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A profissão de Secretariado Executivo tem superado desafios ao longo dos tempos. Um dos 

fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento foi a implementação de cursos 

superiores na área. Este trabalho tem objetivo investigar a evolução do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará e sua contribuição para a profissão. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, de cunho qualitativo. Inicialmente, realizou-

se uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa documental por meio de registros 

específicos da Universidade Federal do Ceará, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dos 

resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e da análise da contribuição do 

Sindicato das Secretárias do Estado do Ceará.  A análise dos dados demonstrou que o curso 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, foi fruto da ação assertiva do 

Sindicato das Secretárias do Estado do Ceará, reflexo da conjuntura econômica cearense, que 

na época, passava por ações governamentais de incentivo a industrialização e de 

investimentos privado em capital físico exigindo uma força de trabalho mais qualificada. 

Outros fatores importantes para o seu desenvolvimento foram: a obtenção do conceito  

máximo obtido no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, em 2006; a efetivação nos 

quadros da Universidade dos primeiros docentes com formação em Secretariado.  

Atualmente, a Universidade oferece o curso de especialização em Assessoria Executiva e 

Gestão Pública e Privada, o primeiro na área no Ceará. Conclui-se, portanto, que o 

desenvolvimento qualitativo do curso possibilita ao profissional de Secretariado cearense uma 

formação sólida e contínua. 
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