
A OMS sugere que a qualidade de vida reflita a percepção dos 
indivíduos de que suas necessidades estão sendo satisfeitas 
ou, ainda, que lhes estão sendo negadas oportunidades de al-
cançar a felicidade e a autorrealização, com independência de seu 

estado de saúde físico ou das condições sociais e econômicas. No passado 
o profissional era um mero colaborador para a organização, que garantia 
seu sustento, independente de seu desempenho profissional, atualmente 
a organização deve ser vista como o meio do profissional transformar suas 
competências em valores, mas isso só é possível quando existe uma con-
cientização pela qualidade que cada aspecto tem em sua vida e trabalho. 
Este trabalho origina-se da inserção da autora como Secretária do Progra-
ma de Pós-Graduação, Mestrado Ensino em Ciências da Saúde, modali-
dade Profissional do CEDESS, órgão de natureza cientifica da UNIFESP, 
desenvolvendo atividades no âmbito técnico de suporte e apoio ao ensino, 
pesquisa e extensão. A partir de 2010, o referido Programa implementou 
um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde para fortalecer, expandir e 
qualificar a atenção básica como estratégia central do re-ordenamento do 
sistema de saúde, considerando estratégico o desenvolvimento da força 
de trabalho, assumindo assim, a formação, em nível stricto-sensu, moda-
lidade Mestrado Profissional, de professores universitários e profissionais 
da rede de serviços que trabalham com alunos da graduação no âmbito da 
atenção básica à saúde – MESTRADO PROFISSIONAL DA REGIÃO NORTE.

OBJETIVO
Revisitar as propostas relativas ao trabalho da(o) Secretária(o) no contexto 
universitário, discutindo-o sob a ótica das interações com professores, estu-
dantes e, particularmente, com os egressos.

METODOLOGIA
A equipe de trabalho foi:1 Coordenador Geral do Projeto; 1 Coordenador do 
Programa de Mestrado do CEDESS; 15 docentes; 1 técnico em TI; 1 técnico 
em Letras e Licenciatura Plena; 1 técnico em Pedagogia e Licenciatura Plena 
(Secretária e autora deste trabalho) e 6 Tutores, além dos 34 alunos do MP-
Norte. As aulas foram realizadas nas 7 capitais dos estados que compõem a 
Região Norte do país: Rio Branco; Macapá; Manaus; Belém; Porto Velho; Boa 
Vista e Palmas. Participação presencial das Reuniões Pedagógicas e de Plane-
jamento, e das aulas inaugural e de encerramento do MP-Norte em Manaus, 
com a equipe; fazer-me presente no cotidiano dos alunos, dando suporte, 
nas aulas presenciais, pelo ambiente Moodle, em EAD, ou através de e-mail.

CONSIDERAÇÕES
Uma atuação que coordene competência, criatividade, autoria, coope-ração 
e dinamismo, exige, também, considerar conceitos, campos de a-tuação em 
ambientes de trabalho que ampliem a compreensão do que compõe o tra-
balho de uma Secretária que esteja coadunada com as demandas acadêmicas.
Identifica-se assim, potencialidades importantes para a atuação da Secretária 
no âmbito da Pesquisa e Extensão, participando no desenvolvimento de pro-
jetos coletivos, seja apoiando eventos científicos (Palestras, Seminários, Cur-
sos, etc.), seja investindo em atualização constante de novos conhecimentos.

Olhar para o trabalho da Secretária implica na valorização de relações in-
terpessoais com alunos, professores, gestores, funcionários e toda a comu-
nidade acadêmica pautadas no conhecimento das especificidades que mar-
cam o trabalho acadêmico, na ética de conduzir e participar na superação 
de situações de conflito, no envolvimento humano dos sujeitos presentes 
no cotidiano institucional.
A construção de uma cultura organizacional que abarque o desafio de in-
vestir em um novo perfil e, também, em novos espaços de trabalhos parece 
fazer eco com a perspectiva interdisciplinar. O profissional deve ser um 
administrador de sua vida/carreira, aplicando em si toda qualidade que as 
organizações procuram aplicar a seus produtos e serviços para exceder as 
expectativas do mercado.
As (os) secretárias(os) que ter essa visão são profissionais que vivem em 
busca de aprendizado continuo e valorizam a capacitação e a qualidade 
na vida e do trabalho. São profissionais que se sentem como investidores, 
sabendo que obterão resultados se a organização onde investiram sua vida 
e seu trabalho tiver sucesso.
Os profissionais de Secretariado têm entre outras competências as com-
petências humanas, que são as responsáveis pelo trabalho com pessoas, 
capacidade de entendê-las, motiva-las e lidera-las.
Participar desse projeto foi um convite a Secretária, sair de sua zona de 
conforto da rotina dos serviços administrativos e burocráticos e aventurar-
se num desafio inovador; espera-se com isso uma contribuição no sentido 
de construir atuações que visem proporcionar uma qualidade de vida no 
papel da(o) Secretária(o). Como parte desse trabalho foi construído um 
instrumento de avaliação que visará o Monitoramento dos Egressos do Mestrado.
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Fig. 1 - Mapa do Brasil (Região Norte em destaque)


