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Brasília, 20 de julho de 2009. 

 
Caros Pesquisadores de Secretariado Executivo em todo o Brasil,  
Diretores de Sindicatos e Instituições de Ensino Superior. 

 

Com intuito de produzir um levantamento nacional da produção bibliográfica na área de 
secretariado, a FENASSEC realizará um mapeamento das publicações e orientações 
realizadas por cada pesquisador de nossa área de conhecimento. Este trabalho será muito 
importante para nossa categoria profissional, pois produzirá um índice bibliográfico da área 
de Secretariado, possibilitando maior divulgação das pesquisas realizadas por todos os 
estudiosos de nosso domínio de saber.  

Este trabalho será feito por meio de consulta ao currículo de cada pesquisador na 
PLATAFORMA LATTES do CNPq. Por isso, solicitamos encarecidamente, que todos os 
pesquisadores da área de Secretariado Executivo atualizem seus currículos nesta 
plataforma e que aqueles que ainda não possuem o curriculum lattes o façam o mais breve 
possível, pois assim poderemos ter registro oficial de toda a produção bibliográfica da área 
secretarial. 

Para cadastrar-se na Plataforma Lattes o pesquisador necessita apenas acessar o site 
http://lattes.cnpq.br/ e ir no item “cadastrar-se”. O preenchimento é fácil e autodidata. 
Esta atitude significará muito mais que um simples ato burocrático, fortalece politicamente 
o Secretariado Executivo no domínio acadêmico, pois assim pode-se ter acesso 
internacional a todos os estudos e pesquisas que realizamos.  

Os trabalhos do Levantamento Bibliográfico serão coordenados pela Profa. Márcia Siqueira, 
Assessora da Federação e contarão com a contribuição de docentes de Instituições de 
Ensino Superior. Após concluído o mapeamento, a FENASSEC disponibilizará o material 
para consulta pública.  

O prazo para cadastro das informações em tempo hábil para serem utilizadas pelo 
mapeamento é 12 de agosto de 2009. Solicitamos a todas as IES, Sindicatos e demais 
instituições envolvidas com a área secretarial para divulgar amplamente estas informações 
em seus estados e municípios de atuação. Lembrando que o empenho de todos é 
fundamental para o êxito desse valoroso trabalho. 

Então, caro(a) pesquisador(a), para que isto seja possível é necessário concluirmos o 
primeiro passo de cadastro e atualização do Curriculum Lattes de todos os pesquisadores 
de nossa área, atualizando todas as produções bibliográficas e orientações realizadas.  

Esperamos contar com a adesão de todos, pois os maiores beneficiários deste processo 
serão os próprios pesquisadores!  

Atenciosamente. 

 
Maria Bernadete Lira Lieuthier 
SE nº 769 – SRTE/PE 
Presidente da FENASSEC 
presidencia@fenassec.com.br 
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