas: leitura, oralidade, 
escrita Vocabulário 
Consolidação/Avaliação 

Uso do 
Dicionário 
Inferência 
Grupo Nominal 
Práticas Discursivas: leitura, oralidade, 
escrita Vocabulário 
Consolidação/Avaliação 

Grupos Verbais e Estrutura da 
Sentença Referência 
Marcadores do Discurso 
Prática Discursiva: leitura, oralidade e 
escrita Vocabulário 
Consolidação/Avaliação 

 

Reposição Prova Final 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Explicações acerca da função dos itens léxico-gramaticais e linguisticos recorrentes 
nos texto, de forma que essa ferramenta possa ajudar ao aluno a compreender o texto 
que estiver sendo trabalhado/abordado. 

• Atividades de compreensão de leitura com gêneros textuais escritos em língua inglesa 

• Discussão sobre o assunto dos textos com a finalidade de ativar o conhecimento prévio 
e verificar o que foi apreendido com a leitura dos mesmos. 

• Atividades individuais e em grupo (pesquisa, seminário, trabalho com consulta) 
utilizando a internet e outros suportes. 

• Atividades de leitura utilizando a internet e outros veículos de comunicação. 
individuais e em grupo (pesquisa, seminário, trabalho com consulta) utilizando a 
internet e outros suportes. 

• Construção de um glossário com os termos da área, recorrentes nos gêneros textuais, 
de forma a ajudar na apreensão do vocabulário. 

 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
O aluno será avaliado quanto ao desempenho individual e/ou em grupo, de forma contínua, 
por meio de resolução de exercícios, atividades escritas e/ou orais, trabalhos, pesquisas e/ou 
seminários, além da sua participação e interesse nas tarefas de sala de aula e fora desta, como 
também da autoavaliação. 

Construção de um glossário com os termos da área, recorrentes nos gêneros textuais 
estudados, de forma a ajudar na apreensão de vocabulário. 

 

Serão realizadas, no mínimo, duas atividades formais de avaliação da aprendizagem. 
 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Exercícios de revisão, leituras, trabalhos, pesquisas e estudos dirigidos, além de outras 
atividades correlatas (jogos, vídeos, apresentações orais, etc.) 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Apostilas, Manuais, Marcadores para quadro branco. Apagador. Sala de aula com 
microcomputador e TV ou projetor multimídia com acesso à internet. Laboratório de 
microcomputadores contendo componentes de hardware e software específicos. CD/DVD. 
Dicionários. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 



Bibliografia Básica: 
• ANDRADE, Adriana Costeira; CORDEIRO, Jackelinne Aragão e SIMÕES, Myrta 

Leite. Exploring Reading Skills. Volume único. João Pessoa: Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Paraíba, 2002. 

• MUNHOZ, Rosangela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. São 
Paulo: Texto Novo, 2004 [ 09 volumes na biblioteca] 

•   . Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. São Paulo: Texto Novo, 
2004. [07 volumes na biblioteca] 

• WOOD, Neil. Business and Commerce Workshop. Oxford: Oxford University 
Press, 2003 [03 volumes na biblioteca] 

DICIONÁRIOS 
• FURSTENAU, Eugênio. Novo Dicionário de Termos Técnicos. 19 ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Globo, 1995. vol. 1 e 2 
• The MacMillan Visual Dictionary: unabridged compact edition (compiled by Jean-

Claude Corbell & Ariane Archmbault). USA: MacMillan, 1995. 
• SBS Special Book Services. Inglês Dicionário de Negócios – Português - 

Inglês / Inglês – Português. Peter Collins Publishing. 
 

Bibliografia Complementar: 
• ASLEY, A. A Correspondence Workbook. Oxford: Oxford Universty Press, 1995. 
• BRIEGER, Nick & POHL, Alison. Technical English: vocabulary and grammar. 

Oxford: Summertown Publisching Ltd., 2002. 
• IRVINE, Mark & CADMAN, Marion. Commercially Speaking. Oxford: Oxford 

University Press. 2000. 
• RILEY, David. Check your Vocabulary for Business. Peter Collins Publishing. 
• Manuais, Jornais/Journals, Revistas Especializadas, Sites da Internet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 67 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Conceito de Administração, habilidades e funções do administrador. Recursos da Empresa. 
As organizações modernas e o ambiente social. Princípios da Organização (organização 
formal, níveis hierárquicos, departamentalização e organograma). Funções Administrativas. 
Planejamento (conceito, 
tipos). Organização. Controle (conceito, tipos e aplicação). Coordenação/Direção (conceito 
e mecanismos de gestão e comunicação organizacional). Processo de Tomada de Decisão. 

 

COMPETÊNCIAS 
Conhecer os princípios básicos da organização de uma empresa, dando suporte às áreas 
estratégicas. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Introduzir ao aluno os principais aspectos da Administração e a importância do(a) 
secretário(a) neste contexto. 
Específicos: 
• Conhecer como funcionam as empresas, suas áreas e atividades correlacionadas; 
• Identificar as funções administrativas e os recursos organizacionais. 
• Correlacionar o papel do secretário no contexto empresarial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Unidade 1 – Organizações 
1. Conceito de empresa/organizações 
2. O papel das Organizações 
3. Classificação das Organizações 
4. Identificação do objetivo da Organização 
5. As atividades executadas na organização 

 

Unidade 2 – A Empresa e seus Recursos 
1. Os Recursos Empresariais (humanos, físicos, etc) 
2. Funções Essenciais da Empresa; 

 

Unidade 3 – Aspectos Estruturais das Organizações 
1. As Organizações e seu Ambiente 
2. Atividade Fim e Atividade Meio de uma Organização 
3. Níveis Organizacionais 
4. Atividades executadas na Organização 

 

Unidade 4 – Funções Administrativas 
1. Planejamento 
2. Organização 
3. Controle 
4. Coordenação e Comunicação 
5. Processo de Tomada de Decisão 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas e 
interativas; Textos para 
estudos de grupos; 
Apresentação de filme ou 
palestra; Seminários. 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas 
escritas 
Trabalho de 
pesquisa 



Elaboração e apresentação de 
Seminários Apresentação das 
oficinas de trabalho. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Questionários; Estudo dirigido; Trabalhos extras. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco e pincel atômico (giz), Data Show, TV e vídeo, apóstilas e visita técnica. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração, Princípios e Tendências. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, processo e prática. 4 ed. São Paulo: 
Campus, 2007. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 
Administração. 7 ed. São Paulo: Campus, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 
PEREIRA, Anna Maris. Introdução à Administração. São Paulo: Person Prentice Hall, 
2004. MAXIMINIANO, A. C. Amaru. Introdução à Administração. São Paulo, Atlas, 
2007. 
ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo. Saraiva, 
2006. STEPHEN, P. Robbins; DECENZO, David A. Fundamentos de Administração: 
Conceitos essenciais e 
aplicações. 4 ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall. 2004. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 33 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Psicologia aplicada à administração. Comportamento Organizacional. Fundamentos do 
comportamento individual no trabalho. Processos básicos do comportamento humano. 
Relações Interpessoais e Comportamento Assertivo. Comunicação, Liderança e Motivação. 
Stress e qualidade de vida no trabalho. 
Valores éticos na atividade profissional. 

 

COMPETÊNCIAS 
Atuar na área de secretariado entendendo os comportamentos humanos, a cultura 
organizacional e a importância do bom relacionamento interpessoal no ambiente de 
trabalho. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Identificar os comportamentos e refletir sobre o próprio trabalho na organização, 
ampliando a compreensão do comportamento humano e das relações interpessoais dentro 
de padrões éticos. 
Específicos: 
• Compreender a importância da Psicologia e o comportamento humano no contexto do 

trabalho; 
• Refletir os problemas típicos do comportamento humano individual e grupal, 

bem como suas consequências no ambiente de trabalho; 
• Caracterizar os tipos de lideranças organizacionais; 
• Compreender a comunicação interpessoal como instrumento de integração; 
• Refletir sobre os valores éticos na atividade profissional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



1. Psicologia aplicada à Administração 
• Aspectos históricos e conceituais da Psicologia no contexto do trabalho 
• Contribuições da Psicologia aplicada à administração 
2. Fundamentos do comportamento humano 
• Personalidade, formação e estrutura 
• Processos básicos do comportamento humano: emoção, atenção, linguagem e percepção 
3. Relações Interpessoais 
• Comportamento Assertivo 
• Os grupos e as equipes no trabalho 
• Estrutura e características de grupos e equipes 
4. Comunicação 
• Conceito e principais funções da comunicação organizacional 
• Comunicação interpessoal 
• Barreiras à comunicação organizacional 
5. Liderança e Motivação 
• Conceitos de Liderança 
• Perfil do líder moderno 
• Conceitos de Motivação 
• Motivação no trabalho 
6. Stress e Qualidade de Vida no Trabalho 
• Doenças associadas ao Stress e ao Trabalho 
• Ações/Condutas para melhorar a qualidade de vida no Trabalho 
7. Ética Profissional 
- Ética e profissão 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos individuais/coletivos, apresentação e discussão de 
textos, 
vídeos, exercícios e técnicas vivenciais de dinâmica de grupo. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas escritas, exercícios individuais e em grupo, apresentação de trabalhos, seminários, 
participação do aluno nas atividades dentro da sala de aula. Presença e participação nas 
atividades em grupo; 
- Itens adicionais: pontualidade, participação, interesse e assiduidade. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Acompanhamento individualizado para reforço de aprendizagem e recuperação com 
exercícios e avaliações posteriores. 

 



RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco, canetas para quadro branco, TV, Projetor digital, computador, DVD, 
caixas de som, textos, apostilhas, livros, vídeos, filmes e consultas na internet. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas: Psicologia do 
Comportamento Organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
FIORELLI, J. O. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. 4. Edição 
São Paulo: Atlas, 2004. 
OVEJERO BERNAL, Anastasio. Psicologia do trabalho no mundo globalizado: 
como enfrentar o assédio psicológico e o estresse no trabalho. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
ROBBINS, P. S. Comportamento Organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
CHIAVENATO, I. Comportamento Organizacional: a dinâmica de sucesso das 
organizações. 2. edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 14. ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2004. 
RODRIGUES, A.; ASSMAR, E. M. L.; JABLONSKI, B. Psicologia social. 22. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS SECRETARIAIS 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 67 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
A profissão de secretário. Histórico da profissão. Regulamentação da Profissão. Código de 
ética profissional. As funções do Secretário na estrutura organizacional: Assessor Executivo, 
Gestor, Consultor e Empreendedor. Relacionamento Interpessoal. Marketing Pessoal. 
Etiqueta social e profissional. Administração do tempo e gerenciamento da rotina. Cultura 
organizacional. 

 

COMPETÊNCIAS 
Entender a origem e a importância estratégica da função secretarial em uma organização, 
aplicando os conceitos no dia-a-dia. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Aprofundar os fundamentos teóricos e práticos das técnicas secretariais, da 
regulamentação da profissão e rotinas de um(a) secretário(a) em uma organização. 
Específicos: 
• Conhecer as atribuições e especificidades das atividades da(o) secretária(o); 
• Conhecer o regulamento e histórico da profissão; 
• Utilizar o Código de Ética Profissional; 
• Utilizar princípios de etiqueta e marketing pessoal; 
• Gerenciar a rotina. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



A PROFISSÃO 
O secretário no mundo moderno e os antecedentes da 
profissão Natureza da função e importância do secretario 
Atributos requeridos pelo secretário 
Tipos: Secretário auxiliar, geral e 
executivo Papel multidisciplinar do 
secretário 
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO E CÓDIGO DE ÉTICA 
Lei de Regulamentação da 
profissão Sigilo 
Ética profissional 
MARKETING PESSOAL 
Apresentação pessoal (Etiqueta social e profissional, Código de Vestimenta e 
Cuidados pessoais) Antes de ingressar na empresa - Currículo e entrevista 
Relacionamento com chefe, clientes, visitantes e colegas da empresa 
ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO E GERENCIAMENTO DA ROTINA 
Atribuições diárias da secretária: rotina de 
trabalho Eficiência e Eficácia profissional 
Administração do tempo 
Organização das Funções Secretariais: Atendimento ao telefone, recepção, controle de 
agenda, organização de reuniões, controle por Follow-up, organização de viagens, tipos de 
documentação e arquivos 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
Níveis da 
cultura; 
Elementos da 
cultura; 
Mudanças culturais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aula expositiva; 
• Dinâmicas; 
• Estudo de caso; 
• Mesa redonda com artigos e capítulos de livros; 
• Seminários; 
• Estudo dirigido; 
• Resenhas críticas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 



• Avaliação Diagnóstica: identificação das expectativas, nível de conhecimento e pontos 
estratégicos a serem trabalhados durante o semestre. 

• Avaliação Formativa: participação em sala de aula mediante seminários, estudo de 
caso, mesa redonda com assuntos relativos ao conteúdo abordado em sala. 

• Avaliação Somativa: prova escrita contemplando conteúdo abordado em sala de aula 
com questões na forma objetiva e subjetiva. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

• Exercícios de revisão; 
• Análises críticas de casos e; 
• Estudos dirigidos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco, caneta para quadro branco, Projetor digital, Computador, DVD, caixas de 
som, textos, apostilhas, livros, vídeos, filmes 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
GARCIA, E. V. Noções fundamentais para secretárias. Summus, 
2000. GARCIA, E.; SILVA, E. Secretária executiva. São Paulo: 
Thompson, 2005. GUIMARÃES, M. E. Livro azul da secretária 
Moderna. São Paulo: Érica, 2001. LINKEMER, B. Secretária 
Eficiente. São Paulo: NOBEL, 1999. 
PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José. Ferramentas do 
Secretário Executivo. Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Viena, 2006. 
VEIGA, Denize Rachel. Guia de Secretariado: técnicas e comportamento. São Paulo: 
Érica, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 
BARATA, Maura Cristina; BORGES, Marcia M. Técnicas de 
recepção. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 1998. 
MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária. São 
Paulo: Atlas, 1999. SEIBLITZ, Vera Mattos de Lossio. Super secretária 
– o guia para a profissional que quer vencer na vida. São Paulo: Nobel, 
1999. 
VEIGA, D. R. Guia de secretariado Técnicas e comportamento. São Paulo, Érica, 2007. 

 
 
 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA FINANCEIRA 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Valor do dinheiro no tempo. Juros simples e juros compostos. Taxas de juros. Desconto 
racional, comercial e bancário. Sistemas de Amortização de Empréstimos. Operações 
financeiras realizadas no 
mercado. 

 

COMPETÊNCIAS 
Proporcionar ao aluno um embasamento teórico-prático sobre a gestão financeira em uma 
empresa. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Prover o aluno de conhecimentos que o permitam realizar cálculos financeiros e 
compreender a dinâmica das decisões financeiras empresariais, bem como o seu 
relacionamento com o ambiente financeiro nacional. 
Específicos: 
• Identificar problemas envolvendo juros simples e juros compostos; 
• Realizar cálculos financeiros simples (descontos, amortização de empréstimos etc.), 

dando suporte à área financeira da empresa. 
• Compreender as operações financeiras realizadas no mercado. 
• Desenvolver o raciocínio lógico financeiro para utilizar nas disciplinas correlatas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA FINANCEIRA 
Valor do dinheiro no tempo 
JUROS SIMPLES 
Sistema de Capitalização 
Simples Juros, Capital e 
Montante 
JUROS COMPOSTOS 
Sistema de Capitalização 
Composta Juros, Capital e 
Montante 
TAXAS DE JUROS 
Taxa proporcional, nominal, efetiva e equivalente 
DESCONTOS 
Desconto racional, comercial e bancário 
SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
Sistema de Amortização 
Constante – SAC Sistema Francês 
de Amortização – PRICE Sistema 
de Amortização Americano – 
SAA 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MERCADO 
A Função Financeira na Empresa 
A Dinâmica das Decisões 
Financeiras O Ambiente 
Financeiro Nacional 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas com a utilização de recursos didáticos; Aulas práticas em laboratório, com 
a utilização da calculadora financeira HP 12C e planilhas eletrônicas. Participação efetiva do 
aluno na resolução de exercícios e atividades programadas. 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma contínua, 
cumulativa e sistemática, com o objetivo de diagnosticar a situação da aprendizagem de cada 
aluno, em relação à programação curricular. 

 

TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Provas escritas; trabalhos práticos e teóricos; resolução de listas de 
exercícios. Mínimo de 2 (duas) avaliações. 



 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Sistema de recuperação a partir da avaliação diagnóstica e da divulgação da primeira 
Nota Parcial. As atividades de recuperação previstas englobam: 
• Listas de exercícios adicionais; 
• Trabalhos e/ou seminários; 
• Estudos dirigidos; 
• Monitoria; 
• Tutoria. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro branco e pincel atômico. Data Show. Softwares matemáticos e planilhas eletrônicas. 
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S): Recomenda-se a utilização de calculadoras financeiras e 
de planilhas eletrônicas, de modo a familiarizar o aluno às ferramentas práticas mais atuais. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
ASSAF, Neto, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas, 2000. 
ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração 
Financeira. São Paulo: Atlas, 2011. 
MATHIAS, Washington Franco. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2004. 
FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2005. HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. 
São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 
HUMMEL, P.; TASCNNER, M. Análise e decisão sobre financiamento e 
investimento. São Paulo: Atlas, 2002. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. São Paulo: 
Saraiva, 1999, SPINELLI, Walter; SOUZA, M. Helena. S. Matemática Comercial e 
Financeira. São Paulo: Ática, 1998. 

 
 

 

 

 

 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 33 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Estudo introdutório do direito: conceitos e os diversos institutos jurídicos. Pessoa Física e 
Jurídica. Direitos e Deveres do cidadão. Os sujeitos de direito e o objeto de direito nas 
relações jurídicas. As relações jurídicas. O estado democrático brasileiro. Direito e 
Administração no setor Público, Privado e Terceiro Setor. Código de Defesa do Consumidor: 
princípios básicos. Noções de Direito do trabalho. 
Legislação trabalhista brasileira. Contrato de trabalho. 

 

COMPETÊNCIAS 
Entender os aspectos jurídicos básicos e os elementos necessários para compreensão da 
legislação aplicável às rotinas do(a) técnico(a) em secretariado. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Conferir aos alunos noções básicas de direitos e deveres do cidadão, essenciais em qualquer 
relação emprego/trabalho, seja na qualidade de empregado ou como empregador. 
Específicos: 
• Estudar os aspectos jurídicos que regem uma empresa; 
• Entender como a legislação se aplica nos diversos institutos jurídicos; 
• Ter noções básicas de direitos e deveres de todo cidadão; 
• Entender os efeitos de tais relações jurídicas no cotidiano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Introdução ao Direito 
• Direitos e Deveres do cidadão 
• Pessoas físicas e jurídicas 
• O estado democrático brasileiro 
• Direito e Administração no setor Público, Privado e Terceiro Setor 
• Código de Defesa do Consumidor 
• Noções de Direito do trabalho 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas dialogadas, seminários, debates sobre temas atuais, leituras dirigidas, 
filmes, pesquisas de campo. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas objetivas e subjetivas; Seminários; Exercícios de fixação; Relatórios das 
atividades de campo executadas. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Aulas Complementares; Trabalhos Escritos em sala de aula; Seminários; Exercícios de 
fixação 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco, caneta apropriada, computador, data show ou televisão, aparelho reprodutor 
de DVD. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo. 18. ed. 
Saraiva. 2006 DI PIETRO, Maria. Direito Administrativo. São Paulo. 22. ed. Atlas. 2009. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Ed.  Atlas, 2009. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2009. REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo. 27. ed. 
Saraiva. 2003 

 

Bibliografia Complementar: 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo,13.ed., Saraiva,
 2009. GUSMÃO Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de 
Janeiro, 41. Ed. Forense.2009. TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Séries Concursos. São 
Paulo:Método, 2005, 
AFINCO, Abong. Manual de Administração Jurídica, Contábil e Financeira para 
Organizações Não Governamentais. Rio de Janeiro: Fundação Peirópolis, 2003. 

 
 
 

 

 



2º SEMESTRE 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Reconhecimento das variedades linguísticas. Texto e textualidade. Redação técnica. Gêneros 
textuais/discursivos. Relações intertextuais: coesão e coerência. Argumentação: estratégias 
argumentativas e operadores argumentativos. Aplicação das modalidades no texto 
argumentativo. Aplicação de elementos morfossintáticos com função argumentativa. 
Produção textual: elaboração de textos para diversos tipos de leitores no âmbito empresarial. 
Leitura: análise e interpretação de textos dirigidos a funcionários de empresas, clientes, 
fornecedores e comunidade. Comunicação oral em apresentações. A importância social e 
econômica da comunicação empresarial. As organizações e os sistemas de comunicação: 
fluxos, métodos, recursos linguísticos e suportes utilizados. Construção de 
Estratégias de comunicação interna. 

 

COMPETÊNCIAS 

Utilizar as habilidades lingüísticas de produção textual oral e escrita nas atividades 
cotidianas da organização. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Fazer uso dos recursos da língua portuguesa viabilizando o acesso ao mundo do trabalho e 
ao universo acadêmico. 

 

Específicos: 
• Promover o contato sistemático do aluno com as diversas modalidades de uso da 

língua portuguesa, em diferentes situações de sua atividade profissional e acadêmica. 
• Utilizar os recursos linguísticos corretamente na produção de textos orais e escritos. 

• Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando texto e contexto de 
uso. 



• Adequar a linguagem às situações linguísticas do mundo do trabalho, considerando 
as práticas de linguagem do universo do Secretariado. 

• Facilitar a comunicação interna a partir de recursos linguísticos devidamente 
aplicados à redação interna. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I.Aspectos morfossintáticos e semânticos em gêneros da redação técnica 

II.Leitura e produção textual de gêneros da redação técnico-empresarial 
III.Gêneros textuais/domínios discursivos 
IV.Redação Técnica (resumo, resenha, fichamento, memorando e relatório) 
V.Produção de instrumentos de comunicação interna (mural, avisos, telefonemas, 

memorandos, e-mail) 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Trabalhos de pesquisa 
• Visitas experimentais a setores de empresas públicas ou privadas com produção de 

relatório 
• Revisão linguística e reescrita dos próprios textos 
• Oficina de leitura e de produção textual 

Seminários para apresentação de estratégias de comunicação para situações específicas 
(divulgação de reuniões internas, fóruns de discussão sobre atividades do recepcionista 
e do secretário; discussões relativas à carreira de formação do secretário – se apenas 
nível profissional ou ampliada a nível acadêmico) 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Observação do desempenho do aluno em relação à criatividade e organização em produções 
orais e escritas em situações propostas. A avaliação dar-se-á de forma contínua paralela às 
atividades da área técnica do curso de acordo com as prioridades definidas com os grupos 
(alunos/professor). 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 



A recuperação da aprendizagem ocorrerá de maneira contínua, enfatizando atividades diárias 
extraclasse (atividades de leitura e análise textual), que servirão para complementar as notas 
bimestrais. Além disso, salientamos o suporte dado ao aluno, no ambiente de sala de aula, 
com realização de seminários orais e de apresentação de relatórios desenvolvidos a partir das 
experiências vividas nas visitas experimentais. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
• Quadro branco; 
• Pincel para quadro; 
• Textos impressos; 
• Revistas e jornais; 
• Datashow; 
• Computador; 
• Gêneros do cotidiano: memorando, ofício, e-mail, textos publicitários etc; 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Ed. Nacional 1999. 
BLINKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo Ática 1994. 
Fiorin, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1990. 
KOCH, Ingedore G. V Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 2002. 
MALDONADO, Mauro. O desafio da comunicação. São Paulo Palas Atenas 2004. 
MARTINS, Dileta e ZILBERKNOP, Líbia Scliar. Português instrumental. Porto Alegre: Sagra 

Luzzato, 2001. 
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2000. 

NASSAR, Paulo e FIGUEIREDO, Rubens O que é comunicação empresarial – Coleção 
primeiros passos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2004. 
Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo.Tecnologias da Informação e da Comunicação. São Paulo: Ática, 
2003. 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação Empresarial, Comunicação 
Institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estruturas, planejamento e técnicas. São Paulo: 
Summus, 1986. 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Tratado de comunicação organizacional e 
política. São Paulo:  Thompson, 2002. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
KOCH, Ingedore G. V A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1992. 

CAMPEDELLI, Samira Youssef; SOUZA, Jesus B. Produção de Textos & Usos da 
Linguagem – Curso de Redação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 
 
 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Fundamentos da Qualidade: Conceitos, Filosofia e Evolução. O gerenciamento pela 
excelência. Aspectos da Qualidade em Serviços. Qualidade no Atendimento ao Público. 
Padronização do atendimento. Quem é o cliente? Fidelização de clientes. Técnicas eficientes 
de atendimento ao cliente: pessoal, telefônico e virtual. Reclamações e críticas: instrumentos 
e técnicas para o (re)planejamento do atendimento de qualidade. Os GAPS da Qualidade. 
PDCA, Programa 5S e Benchmarking. O MEG e o critério Clientes. 

 

COMPETÊNCIAS 
Identificar as necessidades dos clientes 
Desenvolver e viabilizar procedimentos voltados para a excelência no atendimento 
ao cliente Planejar a qualidade no atendimento ao cliente 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Criar consciência sobre a importância da qualidade no atendimento ao cliente 

Específicos: 
• Otimizar a qualidade da comunicação e do atendimento de todos os clientes; 
• Desenvolver um padrão de excelência no atendimento, aperfeiçoando técnicas e 

desenvolvendo um modelo adequado à cada empresa. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Unidade I 
• Fundamentos da Qualidade: Conceitos, Filosofia e Evolução. 
• Qualidade em Serviços 
• Qualidade no Atendimento ao Público 
• Padronização do atendimento 
• Técnicas eficientes de atendimento ao cliente: pessoal, telefônico e virtual. 

Unidade II 
• Comportamento do cliente 
• Fidelização de clientes. 
• Retenção e Recuperação de Clientes 
• Reclamações e críticas: instrumentos e técnicas para o (re)planejamento do 

atendimento de qualidade. 
• Os GAPS da Qualidade 
• Ferramentas da Qualidade: PDCA, Programa 5S e Benchmarking. 
• Indicadores de Qualidade: MEG e o critério Clientes. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, seminários, trabalhos em sala e externos, filmes, debates, estudos de 
casos, leitura e explanação de textos e livros (teorias e conceitos). 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas escritas do conteúdo programático e complementar, freqüência, participação, 
pontualidade na entrega dos trabalhos e nas aulas, apresentação de seminários, análises 
críticas. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Aulas Complementares; Trabalhos Escritos em sala de aula; Seminários; Exercícios de 
fixação. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco, caneta, computador, data show ou televisão, aparelho reprodutor de DVD, 
som. 

 

BIBLIOGRAFIA 



Bibliografia Básica: 
Bibliografia Básica: 
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 
2004. ALMEIDA, Sérgio. Cliente, eu não vivo sem você. 9 ed. Salvador: Casa da 
Qualidade, 1995. 
  . Ah! Eu não acredito: como cativar o cliente através de um fantástico 
atendimento. Salvador: Casa da Qualidade, 2001. 
NEVES, Adilson Romualdo. Qualidade no atendimento: a chave para o sucesso pessoal e 
empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 
OLIVEIRA, Otávio J. (org). Gestão da qualidade: tópicos avançados. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 
CHUNG, Tom. A qualidade começa em mim: manual neurolingüístico de liderança e 
comunicação. São Paulo: Novo Século, 2002. 
VERDI, Cesar Augusto. Atendimento total: curso interativo de treinamento. São Paulo: 
Maneco, 2004. VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da Qualidade Total: Uma Abordagem 
Prática. 1ª ed. Campinas: Alínea, 2010 
ZAMBOM, Marcelo Socorro. SILVA, Fábio Gomes da. Relacionamento com o Cliente. 
São Paulo: Thomson, 2006. 

 
 
 

  



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE 
EVENTOS 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 67 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Organização de Eventos. Tipos de Eventos (âmbitos social e corporativo). Planejamento 
estratégico para eventos. Planejamento das áreas de eventos. Recursos e meios utilizados. 
Orçamento; preparo de ambiente e equipamentos. Convites; lista de convidados; recepção. 
Cerimonial e Protocolo: conceitos e aplicações. Aspectos sócio-culturais e políticos na 
organização de eventos. Técnicas de oratória e a arte de falar ao público. Linguagem 
corporal. Técnicas para postura e entonação de voz. Planejamento e 
preparação de palestras. Cuidados com a apresentação física e emocional. 

 

COMPETÊNCIAS 
Estar apto a planejar e organizar eventos empresariais. 
Aprimoramento da comunicação oral por meio de idéias coesas, de forma natural. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Planejar e organizar eventos empresariais. 
Específicos: 
• Planejar e organizar eventos empresariais; 
• Desenvolver técnicas aplicadas ao cerimonial; 
• Desenvolver técnicas de oratória. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Eventos 
Conceitos e tipologia; planejamento e organização de eventos empresariais; orçamento; 
elaboração de convites; preparo da lista de convidados; procedimentos de recepção; preparo 
do ambiente e equipamentos. 
Cerimonial 
Histórico e tipificação; funções; técnicas; planejamento e organização; etiqueta e protocolo. 
Técnicas de Oratória 
A arte de falar 
em público 
Linguagem 
corporal. 
Objetividade do discurso. 
Técnicas para postura, pronúncia e entonação 
de voz. Planejamento e preparação de 
palestras. 
Cuidados com a apresentação física e emocional. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas e dialogadas. Filmes e Discussão em sala. Simulações e Atividades 
práticas em sala de aula. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas objetivas e subjetivas; Seminários; Exercícios de fixação. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Aulas Complementares; Trabalhos Escritos em sala de aula; Exercícios de fixação. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco, caneta apropriada, computador, data show ou televisão, aparelho 
reprodutor de DVD e som. Textos. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 



Bibliografia Básica: 
AGUIAR, Cláudio; CARMONA, Afonso Ortega. Oratória: a arte de 
falar em público. São Paulo: Caliban, 2004. 
ALLEN, Johnny et al. Organização e gestão de eventos. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
BRITTO, J. e FONTES N. Estratégias para eventos: uma ótica de marketing e do turismo. 
São Paulo: Aleph, 2002. 
CESCA, C. G. G. Organização de eventos. São Paulo: Summus,1997. 
CLAYTON, Peter. A linguagem do corpo no trabalho. São Paulo: Larousse do Brasil, 
2006. LUKOWER, Ana. Cerimonial e protocolo. São Paulo: Contexto, 2005. 
MEIRELLES, Gilda Fleury. Protocolo e Cerimonial: Normas Ritos e Pompa. São Paulo: 
Ed. Omega, 2001. 
MELO NETO, Francisco Paulo de. Criatividade em eventos. São Paulo: Contexto, 2005. 
MIRANDA, Luiza. Negócios e festas – cerimonial e etiqueta em eventos. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 
OLIVEIRA, J. B. Como promover eventos. São Paulo, 
Madras, 2005. ZANELA, Luis Carlos. Manual de 
organização de eventos. Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 
ALVES, Leo da Silva. A arte da oratória – técnicas de oratória moderna e 
comunicação eficiente. Brasília: Brasília Jurídica, 2004. 
BARATA, Maura Cristina; BORGES, Marcia M. Técnicas de recepção. Rio de Janeiro: 
Senac Nacional, 1998. 
FAST, Julius. A linguagem do corpo. São Paulo: 
Nobel, 2000. GUIRAUD, Pierre. A linguagem do 
corpo. São Paulo: Ática, 2000. 
LEAL, José Carlos. A arte de falar em público. São Paulo: Campus, 2003. 
MEIRELLES, G. F. Tudo sobre eventos: O que você precisa saber para criar, organizar e 
gerenciar eventos que promovem sua empresa e seus produtos. São Paulo: STS, 1999. 
TENAN, I.P.S. Eventos. São Paulo: Aleph, 2002. 

 
 
 

  



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 33 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Conceito de responsabilidade social e ambiental. Fundamentos da gestão sócio-ambiental. O 
Tripé da sustentabilidade. Responsabilidade sócio-ambiental empresarial e cidadania. 
Planejamento ambiental. Principais alterações ambientais causadas pelo homem. Ciclo de 
Vida dos Produtos. Obsolescência Programada. Diretrizes brasileiras sobre o equilíbrio 
ambiental e a preservação da fauna e flora. Casos práticos de responsabilidade sócio-
ambiental em empresas brasileiras. 

 

COMPETÊNCIAS 
Conhecer e entender a problemática ambiental e suas repercussões na economia, na 
sociedade e na natureza. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Propiciar uma base de conhecimentos sobre as estratégias de responsabilidade sócio-
ambiental. 

 

Específicos: 
• Desenvolver o espírito crítico do aluno em relação à responsabilidade sócio-

ambiental empresarial e conceitos de ética e cidadania. 
• Sensibilizar o alunado para a necessidade de agir localmente, mas pensando no bem-

estar global. 
• Capacitar o discente a identificar novos desafios, dilemas e oportunidades para a 

introdução de práticas sustentáveis nos negócios. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Unidade I 
• Origens da crise ecológica 
• Conceito de responsabilidade social e ambiental. 
• Fundamentos da gestão sócio-ambiental. 
• Tripé da sustentabilidade - Dimensões do Desenvolvimento Sustentável: econômica, 

social e ambiental. 
• Preocupação ambiental local e global 

 

Unidade II 
• Elementos da degradação ambiental (impactos da intervenção humana na natureza) 
• Papel do Consumidor: Consciência Ambiental, educação, consumo sustentável 
• Papel das Empresas: Gestão Ambiental Corporativa, Obsolescência Programada, CVP 
• Papel do Governo: Leis e controle 
• Política e legislação ambiental - Norma Ambiental ISO 14001, Lei dos resíduos Sólidos, 

Agenda 21, etc 
• Casos Práticos e alternativas à industrialização acelerada: Logística reversa, tecnologias 

limpas, fontes alternativas de energia, reciclagem, etc. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O equilíbrio entre a teoria e a prática será obtido por 
meio de: Aulas teórico-expositivas. 
Aulas reflexivas com debates, exercícios e estudos de caso, seminários, filmes. 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
A avaliação contemplará a somatória dos trabalhos individuais ou em pequenos grupos, 
participação nas 
atividades desenvolvidas em sala de aula e nas avaliações escritas. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Exercícios de revisão, análises críticas de casos e estudos dirigidos. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro Branco, caneta, Data-show, Computador, Som, Textos. 

 

BIBLIOGRAFIA 



Bibliografia Básica: 
ALIGLERI, Lilian; ALIGLERI, Luiz A.; KRUGLIANSKAS, Isak. Gestão 
Socioambiental: Responsabilidade e Sustentabilidade do negócio. Londrina: Porto, 2009. 
BARBIERI, José C. Gestão ambiental empresarial. São Paulo: 
Saraiva, 2004. GUIA SEBRAE. A questão Ambiental e as empresas. 
Brasília: Sebrae, 1998. 
LOPES, Ignez Vidigal (Org.). Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. São 
Paulo: FGV, 2001. 
TACHIZAWA. T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 
NASCIMENTO, Luis Felipe; LEMOS, Ângela Denise da Cunha; MELLO, Maria Celina 
Abreu. Gestão Socioambiental Estratégica. São Paulo: Bookman, 2008. 
SAVITZ, Andrew W; WEBER, Karl. A empresa sustentável: o verdadeiro sucesso é o 
lucro com responsabilidade social e ambiental. Rio de Janeiro: Campus; 2007. 
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 
WANDERLEY, Maria de N. B. Globalização e desenvolvimento sustentável. São Paulo: 
Pólis, 2004. 
Outros: 

• Desenvolvimento sustentável: www.ideiasustentavel.com.br 
• Consumo Sustentável: www.akatu.org.br 

www.wwf.org.br www.pegadaecologica.g.br 
www.wwf.org.br/pegadaecologica 
• Agenda 21 
• Lei dos resíduos Sólidos 
• ABNT ISO 14001 

 
 
 

  



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS E MÉTODOS ORGANIZACIONAIS 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Noções de teoria e aplicação de sistemas organizacionais. A função de SM. Organização e 
estrutura administrativa. Departamentalização, Linha e Assessoria. Métodos e processos de 
trabalho. Delegação e descentralização. Amplitude de controle. Análise funcional e estrutural 
e administrativa. Análise dos métodos administrativos, instrumentos de planejamento e 
controle. Elaboração de gráficos de Processos, 
organogramas e fluxogramas. Tempos e movimentos. Organização racional do Trabalho. 

 

COMPETÊNCIAS 

• Compreender os fundamentos conceituais da área de OSM; 
• Compreender o papel do profissional de secretariado dentro do que propõe a área de 

OSM; 
• Ser capaz de relacionar as variáveis envolvidas na análise organizacional e dos métodos 

de trabalho com as demais áreas da Organização; 
• Compreender os cenários de atuação de OSM. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Entender e utilizar os conceitos e técnicas de Sistemas e Métodos e o seu potencial para uma 
organização, bem como aplicar no dia-a-dia profissional e pessoal os conceitos 
apresentados. 

 

Específicos: 
• Assimilar conceitos e teorias de Sistemas e Métodos que sejam usados para uma 

análise crítica da realidade. 
• Entender as variáveis organizacionais, motivando-os para o desempenho das 

atividades de sistemas, métodos e informações; 
• Utilizar adequadamente as técnicas de sistemas e métodos na solução dos problemas 

organizacionais mediante a racionalização do trabalho. 
 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Organização 

• Visão Social 
• Burocratização e desburocratização 
• Conceitos de organização 
• Organização formal e informal 
• Estrutura Organizacional e departamentalização 
• Estruturas Tradicionais, Modernas e Contemporâneas 
2. Sistemas 

• Conceito 
• Componentes de um sistema 
• Objetivo do estudo de um sistema 
• Sistema como atividade de estudo da área de OSM 
• Ambiente de um sistema 
• Subsistemas 
• Descrição de atividades 

3. Métodos e Processos 

• Analise administrativa 
• Processos empresarias 
• Gráficos de processamento: fluxograma 
• Formulários 
• Layout 
• Análise de distribuição do trabalho – QDT 
• Manuais da organização 

4. Controle e Avaliação 

• Técnicas 
• OSM e as modernas ferramentas de gestão organizacional 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teórico-expositivas, debates, trabalhos individuais, estudos de caso, leituras e análises 
de textos, técnica de dinâmicas de grupo, apresentação de vídeos, pesquisas de campo e 
seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
As avaliações serão realizadas de acordo com o calendário estabelecido pela instituição. 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas atividades 
de 
aprendizagem, como: trabalhos individuais e coletivos, apresentação e discussão de textos, 
avaliação escrita e casos de ensinos. 



SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de atividades 
que 
possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas atividades serão 
desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, análises críticas de cases e estudos 
dirigidos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro, pincel, TV/DVD, data-show, microcomputador, textos de apoio e visitas técnicas. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, Organização & Métodos: 
uma abordagem gerencial. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2005. ARAÚJO, Luis César G. Organização, Sistemas, e Métodos e as 
Tecnologias de Gestão Organizacional. Vol. 2. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 
ALVAREZ, B. M. Esmeralda - Manual de Organização, Sistemas e Métodos: 
Abordagem Teórica e Prática da Engenharia da Informação. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
ARAÚJO, Luis César G. Organização, Sistemas, e Métodos: e as Tecnologias de Gestão 
Organizacional Volume 1 e Volume 2. 4 Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
CHINELATO Filho. O&M Integrado à Informática. 13 ed João. Rio de Janeiro: LTC, 
2008. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Estrutura Organizacional: Uma Abordagem 
para Resultados e Competitividade. São Paulo: Atlas, 2006. 
  Administração de Processos: Conceitos, Metodologia, Práticas. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

 

Obs: Conforme necessidade, outros textos e artigos de leitura obrigatória sobre os tópicos 
apresentados serão fornecidos durante o decorrer da disciplina. 

 
 
 

 

 



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE PRÁTICAS SECRETARIAIS 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 67 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Rotinas secretariais: recepção e atendimento a clientes externos e internos. Organização das 
rotinas de trabalho (formulários). Atendimento telefônico. Utilização e administração da 
agenda (física e eletrônica), follow-up (manual e digital). Noções de práticas arquivísticas 
(impresso e digital). Microfilmagem. Administração das rotinas de viagens: planejamento, 
organização, reservas de passagens e hotéis, 
prestação de contas. Fluxo de documentos (impressos e digitais) e gerenciamento da 
Informação. Planejamento e organização de reuniões: elaboração de ata, edital de 
convocação e check list, 

 

COMPETÊNCIAS 
Exercer com excelência as rotinas secretariais. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Conhecer as práticas que regem a organização do trabalho do secretário 
Específicos: 
• Planejar e organizar rotinas de trabalho; 
• Agendar compromissos, 
• Atender o público interno e externo; 
• Organizar o fluxo de informações, arquivando e direcionando documentos. 
• Planejar Viagens e Reuniões 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



Rotinas de Trabalho da Secretária 
Atribuições diárias da secretária: e organização do fluxo de 
informações Eficácia profissional e administração do tempo 
Ambiente e particularidades do trabalho 
Organização da 
agenda/calendário/reuniões/arquivo 
Agenda eletrônica e física 
Follow-up / follow through 
Arquivo e Documentação 
Noções de práticas arquivísticas (arquivo 
impresso e digital). Informação a serviço da 
empresa 
Fases do processo de 
documentação Classificação 
de documentos 
Microfilmagem 
Regras práticas para manter o arquivo 
atualizado Sistema de arquivamento nas 
empresas 
Sistema de arquivamento em órgãos 
públicos Métodos de arquivamento 
Técnicas de Recepção 
Atendimento pessoal e 
telefônico Viagens 
Planejamento, organização, reservas, contatos e orçamentos. 
Reuniões 
Tipos, objetivos e técnicas; planejamento e organização; agendamento; tipos de convocação; 
preparo de ambiente e equipamentos. 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teórico-expositivas, debates, trabalhos individuais, estudos de caso, visita técnica, 
leituras e 
análises de textos, apresentação de vídeos, simulações e atividades práticas em sala de aula. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Provas e trabalhos individuais e/ou coletivos, apresentação e discussão de textos, 

participação em aula. 
 



SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Exercícios de revisão, análises críticas de casos e estudos dirigidos. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro, pincel, TV/DVD, data-show, microcomputador, internet, textos de apoio e visitas 
técnicas. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
BARATA, Maura Cristina; BORGES, ıxcelı M. Técnicas de recepção. Rio de Janeiro: 
Senac Nacional, 1998. 
CARVALHO, A. P. de; SILVA, D. G. Manual do secretariado executivo. 5. ıx. São 
Paulo: D’Livros, 2003. 
DURANTE, Daniela Giareta; FÁVERO, Altair Alberto. Gestão secretarial: formação e 
atuação profissional. Passo Fundo: Editora da Universidade de Passo Fundo, 2009. 
GARCIA, E. V. Noções fundamentais para secretárias. Summus, 
2000. GARCIA, E.; SILVA, E. Secretária executiva. São Paulo: 
Thompson, 2005. GUIMARÃES, M. E. Livro azul da secretária 
Moderna. São Paulo: Érica, 2001. LINKEMER, B. Secretária 
Eficiente. São Paulo: NOBEL, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 
MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária. São Paulo: 
ATLAS, 1999. PAES, M. L. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
FGV, 1991-97 
SEIBLITZ, Vera Mattos de Lossio. Super secretária – o guia para a profissional que quer 
vencer na vida. São Paulo: Nobel, 1999. 
VEIGA, D. R. Guia de secretariado: Técnicas e comportamento. São Paulo, Érica, 2007. 

 
 
 

  



 

PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: ECONOMIA E MERCADO 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 50 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Conceitos básicos. O problema da escassez. Fluxo Circular da renda. Noções de 
Microeconomia. Análise de demanda, da oferta e o equilíbrio de mercado. Estruturas de 
Mercado. Noções de macroeconomia. Fundamentos da análise macroeconômica. 

 

COMPETÊNCIAS 
Entender as variáveis econômicas externas à organização que podem impactar nos negócios. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Fornecer um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos acerca dos fundamentos que 
permeiam uma economia e como funcionam os mercados. 
Específicos: 
• Possibilitar ao aluno um conhecimento geral dos principais conceitos econômicos; 
• Apresentar fundamentos micro e macroeconômicos relacionando com a produção de 

uma economia; 
• Apontar as diversas estruturas de funcionamento de mercado e o processo de formação 

de preços; 
• Explicitar as principais políticas econômicas e as possíveis influências no mercado. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução à Economia 

• Conceitos e problemas econômicos 
• Fluxo circular da renda 

Fundamentos Microeconômicos 
• Oferta, demanda e equilíbrio de mercado 

Estruturas de mercado 
Fundamentos de teoria e política macroeconômica 

• Metas de política macroeconômica 



• Estrutura da análise macroeconômica 
• Instrumentos de políticas macroeconômicas 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas e dialogadas; Interpretação e discussão de textos; Estudo de caso; 
Vídeos; Exercícios de fixação. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Prova escrita, individual, sem consulta; Trabalhos individuais e/ou em grupo. 
A avaliação será composta por duas notas: uma refere-se a prova escrita e uma outra 
através de  trabalho escrito e/ou resolução de exercícios. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Os alunos terão horário de atendimento para recuperar suas deficiências na disciplina. 
Listas de exercícios adicionais complementares de fixação; Estudos dirigidos; Monitoria. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Textos (livros, artigos cientifico e jornalísticos, etc.); Quadro branco e caneta para quadro 
branco; Equipamentos de informática (computador, data show, TV, DVD, etc.); Internet. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 
ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 18 ed. São Paulo. Atlas, 2000. 
VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de Economia. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. Micro e Macro. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 5 ed. São Paulo: Editora Pioneira 
Thompson Learning, 2010. 
SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. 10 ed. São Paulo: Editora Best 
Seller, 2002. 



SANDRONI, Paulo. Traduzindo o economês; para entender a economia brasileira na 
época da globalização. São Paulo: Editora Best Seller, 2000. 

 
 
 

  



PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 33 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Conceitos básicos de Empreendedorismo; Planejamento empresarial; Dinâmica empresarial; 
Perfil de Empreendedor; Instituições de fomento e apoio; Noções de oportunidades de 
negócios; Metodologias de desenvolvimento de criatividade e de aprendizagem pró-ativa; 
Tributos, Incentivos governamentais, Marcas e Patentes; Noções de Plano de Negócios e 
Estrutura de Pequenos Negócios. Plano de Vida: Network, Currículo, Empregabilidade. 

 

COMPETÊNCIAS 
Atuar na área de secretariado com visão empreendedora e participativa no todo 
organizacional. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores, sintonizados com as novas 
tendências mundiais. 
Específicos: 
• Instrumentalizar os alunos para a identificação de oportunidades de novos 

empreendimentos na área de conhecimento. 
• Fornecer conhecimentos e ferramentas auxiliares à gestão desses empreendimentos. 
• Desenvolver o senso crítico, a percepção e identificação de estratégias inovadoras, 

para a aplicação dos conhecimentos no campo econômico, político e/ou social. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Empreendedorismo 

Conceitos e definições; 
A revolução do 
empreendedorismo; O 
empreededorismo no 
Brasil; Como surge o 
empreendimento. 



O Perfil Empreendedor 
Características do Empreendedor; 
Espírito Empreendedor Desenvolvimento da Idéia. 

Características 
Empreendedoras 
Administrador versus 
Empreendedor; O processo 
empreendedor; 

Diferenciando idéias de 
oportunidades; Fontes de novas 
idéias. 

Noções de Plano de Negócios Conceitos e definições; Estrutura do Plano de Negócios; 
Desenvolvimento do Plano de Negócios; 

• Plano Estratégico; 
• Plano de Produtos e Serviços; 
• Pesquisa de Marketing; 
• Plano de Marketing; 
• Plano de Recursos Humanos; 
• Plano Operacional; 
• Plano Financeiro 
• Plano de Vida 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teórico-expositivas, debates, trabalhos individuais, estudos de caso, leituras e análises 
de textos, técnica de dinâmicas de grupo, apresentação de vídeos, pesquisas de campo e 
seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
As avaliações serão realizadas de acordo com o calendário estabelecido pela instituição. 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas atividades 
de aprendizagem, como: trabalhos individuais e coletivos, apresentação e discussão de 
textos, avaliação 
escrita e casos de ensinos. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Exercícios de revisão, análises críticas de casos e estudos dirigidos. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 



Quadro, pincel, TV/DVD, data-show, microcomputador, textos de apoio e visitas técnicas. 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
DOLABELLA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura, 2006. 
BRITTO, Francisco. Empreendedorismo Brasileiro - Vivendo e aprendendo com grandes 
nomes. 4ª ed. São Paulo: Campus, 2003. 
LUECKE, Richard. Ferramentas para Empreendedores. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
FILION, L. J. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de
 pequenos negócios. Revista de Administração de Empresas, 34, n. 2, 1999, p. 
5-28. 
PEREIRA, F.M., ARAÚJO, P.C., & WOLF, S.M. (2006) Educação 
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Disponível em: 
www.oei.es/etp/educacao_empreendedora_brasil_confrontacao_pratica.pdf. 

 
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO: Técnico em Secretariado 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 200 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
 

EMENTA 
Estágio em instituições privadas, públicas ou do terceiro setor. Pesquisa, diagnóstico e 
prestação de serviços relacionados à área administrativa. Atividade individual orientada por 
um docente da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios com elaboração do relatório. 
Supervisão da empresa ou instituição, de acordo com o plano de trabalho previamente 
estabelecido. Apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no prazo estabelecido, 
contendo: Introdução, Objetivo, Revisão da Literatura, Materiais e Métodos, Resultados, 
Discussão, Conclusão, Resumo, Abstract e Referências Bibliográficas. 

 



COMPETÊNCIAS 
Integrar a teoria com a prática. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no estágio. 
Específicos: 
• Possibilitar a integração da teoria com a prática na empresa. 

• Desenvolver um trabalho com embasamento teórico aplicando os conhecimento 
adquiridos e de cunho prático para a empresa concedente do estágio. 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

Integração empresa-escola para realização do Relatório das atividades de estágio. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Acompanhamento do Professor Orientador nas atividades de estágio e realização do 
Relatório de Estágio. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Apresentação do relatório das atividades de estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em 
administração: guia para estágios, trabalho de conclusão, dissertação e estudos de 
caso. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
Bibliografia Complementar: 
ABNT. Normas Técnicas para Trabalhos Científicos. 
GIL, Antonio Carlos. Estudo de Caso: fundamentação científica, subsídios para coleta e 
análise de dados, como redigir o relatório. São Paulo: Atlas, 2009. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 
 
 



20. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

O corpo docente do Curso Técnico em Secretariado será formado por profissionais 
capacitados e qualificados para o exercício (Quadro 1): 

 

CORPO DOCENTE COMPONENTE 
CURRICULAR 

FORMAÇÃO/ 
TITULAÇÃO 

Regime 
Trabalho 

Joseli Maria da Silva Português Instrumental Letras/Português 
Doutorado 

40 horas 

Everaldo Souto 
Salvador 

Informática Básica Engenharia Elétrica 
Mestrando 

40 horas 

Emmanuelle Arnaud de 
Almeida Cavalcanti 

Fundamentos da 
Administração 

Administração 
Doutoranda 

40 horas 

Mônica Maria 
Montenegro de Oliveira 

Inglês Instrumental Letras - Inglês/Português 
Doutorado 

40 horas 

Glauco Barbosa de 
Araújo 

Relações Humanas no 
Trabalho 

Psicólogo Doutorando 40 horas 

Tereza Evâny de Lima 
Renôr Ferreira 

Técnicas Secretariais Administração Mestre 40 horas 

Rebeca Albuquerque 
Cordeiro 

Matemática Financeira Administração 
Doutoranda 

40 horas 

Giorgione Mendes 
Ribeiro Junior 

Noções de Direito Público e 
Privado 

Direito Especialista 40 horas 

Joseli Maria da Silva Comunicação Organizacional Letras/Português 
Doutorado 

40 horas 

Cibele de Albuquerque 
Tomé 

Qualidade no Atendimento Administração 
Doutoranda 

40 horas 

Maria Rita Perez Organização e 
Planejamento de Eventos 

Turismo Especialista 40 horas 

Ceres Grehs Beck Responsabilidade Sócio-
ambiental 

Administração Mestre 40 horas 

Alysson André Régis 
Oliveira 

Sistemas e Métodos 
Organizacionais 

Administração 
Doutorando 

40 horas 

Mônica Maria 
Montenegro de Oliveira 

Laboratório de Práticas 
Secretariais 

Letras e Psicologia 
Doutorado 

40 horas 

Patrícia Soares de 
Araújo Carvalho 

Economia e Mercado Economia Doutoranda 40 horas 



Tereza Evâny de Lima 
Renôr Ferreira 

Formação de 
Empreendedores 

Administração 
Mestre 

40 horas 

Quadro 1. Corpo Docente 
 
 
 

21. TÉCNICOS 

 

FUNCIONÁRIO 
(A) 

FUNÇÃO | 
ATRIBUIÇÃO 

FORMAÇÃO | 
TITULAÇÃO 

--- 
  

Quadro 2. Corpo Técnico 
 

 

22. BIBLIOTECA 

Consoante o disposto no CNCT, a infraestrutura recomendada prevê uma 
Biblioteca com acervo específico e atualizado (BRASIL, 2012). A Biblioteca deverá 
operar com um sistema informatizado, possibilitando fácil acesso, via terminal, ao 
acervo da biblioteca. O sistema informatizado irá propiciar a reserva de exemplares 
cuja política de empréstimos prevê um prazo máximo de 8 (oito) dias para o aluno e 
15 (quinze) dias para os professores, além de manter pelo menos 1 (um) volume para 
consultas na própria Instituição. O acervo da biblioteca deverá ser instalado mediante 
a necessidade de implantação do curso, nas quantidades mínimas preconizadas pelo 
MEC. 

A Biblioteca Nilo Peçanha, do IFPB, campus João Pessoa, tem como missão 
promover o acesso, a recuperação e a transferência da informação à comunidade 
acadêmica, visando contribuir para a sua formação profissional e humanística, 
colaborando para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da sociedade 
como um todo. Tem por objetivo apoiar efetivamente o processo de ensino 
desenvolvido pelo IFPB - Campus João Pessoa contribuindo, assim, na formação 
intelectual, social e cultural de seus usuários de forma individual e/ou coletiva. 

No Campus de João Pessoa, a Biblioteca Nilo Peçanha - BNP procurou, ao 
longo dos anos, acompanhar as mudanças ocorridas na Instituição, ajustando-se a uma 
clientela cada vez mais exigente e consciente de suas necessidades informacionais. 

A BNP foi criada em 1968, mas, só em 1976, adquiriu sede própria, ocupando 
uma área de 400 m2, sendo inaugurada em 3 de dezembro do referido ano. 

Em 1999, devido à transformação da Escola Técnica em CEFET-PB, e à 
implantação dos cursos superiores, a biblioteca passou por uma grande reforma na sua 



estrutura física, ampliando seu espaço físico para 800 m2. Com uma arquitetura de 
padrões modernos, instalações adequadas e ambientação favorável à execução de seus 
objetivos, foi inaugurada em 18 de dezembro de 2001. 

Em 29 de dezembro de 2008, foram criados os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia. Este fato, porém, não alterou o compromisso e os 
 
objetivos da Biblioteca Nilo Peçanha, mas, seguramente, influenciou as atividades 
realizadas no setor. Atualmente a biblioteca está subordinada ao Departamento de 
Apoio ao Ensino. 

A Biblioteca do IFPB, Campus João Pessoa, vem buscando otimizar os seus 
serviços e se configurar como um espaço propício à realização de trabalhos, pesquisas 
e estudo, além de um ambiente agradável às leituras, onde os usuários possam ter 
acesso aos mais diversos tipos de informação, nos diferentes suportes, que vai desde o 
mais tradicional (livro) até as mais modernas tecnologias. Além disso, vem mantendo 
uma política de ampliação e atualização do acervo com novas aquisições. 

 
Figura 6. Entrada da Biblioteca 

 

Com uma área de 800 m², sua estrutura interna é formada pelos seguintes 
ambientes: Coordenação; Hall de exposições; Guarda-volumes; Processos técnicos; 
Coleções especiais e assistência aos usuários; Empréstimo; Biblioteca virtual; Sala 
multimídia; Cabines de estudo individual e/ou em grupo; Banheiros; Copa; Acervo 
geral; Salão de leitura; Organização e manutenção do acervo documental. 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do acervo 2 218m² (1) 35000 
Leitura 1 196,98m² (2) 77 
Estudo individual 1 12,35m² (2) 12 
Estudo em grupo 1 6,62m² (2) 8 
Sala de multimídia 1 26,00m² (2) 20 
Administração e processamento técnico do acervo 2 32,43m² 

  

Recepção e atendimento ao usuário 1 118,05m² 
  

Outras: (Banheiros) 3 27,30 - 5 

Outras: (Copa) 1 7,40 
  

Acesso à internet 1 25,50m² (3) 14 
 
 
 

Acesso à base de dados 1 idem (3) idem 
Consulta ao acervo 1 5.10m² (3) 2 
Outras: (Circulação vertical) 1 31,40 

  

TOTAL 
 

707,13 
 

Legenda: 
N° é o número de locais existentes; 
Área é a área total em m²; 
Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em 
número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

 

A BNP possui um acervo de aproximadamente 26.000 exemplares (livros, 
obras de referência, teses, dissertações e monografias), além dos periódicos e CD- 
RONs, disseminados nas seguintes áreas: Ciências Humanas, Ciências Exatas e da 
Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Engenharia e Tecnologia, Ciências 
Sociais e Aplicadas, Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Artes. O acervo está 
organizado de acordo com a tabela de Classificação Decimal Universal – CDU. 



 

Figura 7. Acervo Geral 
 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 
22h, compreendendo assim os três turnos do instituto, possibilitando uma maior 
flexibilidade quanto ao horário de estudos dos alunos. 

Atualmente, a Biblioteca utiliza um software desenvolvido pela Instituição, 
para gestão do acervo, empréstimo, renovação e reserva de obras, e também possibilita 
ao usuário consultar o acervo (Figura 8). 

 
 

 



Figura 8. Acesso on-line ao acervo 

Porém, para atender a demanda de serviços da biblioteca, está em processo de 
licitação a compra de um software para gerenciamento da rede de bibliotecas do IFPB. 

A. Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia. 
 

A Biblioteca dispõe de assinatura de 5 periódicos impressos e está em processo 
de assinatura de mais títulos solicitados pelas coordenações de cursos. E também 
recebe diversas edições, através de doações ou cooperação institucional. 

Também oferece acesso ao Portal de Periódicos, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que consiste em uma 
biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
o melhor da produção científica internacional. Este Portal conta com um acervo de 
mais de 30 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, dez bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

A BNP participa como biblioteca solicitante do COMUT (Comutação 
Bibliográfica), programa coordenado pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia 
(IBICT). Através deste programa é possível obter cópias de documentos técnico- 
científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços 
de informação internacionais, que não são encontrados na BNP, ou quando o Portal de 
Periódicos da CAPES não disponibiliza em texto completo. Oferece também consulta 
ao CCN - Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas. 
 

O IFPB é uma das instituições pioneiras no país a assinar a biblioteca virtual 
ebrary® Academic Complete™, fornecida pela empresa líder no provimento de 
informações para pesquisa científica, ProQuest®, e disponível para acesso desde 
dezembro de 2011. A ebrary® Academic Complete™ apresenta conteúdos 
fundamentalmente importantes para incrementar o desenvolvimento acadêmico- 
científico de alunos, professores e pesquisadores no nosso Instituto, tornando 
disponíveis – em todos os campi do IFPB -- 76 mil livros na íntegra de mais de 300 
das melhores editoras internacionais, além de mais de 700 livros em português na área 
de Ciências Sociais e Humanas, através da coleção e-livro, cujo acesso foi também 
concedido. 

A ebrary Academic Complete está acessível pelo site 
http://site.ebrary.com/lib/ifpb e os títulos podem ser lidos online, impressos (grupos de 
páginas ou capítulos) ou ainda baixados para leitura offline em tablets, netbooks, 
notebooks ou mesmo em desktops. 

 
 

 

 



B. Serviço de acesso ao acervo 
 

São considerados usuários da Biblioteca: os servidores lotados no IFPB, 

campus João Pessoa, e os alunos regularmente matriculados. 

A Biblioteca pode ser utilizada, também, pelos demais membros da 
comunidade externa que venham procurar com a finalidade de realizar suas pesquisas. 

O acesso às estantes do acervo geral é livre, com direito à consulta de todos os 
documentos registrados. 

O empréstimo domiciliar é permitido aos alunos e servidores do campus. 

O empréstimo do setor de Coleções Especiais (obras de referência, periódicos, 
folhetos) é permitido apenas para a devolução no mesmo dia. 

Para cada aluno, é permitido o empréstimo de 5 livros, por 10 dias consecutivos. 
E para cada servidor podem ser emprestados 5 livros, por 30 dias consecutivos. 

O empréstimo do material bibliográfico é pessoal e intransferível, cabendo ao 
usuário a responsabilidade pela conservação e devolução das obras. 

É permitida a renovação do empréstimo, exceto se houver reserva para tal 

obra. 
 

A Biblioteca do IFPB – Campus João Pessoa disponibiliza para a comunidade 
acadêmica orientação técnica para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, 
com base nas Normas Técnicas de Documentação ABNT, serviço de elaboração de 
fichas catalográficas, computadores com acesso à Internet para a realização de 
pesquisas e digitação de trabalhos. Além disso, realiza a catalogação e levantamento 
bibliográfico. 

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA 

O corpo Técnico Administrativo (TA) da biblioteca do Campus João Pessoa 
será formado por profissionais qualificados, cujas atribuições deverão suprir as 
necessidades locais: 

 

NOME/CRB CARGO FORMAÇÃO 

PG G EM EF 

Adelson Lourenço da Silva Assistente em 
Administração 

  
x 

 

Alexsandro Ribeiro de melo Assistente em 
Administração 

x 
   



Beatriz Alves de Sousa/CRB15 Bibliotecária x 
   

Ivanise Andrade Melo de 
Almeida/CRB15 

Bibliotecária x 
   

João Carlos Moreira de Macedo Assistente em 
Administração 

  
x 

 

José Edson Alves de Medeiros Assistente em 
Administração 

  
x 

 

Josinete Nóbrega de Araújo/CRB15 -106 Bibliotecária x 
   

Kleiton Terdis Firmino Auxiliar Administrativo 
  

x 
 

Lucrecia Camilo de Lima/CRB15 Bibliotecária x 
   

Maria Vilany de Andrade Prof. de ensino de 1º e 2º 
graus 

  
x 

 

Taize Araújo da Silva/CRB15 -536 Bibliotecária 
 

x 
  

Wenigton Wagner Nunes Ferreira Datilógrafo 
 

x 
  

Legenda: 

PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental 
completo 

 

Quadro 3: Quadro Funcionários Biblioteca Nilo Peçanha 
 

 
 
 

23. INFRAESTRUTURA 

 

Consoante o disposto no CNCT (2012), a infraestrutura recomendada para o 
Curso Técnico em Secretariado prevê, além da Biblioteca com acervo específico e 
atualizado, também: Laboratório de informática com programas específicos e 
Laboratório de línguas. 

O IFPB Campus João Pessoa disponibilizará para o Curso Técnico em 
Secretariado, na forma Subsequente, as instalações elencadas a seguir: 

• Laboratórios de informática com softwares específicos; 

• Biblioteca com espaço para estudo individual e em grupo; 

• Salas de aula (2); 

• Sala de professores; 

• Sala de apoio administrativo e coordenação de curso; 



• Laboratório de línguas. 

 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

As instalações das salas de aula dispõem dos seguintes equipamentos: 

• Computadores 

• Equipamentos e Telas de projeção e som (projetores multimídia nas salas de 
aula e auditórios) 

• Lousas digitais (em instalação) 

• Televisores 
 
 

INSTALAÇÕES DE USO GERAL 
 

O IFPB, Campus João Pessoa, disponibilizará para o Curso Técnico em 
Secretariado, na forma Subsequente, as instalações elencadas a seguir: 
 

 

TIPO DE ÁREA QT ÁREA (m2) 
Salas de aula 2 

 

Sala de Coordenação 1 
 

Auditórios/Anfiteatros 2 
 

Salas de Professores 1 
 

Áreas de Apoio Acadêmico 
  

Áreas Administrativas 
  

Conveniência /Praças 2 
 

Banheiros (W.C.) 2 
 

Conjunto Poliesportivo 1 
 

Laboratórios 2 
 

Biblioteca 1 
 

Total 
  

 
 
 
 



INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 
 

O Serviço de Segurança patrimonial é contratado por parceira ofertante, com 
os seguintes itens para garantir a segurança: 

• Sistema de prevenção de incêndio (extintores, mangueiras de incêndio); 
• Câmeras de filmagem (em instalação); 
• EPI’s; 
• Viatura de plantão (Posto Policial). 

 
 
 

24. CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS 

 

O Campus João Pessoa tem suas atividades voltadas para o atendimento a 
pessoas com deficiência, em conformidade com as diretrizes contidas no PDI da 
Instituição (p.184-185), tanto no tocante à estrutura física do prédio, quanto à 
contratação de pessoal qualificado e à adoção de ações didáticas efetivas estabelecidas 
in verbis: 

O IFPB, em observância à legislação específica, consolidará 
sua política de atendimento a pessoas com deficiência 
procurando assegurar o pleno direito à educação para todos e 
efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e 
a eficácia da aprendizagem. Assim, assume o compromisso 
formal desta Instituição em todos os seus campi. 
 

Para permitir o acesso de portadores de necessidades especiais (físicas, 
auditivas e visuais) ao curso, atendendo ao que prescreve o Decreto no 5.296/2004 e a 
Portaria 3.284/2003, a unidade ofertante dispõe de rampas de acesso e elevador. 

 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (NAPNE) 
 

O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) atende, 
atualmente2, cerca de 19 alunos deficientes auditivos, 03 cadeirantes, 05 deficientes 
visuais, dentre outros alunos com outras deficiências. É fato que no Campus de João 
Pessoa existem mais alunos com deficiência, porém os mesmos não procuram o 
NAPNE, uma vez que não apresentam necessidades específicas, como, por exemplo, 



intérpretes de Libras, transcrição para o Braille e outros. Com certeza, a maior demanda 
de alunos que solicitam o apoio do Núcleo são os alunos com deficiência que já 
assumem ter uma necessidade educacional específica, como, por exemplo, as alunas 
deficientes visuais, os cadeirantes e os deficientes auditivos (surdos). 

O NAPNE também oferece ações e atividades previstas como Curso de 
Capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os técnicos administrativos 
e docentes, dispondo atualmente de 13 (treze) intérpretes de LIBRAS para auxiliar o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas, como por exemplo: interpretação de todas 
as aulas da grade curricular de cada aluno deficiente auditivo, núcleo de aprendizagem, 
monitorias, palestras, seminários, visita técnica, pesquisas, apoio ao atendimento 
médico-odontológico, assim como apoio em sala de aula ao docente e na comunicação 
com os discentes ouvintes, 03 (três) transcritores de Braille, que são responsáveis pela 
transcrição de materiais da escrita normovisual para o Braille e vice-versa, e trabalha 
em conjunto com a CAEST, COPED, COMPEC e com os demais departamentos que, 
direta ou indiretamente, estão envolvidos com o processo de inclusão nesse campus, 
proporcionando a redução da desigualdade, a eficácia da aprendizagem e uma educação 
inclusiva mais consciente e eficaz. 

O IFPB, em observância à legislação específica, procura consolidar, sempre 
que possível, sua política de atendimento às pessoas com deficiência, procurando 

 

2 Dados de outubro de 2012 (NAPNE) 
 
assegurar-lhes o pleno direito à educação e efetivar ações pedagógicas visando à 
redução das diferenças e à eficácia da aprendizagem. Assim, além de implantar os 
Núcleos de Apoio às pessoas com necessidades especiais - NAPNEs, dotando-os de 
recursos humanos, materiais e recursos financeiros que viabilizem e deem sustentação 
ao processo de educação inclusiva, assume o compromisso formal em todos os seus 
Campi: 

I.– Contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas; 

II.– Adequar a estrutura arquitetônica, de equipamentos e de procedimentos que favoreça à 
acessibilidade nos campi; 
a. construir rampas com inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, piso tátil, 
elevador, sinalizadores, alargamento de portas e outros; 
b. adquirir equipamentos específicos para acessibilidade: teclado Braille, 
computador, impressora Braille, máquina de escrever Braille, lupa eletrônica, 
amplificador sonoro e outros; 
c. adquirir material didático especifico para acessibilidade: textos escritos, provas, 
exercícios e similares ampliados conforme a deficiência visual do aluno, livros em áudio 
e em Braille, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros; 
d. adquirir e promover a adaptação de mobiliários e disposição adequada à 
acessibilidade; 
e. disponibilizar informações em LIBRAS no site da Instituição; 



f. disponibilizar panfletos informativos em Braille. 

III. – Promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas 
comuns que tenham alunos com necessidades especiais; 

III. – Estabelecer parcerias com as empresas, visando à inserção dos alunos com 
deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho (a ser 
preenchido quando da conclusão do prédio do Campus). 

Apesar de o IFPB - Campus João Pessoa ser um prédio de certa forma antigo, em 
termos de acessibilidade, dispõe de rampas, plataforma elevatória, 02 cadeiras de rodas 
motorizadas que são utilizadas por alunos com deficiência múltipla. Para os alunos 
com deficiência visual o IFPB Campus João Pessoa disponibiliza regletes e pulsão para 
cada aluno, gravador, kits de desenho, sorobã, assinadores, programa 
 
DOSVOX, Braille fácil e etc. Foi adquirida também uma impressora braille para 
possibilitar a transcrição dos materiais necessário para o aprendizado do aluno. Quanto 
aos deficientes auditivos, os intérpretes de Libras estão produzindo uma biblioteca 
visual, onde será gravado em Língua de Sinais - LIBRAS os principais conteúdos 
ministrados nas diversas disciplinas dessa instituição. 

 
 

25. AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Ite
m 

Qt
e 

Valor 
Unit. 

Valo
r 
Total 

Observaçõe
s 

Mesa escritório 
p/ administração 

3 500,00 1.500,00 Para viabilização das atividades 
administrativas 

Cadeira escritório 
p/ administração 

3 400,00 1.200,00 Para viabilização das atividades 
administrativas 

Computador 3 1.500,0
0 

4.500,00 Com acesso a internet 

Notebook 1 2.500,0
0 

2.500,00 Equipamento de suporte para 
as coordenações 

Impressora 
Multifuncional 

 

1 

 

630,00 

 

630,00 

Equipamento para impressão de 
relatórios contratos, avaliações e serviços 
(equipamento monitorado pelo 
coordenador) 

 

Impressora laser 

 

2 

  

2.940,00 

Equipamento para impressão de 
relatórios contratos, avaliações e serviços 



1.470,0
0 

(equipamento monitorado pelo 
coordenador) 

Mesas para impressora 3 250,00 750,00 Para funcionamento e apoio 
das impressoras 

Mesa para reunião 1 1.500,0
0 

1.500,00 Mesa de apoio para reuniões com 4 
lugares. 

Cadeiras para reunião 10 400,00 4.000,00 Para apoio da mesa de reunião. 

Cadeiras de apoio 3 250,00 750,00 Conjunto de cadeiras para recepção da 
unidade 

Armário de aço com 
porta e chave 

4 500,00 2.000,00 Armário disponível para 
acondicionamento de materiais 

Armário de aço fichário 
com 4 gavetas (arquivo) 

2 500,00 1.000,00 Armário disponível para 
acondicionamento de documentos dos 
alunos dos cursos 

Ar condicionado split 
20000 btus 

1 2.500,0
0 

2.500,00 Conforto térmico (ambiente 
coordenação) 

Ar condicionado split 
12000 btus 

1 2.000,0
0 

2.000,00 Conforto térmico (ambiente secretaria) 

Bebedouro gelágua em 
coluna 

1 700,00 700,00 Para melhor condição do ambiente 

TOTAL R$ 28.470,00 
 

26. LABORATÓRIOS 

 

A infraestrutura dos laboratórios de informática está assim delineada: 
 

Ite
m 

Qt
e 

Valo
r 
Unit. 

Valor 
Total 

Observaçõe
s 

Mesa para docente 1 600,00 600,00 Para viabilização das atividades 
laboratoriais. 

Cadeira para docente 1 370,00 370,00 Para viabilização das atividades 
laboratoriais. 

 

Computador 

 

31 

 

1500,00 

 Para atividades de docentes com 
aplicações específicas com acesso a 
internet. 



46.500,0
0 

Impressora 
Multifuncional 

 

1 

 

630,00 

 

630,00 

Equipamento para impressão de 
relatórios de avaliação das atividades 
simuladas (equipamento monitorado pelo 
professor) 

Mesa para 
impressora 
multifuncional 

1 260,00 260,00 Para funcionamento e apoio da 
impressora. 

Quadro Branco 1 400,00 400,00 Tamanho mínimo: 4m. Pinceis 
coloridos sempre disponíveis com 
apagador. 

Projetor (Datashow) 1 2.500,0 
0 

2.500,00 Para viabilização das atividades 
laboratoriais 

TOTAL R$ 51.260,00 

Infra estrutura de softwares e 
operações 

• Pontos de rede individuais para cada estação de trabalho, com acesso à Internet; 
• Sistema Operacional Windows XP e Ubuntu; 
• Softwares específicos. 

 

 
 
27. AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Conforme item 19.6 anteriormente detalhado. 
 
 

28. SALAS DE AULA 

 

Item Qte Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Observações 

Mesa para docente 2 600,00 1.200,00 Para viabilização das 
atividades acadêmicas 



Cadeira para docente 2 370,00 740,00 Para viabilização das 
atividades acadêmicas 

Computador 2 1500,00 3.000,00 Com acesso a internet 
 

Quadro Branco 

 

2 

 

400,00 

 

800,00 

Tamanho mínimo: 4m. Pincéis 
coloridos sempre disponíveis 
com apagador. 

Projetor multimídia 2 2500,00 5.000,00 Equipamento fixado no 
teto com caixa de proteção 

Carteiras 90 200,00 18.000,00 45 carteiras por sala 
TOTAL R$ 28.740,00 
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