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RESUMO: Este trabalho originou-se de uma percepção de que o Curso Técnico em Secretariado

não se apresenta como uma opção atraente para quem busca uma formação técnica. Percebeu-se a

necessidade de conhecer mais profundamente, o próprio Curso, bem como o contexto em que ele se

apresenta  e  a  forma  como  ele  é  percebido  pelos  estudantes.  Para  tanto,  trabalhou-se  com

questionários estruturados e entrevistas junto aos grupos de Ingressantes, Concluintes e Egressos, a

fim de se obter dados  objetivando a montar um conjunto de informações e conhecimentos capazes

de fundamentar debate e reflexão acerca do próprio curso, da formação técnica que ele proporciona e

do papel que as secretárias e secretários desempenham nas organizações. Após análise e tabulação

dos dados alguns  resultados permitem inferências como:  elevado índice de respostas para “alta

expectativa em relação ao Curso”, no grupo de Ingressantes, porém baixíssimo para respostas sobre

“conhecer o Plano de Curso” e “ser a profissão de Secretariado uma profissão regulamentada, que

exige formação específica e registro profissional”.  No grupo dos Egressos chama a atenção o fato de

todas terem cursado uma graduação, embora nenhuma a tenha feito em Secretariado Executivo e,

tampouco  ter  trabalhado  ou  estar  trabalhando  como  Secretária.  A  pesquisa  aponta  várias

possibilidades de  debate  e  reflexão,  sempre  na  busca  de conhecer  melhor  o  curso  Técnico  em

Secretariado, bem como fazê-lo conhecido e à formação que ele proporciona tanto aos alunos quanto

aos empregadores que utilizam os conhecimentos desse Profissional,  presente em praticamente,

todas as organizações.
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1. INTRODUÇÃO

Muito se tem falado acerca da necessidade de qualificação da mão de obra e

da  falta  de  profissionais  capacitados  que  atendam  à  demanda  das  empresas

modernas  para  as  quais,  o  capital  intelectual  passa  a  ser  o  mais  importante

diferencial. Todo esse debate leva-nos a questões relacionadas com a educação,

especificamente,  a  educação  profissional.  “As  demandas  por  tecnologias  mais

avançadas vão esbarrar em deficiências na capacitação técnica:  o conhecimento

passa a ser o recurso central para a empresa” (BOOG, 2004, p.26).

Até o século 19, por exemplo, o ensino era quase que uma exclusividade da

elite  econômica  e  política  em  cada  país.  No  século  20,  contudo,  o  acesso  à

educação  gradualmente  generalizou-se,  alcançando  uma  grande  parcela  de

pessoas, até então, excluídas dos sistemas de ensino; em decorrência de políticas

visando  ao  acesso  à  educação  de  forma  mais  abrangente,  inclusive  nas  faixas

etárias mais precoces, atendendo a demandas de uma sociedade industrial e que

percebe, na educação, requisitos de sociabilidade e preparação para o exercício do

trabalho.

Pochmann (2011) bem conclui em sua análise “na sociedade pós-industrial, a

educação tende a acompanhar mais continuamente o longo ciclo da vida humana,

não somente como elemento de ingresso e continuidade no exercício do trabalho

heterônomo, mas também enquanto condição necessária para a cidadania ampliada

por toda a vida”.

No  entanto,  como  argumenta  Pochmann  (2011)  um  trabalhador  mais

qualificado,  apesar de ser importante ao setor produtivo,  também pode abrir espaço

para uma reflexão crítica sobre o modelo econômico atual e para a articulação de

alternativas,  pois  apesar  da  importância  atribuída  pelo  setor  produtivo  ao

conhecimento;  a  hierarquização  e  verticalização  (capitalistas)  ainda  se  fazem

presentes.  “Dentro  dessa  dinâmica,  a  autonomia,  a  mobilidade  e  a  flexibilidade

parecem  ter  traduções  diversas  e  diversificadas,  que  não  são  automaticamente

congruentes ou interrelacionais. O grande desafio parece residir na identificação e

valorização de articulações que resultem em ganhos que abarquem todos os atores

sociais” (ARRUDA, 2007). 



É  nesse  sentido  que  vamos  encontrar  uma  tentativa  de  encaminhar  a

formação  do  cidadão  “na  premissa  de  articulação  de  esforços  das  áreas  da

educação,  do  trabalho  e  emprego,  e  da  ciência  e  tecnologia”   (DECRETO

5.154/2004) e, nesse contexto a concepção do Curso Técnico em Secretariado pela

Secretaria de Estado da Educação - SEED/PR. 

O mundo globalizado e, altamente competitivo, exibe um cenário que exige

das empresas elevada capacidade de concorrência e, de seus funcionários, efetiva

capacitação  técnica.  Os  últimos  dez  anos  foram  pródigos  em  oferta  de  cursos

profissionalizantes, inclusive na Rede Pública Estadual do Paraná, que a partir do

ano  de  2003  volta  a  ofertar,  entre  tantos  outros  cursos,  o  Curso  Técnico  em

Secretariado. 

Organizado numa concepção que visa ao aperfeiçoamento de uma formação

técnica  articulando  trabalho,  cultura,  ciência  e  tecnologia  como  princípios  que

sintetizem todo o processo formativo (SEED, 2010) ainda assim, o Curso Técnico

em  Secretariado  não  se  apresenta  como   opção  atraente  a  quem  busca  uma

formação  técnica,  o  que  tem levado  a  reflexões  às  quais,  compreender,  tem-se

mostrado  imprescindível  para   a  promoção  de  um curso  que  seja  atual  e  que,

realmente, forme um profissional preparado para atuar no mundo do trabalho. Um

profissional capaz de, ao mesmo tempo em que exerce funções técnicas, também

pensa sua prática e conduz sua carreira.

Sendo o ano de 2015 aquele em que a Lei 7.377/1985, que regulamenta a

profissão  de  Técnico  em  Secretariado,  completa  trinta  anos,  o  presente  estudo

propôs-se  a  promover  debate  e  reflexões  acerca  do  curso  de  Secretariado,  a

formação  que  esse  Curso  promove  e  de  que  maneiras  o  mercado  de  trabalho

percebe esse Profissional.



2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL

 Desde  o  ano  de  2003,  o  governo  federal  tem  implementado,  na  área

educacional,  políticas  que  se  contrapõem  às  concepções  neoliberais  e  abrem

oportunidades para milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora (PACHECO,

2009). Para tanto, institui, no âmbito do Ministério da Educação - MEC, o Programa

Brasil Profissionalizado, com vistas a estimular o ensino médio integrado à educação

profissional,  enfatizando  a  educação  científica  e  humanística,  por  meio  da

articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos

produtivos e das vocações locais e regionais. Decreto Nº 6.302, de 12 de dezembro

de 2007 (Art. 1º).

Também por meio do Programa Brasil Profissionalizado o MEC investe nas

redes estaduais de educação profissional,  destinando recursos  para construção,

ampliação ou reforma de escolas públicas estaduais de ensino médio e profissional;

aquisição  de  equipamentos,  laboratórios  e  compra  de  livros;  e  formação  de

professores  na  área  de  ciências.  Todos  os  estados  aderiram  ao  programa

(PACHECO, 2009).

No Paraná, em consequência da falta de políticas para a Educação Técnica,

viveu-se,  na  década  de  1990,  uma  baixa  considerável  na  oferta  de  cursos  da

educação profissional   deixando de oportunizar  essa oferta,  com qualidade,  nas

escolas  públicas.  Com  exceção  de  alguns  Colégios  Agrícolas  e  colégios  que

resistiram -sem recebimento de verbas públicas- ofertando cursos de Formação de

Docentes, nenhum outro curso profissionalizante fora ofertado em estabelecimento

público até o ano de 2003, ano em que, no estado do Paraná, tem-se o retorno  da

educação profissional pública e com “uma concepção de ensino e currículo em que

o trabalho,  a  cultura,  a  ciência e a tecnologia constituem fundamentos sobre os

quais  os  conhecimentos  escolares  devem  ser  trabalhados  e  assegurados,  na

perspectiva da escola unitária e de uma educação politécnica” (SEED, 2006 p.15).

Valendo-se  da  instituição,  pelo  governo  federal,  do  programa  Brasil

Profissionalizado,  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná  procedeu  a

estudos e mapeamentos socioeconômicos regionais, no estado, com a finalidade de

identificar  cursos  que,  além  de  formar  técnicos  em  conformidade  com  as



necessidades de  mão de obra,  também formasse o  cidadão/aluno,  o  estado do

Paraná iniciou debates com professores, técnicos e renomados estudiosos dessa

modalidade de educação. Desses encontros e debates emerge uma concepção de

educação profissional não mais voltada apenas para o mercado de trabalho e sim,

aquela em que a formação humana se faz presente e na qual deixa de haver a

distinção entre o aluno que estuda para o trabalho intelectual e o aluno que estuda

para ser a mão de obra instrumental.

Em síntese:

A SEED assumiu o compromisso com uma política de Educação Profissional

que tem o trabalho como princípio educativo, princípio este que considera o

homem em sua totalidade histórica, e a articulação entre trabalho manual e

intelectual  a  partir  do  processo  produtivo  contemporâneo,  com todas  as

contradições daí decorrentes para os processos de formação humana no e

para o trabalho. (SEED, 2006 p.19).

Foi  a  partir  desse  compromisso  assumido  pelo  Estado  do  Paraná  com o

governo  federal,  por  meio  do  Programa  Brasil  Profissionalizado,  incentivando  a

implementação, o desenvolvimento e a oferta de novos cursos técnicos nas escolas

públicas  brasileiras,   que,  em  2003,  inicia-se  uma  turma  do  curso  Técnico  em

Secretariado,  na  forma  Subsequente  ao  Ensino  Médio,  no  Colégio  Estadual  do

Paraná. 

Segundo  informações  do  Sistema  Nacional  de  Informações  da  Educação

Profissional e Tecnológica – SISTEC, no sítio Consulta Pública das Escolas e Cursos

Técnicos Regulares nos Sistemas de Ensino e Cadastradas no MEC (CONSULTA,

2013),  dos trezentos e noventa e nove municípios do estado do Paraná, vinte e

quatro  colégios  estaduais  ofertam  o  Curso  Técnico  em  Secretariado,  todos  na

modalidade  presencial.  A rede  pública  federal,  por  meio  do  Instituto  Federal  do

Paraná também oferta este curso em dez campus, porém, apenas na modalidade de

Educação a Distância - EaD e na forma Subsequente ao Ensino Médio e, outras três

escolas da rede particular o ofertam na forma Subsequente, sendo que, em uma

delas a oferta se dá na modalidade EaD. 

Os vinte e quatro colégios estaduais apresentam diversidade na oferta entre

as  formas  Integrado  e  Subsequente  e,   um  deles  oferta  o  curso  Técnico  em



Secretariado  na  forma  Proeja  -  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos.

3. O CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO 

O  Curso  Técnico  em  Secretariado  vem  ao  encontro  da  necessidade  da

formação do Técnico numa perspectiva de totalidade e constitui-se numa atividade

com crescente  exigência  de  qualificação.  A organização  dos  conhecimentos,  no

Curso Técnico em Secretariado, enfatiza o resgate da formação humana onde o

aluno, como sujeito histórico, produz sua existência pelo enfrentamento consciente

da realidade dada, produzindo valores de uso, conhecimentos e cultura por sua ação

criativa (SEED, 2010 p.03).

Concebido  para  integralizar-se  em oitocentas  e  trinta  e  três  horas  e  dois

semestres letivos, o Curso Técnico em Secretariado ofertado no Colégio Estadual do

Paraná -colégio da rede pública estadual- referenda-se pelo Catálogo Nacional de

Cursos Técnicos - CNCT da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica –

SETEC.  

Neste  âmbito,  o  Curso  Técnico  em  Secretariado  enquadra-se  no  Eixo

Tecnológico Gestão e Negócios que busca: 

 Compreender  tecnologias  associadas  aos  instrumentos,  técnicas  e

estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade

das organizações.

 Abranger ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e

processos  referentes  a  negócios  e  serviços  presentes  em  organizações

públicas ou privadas de todos os portes e ramos de atuação.

Um curso técnico é curso de nível médio que objetiva capacitar o aluno com

conhecimentos  teóricos  e  práticos  nas  diversas  atividades  do  setor  produtivo.

Acesso imediato ao mercado de trabalho é um dos propósitos dos que buscam este

curso,  além  da  perspectiva  de  requalificação  ou  mesmo  reinserção  no  setor

produtivo (CNCT, 2012, p.149).



A  oferta  de  cursos  técnicos  pode-se  dar  de  três  formas:  integrada,

concomitante ou subsequente. Na forma integrada, o aluno com uma única matrícula

frequenta curso cujo currículo foi planejado reunindo os conhecimentos do ensino

médio às competências da educação profissional. Na forma concomitante, ocorre

uma complementaridade entre o curso técnico e o ensino médio; nesta modalidade o

aluno tem duas matrículas. Na forma subsequente,  o aluno, ao se matricular no

curso técnico, já concluiu o ensino médio (CNCT, 2012).

É um curso autorizado e credenciado pelos órgãos estaduais de educação

por  meio  do  Conselho  Estadual  de  Educação.  Seu  conjunto  de  disciplinas  e

conteúdos visa à uma formação pautada por objetivos traçados no Plano de Curso

elaborado pela SEED (2010) que são: 

 Organizar  experiências  pedagógicas  que  levem  à  formação  de  sujeitos

críticos  e  conscientes,  capazes  de  intervir  de  maneira  responsável  na

sociedade em que vivem;

 Oferecer um processo formativo que assegure a integração entre a formação

geral e a de caráter profissional de forma a permitir tanto a continuidade nos

estudos como a inserção no mundo do trabalho; 

 Articular conhecimentos científicos e tecnológicos das áreas naturais e sociais

estabelecendo uma abordagem integrada das experiências educativas; 

 Oferecer  um conjunto  de  experiências  teóricas  e  práticas  na  área  com a

finalidade de consolidar o “saber fazer”; 

 Destacar em todo o processo educativo a importância da preservação dos

recursos e do equilíbrio ambiental; 

 Propiciar conhecimentos teóricos e práticos amplos para o desenvolvimento

de capacidade de análise crítica, de orientação e execução de trabalho na

área de secretariado; 

 Formar  profissionais  críticos,  reflexivos,  éticos,  capazes  de  participar  e

promover transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na

sociedade na qual está inserido; 

 Preparar  profissionais  que  busquem  o  aprendizado  permanente  e  que

possam inserir-se nas novas condições de ocupação.



Note-se, que se trata de um curso com forte proposta de preparar o

aluno tanto para ocupar postos de trabalho quanto para ser o agente de sua carreira

profissional  e  vida  social,  uma  vez  que  seu  Projeto  de  Curso  é  norteado  pelo

trabalho como princípio educativo. 

O  trabalho  como  princípio  educativo  situa-se  em  um  campo  de

preocupações  com  os  vínculos  entre  vida  produtiva  e  cultura,  com  o

humanismo, com a constituição histórica do ser humano, de sua formação

intelectual  e  moral,  sua  autonomia  e  liberdade individual  e  coletiva,  sua

emancipação. Situa-se no campo de preocupações com a universalidade

dos  sujeitos  humanos,  com  a  base  material  (a  técnica,  a  produção,  o

trabalho),  de  toda  atividade  intelectual  e  moral,  de  todo  processo

humanizador  (ARROYO, 1998, p.19).

Desta  forma,  tem-se  uma proposta  de  curso  não  apenas  preocupado  em

qualificar um profissional capaz de se empregar, mas um sujeito constituído como

ser humano, conforme ressalta Arroyo (1998, p. 27) “pois cabe à escola a árdua

tarefa de constituir o trabalhador antes de torná-lo competente, qualificado, uma vez

que ele não nasce feito, tem de ser constituído, formado ou deformado, conformado

de acordo com um protótipo de ser humano”. Resultando, portanto, num perfil de

egresso do curso Técnico em Secretariado.

Um  trabalhador  que  seja  capaz  de  dominar  conhecimentos  Científicos,

Tecnológicos  e  Históricos  Sociais,  com  formação  orientada  por  valores

democráticos  que  fundamentam  o  agir  ético  em  relação  à  Natureza,  à

Sociedade e ao Mundo do Trabalho. Detém conhecimentos para organizar a

rotina  diária  e  mensal  da  chefia/direção  e  para  o  cumprimento  dos

compromissos  agendados.  Estabelece  os  canais  de  comunicação  da

chefia/direção com interlocutores, internos e externos, em língua nacional e

estrangeira.  Estrutura  tarefas  relacionadas  com  o  expediente  geral  do

secretariado da chefia/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 (SEED,

2010).



Destacam-se, na estrutura curricular deste curso, aprendizagens em normas

técnicas e tecnologias, estudos sobre ética, língua estrangeira moderna,  redação de

documentos técnicos, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa,

criatividade e sociabilidade.

3.1 A PROFISSÃO TÉCNICO EM SECRETARIADO

Regulamentada pelas  Leis  nº  7377/85 e  9261/96 o  exercício  da  profissão

Técnico em Secretariado requer obtenção do Registro Profissional de Secretariado,

atendendo às exigências do Ministério do Trabalho / Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego.

Para  a  obtenção  desse  registro  é  necessária  a  habilitação  exigida  pela

legislação vigente,  que é promovida pelos  cursos de formação específicos,  com

seus  currículos  que  contemplam  os  pressupostos  capazes  de  garantir  os

conhecimentos  preconizados  pela  referida  Lei  e  necessidades  manifestas  pelas

empresas empregadoras.

Como  ressalta  Sabino  e  Rocha  (2004,  p.17)  é  importante  citar  que  a

legislação  preservou  os  direitos  dos  secretários  que  já  atuavam  na  área,  e

estabeleceu o Secretariado como profissão e não simples função como era visto

anteriormente.

Ainda segundo Sabino e Rocha (2004, p.18) a regulamentação profissional

possibilitou  a  criação  de  órgãos  para  a  defesa  dos  interesses  da  classe:  os

sindicatos.  A profissão  recebeu  o  enquadramento  sindical  por  meio  da  Portaria

3.103, de 29 de abril de 1987, com publicação no Diário Oficial da união em 30 de

abril do citado ano.

Atualmente, são vinte e quatro sindicatos que, por sua vez, estão associados

à Federação Nacional das Secretárias e Secretários – FENASSEC. 

A FENASSEC foi criada em 31 de agosto de 1988 em Curitiba - PR. É uma

entidade  sindical  de  segundo  grau,  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,

representativa  da  categoria  secretarial  em todo  o  território  nacional.  Legalmente

reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 07 de março de 1990, é constituída para



fins  de  estudo,  coordenação,  proteção,  defesa  e  orientação  geral  e  legal  da

categoria profissional diferenciada das secretárias e secretários. Tem sede e foro no

Distrito  Federal  em Brasília  e,  tem como uma de  suas  grandes  e  antiga  luta  a

criação do  Conselho de  Secretariado o  que  garantirá  a  defesa de prerrogativas

profissionais indispensáveis à categoria e de maior espaço no mercado de trabalho

além de melhoria salarial. (CRIAÇÃO, 2014)

Destaque  também  deve  ser  dado  ao  Código  de  Ética  da  profissão  de

Secretariado publicado no Diário Oficial da União de 7 de julho de 1989 e um dos

instrumentos básicos para o direcionamento correto da  atuação dos profissionais

dessa categoria. Segundo Medeiros e Hernandes (2003, p.46) a “ética profissional é

o conjunto de princípios que regem a conduta funcional de uma profissão e, suas

ideias básicas devem nortear o comportamento dos profissionais”.

3.2 O PROFISSIONAL TÉCNICO EM SECRETARIADO

Atribui-se aos escribas do antigo Egito a primazia no exercício da profissão de

secretário:

Constituiu uma classe muito importante, usufruindo com exclusividade da

oportunidade de carreira no serviço público, ou ainda, como administrador

de propriedades,  já  que  possuía amplos  conhecimentos  em matemática,

contabilidade,  processos  administrativos  gerais  e,  até  mesmo  em áreas

mais  específicas  como  agrimensura,  mecânica  e  desenho  arquitetônico

(SABINO e ROCHA, 2004, p.04).

Pela diversidade de conhecimentos, tal profissão poderia honrar a origem de

muitas outras da atualidade, mas uma das práticas dos Escribas define-se como,

particularmente,  ligada  ao  Secretariado:  a  assessoria  direta  ao  seu  superior,

principalmente na escrita (SABINO e ROCHA,  2004, p.09).

A mulher passa a atuar como secretária, de forma expressiva, na Europa e

nos Estados Unidos, a partir das duas grandes guerras mundiais. Com a escassez

de  mão  de  obra  masculina,  desviada  para  os  campos  de  batalha  e,  com uma

estrutura  industrial/empresarial  desenvolvida,  as  empresas  não  tiveram  outra

alternativa para manterem-se em funcionamento, senão a de utilizar a mão de obra

feminina, em todas as áreas (NATALENSE, 1993, p.08).



Como ressalta Sabino e Rocha (2004, p.10) tal fator estimulou a contratação

feminina e, o trabalho que, inicialmente, fora nas máquinas de tecelagem, foi aos

poucos ganhando os escritórios das fábricas. 

No Brasil, a função de secretariado associada à mulher dá-se com a chegada

das multinacionais a partir dos anos 1950. Na década de 1970, a secretária começa,

vagarosamente,  a  ser  vista  como um membro da gerência,  capaz de influenciar

decisões e pensamentos do executivo. 

Atualmente, a secretária é uma profissional que assessora chefias, transmite-

lhe informações e executa as tarefas que lhe são confiadas. “A competência de uma

secretária pode ser avaliada não somente por sua capacidade em lidar com papéis e

objetos  materiais,  mas  também  por  sua  habilidade  em  lidar  com  pessoas”

(MEDEIROS; HERNANDES, 2003, p.18).

3.3  O  MUNDO  DO  TRABALHO  E  O  PROFISSIONAL  TÉCNICO  EM

SECRETARIADO

O Técnico em Secretariado está relacionado na Classificação Brasileira de

Ocupações (CBO) do Ministério  do Trabalho e Emprego sob nº  3515-05 e suas

funções  encontram-se  descritas  na  Lei  nº  7377/85  (Art.5º)  que  regulamentou  a

profissão. 

São atribuições do Técnico em Secretariado:

I - organização e manutenção dos arquivos da 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.



Ainda  como  rotina  do  profissional  Técnico  em  Secretariado  destacam-se

outros aspectos, não menos importantes, que devem ser levados em consideração:

Atualização profissional constante, cuidado e esmero com o que faz, bom

senso nos julgamentos, visão de todo o trabalho, metodologia de execução

do trabalho, flexibilidade para enfocar a tarefa de diferente modos, espírito

de  iniciativa  e  criatividade  para  realizar  tarefas  novas  e  não  exigidas,

elaboração  de  um  plano  de  trabalho,  capacidade  para  adaptar-se  às

diversas situações,  eficiência na execução de suas tarefas,  esforço para

aprimoramento de tudo o que faz, discrição e respeito por tudo o que deve

ser  mantido  em  segredo,  capacidade  para  reconhecer  interesses  da

empresa, impessoalidade diante de situações subjetivas e inteligência para

respeitar a autoridade hierárquica (MEDEIROS; HERNANDES, 2003, p.32).

Entretanto, “autonomia, certa liberdade, poder de participação, personalidade

só  podem  se  alcançados  por  meio  de  vivência,  experiência,  trabalho,  contínuo

exercício de aprendizagem, além de bom senso, empatia e coerência” (GRION; PAZ,

2002, p.21). “Quem sempre se prepara, se necessário, pode até mudar de meio,

buscar o espaço ideal para poder ser criativo.  Os profissionais que se preocupam

com seu desenvolvimento estarão sempre à frente, protegidos pela competência”

(MANDELLI, 2001, p.174).

4. METODOLOGIA 

Trata-se  de  uma  pesquisa  classificada  como  qualitativa,  pois  tem  como

característica  a  obtenção  de  dados  descritivos  mediante  contato  direto  com  a

situação objeto de estudo, busca percepção e entendimento sobre a natureza geral

da questão pesquisada, neste caso o curso técnico em secretariado e o profissional

que  ele  forma.  Na  abordagem  qualitativa,  “o  pesquisador  interpreta  os  fatos,

procurando solução para o problema proposto” (SOARES, 2003, p.15). 

Conforme  Richardson  (1999,  p.80)  “os  estudos  que  empregam  uma

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema,

analisar  a  interação  de  certas  variáveis,  compreender  e  classificar  processos

dinâmicos  vividos  por  grupos  sociais,  contribuir  no  processo  de  mudança  de



determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento

das particularidades dos comportamentos dos indivíduos.” Neste caso, utilizando os

dados e informações coletados com a finalidade de proceder-se a uma análise a ser

divulgada, posteriormente, promovendo, desta forma, debate e reflexões acerca do

curso Técnico em Secretariado e seu papel na formação do profissional almejado

pelo mundo do trabalho.

Os  procedimentos  de  pesquisa  utilizados  foram questionários  e  entrevista

estruturada para  coleta  de  dados,  cuja  natureza descritiva,  pretende  analisar  as

características  do objeto  pesquisado.  Segundo Vergara  (2004,  p.47)  “a  pesquisa

descritiva não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora

sirva  de  base  para  tal  explicação”.  Trata-se  de  um  trabalho  classificado  como

pesquisa ação.

A pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é

concebida e realizada em estreita associação com uma  ação ou com a

resolução  de  um  problema  coletivo  e  no   qual  os  pesquisadores  e  os

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos

de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2003, p.43)

O estudo foi realizado no Colégio Estadual do Paraná em Curitiba tendo como

público-alvo  os  discentes  do  Curso  Técnico  em Secretariado  ofertado  na  forma

Subsequente ao Ensino Médio.

O desenvolvimento da pesquisa teve as seguintes estratégias de ação:

 Levantar expectativas do ingressante no Curso Técnico em Secretariado do

Colégio Estadual do Paraná comparando-as com o perfil esperado conforme

o Plano de Curso e as demandas do mundo do trabalho para o profissional

em Secretariado;

 Pesquisar os alunos da turma concluinte no segundo semestre de 2014, a fim

de colher informações sobre o atendimento de suas expectativas quando do

início do curso e o momento de conclusão;

 Identificar e contatar egressos do curso Técnico em Secretariado a fim de

colher  informações  acerca  das  contribuições  do  curso  em  relação  às

atividades  profissionais  desenvolvidas  e  empregabilidade,  sua  trajetória



profissional e seus casos de sucesso;

 Analisar,  divulgar  e  proporcionar  reflexão  acerca  do  curso  Técnico  em

Secretariado.

Acredita-se  que,  conhecendo-se  e  fazendo-se  conhecer  melhor  as

possibilidades  advindas  com  a  formação  proporcionada  pelo  curso  Técnico  em

Secretariado,  há  maiores  chances  de  torná-lo  mais  atraente  aos  estudantes  e

interessados,  que  procuram o  Colégio  Estadual  do  Paraná  a  fim  de  obter  uma

formação técnica.



5. APLICAÇÃO E SEUS RESULTADOS

O  ponto  de partida  da pesquisa  foi  o  de procurar  respostas à  inquietante

pergunta: “por que o curso Técnico em Secretariado exerce tão pouca atração para

alguém que busca uma formação profissional de nível médio”?

5.1 MAPEAMENTO DA OFERTA DO CURSO NO ESTADO DO PARANÁ

Após identificar, no sítio da Secretaria Estadual de Educação do Paraná,  os

colégios estaduais que ofertam o curso Técnico em Secretariado, contatou-se por

telefone cada um dos estabelecimentos a fim de obter informações sobre a situação

do curso para o segundo semestre de 2014. A maior parte dos colégios pesquisados

oferta  esse curso  na forma Subsequente  ao Ensino Médio  e  no turno da noite.

Foram  identificados  dezesseis  colégios  que   não  abriram  turma  para  início  no

segundo semestre de 2014 por não completarem os quarenta candidatos exigidos

pela SEED para abertura de nova turma (Apêndice A).



5.2 MAPEAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO

Nessa etapa, procurou-se identificar de que maneiras o mercado de trabalho

percebe  a  profissão  de  Secretariado,  mapeando  em  jornais  e/ou  sites  de

Recrutamento e Seleção de Pessoal  ofertas de vagas pelas empresas.

Conforme exemplos  elencados no Quadro  1  e  nas Figuras  1  e  2,  alguns

empregadores,  muitas vezes,  apenas deduzem as atribuições do profissional  em

Secretariado,  chegando  mesmo  a  desconhecer  que  se  trata  de  uma  profissão

regulamentada, deparando-se, portanto, com dificuldades na hora do recrutamento.

OFERTAS DE EMPREGO EM

SECRETARIADO

FONTE OBSERVAÇÕES

Jornal Só Empregos
Edição de 02/ago./2014

Os  conhecimentos  exigidos
incluem informática, disciplina do
currículo  do  curso  Técnico  em
Secretariado.

Jornal Gazeta do Povo
Edição de 06/jul./2014

O anunciante não distingue uma
das  funções  do  profissional  de
Secretariado,  confundindo
recepcionista  (função)  com  a
profissão Secretária.

Jornal Gazeta do Povo
Edição de 13/jul./2014

O anunciante não distingue uma
das  funções  do  profissional  de
Secretariado,  confundindo
recepcionista  (função)  com  a
profissão Secretária.

Quadro 1 – Anúncios solicitando secretarias



Figura 2 -  Assistente de Diretoria ou Secretária?
Fonte: www.curriculum.com.br – Acesso em 10/ago./2014

Figura 3 – Secretária, mas e a formação Técnica? 
Fonte: www.curriculum.com.br – Acesso em 10/ago./2014

http://www.curriculum.com.br/
http://www.curriculum.com.br/


O  anunciante  da  figura  1  “Assistente  de  Diretoria  ou  Secretária?” requer

formação em Secretariado Técnico ou cursando Superior,  porém nomina a vaga

como Assistente de Diretoria. 

Quanto ao anunciante da figura 2 “Secretária, mas e a formação Técnica?”

esse  descreve, com detalhes, atribuições do Profissional de Secretariado em nível

técnico, no entanto, exige apenas a formação de Ensino Médio.

Ambos  os  empregadores  demonstram   desconhecimento  quanto  à

regulamentação da profissão de Secretariado, ou seja,  a necessidade de formação

específica para exercício da profissão de Secretariado.

5.3 PÚBLICO-ALVO E AÇÕES INICIAIS

Buscou-se  levantar  expectativas,  tanto  do  estudante  que  chega  ao  Curso

como dos concluintes e egressos, relativas ao próprio Curso, à formação que ele

proporciona e como o Mundo do Trabalho o recebe após a conclusão.

No Colégio Estadual do Paraná, o curso Técnico em Secretariado é ofertado

na forma Subsequente ao Ensino Médio,  com período letivo semestral,  no turno

noite  e,  nos últimos cinco anos abrem-se quarenta  vagas para  ingresso a  cada

semestre letivo. Entrevistou-se esses alunos obtendo um panorama do curso por

intermédio de suas expectativas ao ingressar e, o alcance dessas expectativas ao

concluir o curso. 

Tomou-se  como público-alvo  para  a  pesquisa:  uma turma ingressante  em

julho/ 2014 e uma turma concluinte, também em julho/2014; repetindo-se a ação em

outras duas turmas: ingressantes em ago/2015 e concluintes em jul/2015; e ainda

um conjunto de egressos do Curso.

Entre  os  alunos  da  turma  ingressante  vinte  e  oito  responderam  ao

Questionário.  Foi  um público  bastante  receptivo  em conversar  acerca  do  curso.

Muitos mal sabiam das características da profissão de Secretariado, estando, num

primeiro  momento,  apenas  interessados  em  um  curso  de  nível  técnico,  que

proporcionasse formação rápida (o tempo de duração do curso -  dois semestres

letivos- foi importante para a escolha de alguns candidatos). 



Em julho de 2014 dezenove alunas concluíram o curso. Quanto à ação de

aplicar  um Questionário  a esse público,  foi  organizado um evento  e o grupo foi

convidado a retornar ao Colégio. Organizou-se uma recepção no dia 26 de setembro

de 2014, quando pensou-se, que convidado-os a retornarem ao colégio com o apelo

de rever a escola e os professores, facilitaria o processo de entrevista. No entanto,

esse objetivo não foi alcançado, pois apenas uma aluna compareceu; motivo pelo

qual foi previsto um segundo momento de entrevista aos concluintes.  As figuras 3 e

4  mostram,  respectivamente  o  coquetel  para  recepção  das  alunas  e  o  Convite

enviado a cada uma delas.

Figura  3  –  Coquetel  para  recepção
concluintes/2014
Fonte: A Autora

Figura  4  –  Convite  para  recepção
concluintes/2014
Fonte: A Autora

Em   2015,  organizou-se  uma  nova  aplicação  de  Questionários  aos

ingressantes em 1º de agosto e aos concluintes em 29 de julho.

Mais  uma  vez  a  devolução  das  respostas  foi  mais  efetiva  por  parte  dos

ingressantes, dos 39 distribuídos, obteve-se vinte e oito Questionários respondidos;

enquanto que,  de 14 concluintes, seis retornaram respostas.



5.4 O EVENTO

No dia 30 de setembro de 2015, Dia do Profissional de Secretariado e, em

comemoração  aos  30  Anos  de  Regulamentação  da  Profissão  de  Técnico  em

Secretariado, organizou-se um Evento cuja proposta foi de ser um momento em que

se  teriam:  os  recém ingressantes,  os  estudantes  do  segundo  período  e  alguns

egressos do Curso.  As figuras 5 a 8 referem-se a materiais confeccionados para

chamadas e divulgação desse evento.



Figura 5 – Faixa alusiva ao Dia do Profissional de Secretariado
Fonte: A Autora

Figura 6 – Adesivo alusivo aos 30 Anos da Lei de Regulamentação da Profissão de Secretariado
Fonte: A Autora



  

Figuras 7 e 8 – Frente e Verso do Folheto de divulgação do curso Técnico em Secretariado
Fonte: A Autora



Registrou-se as presenças de quatro egressas de anos aleatórios, que foram

recepcionadas e arguidas, num evento Mesa-redonda (Figura 9), pelas duas turmas

em curso. Os temas tratados foram relacionados às expectativas dessas alunas em

relação  ao  trabalho  para  o  qual  se  direcionaram,  à  continuidade  de  estudos  e

formação de uma carreira proporcionadas pelo curso Técnico em Secretariado.

  

  
Figura 9 – Mesa-redonda com Egressas do 
curso Técnico em Secretariado
Fonte: A Autora



Ainda com o objetivo de promover o debate acerca do Curso e buscando a

interação de todos os  envolvidos com o Técnico  em Secretariado,  criou-se uma

Comunidade  no  Facebook  “Secretariado-CEP”  na  qual  podem  ser  postados

materiais de interesse dos Alunos e Professores.

Figura 10 – Comunidade criada no Facebook – SECRETARIADO CEP
Fonte: A Autora



5.5 RESULTADOS E INFERÊNCIAS

A pesquisa ação permitiu uma aproximação do objeto a ser observado sem,

no entanto, influenciar nos resultados. 

Cada momento de aplicação de Questionários foi precedido de um bate papo

ou evento, que possibilitasse obtenção de respostas o mais espontâneas possíveis.

O universo total de ingressantes respondentes foi  de 53 (cinquenta e três)

alunos, enquanto o de concluintes foi de 7 (sete) e o de egressos 4 (quatro), num

total de 64 participantes.

Entre  o  total  de  alunos  pesquisados  62  são  do  gênero  feminino  e  dois

masculino. 

Nas questões gerais referentes à idade e condição de emprego atual (com

registro em carteira) o perfil se assemelha com 65% contando de 17 a 27 anos de

idade e 68% trabalhando com carteira assinada.

Nos  aspectos  relacionados  à  profissão  de  Secretariado,  do  grupo  de

ingressantes,  32%  trabalha  ou  já  trabalhou  como  Secretária,  mesmo  sem  a

formação  específica  e,   24%  desconhecia  ser  o  Técnico  em  Secretariado  uma

profissão regulamentada e que exige registro profissional.

Para os mesmos aspectos, no grupo concluintes, 100% trabalha com carteira

assinada e 32% já na profissão de Secretariado. Ao mesmo tempo, 100% respondeu

conhecer  pessoas  que  trabalham  como  Secretária  sem  possuir  a  formação

específica.

Perguntados sobre qual  ser  o maior motivo para ingressar no Técnico em

Secretariado  no  Colégio  Estadual  do  Paraná,  52% respondeu  ser  'adquirir  uma

formação  técnica',  seguido  de  'aumentar  a  eficiência  profissional'  e  'estudar  no

Colégio Estadual do Paraná' ambos com 20% das respostas. Oito por cento (8%)

espera obter uma promoção na carreira.

Um dado a se considerar com atenção diz respeito às expectativas quanto ao

curso ao se iniciar: 92% sinalizou como 'alta' a expectativa em relação ao mesmo,

enquanto 68% procurou conhecer o Plano de Curso que cursaria antes de efetuar a



matrícula, o que demonstra expectativas pouco fundamentadas, ou seja, esperam

algo, que talvez o Curso não ofereça.

Quanto ao público concluinte, no quesito expectativas atendidas em relação

ao  curso,  67%  respondeu  que  foram  atendidas  em  parte,  por  outro  lado,  84%

considerou que a carga horária  do curso foi  curta  para  todo o  conteúdo.  Essas

respostam podem levar a inferências tais como, faltou tempo para aprofundar alguns

conceitos, conteúdos e técnicas.

Questionados  se  prosseguiriam  os  estudos  cursando  uma  graduação  em

Secretariado  Executivo,  84%  respondeu  que  não  cursaria.  Sendo  que,  um  dos

motivos alegados foi ser essa uma profissão mal remunerada.

As respostas recebidas do grupo de egressos apontam: 100% não está na

área  da  formação  técnica  em Secretariado,  porém continuam em profissões  de

Gestão  e  Negócios  como:  Contabilidade,  Logística  e  Administração,  com  todas

havendo cursado uma graduação.

Aos grupos de concluintes e egressos foi feita uma pergunta bastante direta:

'em algum momento do curso, você pensou em desistir? Por que não desistiu'? 90%

respondeu  que  sim;  pensou  em  desistir.  Duas  respostas  foram  atribuídas  a

incentivos, quer de professores, quer de colegas de classe que os fizeram concluir.

Cem por cento (100%) dos egressos consideram valiosos os conhecimentos e

a experiência adquiridos com a formação técnica em Secretariado. 



6.  CONTRIBUIÇÕES  DOS  PROFESSORES  DO  GRUPO  DE  TRABALHO  EM

REDE - GTR

Em 31 de agosto de 2015, iniciou-se o Grupo de Trabalho em Rede – GTR

tendo como Tutores os Professores do PDE/2014.

Levado  para  o  Grupo,  os  estudos  referentes  ao  Projeto  “Técnico  em

Secretariado: o curso, a formação, o profissional e o mundo do trabalho” entrou em

debate propiciando reflexões valiosas acerca da realidade em diferentes colégios

estaduais do Paraná, que ofertam ou que já ofertaram o curso em referência.

Possibilitou-se, com isso, o conhecimento de como se encontra, atualmente, a

situação dessa oferta e o que tem sido feito a fim de que haja um resgate do curso

e, que este reassuma seu papel de formar Secretários e Secretárias necessários no

mundo do trabalho.

Contribuições  foram trazidas  ao  Grupo,  pelos  participantes,  havendo  uma

troca  de  ideias  e  experiências  significativas  e  algumas  constatações  que,

seguramente, continuarão provocando debates e reflexões:

“Novos Paradigmas para o Curso em Secretariado Técnico
por Professor Cursista 1 - segunda, 5 Out 2015, 22:19”

“O Colégio onde ministro aulas, já ofertou o Curso Técnico em Secretariado,

e de acordo com os registros, pode-se inferir que alguns motivos pelos quais o curso

não é mais ofertado em nossa comunidade, são em certa medida, idênticos aos

observados na escola da professora Marcia, guardadas as proporções.

A proposta apresentada traz à tona uma discussão que eu penso já deveria ter sido

feita, e que seguramente reacenderá outras questões acerca dos problemas que

envolvem o Curso Técnico em Secretariado. Além de envolver os profissionais da

área nessa discussão, possibilita que estes possam, através de sua vivência e ou

experiência,  apontar  encaminhamentos  para  melhoria  do  projeto  de  intervenção

pedagógica. 

De qualquer forma, penso que uma proposição válida seria que a ideia que

prevalece  como  identidade  do  Curso  Técnico  em  Secretariado  fosse  reforçada,

como algo que está para além de uma formação bancária.”



“Novo Perfil dos Profissionais Técnicos 
por Professor Cursista 2 - domingo, 1 Nov 2015, 18:58”

“Atualmente não atuo como professora do Curso Técnico em Secretariado,

mas  no  Integrado  de  Administração  e  Graduação  de  Secretariado  Executivo  e

ambos passam pelo problema de evasão e de abertura de turmas. O Colégio do

qual eu lecionava, não oferta mais o Curso Técnico em Secretariado. O projeto da

Profª Márcia, traz em seu contexto, pontos importantes que são relevantes, entre

eles a que a formação de "profissionais que busquem o aprendizado permanente e

que possam inserir-se nas novas condições de ocupação". (Plano do Curso pela

SEED)

O mercado de trabalho necessita de profissionais técnicos, que desenvolvam

atividades críticas, que saibam utilizar as tecnologias e seus aplicativos, que tenham

postura  ética  e  comprometimento.  O  projeto  apresentado,  contempla  este  novo

perfil,  de  profissionais  técnicos  atualizados.  A  aplicação  do  projeto  nos

estabelecimentos  de  ensino  que  ofertam  o  Curso  Técnico  em  Secretariado,

possibilita que os profissionais docentes conheçam o perfil dos alunos ingressos e

egressos do curso, favorecendo uma intervenção pedagógica que vá ao encontro da

realidade do mundo do trabalho globalizado.”

“Intervenções e ações
por Professor Cursista 3 - quinta, 8 Out 2015, 15:18”

“Atuo no  Colégio  Estadual  Paraná  EFP de Loanda e  NRE de  Loanda.  O curso

Técnico em Secretariado é ofertado desde 2009, mas nem todo o ano conseguiu

abrir  novas  turmas,  pois  também temos outros  cursos Técnicos como Recursos

Humanos  e  Informática,  pois  tentamos  fazer  rodízios.  Mas  mesmo  assim  nós

professores nos reunimos para discutir novas ideias e tentar melhorar, inclusive nas

semanas  pedagógicas,  pedimos  um  espaço  para  nos  organizar  e  repassar

informações.

Infelizmente este ano de 2015 não conseguimos abrir turma, devido à baixa

procura,  mas  mesmo  assim  a  equipe  (coordenação,  direção  professores,

pedagógico) do colégio se mantêm prestativos para tentarmos novamente. E neste

GTR,  acredito  que  vou  ter  muitas  informações  relevantes  para  auxiliar  neste

processo, pois visões diferentes nos mostram horizontes diferentes.”



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar-se as atividades e estudos, acerca do objeto a ser pesquisado, a fim

de se obter propostas e argumentos que possibilitassem o alcance do maior objetivo

do estudo,  como seja:  proporcionar  reflexão e debate  acerca das oportunidades

advindas com uma formação técnica em Secretariado, tinha-se em mente, uma forte

percepção relativa ao curso Técnico em Secretariado; aquela de que o  curso  não

se apresenta como opção atraente a quem busca uma formação técnica. Responder

a este questionamento tem-se mostrado imprescindível para  a promoção de  um

curso  que  realmente,  forme  um  profissional   preparado  para  fazer  frente  às

exigências das organizações globalizadas e da sociedade atual. 

Procedeu-se a uma  pesquisa acerca  da oferta de cursos técnicos, nas duas

últimas décadas. Constatou-se que na década de 1990, há uma ruptura dessa oferta

pela  rede pública  em todos os  estados da  federação,  mantendo-se  apenas  nos

CEFETs e escolas particulares.

Uma retomada vem a se dar  no ano de 2003 quando,  especialmente,  no

Paraná, encontra-se um retorno significativo de cursos da Educação Profissional,

entre eles o Técnico em Secretariado do Colégio Estadual do Paraná.

Tomando-se por base os últimos cinco anos, o quadro que se apresenta em

relação a esse Curso, é de baixa procura o que se reflete na formação de turmas

-apenas uma turma com 40 alunos a cada semestre. Nessas turmas, verifica-se alto

índice de abando e desistência e, por consequência, poucos concluintes. 

Por meio de questionários e entrevistas o objetivo foi de obter-se informações

que proporcionassem um olhar mais otimista em relação ao Curso, à formação que

ele propõe e o Profissional ambicionado pelas Organizações.

Criou-se  momentos  específicos,  em  forma  de  Eventos  a  fim  de  reunir

discentes que respondessem aos questionamentos propostos. 

Em se tratando do grupo de Egressos do Curso, a fim de cumprir um dos

objetivos do Projeto, contatou-se estudantes que foram convidados a retornarem ao

Colégio para um bate papo sobre suas experiências após a conclusão do Curso.

Quatro egressas aceitaram o convite e, no Evento alusivo ao Dia do Profissional de



Secretariado,  organizou-se  uma  Mesa-redonda  reunindo-se  as  duas  turmas

cursantes. Foi um momento considerado, pelas alunas do Secretariado, de elevada

importância  como  momento  de  conhecer  melhor  o  Curso  e  seu  papel  tanto  na

formação técnica como no que o mercado de trabalho espera do Profissional de

Secretariado.

A  cooperação  na  pesquisa  se  deu  mais  efetivamente  por  parte  dos

ingressantes,  bem  dispostos  a  externarem  suas  expectativas  em  relação  ao

Secretariado.  No  total  e  em  dois  momentos,  obteve-se  64  questionários

respondidos. 

No grupo de ingressantes obteve-se demonstrações claras de alta expectativa

em relação ao Curso e à área de Secretariado, ao mesmo tempo em que no grupo

de concluintes,  perguntadas se as expectativas iniciais  haviam sido atendidas,  a

maioria  respondeu  “foram  atendidas  em  parte”.  Uma  das  justificativas  a  essa

resposta  foi  “pouco  tempo  para  muito  conteúdo”.  Note-se  que,  em  resposta  à

pergunta “Você procurou conhecer o Plano de Curso do Técnico em Secretariado?”

32% respondeu que “não”, dando mostras de que, grande parte dos ingressantes

desconhecem o curso antes de se matricularem.

Nos aspectos relacionados à profissão de Secretariado,  32% trabalha ou já

trabalhou como Secretária, mesmo sem a formação específica e,  24% desconhecia

ser o Técnico em Secretariado uma profissão regulamentada e que exige registro

profissional. 

Algumas inferências são possíveis pelas respostas obtidas tais como: “faltam

informações, aos empregadores, relativas à profissão de Secretariado  na hora da

contratação de secretárias(os)?” assim como “Faltam aos profissionais que atuam

sem  a  devida  formação,  informações  acerca  da  necessidade  de  Registro

Profissional para se atuar como Secretária(o)?”

Quanto  ao grupo das Egressas que participaram da Mesa-redonda,  todas

cursaram faculdade e, nenhuma em Secretariado Executivo. Dentre elas, nenhuma

atua como Secretária, porém afirmaram que, os conhecimentos obtidos com essa

formação são valiosos, independente da área nas quais foram trabalhar.



No  âmbito  desse  estudo,  deve-se  considerar  a  possibilidade  de

prosseguimento do processo de investigação, reflexão e debate, sempre objetivando

tornar  o  curso  Técnico  em  Secretariado  um  importante  instrumento  de

profissionalização de um público que busca formação e outro que tem uma demanda

dessa  profissão,  acredita-se  que,  isso  só  será  efetivo  conhecendo-se,

profundamente, o que a escola oferta e pode melhorar.
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APÊNDICE A

COLÉGIOS ESTADUAIS QUE OFERTAM O CURSO
TÉCNICO EM SECRETARIADO  PARANÁ - 2014

MODALIDADE, FORMA E
TURNO DE OFERTA

REDE
PÚBLICA

(24)

Não
abrirão
turma
no 2º
sem.
2014

CIDADE ESCOLA

ARAUCÁRIA C.E. Profº Julio Szymanski Presencial-Subsequente-Noite x

BANDEIRANTES C.E. Mailon Medeiros Presencial-Subsequente-Noite x x

CAMPINA DA
LAGOA

CE Campina da Lagoa Presencial-Subsequente-Noite x x

CASCAVEL
C.E. Profº Francisco Lima da Silva Presencial – Integrado e Proeja x

CE Pde. Carmelo Perrone Presencial-Subsequente-Noite x

CORNÉLIO
PROCÓPIO

C.E. André Seugling Presencial-Subsequente-Noite x

CURITIBA

CE Profa. Maria Aguiar Teixeira Presencial-Subsequente-Noite x x

CE Paraná Presencial-Subsequente-Noite x

CE Prof. Guido Strauber Presencial-Subsequente-Noite x x

CE Pedro Macedo Presencial-Integrado-Manhã x

CE Rio Branco Presencial-Integrado-Manhã x

FOZ DO IGUAÇU CE Ulysses Guimarães Presencial-Subsequente-Noite x x

GUARAPUAVA C.E. Francisco Carneiro Martins Presencial-Subsequente-Noite x x

IBAITI CE Aldo Dallago Presencial-Subsequente-Noite x x

IVAIPORÃ C.E. Barboza Ferraz Presencial-Subsequente-Noite x

LAPA C.E. São José Presencial-Subsequente-Noite x x

LOANDA CE Paraná Presencial-Subsequente-Noite x x

LONDRINA C.E. Vicente Rijo Presencial-Subsequente-Noite x x

PARANAGUÁ C.E. José Bonifácio Presencial-Subsequente-Noite x x

PONTA GROSSA CE Regente Feijó
Presencial-Subsequente e 
Integrado-Manhã-Noite

x x

PORECATU C.E. Malvino de Oliveira Presencial-Subsequente-Noite x x

TELEMÂCO
BORBA

CE Jardim Alegre Presencial-Subsequente-Noite x x

UMUARAMA C.E. Ver José Balan Presencial-Subsequente-Noite x x

Quadro 1 – Colégios que ofertam o curso Técnico em Secretariado no Paraná - 2014


