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JOSÉ 

RODRIGO MENESES 

SANTOS

ANÁLISE DE IMAGENS E 

CONTEÚDOS DAS CAPAS DA 

REVISTA SECRETÁRIA EXECUTIVA 

DO ANO 2000

As capas de uma revista funcionam como uma vitrine com o 

objetivo de atrair o público. Com a evolução do perfil da 

profissão, as capas passaram a usar recursos semióticos 

direcionados para a categoria secretarial, por isso, torna-se 

importante compreender como este profissional era 

representado na década de 2000. Diante disso, este trabalho 

tem como objetivo geral conhecer como a (o) profissional de 

Secretariado era representado nas capas de uma revista 

específica para essa categoria nos anos 2000 à luz da 

semiótica (SANTAELLA, 1985-2008) e da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011). Em relação aos procedimentos 

metodológicos, este estudo se caracteriza como descritivo, de 

abordagem qualitativa, tendo como amostra as 12 revistas do 

ano 2000. Os resultados encontrados mostraram a exclusão 

do homem no ofício, a falta de representatividade de pessoas 

negras, gordas, e mais velhas, e a utilização de manchetes 

com duplo sentido. Por fim, a partir dos resultados 

encontrados, podemos concluir que a questão da estética, 

gênero e da sensualização da(o) profissional é reproduzido 

constantemente pelos meios de comunicação, fomentando o 

estereótipo de que a profissão é considerada feminina. 

Palavras-chave: Secretariado. Representação. Capa de Revista. 

Semiótica. Análise de Conteúdo.

Dr. Thadeu Vinícius 

Souza Teles

Dr. Thadeu Vinícius Souza Teles, 

Dra. Silvia Regina Paverchi,  Dra. 

Nathália Carvalho Moreira
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DÉBORA PAES DOS 

SANTOS

AS COMPETÊNCIAS SECRETARIAIS 

NO GERENCIAMENTO DE 

ARQUIVOS: UM ESTUDO DE CASO 

NO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REDE OFICIAL DO 

ESTADO DE SERGIPE - SINTESE

 Este trabalho tem como objetivo verificar como são 

desempenhadas as competências secretariais na Gestão de 

Arquivos de uma entidade sindical sergipana. A pesquisa foi 

realizada no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica 

da Rede Oficial do Estados de Sergipe (SINTESE), com a 

funcionária responsável pela Gestão de Arquivos da secretaria 

geral da instituição. A pesquisa tem caráter qualitativo e 

descritivo. Na coleta e análise dos dados, utilizou-se o método 

estudo de caso, por meio de um questionário com perguntas 

abertas e fechadas, com o propósito de verificar como são 

aplicadas as competências secretarias no gerenciamento dos 

arquivos. Os resultados constataram que, o gerenciamento 

dos acervos é executado por profissionais que não possuem 

formação na área, e a ausência de conhecimento técnico 

inviabiliza o bom andamento de determinados processos 

arquivísticos. Contatou-se ainda que, a participação do 

conhecimento do (a) profissional de secretariado promoveria 

agilidade nos processos da gestão dos arquivos da instituição, 

de igual modo agilizaria o acesso às documentações, 

otimizaria a tomada de decisões para o alcance das metas 

organizacionais e seu principal propósito: a excelência na 

prestação de serviços aos filiados. Palavras-chave: Profissional 

Secretário. Gestão de Arquivo. Competências.

Dr. Thadeu Vinícius 

Souza Teles

Dr. Thadeu Vinícius Souza Teles, 

Dra. Silvia Regina Paverchi,  Dra. 

Flávia Lopes Pacheco
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meet.google.co
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FLAVIA PRIMO DOS 

SANTOS ESTEVAO

TRABALHO REMOTO E USO DAS 

TICS POR ESTAGIÁRIOS DE 

SECRETARIADO EXECUTIVO NO 

PERÍODO DE PANDEMIA (2020-

2021).

Dra. Silvia Regina 

Paverchi

Dra. Silvia Regina Paverchi, Me. 

Igor Gadioli Cavalcante, Dra. 

Rosimeri Ferraz Sabino

Nos termos da Portaria Nº 242 de 18 de Março de 2020, disponível em

http://secretariado.ufs.br/uploads/page_attach/path/11139/PORTARIA_N_242_de_18_de_Mar_o_de_2020.pdf
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