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A profissão de docente do ensino superior exige dos profissionais uma 

formação que deve ir além das titulações de mestrado ou doutorado exigidas por lei. 

No caso dos professores do Curso de Secretariado Executivo não é diferente, pois 

este tipo de formação, por ser multidisciplinar, demanda por docentes qualificados 

em diversas áreas do conhecimento, capazes de desenvolverem nos discentes as 

habilidades técnicas exigidas pelas Diretrizes Curriculares do Curso. A busca por 

conhecer o perfil da formação dos docentes do curso de Secretariado Executivo no 

Brasil deu origem à presente pesquisa, sendo este o objetivo geral. Os objetivos 

específicos são: analisar a formação Stricto Sensu e Lato Sensu desses docentes; 

verificar os cursos de capacitação e atualização, na área de Secretariado, feitos 

pelos docentes e analisar a formação para docência no ensino superior. Para 

alcance dos objetivos, foi realizada uma revisão de literatura e uma pesquisa de 

campo por meio de análise de conteúdo. A pesquisa é descritiva, com conotação 

qualitativa e teve como universo os docentes de Secretariado Executivo das 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras, limitando-se à análise de uma amostra 

de 30 docentes. Com base nos resultados, verificou-se que há docentes 

preocupados com a formação, tanto no que diz respeito às exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), quanto às Diretrizes Curriculares do 

Curso de Secretariado Executivo. Os docentes são conscientes de que as titulações 

de mestre e doutor não são suficientes para a prática docente e, portanto, buscam 

formação pedagógica. 
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