
 

Alaíze Souza Tavares 

Identificação dos motivos que levam os maiores clientes do 
Chile, em termos de faturamento, da empresa Eliane 
Revestimentos Cerâmicos a optarem pelo modal de 
transporte rodoviário ao marítimo. 2005 

Ângela Maria Casagrande 

Contribuições da secretaria executiva em uma empresa do 
segmento bancário de Criciúma – SC na busca da 
qualidade dos serviços e satisfação dos clientes. 

2005 

Bárbara Kely Cittadin 

O perfil do líder nas organizações, de acordo com a visão 
da secretária executiva, na busca do melhoramento no 
relacionamento interpessoal junto aos colaboradores, a fim 
de atingir objetivos comuns. 

2005 

Beatriz Pagani Raicik 
A secretária executiva e a organização do tempo no comitê 
de ética em pesquisa da Unesc. 

2005 

Carine Garcia 
A resistência do profissional da área administrativa em 
ralação à informatização 

2005 

Carla Maria de Souza Teixeira 

O desempenho de um profissional de secretariado 
executivo na ocupação de um cargo de gerência em uma 
pequena empresa 

2005 

Cássia Alves Constante 

As vantagens competitivas na administração de uma clínica 
médica com a presença efetiva de uma profissional de 
secretariado executivo no assessoramento à sua Direção. 

2005 

Elisandra Aparecida da Silva Zerwes 

A importância da atuação do profissional de secretariado 
executivo como facilitador no processo de administração do 
fluxo de informação.  

2005 

Elisandra Preis 

O profissional de secretariado executivo na educação: uma 
análise do perfil profissional das diretorias das escolas 
básicas da rede municipal de Forquilhinha. 

2005 

Eloísa dos Santos Beterli                     
Procedimento para arquivamento de documentos em uma 
agência bancária na visão da secretária executiva. 

2005 

Emanuele Fernandes 

Visão da secretária executiva com a responsabilidade 
social da empresa fumageira com consumidores – “como 
manter a visão das empresas fumageiras pela sociedade”. 

2005 

Fabiana de Faveri 
A visão da secretária executiva sobre os estágios não 
obrigatórios dos acadêmicos da Unesc. 

2005 

Fabiana Dezan 

Redução de Lead Time na empresa de produtos da 
empresa Eliane revestimentos Cerâmicos, na região 
nordeste, como fator na busca da satisfação dos clientes. 

2005 

Fabiana Fontana Tiburcio 

A importância da secretária executiva e suas atividades 
dentro das funções na administração da empresa Giassi & 
Cia Ltda. 

2005 

Gabriela Silveira da Rosa 
A importância da criação de um site para alavancar as 
vendas de uma distribuidora de materiais elétricos. 

2005 

Gisleine Silvério da Luz 
A visão da secretária executiva em relação ao 
departamento de vendas de uma empresa cerâmica. 

2005 

Gizeli Maria de Cesaro Cavaler 
Secretária executiva: um diferencial dentro das 
organizações. 

2005 

Ivone Castelan de Souza 
O papel de líder eficaz de uma secretária executiva como 
assessora de um diretor de uma empresa metalúrgica. 

2005 

Juliane Carnin Machado 
Sistema de informação: uma ferramenta eficaz para o 
profissional de secretariado executivo. 

2005 

Karina Bardini Tramontin 

O papel de uma secretária executiva como assessora do 
setor de crédito e cobrança de uma empresa cerâmica 
visando a análise e liberação de crédito para seus clientes. 

2005 

Karine Brignoli 
A visão da secretária executiva no atendimento interno da 
marítima seguros s/a – filial Criciúma 

2005 

Luciana Motta Vieira Rabelo 
Como o processo de comunicação adotado influencia no 
clima organizacional dos colaboradores de uma empresa 

2005 

Luciana Tasca 

A contribuição do profissional de secretariado executivo na 
elaboração de um layout adequado para a secretária de 
educação de Treviso. 

2005 

Mirlein Rótta 
Comunicação interna como a ferramenta de envolvimento e 
superação de resultados. 

2005 

Rejane Duzzioni 
A secretária executiva atuando na satisfação do cliente no 
setor pós-venda do setor de marketing de relacionamento. 

2005 

Rosemeri Silva Duarte 

O comportamento profissional da equipe de controle, 
avaliação e auditoria do sistema único de saúde na 
secretaria de saúde de uma prefeitura na visão do 

2005 

RELATÓRIOS DE ESTÁGIO – 2005 



profissional de secretariado executivo. 

Rubia Amâncio Teixeira 

A secretária executiva organizando e gerenciando o tempo 
no escritório de advocacia Góes & Góes advogados 
associados s/c. 

2005 

Scheila Trento 
O marketing como ferramenta para fidelização de clientes 
na Indústria de Alimentos Cerealista Meleiro Ltda 

2005 

Tais Aparecida Stangherlin 
A importância do profissional de secretariado executivo na 
eficácia da comunicação interna empresarial 

2005 

Tatiane Donato da Silva 
O mal do século “estresse e depressão” e sua influência no 
ambiente organizacional 2005 

 


