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COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO DO SECRETARIADO 

 

 O Comitê surgiu em 2018, da necessidade de oportunizar às 
Secretárias das Unimeds do RS, maior alinhamento, 
integração, troca de boas práticas, e aperfeiçoamento 
profissional, por intermédio de palestras e cursos.  

 

 A iniciativa tem sido bem aceita, recebendo o apoio por parte 
dos dirigentes das Unimeds, que reconhecem a sua 
importância e favorecem a participação das secretárias nos 
encontros. 

 



OBJETIVO GERAL 

 Proporcionar o alinhamento de práticas em 

nível estadual, disseminando informações e 

ferramentas que possam auxiliar as 

atividades das secretárias do Sistema 

Unimed-RS. 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Aperfeiçoamento profissional, e ampliação 

da visão sistêmica para apoio à Gestão das 

Unimeds. 
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METODOLOGIA 

• Realização de três 
encontros anuais, sendo 
que o último do ano, é 
aberto ao Comitê e 
demais secretárias que 
não atendem 
especificamente à 
Diretoria. 





RESULTADOS 

O nível de satisfação foi medido em 2018 pela pesquisa de 

satisfação dos comitês. 

Número de questionários preenchidos 16 
MÉDIA META 

Satisfação Geral com as atividades 
desenvolvidas por este Comitê em 2018? 
 

9,2 8,7 

Atendimento às necessidades e 
expectativas da Filiada de forma geral? 

 

9,1 8,7 



RESULTADOS 

O Comitê veio para chancelar 

a importância da união desta profissão em 

prol da Intercooperação - 6º princípio do 

Cooperativismo.  Seu papel 

de somar forças e ideias, como facilitador 

na busca de soluções e melhorias nos 

processos, otimizando tempo no 

operacional das secretárias (os) 

é reconhecer as (os) protagonistas do dia a 

dia, cuidando da qualidade de vida destes 

profissionais que ajudam outras pessoas.  

Instituto Unimed/RS 

Nosso Comitê de Secretariado 

foi uma grande conquista para 

as dezenas de secretárias do 

Estado. 

Ele nos une e nos aproxima 

como colegas, nos capacita 

para enfrentar os desafios da 

nossa profissão, nos 

proporciona aprendizado e 

troca de experiências. 

Somos muito gratas por este 

espaço tão especial. 

Unimed Encosta da Serra/RS 



RESULTADOS 

"O Comitê Estadual de Gestão do 

Secretariado é uma importante 

ferramenta para nós Secretárias 

Executivas modernas, que estamos 

dispostas diariamente a inovar, 

reaprender e a multiplicar nossas 44h 

semanais, através da prática do 

Compartilhamento e da Humildade. 

Aproximando a nós secretárias do RS, 

proporcionado através de encontros 

breves, mas de suma importância. 

Nós mais do que ninguém sabemos a 

importância de um segundo, o quê e o 

quanto podemos fazer para nossos 

Diretores e Gestores neste período." 

Unimed (RS) Erechim 

“O Comitê Estadual de Gestão do 

Secretariado, tem permitido a 

integração das secretárias do Sistema 

Cooperativo Empresarial Unimed, 

tornando-se um facilitador na 

comunicação, troca de experiências 

e conhecimento cada vez mais 

aprofundado tanto das singulares 

quanto das empresas que compõe o 

sistema Unimed. Um grupo motivado 

e disposto a enfrentar de forma 

conjunta as mudanças e desafios do 

mercado.” 

Uniair  



RESULTADOS 

O comitê foi muito importante 

pra mim, pois pude despertar 

um desejo de quando entrei na 

cooperativa que era melhorar a 

qualidade e quantidade do 

trabalho das secretárias na 

Unimed POA. Com as trocas e 

aprendizados do Comitê, 

estamos montando um projeto 

que já está em fase de 

implantação pelo RH. 

Obrigada de ♥ por batalhar por 

nós! 

Unimed Porto Alegre  

Quanto ao Comitê, gostaria de 

comentar, mesmo tendo 

participado só de um encontro 

mas que valeu muito pela visita 

que fizemos na Uniair, ter o 

conhecimento de todo o trabalho 

por eles desenvolvido. A 

integração com colegas de outras 

unidades, ter a vivência nos 

relatos que cada uma fez de 

determinados assuntos/demandas, 

isso foi muito rico. Creio que o 

Comitê é uma porta em que temos 

oportunidades de aprendizado, 

alinhamento e compartilhamento 

de tudo que praticamos e 

vivenciamos nas Unimeds. 

Unimed Central-RS 



RESULTADOS 

"Nossos encontros são um elo 

essencial que nos une com a 

finalidade da troca de experiências, 

obtenção de conhecimento, 

possibilitando o enriquecimento 

profissional. É saber que podemos 

contar uns com os outros a qualquer 

momento. Dentro do Comitê, somos 

várias ao mesmo tempo que somos 

uma só com o objetivo de oferecer o 

nosso melhor, nos adaptando às 
mudanças propostas." 
Unimed Litoral Sul/RS 

“O Comitê de Secretariado foi um 

grande conquista. Ele nos 

possibilitou conhecer as colegas das 

outras Unimed e desta forma ter um 

relacionamento mais próximo, 

facilitando os compartilhamento de 

informações. Esta para mim é a 

maior importância do Comitê. Sem 

falar que estamos unidas para 

pleitear melhorias para nossa área. 

O coletivo sempre prevale sobre o 

individual.” 

Unimed Vale do Sinos 



RESULTADOS 

“O Comitê aproximou as secretárias 

das Singulares, facilitando a 

comunicação entre os setores, troca 

de práticas eficazes e sugestões que 

agregam a cada encontro. 

Acredito que os encontros não sejam 

só isso, e sim um encontro com 

novas amigas, onde histórias de vida 

são compartilhadas, regada de 

muitos sorrisos e momentos 

marcantes.  Muito bom poder fazer 

parte destes momentos.” 

Unimed VTRP 

“Este é o segundo ano do Comitê, e com 

base em tudo que foi visto nos encontros 

me sinto provocada a trazer uma proposta 

de melhoria para a atuação das 

Secretárias na Unimed que eu trabalho. O 

conteúdo das reuniões agregam muito no 

nosso dia a dia, desde o estreitamento 

das relações , como o conhecimento dos 

cases e modelos do sistema que 

enriquecem nosso trabalho. Com base 

nisso me sinto com propriedade para 

implementar melhorias, formar opinião 

sobre a minha atuação e identificar de 

que forma posso me desenvolver, 

contribuindo para o crescimento do 

sistema Unimed.” 
Unimed Porto Alegre 



RESULTADOS 

 ” O Comitê Estadual de Gestão do 

Secretariado foi um grande ganho para 

o meio secretarial do sistema Unimed 

RS. Os encontros com as colegas das 

singulares de todo o estado são 

riquíssimos e proporcionam além de 

integração, trocas de ideias e conteúdo 

que agregam valor ao nosso trabalho. 

Me sinto muito honrada em fazer parte 

desse time engajado e preocupado 

sempre em aprimorar ainda mais a 

execução de nossas atividades e 

contribuir para um assessoramento de 

excelência aos nossos médicos e 

executivos. “ 

Unimed Porto Alegre 



CONCLUSÃO 

 O surgimento do comitê veio a preencher uma lacuna para o 

público do secretariado, em termos de compartilhamento de 

experiências, aprendizado e oportunidade de incrementar o 

relacionamento institucional.  
 

 Os próximos desafios serão a padronização de documentos no 

âmbito estadual, e a viabilização de um curso de Secretariado 

Executivo, para aquelas secretárias que exercem as atividades, 

mas não possuem a certificação na função.  
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