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N

este 2014, o SISERGS iniciou suas atividades com força total!

Em janeiro, a programação foi prestigiar a formatura da turma 2013/2 de Secretariado Executivo Trilíngue da
ULBRA-Canoas. Nos primeiros dias de março, a Diretoria já começou as visitas semestrais programadas às escolas e
universidades para apresentar o SISERGS e colocar-se à disposição para auxiliar e orientar os estudantes de
Secretariado.
No dia 19, a Diretora Núbia Martins com a colaboradora Taís de Oliveira representaram nosso Sindicato na aula inaugural da
ULBRA-Canoas, com a Vereadora Luiza Neves, que discorreu sobre o tema “Relações Públicas: mestre de cerimônia, cerimonial
e organização de eventos, destacando o papel do profissional em secretariado executivo”.
Já no dia21, a tarefa foi dar as boas-vindas à turma do curso Técnico em Secretariado na Escola Estadual Marechal
Mascarenhas de Moraes, em Cachoeirinha, apresentando o SISERGS e seu árduo trabalho em nome dos profissionais do RS.
Por último, o SISERGS promoveu o I Encontro dos Profissionais de Secretariado, em Canoas, no sábado, 22.
Todos esses eventos contaram com público expressivo, cada vez mais consciente da importância do trabalho desenvolvido por
este Sindicato.

Fonte: Arquivo SISERGS

Formandas 2013/2 de Secretariado Executivo Trilíngue – ULBRA-Canoas

Fonte: Arquivo SISERGS

Aula Inaugural da Ulbra-Canoas – 19/3/14
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Fonte: Arquivo SISERGS

Aula inaugural da Escola Mascarenhas de Moraes. Ao centro, Profª Cláudia Almeida, Núbia Martins e alunas.

I Encontro dos Profissionais
de Secretariado de 2014
Data: 22 de março
Local: Restaurante Qoppa –
Unilasalle – Canoas
Objetivo: refletir sobre
temas pertinentes à vida
profissional, rever colegas e
trocar experiências
Fonte: Arquivo SISERGS

DICA DE SITE
http://www.secretariagerente.com/new/

S

ite dedicado a divulgação de trabalhos na área de gestão, livros para profissionais de Secretariado e cronograma de
conferências ministradas pelo Dr. Claudio Rodríguez Agüero, especialista argentino em gestão e desenvolvimento
sustentável.
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ETIQUETA

A

habitual falta de tempo, constante na vida moderna e agitada que vivemos nos impõe, muitas vezes, descortesias
que podem até passar despercebidas aos olhos dos menos críticos, mas nem por isso devem fazer parte de nossa
rotina.

Preocupado com essa percepção do ser social, da convivência saudável e da importância das boas maneiras, o SISERGS resolveu
criar a coluna “Etiqueta” no Boletim Informativo, elucidando aos leitores as mais diversas dúvidas daqueles que se preocupam
com as práticas socialmente corretas. Esperamos que aproveitem a leitura!

O que não se faz no supermercado


 Ficar pesquisando as prateleiras de produtos, deixando o
carrinho em diagonal no meio do corredor. O carro fica
junto das prateleiras, na horizontal. Quem deseja se
aproximar da prateleira pede licença àquela pessoa para
abrir espaço e retirar o produto desejado.

 Fazer longas conversas e comentários com o caixa,
enquanto as pessoas na fila aguardam sua vez. Quem
deseja contribuir para acelerar o tempo desse serviço,
separa cartão de crédito ou um valor em dinheiro no bolso
interno ou dispositivo da bolsa.

O que não se faz nos cafés de calçada


 Retirar a cadeira vaga da mesa ao lado sem pedir ao
garçom ou pedir licença às pessoas ocupantes daquela
mesa para acomodar um amigo ou as bolsas. Caso
ocorrer esta falta de cortesia, interromper o gesto:
“Desculpe, mas estamos à espera de outra pessoa”.

 Criança da mesa próxima corre para lá e para cá até
chegar à mesa vizinha sem que os pais tomem
conhecimento. É preciso resolver com delicadeza,
conversando com a própria criança. Mas é caso para ter
sido já resolvido pelo garçom atento.

Fonte: Revista Donna ZH – Etiqueta na Prática – Célia Ribeiro - 23/3/2014

DICA DE LEITURA
LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA
Eduardo Galeano
500 páginas
1ª edição
Editora Siglo XXI – II
Las venas abiertas de América Latina ha sido traducida a dieciocho lenguas y ha tenido una
vasta difusión en el mundo de habla hispana desde que en 1971 se publicó la primera edición.
Galeano recibió el premio Casa de las Américas en dos oportunidades (por sus obras Días y
noches de amor y guerra y La canción de nosotros). La trilogía Memoria del fuego recibió el
premio del Ministerio de Cultura del Uruguay y la versión en lengua inglesa fue premiada con el
American Book Award por la Washington University, de los EE.UU.

I

ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA – PORTUGUÊS
GS
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REPORTAGEM CENTRAL
Cinco pilares do relacionamento interpessoal no trabalho
Regina Giannetti D. Pereira

E

ntre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferenciados por dois motivos: um é que não
escolhemos nossos colegas, chefes, clientes ou parceiros; o outro é que, independentemente do grau de afinidade que
temos com as pessoas do ambiente corporativo, precisamos funcionar bem com elas para realizar algo juntos.

Esses ingredientes da convivência no trabalho nos obrigam a lidar com diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura,
de comportamento… Fazer isso pode não ser fácil, mas é possível se basearmos nossos relacionamentos interpessoais em cinco
pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética.
Autoconhecimento – Fundamental para administrar bem os relacionamentos, autoconhecimento implica reconhecer nossos
traços de comportamento, o impacto que causamos nos outros e que comportamentos dos outros nos incomodam. Por
exemplo: uma pessoa objetiva e dinâmica, que gosta de agir com independência e rapidez para atingir seus objetivos, pode ter
conflitos na interação com um colega de perfil mais cauteloso e metódico, que segue regras à risca e tem um ritmo mais lento
por se preocupar com detalhes. Porém, se pelo menos um dos dois tiver autoconhecimento, pode utilizar estratégias que
minimizam o conflito com o outro.
Empatia – Trata-se de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e motivações. Sem isso, não há como chegar a uma
negociação ganha-ganha, fruto de um relacionamento equilibrado. A empatia também nos torna capazes de enxergar além do
próprio umbigo e ampliar nossa percepção da realidade com os pontos de vista dos outros. Entre as várias coisas que se pode
fazer para praticá-la, a mais básica é saber ouvir.
Assertividade – Para se ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir; é preciso também falar, expressar nossas opiniões,
vontades, dificuldades. É aí que entra a assertividade, a habilidade para nos expressar de forma franca, direta, clara, serena e
respeitosa.
Cordialidade – Tratar as pessoas com cordialidade é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar consideração pelo o outro de
várias formas. Pode ser com o “bom-dia” com que saudamos o destinatário de nossa mensagem de e-mail, com o ato de
segurar a porta do elevador para alguém entrar ou apanhar do chão um objeto que o colega deixou cair. Dizer “obrigado”,
olhando a pessoa nos olhos, oferecer-se para prestar uma ajuda, cumprimentar aquele com quem cruzamos no corredor,
mesmo saber seu nome… A cordialidade desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é
um facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho.
Ética – Ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, não quebrem acordos e não contrariem o que se considera certo
e justo. Podemos ter muito autoconhecimento, ser altamente empáticos e assertivos, mas se não nos conduzirmos pela ética,
não conseguiremos manter relacionamentos equilibrados.
Fortalecer esses pilares traz melhorias não só para nossas interações no trabalho, mas também para as de outras áreas da vida
– familiar, afetiva, social, de amizade. Vale a pena investir nisso. Afinal, os relacionamentos são a melhor escola para o nosso
desenvolvimento pessoal.
Regina Giannetti D. Pereira
Coach, facilitadora e palestrante com foco em autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação e liderança
Fonte: http://reginagiannetti.wordpress.com/2013/02/08/cinco-pilares-do-relacionamento-interpessoal-no-trabalho/

SINDICATO FORTE DEPENDE DE VOCE
Para que o SISERGS fortifique-se e continue sua atuação nas
negociações coletivas, conquistando mais vitórias para a categoria,
é necessária a SUA associação.

Associe-se e fortaleça a sua

representação!
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SECRETARIADO POR AÍ
O futuro após a graduação
Taís de Oliveira Fagundes

E

m todas as áreas de atuação profissional surgem questionamentos referente ao futuro após a graduação. Expectativas
e anseios são características desse período inicial. Para alguns, será a reafirmação da atividade que já vêm exercendo;
para outros, é o início da prática das teorias ensinadas na sala de aula.

São muitas as expectativas do calouro no início de sua jornada acadêmica. Aquele mundo desconhecido, que utiliza uma
linguagem própria, mostra-se um novo desafio a enfrentar. Palavras como: feedback, coffee break, FYI, asap, gap, headcount,
entre outras, serão introduzidas ao vocabulário fundamental do ramo dos negócios, informação necessária para se integrar
nesse novo mundo. As teorias serão conhecimentos adquiridos e as expectativas traçadas se tornarão cada vez mais
alcançáveis.
Logo no ingresso da faculdade, idealiza-se a tão esperada cerimônia de formatura. É a culminância do objetivo alcançado.
Entretanto, após esse momento solene, inicia-se o futuro do profissional, onde não há espaço para erros e pessoas
despreparadas. A excelência deve prevalecer em qualquer atitude e atividade. O discente, ao ingressar na universidade, deve
realizar estágios, pois criará confiança e afinidade com as tarefas propostas e, em muitos casos, verá que aquele não é o
melhor caminho a seguir. É a oportunidade de apropriação da profissão e que deve ser valorizada como tal, pois o estágio é
uma importante fase da vida.
O profissional de secretariado executivo estuda várias áreas da empresa e passa a ter um entendimento dos setores e processos
internos, apropria-se das técnicas secretariais e de modelos de gestão e as línguas estrangeiras completam seu perfil. O
secretário deve lembrar que a graduação é apenas o início da carreira e que o constante aperfeiçoamento é essencial. O
investimento em cursos de pós-graduação agrega valor ao currículo, porém é necessário analisar que projeto de vida deseja
seguir.
Existem dois tipos de pós-graduação¹: as pós latu sensu, que compreendem programas de especialização e incluem os cursos
designados como MBA – Master Business Administration, com duração mínima de 360 horas e ao final do curso o aluno obterá
certificado e não diploma. Já os cursos strictu sensu compreendem programas de Mestrado e Doutorado e fornecem diplomas.
Importante analisar qual impulso você deseja dar a sua carreira. A pós strictu sensu é aconselhável para alunos cujo objetivo é
seguir a vida acadêmica. O estímulo à pesquisa é dado na graduação, onde o aluno desenvolve o Trabalho de Conclusão. A latu
sensu é bem valorizada no ramo empresarial. Verifica-se que há profissionais do ramo dos negócios com várias especializações.
Exemplifica-se através de um Bacharel em Secretariado Executivo com MBA em Assessoria Executiva e especialização em
Gestão de Eventos e Hotelaria. Existe também a possibilidade de Mestrados Profissionais.
Enquanto profissional de secretariado, você precisa refletir sobre qual especialização agregará teoria a sua prática secretarial.
Impulsione sua carreira. Concilie experiência profissional e formação acadêmica. Esteja em constante aperfeiçoamento através
de cursos e fique atento às necessidades do mercado atual. As grandes corporações buscam somente profissionais competitivos
e dinâmicos para ocupar suas melhores vagas, e que saibam trabalhar em equipe e detenham competências humanas e
qualificações relacionadas com sua profissão.
¹ Fonte: Ministério da Educação (2013)
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PRÓXIMOS EVENTOS
Horário: das 9h às 12h
Local: Rua Muck, 244 - Centro, Canoas –RS
Fácil acesso: de trem - estação Canoas/Unilasalle.
Estacionamento ao lado da escola.
Objetivo: difundir a arte e a cultura da América Latina
aos brasileiros falantes de língua espanhola.
Público-alvo: estudantes de língua espanhola,
Secretários Executivos e profissionais de áreas afins.
VAGAS LIMITADAS
Inscreva-se já! É gratuito.
O SISERGS fornece certificado de seus cursos e
palestras, que contam como horas complementares nas
escolas e universidades.
Confirme sua vaga enviando seu nome completo e telefone para o e-mail sisergseventos@gmail.com

HOMENAGEM

O

SISERGS não poderia deixar de prestar esta singela

homenagem a todas as mulheres pela passagem do
Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, lembrando
que cada uma pode fazer a diferença.

EXPEDIENTE
Este Boletim Informativo é uma publicação mensal e gratuita de responsabilidade da equipe do SISERGS.
Formato: PDF
Redação, Edição e Diagramação: Virgínia Resem
Revisão Gramatical: Elizabeth Andrighetto Ramos, Núbia Martins e Cátia Rolim
Colaboradoras desta Edição: Taís de Oliveira Fagundes, Cátia Rolim, Núbia Martins.
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