
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Jornada em Secretariado:

Formação e Mercado
• LOCAL: UFSC - Auditório Teixeirão - CTC.

• PERÍODO: 01 e 02 de outubro de 2014.

• HORÁRIO: 19h às 22h.

OBJETIVOS:

•Comemorar o Dia do Profissional de Secretariado 

•Contribuir para a consolidação da identidade do curso de Secretariado Executivo para a 
comunidade interna e externa a instituição;

•Promover discussões acerca dos desafios e das oportunidades da área de Secretariado;

•Integrar docentes, discentes e profissionais.

PÚBLICO ALVO:

•Estudantes de Secretariado; 

•Empresários; 

•Profissionais atuantes da área de Secretariado;

•Entidades da Categoria de Secretariado;

•Comunidade regional e geral.

AÇÃO SOCIAL:

•Para ingressar no evento, os participantes deverão fazer a doação de um pacote de fraldas
descartáveis (infantil ou geriátrica), que posteriormente serão encaminhadas para a SERTE,
entidade que abriga idosos e crianças. O participante que por ventura esquecer de trazer a
doação, será cobrado o valor de R$ 25,00 que, posteriormente será revertido em pacotes de
fraldas pelos organizadores do evento, para compor a quantidade de pacotes que serão
doados à instituição beneficiária.



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO:

•18h30min - Recepção dos participantes

•19h – Abertura oficial do evento

•19h30min - Palestra com a consultora e escritora Bete D’Elia                      
- Excelência no Secretariado

•20h20min - Perguntas da plateia

•21h – Lançamento do Livro “Excelência no Secretariado”, sessão de 
autógrafos com a coordenadora da obra e os co-autores presentes.

• 21h30min - Coquetel de encerramento.

01/10/2014

•19h - Abertura e explanação das atividades

•19h15min – Mesa redonda: Empregabilidade: Competências e Habilidades 
Composição da mesa:

•Alexandre Daniel Scheidt - Egresso do Curso Secretariado Executivo USFC;

•Susana Thill – Secretária Executiva na Presidência da Eletrosul;

•Docente da UNIOESTE – Profº Dr. Raimundo Nonato Júnior;

•Luciano Flávio Andriani - a confirmar.

•21h – Encerramento do Debate e considerações.

•21h15min – Coquetel de encerramento

02/10/2014



 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO 
EVENTO:

• Profª Drª. Cibele Barsalini 
Martins

COORDENADORA DO 
CURSO DE SECRETARIADO 

EXECUTIVO - UFSC

• Profª Drª. Raquel Carolina 
Ferraz D’Ely

ALUNOS VOLUNTÁRIOS:

•Amira Pinheiro Aguiar e Silva

•Bruna Chupel

•Brunna Tolentino de Souza

•Cíntia Longen

•Daniel William Nery Jones

•Erick Correa de Oliveira

•Jamile da Silva Santos

•Jessica Ferreira

•Mayara Santos Alves

•Natalia Isabel Dominguez

•Patricia Evelin Oliveira de Souza

•Ray Joel Garcia

•Shayany Aline Padilha

•Taiane de Souza

PARCEIRO EXTERNO:

• Sindicato dos Profissionais de Secretariado no Estado de 
Santa Catarina - SINSESC

•Ana Maria Netto da Silva - Presidente

•Sandra Molinaro - Vice-Presidente

•Elizabeth Pugiski - Diretora Administrativo/Financeira


