Editorial
A pesquisa e a produção do conhecimento secretarial têm sido foco em discussões
e encontros da categoria, visto que a formação superior em Secretariado Executivo
existe há mais de quarenta anos, sendo oferecida em todo país, mesmo assim a
pesquisa é incipiente.
O curso de Secretariado Executivo da Universidade de Passo Fundo, existente
desde 1995, busca disseminar a importância da pesquisa na formação superior, por
isso realiza algumas ações, tais como:
• manutenção e qualificação desse periódico - Secretariado Executivo em Revist@
–, ISSN 1809-2802, criado em 2005, com edições anuais;
• oferta de curso lato sensu desde 2004, oportunizando a formação continuada
dos secretários executivos e a realização de pesquisa específicas do campo
secretarial;
• manutenção do Grupo de Estudos em Secretariado Executivo (Geseb), cadastrado no CNPq em 2007. No âmbito do grupo são desenvolvidos projetos de
pesquisa envolvendo alunos e professores da graduação e pós-graduação;
• discussão sobre a pesquisa secretarial em disciplinas específicas da grade curricular, incentivando o aluno da graduação à iniciação científica e à elaboração
de textos para apresentação em eventos.
Além dessas ações, em 2011, o curso sediou o 2º Encontro Nacional Acadêmico
de Secretariado (2º Enasec) e elegeu como temática principal do evento a pesquisa
com o tema “A evolução da profissão por meio da pesquisa”, cuja finalidade foi oportunizar aos acadêmicos, professores, pesquisadores e coordenadores dos cursos de
Secretariado Executivo do país espaço para debater questões pertinentes ao mundo
acadêmico e também profissional da área secretarial, envolvendo problemáticas
como a produção e o fortalecimento do conhecimento científico.
O 2º ENASEC possibilitou um avanço significativo na pesquisa secretarial pelos
debates gerados entre os mais de 300 participantes, pela socialização e divulgação
de 69 trabalhos científicos (entre completos e resumos expandidos) desenvolvidos
por estudantes e professores das diversas Instituições de Ensino do país e, ainda,
pela concretização da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Secretariado – SBSEC.
Vislumbrando a pesquisa como norte para o crescimento e fortalecimento da
área secretarial, o periódico Secretariado Executivo em Revist@, em sua sétima
edição, contempla artigos que foram apresentados no 2º ENASEC e outros submetidos ao periódico, todos com relevância acadêmica que foram agrupados em três
eixos temáticos:
• profissão secretarial e mercado de trabalho;
• métodos de pesquisas para estudos secretariais;
• línguas portuguesa e estrangeira no trabalho secretarial.

Os textos selecionados para publicação diferenciam-se por apresentar estudos
relacionados à área secretarial, enfatizando a atuação, o mercado de trabalho, a
gestão secretarial, a formação, a docência e, especialmente, por priorizar a pesquisa,
a análise e a disseminação dos resultados.
Os estudos apresentados por acadêmicos e docentes da área secretarial de todo
o país, indiscutivelmente, contribuirão sobremaneira para o desenvolvimento e
aprimoramento da pesquisa na área, e em um futuro próximo não falaremos mais
que a pesquisa secretarial é incipiente!
Gostaríamos de finalizar agradecendo aos autores pelos artigos enviados e convidar nossos colegas a visitarem os sites www.upf.br/secretariado e www.upf.br/seer,
e submeterem seus trabalhos à nossa revista. Também informar que, no processo
de qualificação, o periódico foi inserido, em 2010, no Seer (Sistema de Editoração
Eletrônico de Revistas) do Ibict.
Um agradecimento especial aos avaliadores pelo trabalho sério e competente.
Desejamos que os conteúdos contribuam e instiguem os debates acadêmicos, tão
relevantes para a construção do conhecimento, e que todos tenham uma excelente
leitura!
Josete Alzira Passamani Stocco
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