
ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-
avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L.

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Da Maia

A3. Ciclo de estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A3. Study cycle:
Human Resource Management

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR Nº 96, 2ª Série, de 18.05.2011, Aviso nº 1113/2011

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Empresariais

A6. Main scientific area of the study cycle:
Business Sciences

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF): 

345

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 
de Março (CNAEF), se aplicável: 

310

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

380

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 anos - 6 semestres

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 years - 6 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
70

A11. Condições de acesso e ingresso:
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Têm acesso todos os alunos que:
- finalizaram o 12º ano de escolaridade ou cursos que a lei define como equivalentes, com nota superior a 9,5
valores e que tenham obtido aprovação numa das seguintes provas de ingresso

04 - Economia ou 11 - História ou 18 - Português

Condições de candidatura:
- Nota mínima: 9,5
- Classificação do ensino secundário: 65%
- Classificação do exame nacional: 35% (nota mínima de 95 pontos).

A11. Entry Requirements:
All the students who:
- have finished the 12th school year or courses that the law considers as equivalent, with a grade higher than 9.5 
valores [in a scale of 0-20] and that have passed in one of the following entrance exams:

04 - Economy or 11 - History or 18 - Portuguese

Application requirements:
- Minimum grade: 9.5
- Classification of the secondary school: 65%
- Classification of the national exam: 35% (minimum grade of 95 points).

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de 
estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

Não aplicável

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 

ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation 
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável Not applicable
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A14. Plano de estudos

Mapa II - Não aplicável - 1º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A14.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that 
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências Empresariais/Business Sciences CE/BS 94 0

Ciências Sociais e do Comportamento/Social and 
Behavioural Sciences

CSC/SBS 37 0

Direito/Law DIR/LAW 20 0

Humanidade/Humanities HUM/HUM 10 0

Informática/Information and Communication Technologies INF/COM 5 0

Matemática e Estatística/Mathematics and Statistics MATE/MATS 9 0

Segurança e Higiene no Trabalho/Safety and Hygiene at 

Work
SS/SHW 5 0

(7 Items) 180 0

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Metodologia do Trabalho 

Científico/Scientific Methodology
HUM/HUM

Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

Introdução às Ciências 
Sociais/Introduction to Social 
Sciences

CSC/SBS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Introdução à Estatística 
Aplicada/Introduction to applied 
Statistics

MATE/MATS
Semestral/ 
semester

100 TP - 32 4 Não / No

Informática AplicadaApplied 

Computer Science
INF/COMP

Semestral/ 

semester
125 TP - 48 5 Não / No

Psicologia Geral I/General 
Psychology I

CSC/SBS
Semestral/ 
semester

150 TP - 60 6 Não / no

Organização e Gestão de 
Empresas/Business Organisation 
and Management 

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No
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Mapa II - Não aplicável - 1º ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A14.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

Mapa II - Não aplicável - 2º ano / 1º semetsre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A14.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Introdução à Economia/Introduction to 
Ecomics

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Introdução ao Direito/Introduction to 

Law
DIR/LAW

Semestral/ 

semester
125 TP - 48 5 Não / No

Introdução à Gestão de Recursos 
Humanos/Introduction to Human 
Resource Management

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Contabilidade I/Accounting I CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Psicologia Geral II/General Psychology 

II
CSC/SBS

Semestral/ 

semester
150 TP - 60 6 Não / No

Gestão Financeira/Financial 
Management

CE/BS
Semestral/ 
semester

100 TP - 32 4 Não / No

(6 Items)
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Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º semetsre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd / 1st semester

Mapa II - Não aplicável - 2º ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A14.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Formação e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos/Human Resource 
Training and Development

CE/BS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Recrutamento e Selecção de 

Recursos Humanos/Human Resource 
Selection and Recruitment

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Psicossociologia do Trabalho e das 

Organizações I/Psychosociology of 
Work and Organisations I

CSC/SBS
Semestral/ 

semester
125 TP - 48 5 Não / No

Ciências da Administração 
I/Administration Sciences I

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Estatística Aplicada/Applied Statistics MATE/MATS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

História das Relações Laborais/History 

of Labour Relations
HUM/HUM

Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units Área Científica / 

Scientific Area 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 

ECTS
Observações / 
Observations (5)
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Mapa II - Não aplicável - 3º ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A14.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 1st Semester

(1) (3) (4)

Direito Empresarial/Company Law DIR/LAW
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Gestão Administrativa de 

Pessoal/Personnel Administrative 
Management

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Psicossociologia do Trabalho e das 

Organizações II/Psychosociology of 
Work and Organisations II

CSC/SBS
Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

Ciências da Administração 
II/Administration Sciences II

CE/BS
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Higiene e Segurança no Trabalho/Health 
and Safety at Work

SS/SHW
Semestral/ 
semester

125 TP - 48 5 Não / No

Contabilidade II/Accounting II CE/BS
Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Avaliação de Desempenho/Performance 
Evaluation

CE/BS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Dinâmica de Grupos e Gestão de 
Conflitos/Group Dynamics and Conflict 
Management 

CSC/SBS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Teoria Geral da Administração/ General 

Theory of Administration
CE/BS

Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

Direito do Trabalho I/Employment Law I DIR/LAW
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Tópicos Específicos I/ Specific Issues I CE/BS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Trabalho de Projecto I/ Project Work I CE/BS
Semestral/ 
Semester

125
T - 12; TC - 10; 
OT - 26

5 Não / No

(6 Items)
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Mapa II - Não aplicável - 3º ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A14.1. Study Cycle:
Human Resource Management

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd / 2nd Semester

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
Diurno e pós-laboral

A15.1. If other, specify:
Daytime and after working hours

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve
(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

José da Costa Dantas

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Direito do Trabalho II/Employment Law II DIR/LAW
Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

Tópicos Específicos II/ Specific Issues II CSC//SBS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Técnicas de Negociação e 
Contratação/Negotiation and Employment 
Techniques

CE/BS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos/Human Resource Strategic 
Management

CE/BS
Semestral/ 
Semester

125 TP - 48 5 Não / No

Gestão de Remunerações e Planos de 

Carreira/Remuneration Management and 
Career Planning

CE/BS
Semestral/ 

Semester
125 TP - 48 5 Não / No

Trabalho de Projecto II/ Project Work II CE/BS Semestral 125 TC - 20; OT - 28 5 Não / No

(6 Items)
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A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III -

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a 
adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados 
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores).

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training 
study cycles)

Nome / 

Name

Instituição ou estabelecimento a 

que pertence / Institution

Categoria Profissional / 

Professional Title

Habilitação Profissional / 

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / 

No of working years
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Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

<sem resposta>

A18. Observations:

<no answer>

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Responder às necessidades sistémicas e integradoras que a sociedade do conhecimento exige em termos de 
gestão das pessoas:dinamismo dos conhecimentos, exigência de novas competências, aquisição atempada de 
habilidades e saberes;

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica e divulgação do saber, pelo ensino e publicações;

Proporcionar uma orientação estratégica para a auto aprendizagem cruzada com a hetero-aprendizagem numa 
lógica de aprendizagem ao longo da vida;

Estimular o conhecimento dos problemas da gestão de pessoas num mundo globalizado e atentas as realidades 
nacionais e europeias; 

Promover o espírito crítico e reflexivo, a liberdade de expressão e investigação e promover os valores culturais e 
linguísticos nacionais.

Em suma: pretende-se criar, garantir e desenvolver uma ambiência e práticas que garantam cada vez mais um 
profissional responsável pelas suas competências e daquelas quem trabalham e pelejando por comportamentos 
éticos.

1.1. Study cycle's generic objectives.
To answer the systemic and integrative needs that the knowledge society demands in terms of people management; 
dynamics of knowledge, demand of new competences, timely acquisition of skills and knowledge; 
To encourage research work, scientific research and knowledge diffusion through education and publications;
To provide a strategic supervision to self-learning crossed with hetero-learning in a logic of lifelong learning;

To stimulate the knowledge of the problems related to people management in a globalised world, with attention to 
national and European realities;

To promote the critical and reflexive spirit, freedom of expression and research, and national, cultural and linguistic 
values.

In short, we intend to create, guarantee and develop an environment and practices that increasingly ensure a 
professional responsible for its competences and for those who work and fight for ethical behaviours.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os principais objectivos da Instituição, conforme o artigo 6º dos seus Estatutos (D. R. nº 191 - 2ª série, de 1 de
Outubro de 2009), consistem em promover a excelência da formação integral dos estudantes, tornando-os
aptos para a vida activa e incentivando-lhes a aquisição de saberes e competências, através de um ensino de 
qualidade e da pesquisa e investigação científica e a apetência pela formação ao longo da vida.
Nesse sentido procurou-se que o Curso em apreço cumprisse aqueles princípios,o que se julga tem vindo a ser
conseguido, em face dos feedbacks obtidos através dos seus numerosos licenciados e das várias entidades 
empregadoras onde exercem as suas actividades profissionais.
Nomeadamente, tem-se procurado conferir aos estudantes a capacidade de se tornarem, com o tempo, agentes 
importantes no tecido empresarial, assumindo papéis de liderança, de inovação empresarial e de destaque no meio 
da gestão de pessoas.
Por seu intermédio, o ISMAI adquire assim uma posição bem integrada na sociedade, potenciando e
dinamizando o seu desenvolvimento.
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Necessariamente, a formação de alunos com estas capacidades só é possível através de um ensino de
excelência, que verse não só a componente técnica mas também a sensibilidade social e cultural dos seus 
estudantes e um forte engajamento social e comportamentos éticos.
Deste modo, os objectivos da licenciatura em gestão de Recursos Humanos apoiam a realização dos valores 
consolidados no ISMAI e a consecução dos seus próprios objectivos.
E é nesta dialéctica reprodutiva de comportamentos apropriados e de exigências mútuas que se vai gerando todo 
um caldo de compromisso mútuo e em que os resultados acabam por aparecer e espelhar o anteriormente dito. 
Por isso mesmo os estudantes e diplomados deste curso gostam de se apresentarem como «ismaiatos rh», ou seja, 
como pertencendo a «uma família» que valoriza e orgulha todos aqueles a que ela pertencem.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The main objectives of the Institution, according to article 6 of its Statutes (D. R. no. 191 – 2nd series, of October 1st, 
2009), consist in promoting the excellence of the comprehension training of students, making them apt for the active 
life and encouraging them to acquire knowledge and competences, through quality education and scientific 
research, and to promote lifelong learning.
In this sense, this Course has been trying to fulfil those principles, which we consider has been achieved, according 
to the feedback obtained through its many licenciados (graduates) and several employers where they develop their 
professional activities.
In particular, we have been sought to give students the ability to become, over time, important players in the 
business world, assuming roles of leadership, business innovation and importance in the people management area.
Through them, ISMAI acquires a well-integrated position in society, strengthening and fostering its development.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
- Guia de estudantes do ISMAI;
- Portal do ISMAI;
- Recepção / acolhimento ao primeiro ano;
- Reuniões / debates / encontros pelo menos uma vez por trimestre com cada ano do ciclo de estudos;
- Reuniões com os professores pelo menos uma vez por semestre;
- Convívios com toda a comunidade ismaiata rh (2 vezes no ano);
- Palestras e conferências;
- Congresso de dois em dois anos;
- Situações de coaching pelo coordenador quando se mostre necessário (alunos e professores);
- Encontros / debate com ex-alunos;
- Uso das redes sociais (Facebook);
- Mensagens do coordenador.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
- ISMAI student's guide;
- ISMAI website;
- Reception/welcome to the first year;
- Meetings and debates at least once each trimester with each year of the study cycles;
- Meetings with the teachers at least once each semester;
- Meetings with the entire HR ISMAI students' community (twice a year);
- Lectures and seminars;
- Conferences every two years;
- Coaching carried out by the coordinator whenever needed (students and teachers);
- Meetings / debates with former students;
- Use of social networks (Facebook);
- Messages by the coordinator.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e 

actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
Os docentes e o coordenador devem rever e actualizar os conteúdos programáticos anualmente,
sendo estes da responsabilidade do regente da unidade curricular, enquadrados nas orientações sugeridas
pela comissão científica do ciclo de estudos.
No mesmo processo, o coordenador faz a distribuição do serviço docente e notifica o Director de
Departamento. Se o parecer for positivo, a proposta segue para os Conselhos Pedagógico e Científico, que se
pronunciam – após o que o presidente do ISMAI procede à homologação.
A Coordenação de Cursos é um órgão uninominal eleito pelos seus pares de entre os docentes doutorados
(PhD). Por sua vez, a Comissão Científico-Pedagógica é um órgão colegial constituído pelo coordenador e por
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todos os docentes com PhD. Esta pode ser convocada para deliberar sobre questões pedagógicas e sobre
alterações curriculares propostas, que pontualmente necessitem da sua deliberação ao longo do semestre.
Há reuniões, no mínimo semestrais, com os professores.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus 

revision and updating, and the allocation of academic service.
The academic staff and the Coordinator should review and update the syllabus every year.
The curricular unit's teacher is responsible for the syllabus, which should be framed in the guidelines suggested by 
the scientific committee of the study cycle.
In the same process, the coordinator distributes the academic service and notifies the Director of the Department. If 
the opinion is positive, the proposal is forwarded to the Pedagogical and Scientific Councils, which give their 
opinion. After that, the President of ISMAI proceeds with the approval.
The Coordination of Courses is a body elected individually by its peers among the doctorate staff (PhD). In turn, the 
Scientific-Pedagogical Committee is a collegiate body formed by the coordinator and all the PhD staff. This 
committee can be convened to discuss pedagogical issues and proposed curricular changes, which may require 
their deliberation over the semester.
This committee has meetings, with all the academic staff members.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que 
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes participam através de reuniões, periódicas ou ocasionais, com o professor-coordenador do Curso ou, 
por representatividade, nos Conselhos Pedagógicos e Científico e na Comissão Científico-Pedagógica.
Os estudantes são também chamados a participar, através da sua Associação (AEISMAI) e do Conselho
Pedagógico ou, presencialmente, nas reuniões de turma com o professor-coordenador, ou com cada professor
das diferentes UC. Ainda assim, compete formalmente ao Coordenador de Curso a disponibilidade para atender 
alunos e docentes sempre que estes necessitem de partilhar ou pedir informação sobre o ciclo de estudos, 
evidenciar problemas, questionar ou sugerir alterações ao mesmo.
Refira-se que o Conselho Pedagógico é constituído por igual número de representantes de docentes e discentes, 
englobando todos os Ciclos de Estudo. Esta constitui, por isso, uma forma privilegiada de participação. 

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have 
an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teachers attend periodic or occasional meetings with the teacher coordinator of the Course or, by representation, in 
the Pedagogical and Scientific Councils and in the Pedagogical-Scientific Committee.
The students are also called to participate, through their Students' Association (AESIMAI) and the Pedagogical
Council or in person, in the class meetings with the teacher coordinator or with the teacher of the different 
curricular units. However, the Course Coordinator has the formal responsibility of being available to receive 
students and academic staff whenever they need to share or ask for information about the study cycle, highlight 
problems or suggest changes to it.
It should be noted that the Pedagogical Council is composed of an equal number of representatives of the academic 
staff and the student body, covering all the Study Cycles. This, therefore, constitutes a privileged form of 
participation.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), um processo complexo pela sua 
natureza, está a merecer a devida atenção pelas Direções do ISMAI e Maiêutica. A introdução de mecanismos de 
Garantia da Qualidade atingiu uma considerável dinâmica, envolvendo a comunidade escolar, articulada com a 
governação da Instituição.
Assim, as estruturas de Garantia da Qualidade ao nível do ensino prendem-se com meios de diagnóstico, com 
desenvolvimento harmonioso e atento acompanhamento, fortalecidos pelos contributos do Coordenador de Curso, 
Diretor de Departamento, Conselhos Pedagógico e Científico e Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e 
Qualidade/Gabinete de Estatística (GEPAQ/GE).
Nesta conformidade, pretende-se aprofundar as práticas em desenvolvimento com vista à otimização das funções 
pedagógica e científica dos docentes e à promoção de elevar a participação e responsabilidade dos estudantes.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
The implementation of an Internal Quality Assurance System (SIGQ, Sistema Interno de Garantia da Qualidade), a 
complex process due to its nature, is getting full attention by ISMAI and Maiêutica Managements. The introduction of 
Quality Assurance mechanisms achieved a considerable dynamics, involving the school community, in articulation 
with the administration of the Institution.
Therefore, the Quality Assurance structures at the educational level are related to diagnostic means, with
homogeneous development and careful monitoring, strengthened by the contributions of the Course Coordinator, 
Director of the Department, Pedagogical and Scientific Council, and Studies, Planning, Evaluation and Quality 
Office/Statistics Office (GEPAQ/GE).
Accordingly, we intend to deepen the practices in development with a view to optimising the pedagogical and 
scientific functions of the academic staff and promoting the students' participation and responsibility.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 

Page 11 of 144ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc28693e-93e8-8d1e-e63...



instituição. 
O diretor do GEPAQ, Engº Ilídio Manuel Marques Moutinho e o GE formam um grupo coeso e eficiente, que têm 
entre outras atribuições, a contínua implementação de mecanismos de garantia da qualidade. Com efeito, 
considera-se “garantia da qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos e atividades que permitem à 
Instituição assegurar o cumprimento das orientações e boas práticas estabelecidas. O intenso envolvimento do 
GEPAQ/GE, não só no processo de avaliação externa efetuado pela EUA em 2010, mas também nas tarefas 
inerentes à Avaliação/Acreditação encetadas e desenvolvidas pela A3ES, têm proporcionado uma análise à sua 
“praxis” e igualmente um desencadear de ações em dois grandes domínios:
- estrutura organizacional, processos de tomada de decisão e de gestão;
- monitorização dos processos internos, racionalização de meios e estruturas e mecanismos de “feedback” e 
melhoria.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

GEPAQ’s Director, Ilídio Manuel Marques Moutinho (engineer) and the GE constitute a cohesive and efficient group, 
which has, among other responsibilities, the ongoing implementation of quality assurance mechanisms. In fact, 
“quality assurance” is considered the set of procedures, instruments and activities that allow the Institution to 
ensure the compliance with the established guidelines and good practices. The intense involvement of GEPAQ/GE, 
not only in the external evaluation process made by EUA (European University Association) in 2010, but also in the 
tasks related to the Evaluation/Accreditation started and developed by A3ES (Agency for Evaluation and 
Accreditation of Higher Education), has provided an analysis to its “praxis” and also a triggering of actions in two 
major areas:
- organisational structure, decision-making processes and of management;
- monitoring of internal processes, rationalisation of means and “feedback” and improvement structures and 
mechanisms.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O GE/GEPAQ foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem na Instituição, procurando dar a conhecer, de uma forma periódica, as opiniões e
motivações de estudantes e docentes, utilizando questionários normalizados. Estes foram desenvolvidos a
partir de padrões estabelecidos internacionalmente pelo ENQA e aferidos à população escolar através de
experiências anteriores e, subsequentemente, aprovados em Conselho Pedagógico.
Os resultados dos inquéritos são analisados pelos órgãos de direcção, de modo a fazerem recomendações,
correcções ou ajustes e operacionalizar medidas para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. As
diferentes formas avaliativas relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem estão definidas em
Regulamentos, havendo também procedimentos registados numa plataforma informática, onde são verificados
os sumários, a assiduidade e a pontualidade dos docentes.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
The GE/GEPAQ was created with the objective of building systematic instruments of evaluation of the quality of the 
teaching/learning in the Institution, trying to make known, in a regular manner, the opinions and motivations of the 
students and academic staff, using standardised surveys. These were developed from standards established 
internationally by ENQA (European Network for Quality Assurance) and surveyed school population through 
previous experiences and, subsequently, approved in the Pedagogical Council.
The results of the surveys are analysed by the management bodies, in order to make recommendations, corrections 
or adjustments and operationalise measures to ensure the quality of teaching and learning. The different evaluation 
forms related to the teaching/learning process are defined in the Regulations. There are also procedures registered 
in an IT platform, where the summaries, attendance and punctuality of the academic staff are checked.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria. 
Todos os resultados são discutidos abertamente, e visando a implementação melhorias aos diversos níveis: com 
alunos, docentes, órgãos académicos e directivos. 
O desempenho dos docentes é avaliado todos os semestres com recurso a inquéritos respondidos pelos alunos
e professores, num processo coordenado pelo GE/GEPAQ com a colaboração de uma empresa externa
especializada.
É atribuição do coordenador de curso e do director do departamento analisar detalhadamente esse relatório de
modo a fazer recomendações à actuação dos docentes e sugerir medidas para garantir a qualidade do ensino
e da aprendizagem, através de acções tendentes a melhorar o ciclo de estudos e o respectivo processo educativo.
Neste enquadramento, e tendo em vista o desenvolvimento de competências profissionais de ensino, o ISMAI
promove ocasionalmente workshops direccionados a docentes sensibilizando-os para temas relacionados
com o ensino, entre eles, a auto-avaliação.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
All results are discussed openly and aim for the implementation of improvements to the several levels: with 
students, teachers, academic and governing bodies.
The academic staff performance is evaluated every semester through the use of surveys answered by students and 
teachers, in a process coordinated by the GE/GEPAQ, with the collaboration of an external specialised company.
The Course Coordinator and the Director of the Department are responsible for analysing that report in detail, in 
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order to make recommendations to the actions of the academic staff and suggest measures to assure the quality of 
learning and teaching, through actions to improve the study cycle and its educational process.
In this framework, and taking into consideration the development of the education professional competences, ISMAI 
promotes occasionally, workshops for teachers, making them conscious of the themes related to teaching, such as 
the self-evaluation.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
A cultura de avaliação no ISMAI tem tomado elevada expressão, nomeadamente com a preparação das auditorias 
sistemáticas da Inspeção-Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável rececionado em 
30.09.2010.
A dinâmica da mesma cultura conduziu à avaliação pela EUA (European University Association), com visitas de 
peritos internacionais realizadas de 9 a 11 de Novembro de 2009 e de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2010. Durante 
meses, para o efeito, um Grupo de Avaliação Institucional do ISMAI (GavISMAI) foi constituído, para preparar 
abundantes documentos, essencialmente de avaliação sistémica e setorizada.
Na sequência da avaliação institucional pela EUA, e de acordo com o Relatório apresentado em 7 de Abril de 2011 
pela respetiva equipa de avaliação, a Instituição, através da Comissão de Elaboração do Plano de Ação (CEPA), 
elaborou o “Plano de Ação” para 2011-2013, no sentido de dar resposta às recomendações constantes no referido 
Relatório.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The ISMAI evaluation culture has been having a great impact, namely with the preparation of systematic audits by 
the Inspectorate General; the last of which has resulted in a very favourable report received on 30.09.2010.
The dynamics of the same culture has lead to the EUA's evaluation (European University Association), with visits 
from international experts made between November, 9th to 11th and February, 28th to March, 3rd 2010. For that, 
during months, an Institutional Evaluation Group of ISMAI (GavISMAI) was formed to prepare thousands of 
documents, primarily of systemic and sectored evaluation.
Following the EUA's institutional evaluation, and in accordance with the report presented in April, 7th 2011 by the 
respective evaluation team, the Institution, through the Action Plan Preparation Committee (CEPA, Comissão de 
Elaboração do Plano de Acção), has produced the “Action Plan” for 2011-2013, in order to meet the 
recommendations in this report.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas 
de computadores, etc.).

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e 
científicos, materiais e TICs).

3.2 Parcerias

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

5 salas para 60 alunos / 5 rooms for 60 students 425

1 sala para 150 alunos / 1 room for 150 students 150

1 laboratório informático / 1 computer laboratory 85

Biblioteca / Library 510

Gabinete de professores / Teachers' offices 11.8

Sala de professores / Teachers' room 55

Sala de reuniões / Conference room 47

Anfiteatro 134

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Computadores / Computers 20
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3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No seguimento da sua aposta na Internacionalização, o ISMAI tem vindo a estabelecer uma série de acordos
com universidades estrangeiras o que tem permitido promover não só a mobilidade de estudantes e docentes
como a troca de experiências e resultados de investigação.
Assim, podemos referir os acordos com Espanha:
- a ESERP (Escola Superior de Ciencias Empresariales, Marketing y Relaciones Publicas)
- a Universidade de Málaga
- a Universidade Complutense de Madrid
- a Universidade Europea de Madrid
- a Universidade de Alicante
- a Universidade de Murcia
- a Universidade de Vigo
E fora do âmbito ibérico:
- Chipre: P.A. College of Larnaca
- Roménia: Universitatea din Oradea; e Universitatea de Vest Din Timisoara
- Itália: Universitá Degli Studi Del´Insubria
- Polónia: Stanislaw Staszic College of Public Administration in Bialystok
- Brasil: Faculdade Decisão, Faculdade Esucri, Unicersidade Estadual de Santa Catarina.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Following its investment in internationalisation, ISMAI has been establishing a series of agreements with foreign 
universities, which allowed the promotion not only of the mobility of students and academic staff, but also the 
exchange of experiences and research results.
Therefore, these are the agreements with Spain:
- the ESERP (School of Business and Social Sciences)
- the University of Malaga
- the Complutense University of Madrid
- the European University of Madrid
- the University of Alicante
- the University of Murcia
- the University of Vigo
And these are the agreements outside the Iberian space:
- Cyprus: P.A. College of Larnaca
- Romania: University of Oradea and West University of Timisoara
- Italy: University of Insubria
- Poland: Stanislaw Staszic College of Public Administration in Bialystok
- Brazil: Faculdade Decisão; Faculdades ESUCRI; Federal University of Santa Catarina.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.

Relativamente à ligação com outros ciclos de estudo, existe a possibilidade dos nossos alunos prosseguirem
estudos em diferentes Mestrados na área de:
- Ciências da Comunicação
- Gestão de Empresas
- Gestão do Desporto
- Marketing
- Turismo, Património e Desenvolvimento
- entre outras.
A outros níveis, a colaboração com outros Ciclos de Estudo do ISMAI permite atribuir a cada unidade
curricular os professores mais adequados na instituição evitando a duplicação de corpos docentes.
No que respeita à colaboração com outras instituições de Ensino Superior nacionais podemos referir os
protocolos com:
- Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico da Guarda
- Universidade dos Açores
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito do Centro de Estudos de Línguas, Comunicação e
Cultura - CELCC
Também a nível inter-institucional, existem acordos de partilha de docentes no âmbito quer da formação, quer
da leccionação, defesas de provas públicas.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
Concerning the connection with other study cycles, it is possible for our students to pursue studies in different 
Masters Degrees in the following areas:
- Communication Sciences
- Business Management
- Sports Management
- Marketing
- Tourism, Heritage and Development
- among other.
At other levels, the collaboration with other ISMAI study cycles allows the assignment of each curricular unit to the 
most suitable teachers at the institution, avoiding the duplication of academic staff.
In what concerns the collaboration with other Higher Education Institutions in Portugal, we have protocols with:
- Superior School of Education, Polytechnic Institute of Guarda
- University of the Azores
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- University of Trás-os-Montes and Alto Douro, in the scope of the Centre for Languages, Communication and
Culture Studies - CELCC
At an inter-institutional level, there are agreements for the exchange of academic staff in the areas of training, 
teaching and public Degrees' examinations.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.

Quer no âmbito nacional, quer internacional, tem-se promovido a cooperação interinstitucional através da
permuta de docentes para a realização de conferências, workshops e congressos.
Além disso, os investigadores que integram a Unidade de Investigação desenvolveram também nos últimos anos 
parcerias bilaterais e multilaterais com investigadores de outras Instituições, abordando questões de interesse 
comum,
desenvolvendo projectos submetidos a programas de financiamento nacionais e internacionais, bem como
integrando trabalhos de investigação enquadrados em Mestrados e Doutoramentos.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Both at a national or international level, inter-institutional cooperation has been promoted through the exchange of 
academic staff for conferences, workshops and seminars.
In addition, the researchers that integrate the Research Unit have also developed in recent years, bilateral and 
multilateral partnerships with researchers from other Institutions, addressing issues of common interest, developing 
projects submitted to national and international funding programmes, as well as integrating research works framed 
in Masters and PhDs Degrees.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Têm-se constituído parcerias com diversas instituições: serviços público, empresas, clubes de futebol, escolas, 
autarquias, o que permite o estabelecimento de práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido 
empresarial e o sector público, suportadas em protocolos institucionais, que sustentam o desenvolvimento 
estratégico de ações, baseado na confiança e no interesse mútuo.
Os protocolos a que nos referimos inserem-se na política de cooperação interorganizacional, relevando-se a
importância da existência de uma Comissão de Acompanhamento dos referidos Protocolos com aquelas 
organizações.
É também frequente contar com a presença da comunidade local e do tecido empresarial principalmente em
Encontros e Congressos, sendo comum contar com ilustres prelectores convidados.A partir do corrente ano e 
visando esse relacionamento institucionalizou-se as «Conversas RH»: um convidado por mês (empresários, 
gestores, administradores) falam das suas experiências e pontos de vista.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
Partnerships with several institutions have been created: public services, companies, football clubs, schools, city 
halls, etc. This allows the creation of relationships of the study cycle with private businesses and the public sector, 
supported by institutional protocols that sustain the strategic development of actions, based on trust and mutual 
interest.
The protocols mentioned are part of the interorganisational cooperation policy, emphasising the importance of the 
existence of a Monitoring Committee of the referred Protocols with those organisations.
It is also frequent to count with the presence of the local community and private businesses, mainly in Meetings and 
Conferences, and also with the presence of renowned keynote guests. From this year on, and with this relationship 
in mind, the «HR Talks» (Conversas RH) were created: one guest per month (business men, managers, 
administrators) speak of their experience and points of view.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Alberto Cândido da Silva Moreira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alberto Cândido da Silva Moreira 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33,3

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alberto Manuel Peixoto Pinto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alberto Manuel Peixoto Pinto 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Manuela Andrade Cerqueira Borlido B. Reininho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Manuela Andrade Cerqueira Borlido B. Reininho 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
72,2

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Joaquim Oliveira Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Joaquim Oliveira Nunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 

A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Célio Alberto Alves de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Célio Alberto Alves de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Clementina Maria Esteves Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Clementina Maria Esteves Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 

A1):
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<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Inês Maria Veiga Guerra dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Maria Veiga Guerra dos Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ivandro Manuel Soares Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ivandro Manuel Soares Monteiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Paulo Oliveira Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Oliveira Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
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A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José da Costa Dantas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Fernandes Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Fernandes Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 

A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Manuela Amaral da Silva Espojeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuela Amaral da Silva Espojeira

Page 19 of 144ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc28693e-93e8-8d1e-e63...



4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
16,7

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Alberta Couto Cruz Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Alberta Couto Cruz Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Beatriz Silva Jurado Rodrigues Ferraz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Beatriz Silva Jurado Rodrigues Ferraz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
41

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria José da Silva Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria José da Silva Faria
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Manuel Fernandes Fonseca Sá

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuel Fernandes Fonseca Sá

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Tiago Nuno Pires Carvalho Oliveira Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago Nuno Pires Carvalho Oliveira Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Eduardo Cândido Cordeiro Gonçalves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Eduardo Cândido Cordeiro Gonçalves 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José António Redondo López

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Redondo López

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 

A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Agostinho Gil Teixeira Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Agostinho Gil Teixeira Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
65,3

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
16

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado 
após a submissão do formulário)

87,5

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
16

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 
anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

87,5

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
10

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário)

54,7

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 

Employment link
Informação/ 
Information

Alberto Cândido da Silva Moreira Licenciado Filosofia 33.3 Ficha submetida

Alberto Manuel Peixoto Pinto Licenciado
PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS 
ORGANIZAÇÕES 100 Ficha submetida

Alexandre Jorge Teixeira Miranda 
Pinto Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha submetida

Ana Manuela Andrade Cerqueira 
Borlido B. Reininho Mestre Direito 72.2 Ficha submetida

António Joaquim Oliveira Nunes Licenciado Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

Célio Alberto Alves de Sousa Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Clementina Maria Esteves 
Oliveira

Mestre Educação 100 Ficha submetida

Inês Maria Veiga Guerra dos 
Santos

Doutor Ciências Sociais/Comunicação 100 Ficha submetida

Ivandro Manuel Soares Monteiro Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

João Paulo Oliveira Pinto Doutor Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

José da Costa Dantas Mestre Ciências empresariais 100 Ficha submetida

José Fernandes Martins Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Manuela Amaral da Silva 
Espojeira

Licenciado GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 16.7 Ficha submetida

Maria Alberta Couto Cruz Oliveira Doutor Economia 100 Ficha submetida

Maria Beatriz Silva Jurado 
Rodrigues Ferraz Mestre Gestão/Administração Pública 41 Ficha submetida

Maria José da Silva Faria Doutor Economia Financeira e Contabilidade 100 Ficha submetida

Maria Manuel Fernandes Fonseca 
Sá

Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Tiago Nuno Pires Carvalho 
Oliveira Silva

Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Eduardo Cândido Cordeiro 
Gonçalves 

Doutor História Contemporânea 100 Ficha submetida

José António Redondo López Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida

Agostinho Gil Teixeira Lopes Doutor
Engenharia de Controlo, Automação e 
Robótica 65.3 Ficha submetida

1828.5
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4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
4,1

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

22,4

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
3,1

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

17

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização

Enquanto o Governo não dá cumprimento ao artigo 53º do RJIES, adota-se um Estatuto de Carreira Docente do 
ISMAI, parcialmente aprovado em Conselho Científico, inspirado no Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(Público) e no Projeto de Diploma Regulador do Enquadramento das Relações Contratuais entre os Docentes e as 
Instituições Privadas ou Cooperativas de Ensino Superior. Este constitui a base de negociações entre a APESP e os 
diferentes Sindicatos que ainda não foi possível concluir por falta de verdadeiro empenhamento político de todas as 
partes, principalmente do Governo.
A avaliação do desempenho, na perspetiva de lecionação e preparação de aulas, seminários, atendimento de 
alunos, presenças em reuniões e eventos, entrega de resultados de avaliação, tem assentado nas perceções 
obtidas através dos inquéritos organizados e tratados pelo GEPAQ e por relatórios anuais dos coordenadores dos 
cursos, além dos materiais de apoio didático e pedagógico disponibilizados aos alunos pelos docentes.
Conforme “Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do ISMAI”, ainda provisório, a avaliação do 
desempenho em relação à investigação científica baseia-se nos critérios estabelecidos nos Regulamentos de cada 
uma das quatro unidades de investigação existentes. Estas encontram-se integradas em quatro centros 
reconhecidos, avaliados e classificados no âmbito da FCT, resultando da sua aplicação, durante o ano de 2012, a 
atribuição de 21 prémios de 1º escalão e 15 de 2º escalão a 36 doutorados que atingiram os níveis definidos e 
acordados nas respetivas unidades. Nesta altura, está em avaliação um conjunto de critérios que estão 
dependentes da aprovação do Plano de Atividades de 2013.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
While the Government does not apply article 53 of the RJIES (new Legal Regime of Higher Education Institutions), 
we have adopted the ISMAI's Teaching Profession Career Code, partially approved by the Scientific Council, based 
on the University Teaching Profession Career Code (Public) and on the Project of the Regulatory Diploma of the 
Framework of Contractual Relations between the Academic Staff and the Higher Education Private Institutions or 
Cooperatives. This is the basis of negotiation between APESP (Portuguese Association of Private Education 
Institutions) and the different trade unions, which have not yet been concluded due to the lack of true political 
commitment of all parties, mainly the Government.
The performance evaluation, in a perspective of teaching and preparation of classes, seminars, students' 
assistance, attendance at meetings and events, delivery of evaluation results, has been based in the perceptions 
obtained through surveys organised and processed by GEPAQ and by annual reports of the Courses Coordinators, 
in addition to the didactic and pedagogical support materials provided by the teachers to the students. According to 
the still provisional “Regulation of ISMAI's academic staff performance evaluation”, the performance evaluation in 
relation to scientific research is based on the criteria established in the Regulations of each of the existing four 
research units. These are part of the four centres recognised, evaluated and classified by FCT (Foundation for 
Science and Technology), resulting from its application, during 2012, the award of 21 prizes of the 1st level and 15 
prizes of the 2nd level to 36 doctorates that achieved the levels defined and agreed in those units. At the moment, a 
set of criteria, which is dependent from the approval of the Activities Plan of 2013, is under evaluation.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Regime de dedicação:

Parcial: 1
Integral: 65
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Total 66

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 
Work regime:

Part time: 1
Full time: 65

Total: 66

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
É a seguinte a distribuição de pessoal não docente por níveis de qualificação

Nível 1 - 4 colaboradores
Nível 2 - 1 colaborador
Nível 3 - 10 colaboradores
Nível 4 - 0 colaboradores
Nível 5 - 2 colaboradores
Nível 6 - 43 colaboradores
Nível 7- 4 colaboradores
Nível 8 - 0 colaboradores
Nível 9 - 2 colaboradores

Total - 66 colaboradores

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
The non-academic staff distribution by qualification levels is the following:

Level 1 - 4 collaborators 
Level 2 - 1 collaborator 
Level 3 - 10 collaborators
Level 4 - 0 collaborators 
Level 5 - 2 collaborators 
Level 6 - 43 collaborators 
Level 7- 4 collaborators 
Level 8 - 0 collaborators 
Level 9 – 2 collaborators

Total - 66 collaborators

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Existe um processo formal de AD desenvolvido especificamente para os trabalhadores do ISMAI e com as seguintes 
fases fundamentais:

ABERTURA DO PROCESSO 
AUTO-AVALIAÇÃO 
HETERO-AVALIAÇÃO 
HOMOGENEIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO
VALIDAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AVALIAÇÃO
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
RECLAMAÇÃO (EVENTUAL).

O processo decorre em datas definidas para cada ano.

De realçar que há um a preocupação com uma gestão integrada do processo de avaliação do desempenho. Ou seja: 
o processo de avaliação fornece ouputs para os outros diversos subsistemas de gestão de recursos humanos 
(formação profissional, por exemplo).

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

There is a formal process of Performance Evaluation particularly for ISMAI workers, with the following essential 
phases:

PROCESS START 
SELF-EVALUATION
HETERO-EVALUATION STANDARDISATION OF EVALUATIONS
EVALUATION INTERVIEW
EVALUATION VALIDATION AND ARCHIVING PRESENTATION OF THE RESULTS 
(POSSIBLE) COMPLAINT.
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4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
EXTERNA
• “Ação de Formação para utilizadores da plataforma informática da DGES”
• “Módulo “Metodologia e Calibração” da formação “Metodologia e Calibração/Acreditação de Laboratórios”
• “Conferência “Recent Trends in Quality Assurance”
• “O Novo Código do Trabalho”
• “Cursos do Direito do trabalho e Práticas Administrativas dos Recursos Humanos”
• “Curso Avançado de protocolo; Oratória e Organização de Eventos”
• “Tesouraria”
• “workshop de Direção de Fotografia”
• “Workshop de Cinematografia Digital”
• “Workshop de Áudio”
• “Workshop de Film Lighting”
• “IBM Technology Truck”
• “Orçamento do Estado 2012, Encerramento de Contas 2011”
• “Workshop Cartão Universitário”
• “Curso de Controlo de Gestão e Avaliação de Perfomance”
• Seminário “Direção por Implicação”
• “Oficina de Projetos de Investigação Qualitativa”

INTERNA
Decorreram 9 Ações de Formação interna na área da Microinformática, abrangendo um total de 36 horas de 
formação e envolvendo 35 formandos.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
EXTERNAL COURSES 
• “Training course for the DGES IT platform users“
• “Methodology and Calibration/Accreditation of Laboratories“
• “Recent Trends in Quality Assurance” conference
• “The new Portuguese Labour Code»
• “Courses of Portuguese Labour Law and Administrative Practices of Human Resources”
• “Advanced Course of Protocol, Public Speaking and Organisation of Events”
• “Treasury”
• “Photography workshop”
• “Digital cinematography workshop”
• “Audio workshop”
• “Film lighting workshop”
• IBM Technology Truck”
• “State Budget 2012, Statement of account 2011”
• University student's card workshop»
• “Course of Management Control and Performance Evaluation»
• “Management by implication»
• “Qualitative research projects workshop»

INTERNAL COURSES
9 training courses in the area of Micro-computing took place with a total of 36 hours of training and with 35 
participants.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 36.9

Feminino / Female 63.1
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5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 7.5

20-23 anos / 20-23 years 44.4

24-27 anos / 24-27 years 24.4

28 e mais anos / 28 years and more 23.8

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 98.8

Centro / Centre 0.6

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0.6

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents' 
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 6.2

Secundário / Secondary 14.2

Básico 3 / Basic 3 22.1

Básico 2 / Basic 2 22.1

Básico 1 / Basic 1 35.4

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –

parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 60.5

Desempregados / Unemployed 13.2

Reformados / Retired 13.2

Outros / Others 13.1

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 28

2º ano curricular 59

3º ano curricular 73

160
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5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
O ISMAI tem estado receptivo a promover acções diversas para melhorar o desempenho dos seus alunos ou a sua
preparação para certas unidades curriculares. Neste sentido, oportunamente o ISMAI forneceu aulas
adicionais, inclusivamente a custo zero, aos seus alunos para recuperarem de défices de aprendizagem.
Neste enquadramento, os estudantes podem solicitar apoio pedagógico directamente aos docentes das várias
unidades curriculares; ou dirigir-se directamente ao Coordenador e estabelecer com ele estratégias para
resolver o desiderato.
Precisamente, ao Coordenador de Curso compete também o papel de apoiar e aconselhar os alunos, quer no
seu percurso académico, quer na procura de emprego, ou novos ciclos de estudo.
O ISMAI disponibiliza ainda o Centro de Apoio e Serviço Psicológico (CASP) que fornece apoio na prevenção e
tratamento de problemas ao nível da integração, ou desempenho competências pessoais e escolares, quando
a complexidade do problema o exija.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
ISMAI has been receptive to promote several actions to improve the performance of its students or their preparation 
for certain curricular units. In this sense and in due course, ISMAI provided additional classes, for free, to its 
students to recover from possible learning deficits.
In this framework, students can request pedagogical support directly to the teachers of the several curricular units 
or go directly to the Coordinator and establish strategies to solve this desideratum.
The Course Coordinator has precisely the role of supporting and counselling students in their academic path, either 
in the search of employment or new study cycles.
ISMAI also has the Psychological Services and Support Centre (CASP, Centro de Apoio e Serviço Psicológico) that 
provides support in the prevention and treatment of problems related to integration or personal and school 
competences performance, whenever the complexity of the problem requires it.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
• Receção individual e grupal dos estudantes, pelo Gabinete de Relações Internacionais;
• Apoio e orientação na procura de alojamento;
• Acompanhamento e orientação por parte dos tutores (ex-alunos Erasmus) designados pelo Gabinete de Relações 
Internacionais que, em coordenação com este, prestam um apoio indispensável à integração dos alunos Incoming, 
especialmente nas primeiras semanas de estadia;
• Promoção e apoio de atividades de convívio e lazer destinadas à interação e ao aprofundamento de relações entre 
os alunos Incoming;
• Reunião com os alunos para facilitar a sua integração académica (definição e ajustamento de planos de estudo, 
apresentação e explicação do funcionamento do portal ISMAI, no que à área privada diz respeito, sensibilização 
para a necessidade de os alunos contactarem atempadamente todos os docentes para definição de plano de 
avaliação de cada unidade curricular);
• Frequência da Unidade Curricular Língua Portuguesa destinada a todos os alunos Incoming.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
• Individual and group reception of students by the International Relations Office;
• Support and guidance in the search for accommodation;
• Monitoring and orientation by tutors (former ERASMUS students) appointed by the International Relations Office 
that, in coordination with this office, provide an essential support to the integration of Incoming students, 
particularly in the first weeks of stay;
• Promotion and support of leisure and group activities for the interaction and deepening of relations between 
Incoming students;
• Meeting with the students to facilitate their academic integration (definition and adjustment of study plans, 
presentation and explanation of the ISMAI website, in what concerns the private area, raising awareness for the need 
of the students to contact all the academic staff on time for the definition of the evaluation plan for each curricular 
unit);
• Attendance of the Portuguese curricular unit for all Incoming students.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 70 70 60

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 65 47 33

N.º colocados / No. enrolled students 65 34 26

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 65 34 26

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 100 95 106

Nota média de entrada / Average entrance mark 125 116 123.4
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5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
No ISMAI existe um Gabinete de Acão Social que tem, como objetivo principal, permitir que os estudantes com 
recursos económicos limitados possam ter acesso ao Ens.Sup. Trabalhando em conjunto com DSAE, participa, 
ativamente, em todo o processo de candidatura à Bolsa de Estudo.A mesma é atribuída por 10 meses, podendo o 
aluno ter direito à comparticipação parcial/total da propina. 

Existe um protocolo de cooperação entre a Maiêutica e a CGD que proporciona aos estudantes produtos financeiros 
em condições preferenciais (CREDIFORMAÇÃO).

O GEIADMT–Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho tem 
como responsabilidade intervir sobre o desenvolvimento dos estágios em, estreita, colaboração com os 
Coordenadores dos CE, bem como fazer o acompanhamento e apoio aos diplomados do ISMAI na vida ativa e 
mercado de trabalho, disponibilizando aos atuais e antigos alunos serviços de Gestão de Cvs,Bolsa de Protocolos e 
Bolsa de Ofertas de Emprego.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
ISMAI has a Social Action Office whose main objective is to allow students with limited economic resources to have 
access to Higher Education. Working together with DSAE (Directorate of Student Support Services), it participates 
actively in the entire application process for the scholarship. The scholarship is given for 10 months and the student 
may be entitled to partial/total support of the tuition fees.

There is a cooperation protocol between Maiêutica and CGD that provides the students with financial products in 
preferential conditions.
The Office of Traineeships and Insertion and Follow-up of Graduates in the Labour Market
is responsible for the intervention on the development of traineeships in close collaboration with the Coordinators 
of the Study Cycles, as well as following and supporting the ISMAI graduates in the active life and the labour market, 
making available to current and former students services of curricula management, protocol database and job offers 
database.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 

Os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes sobre o processo de ensino/aprendizagem são 
colocados no Portal do ISMAI, para consulta por toda a comunidade escolar.
Esta disponibilização de resultados é feita preferencialmente no semestre seguinte, permitindo assim aos docentes 
reverem os processos de ensino/aprendizagem da sua unidade curricular para o semestre equivalente no ano 
lectivo seguinte.
Os estudantes têm, desta forma, retorno da sua participação voluntária no processo e podem verificar se as suas 
respostas e informações prestadas estão a ter eco sobre a melhoria do processo de ensino/aprendizagem.
Em caso de necessidade, podem ser marcadas reuniões entre os estudantes e o Coordenador do ciclo de
estudos, para discutir casos concretos e tentar obter soluções satisfatórias.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The results of the students' satisfaction inquiries on the teaching/learning process are placed in the ISMAI website, 
for consultation by the entire school community.
The release of the results is carried out preferentially in the following semester, allowing the academic staff to 
review the teaching/learning processes in their curricular units for the equivalent semester in the following 
academic year.
This way, students have the return of their volunteer participation in the process and can verify if the answers and 
information provided are having an echo on the improvement of the teaching/learning process.
If needed, meetings can be schedule between students and the Study Cycle's Coordinator to discuss specific 
situations and to try to obtain satisfactory solutions.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
• Divulgação do Programa LLP Erasmus e Intercâmbio Brasil:
. Organização bi-anual de sessões de informação 
. Sensibilização para a importância da experiência de mobilidade 
. Realização de eventos (internacionais)
. Distribuição da “Agenda In” e da “Agenda Out” a alunos do ISMAI e Instituições parceiras 
• Reforço das competências linguísticas dos beneficiários da mobilidade:
Em fase de estudo:
. Organização de cursos da língua intensivos antes da realização do período de mobilidade 
. A implementação de aulas em inglês
• Celebração de acordos de cooperação e alargamento estratégico dos celebrados(com universidades e empresas).

O reconhecimento académico é assegurado em todas as mobilidades outgoing.

Está em fase de discussão a nível dos órgãos competentes o processo de creditação.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
• Diffusion of the LLP/Erasmus Programme and Brazil Exchange:
. Organisation of biannual information sessions
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. Awareness to the importance of the mobility experience

. Organisation of (international) events

. Distribution of “Agenda In” and “Agenda Out” to ISMAI students and to partner institutions
• Reinforcement of the linguistic competences of mobility students:
In the study phase:
. Organisation of intensive language courses before the mobility period
. Implementation of classes in English
• Celebration of cooperation agreements and strategic extension of the agreements already celebrated (with 
universities and companies).

The academic recognition is ensured in all the outgoing mobilities.

The accreditation process is being discussed by the competent bodies.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Tendo em conta os objetivos definidos para o ciclo de estudos (aquisição de saberes, investigação, capacidade 
reflexiva, competências linguísticas e culturais, espírito empreendedor e outros), o ciclo de estudos procura formar 
os seus estudantes desenvolvendo-lhes conhecimentos, habilidades e atitudes específicas, de modo a poderem 
executar, de forma que se pretende excelente e de referência, tarefas, funções e desafios profissionais de 
qualidade, na coordenação de atividades ou direção de departamentos de Rh e, também, organizarem ou criarem de 
forma empreendedora empresas de gestão de recursos humanos e, ainda, prosseguirem trabalhos de investigação 
mais alargada. 
Contemplando as competências gerais académicas, procura-se promover as aptidões profissionais exigíveis por 
um mercado de trabalho em constante evolução, a nível nacional e internacional, ou fomentar nos estudantes a 
apetência para estudos superiores mais aprofundados e/ou requalificações profissionais ao longo da vida, na base 
de crescente autonomia e prazer de aprender.
A aquisição de tais competências é operacionalizada através das aulas, dos tempos tutoriais, da investigação, 
individualmente ou em equipa, de trabalhos escritos onde têm que ser manifestas competências linguísticas e 
culturais, gosto pela reflexão dos problemas nacionais e ou europeus, cruzando-os com a realidade duma 
sociedade global; na assistência a seminários, encontros, congressos e conferências em que são envolvidos; de 
contactos com profissionais (ex-alunos, gestores, empresários que são convidados com regularidade a virem ao 
ISMAI exporem os seus pontos de vista, a fomentarem novos olhares com a perspetiva de quem está no mercado).
O cumprimento destes objetivos é regularmente verificado através de provas de avaliação, de relatórios orais e 
escritos elaborados pelos alunos, da informação prestada pelas entidades envolvidas nas suas atividades 
académicas ou extra-curriculares e, naturalmente, avaliado qualitativamente em alguns casos.
É dada uma importância considerável à manutenção de um sistema que forneça feedback dos ex-alunos e das suas 
apreciações em relação a competências que o curso lhes forneceu ou, então, deveria fornecer. Essa rede de 
relacionamentos está hoje bastante estruturada e tem, realmente, uma força no mercado de trabalho assinalável.
Podemos afirmar que o curso se encontra estruturado de forma capaz e atual e que responde às necessidades do 
mercado: há orgulho dos ex-estudantes em afirmarem-se como pertencentes a esta família ismaiata rh pelas 
competências que lhes garantiu, pela exigência colocada e pelos comportamentos éticos que sempre se 
consideraram pedra de toque de qualquer estudante ou diplomado.
Considera-se como cultura do curso continuar a apoiar de forma desinteressada os diplomados: por palestras 
graciosas (em média uma vez por mês), congressos, recurso aos professores em processos de coaching e 
consultoria e uso de meios digitais de comunicação.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its 
degree of fulfillment. 

Taking into account the objectives defined for the study cycle (acquisition of knowledge, research, reflexive 
capacity, linguistic and cultural competences, entrepreneurial spirit, among other), the study cycle seeks to train its 
students by developing their knowledge, skills and specific attitudes, so they can execute, in a way we intend to be 
of excellence and reference, tasks, functions and professional challenges of quality, in the coordination of activities 
or direction of HR departments and, also, organise or create, in an entrepreneurial way, human resource 
management companies, as well as to continue more extensive research projects.
By observing general academic competences, we try to promote the professional skills required by a labour market 
in constant evolution, whether nationally or internationally, or to promote in students the tendency for wider higher 
studies and/or professional retraining throughout life, based on an increasing autonomy and enjoyment of learning.
The acquisition of such skills is made through classes, tutorial periods, research (individually or in a team), written 
works where linguistic and cultural competences need to be expressed, taste for the reflection on national and/or 
European problems, crossing them with the reality of a global society;
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in the support to seminars, meetings and conferences in which they are involved; contacts with professionals 
(former students, managers, business men, etc. who are invited regularly to come to ISMAI and share their points of 
view, promoting new ideas from the perspective of a person who is on the market).
The fulfilment of these objectives is regularly verified through evaluation tests, oral and written reports prepared by 
students, information provided by the entities involved in their academic and extra-curricular activities, and, of 
course, evaluated qualitatively in some cases.
A considerable importance is given to the maintenance of a system that provides feedback from former students 
and their opinions in relation to the competences that the course has provided them or should have provided. That 
relationship network is today very well structured and is a remarkable strength in the labour market.
We can affirm that the course is structured in a capable and modern way and it meets the needs of the market: 
former students are proud of being part of this HR ISMAI family, of the competences it has provided them, of the 
constant demand and the ethical behaviours that were always considered the cornerstone of any student or 
graduate.
It is considered a course culture to continue supporting graduates in a selfless way: through free lectures (at least 
once a month), conferences, use of academic staff in coaching processes and consultancy and use of digital media.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
Sendo os objetivos gerais do Processo de Bolonha o aumento da competitividade do Sistema Europeu de Ensino 
Superior e a promoção da mobilidade e empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço europeu, 
estruturou-se o ciclo de estudos da seguinte forma:
- sistema internacional de créditos (ECTS), permitindo que o currículo, globalmente, e as unidades curriculares, em 
particular, tenham uma clara identidade e tradução numérica, resultando de um maior equilíbrio entre o tempo de 
contacto com o docente e o tempo de trabalho autónomo do aluno que é claramente valorizado - a autonomia é um 
desiderato continuamente almejado. A partir daí o estudante pensa e pensa-se, reflete-se na aprendizagem e postula 
alternativas com sentido de rigor, crítica inovadora, empreendedorismo e multiculturalidade;
- duração de 6 semestres curriculares de trabalho e 180 créditos (ECTS) conduzindo à aquisição de competências 
que permitam quer a inserção imediata no mundo do trabalho, quer o prosseguimento - logo
a seguir ou depois de uma experiência profissional - de estudos de 2º ciclo mais especializados porque nesta fase 
foi desenvolvido o gosto pela investigação, pela difusão de saberes, pela resolução de problemas que posam surgir 
no âmbito da gestão das pessoas. De referir que é aconselhado aos estudantes que nunca trabalharam que é 
importante adquirirem alguma experiência profissional antes de prosseguirem estudos.
- passagem de um sistema curricular tradicional, baseado na justaposição de conhecimentos, para um sistema 
centrado no desenvolvimento de áreas curriculares em função das competências que os estudantes devem 
adquirir: a pró-atividade, a curiosidade e o engajamento em desafios que provoquem a diferença e a excelência.
Toda a atividade letiva desenvolvida assenta na preocupação de assegurar uma aprendizagem teoricamente 
consistente e atualizada e, ao mesmo tempo, estabelecer uma íntima ligação com a realidade dos mercados e das 
empresas: este desiderato é conseguido pelas competências e experiências dos professores e, simultaneamente, 
pelo convite a terceiros (ex-alunos, profissionais, gestores, empresários) para virem expor aos ISMAI (em unidades 
curriculares específicas ou para todo o curso) os seus pontos de vista e as exigências do mercado.
Esta orientação reflete-se nos programas adotados, em que houve uma forte preocupação na adaptação dos 
conteúdos programáticos às necessidades demonstradas pelo mundo empresarial, na composição do seu corpo 
docente com qualidade académica e experiência profissional e nos métodos pedagógicos praticados
(estudo de casos, simulações, visitas de estudo, investigação).
Apostou-se num ensino personalizado e na manutenção de uma estreita relação entre docentes e estudantes,
que potencia um processo de ensino/aprendizagem mais acompanhado e proveitoso, e necessariamente com 
garantia de qualidade, possibilitando a mobilidade intra e extra comunitária de estudantes, e empregabilidade dos 
diplomados.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
Since the main objectives of the Bologna are the increase of competitiveness in the European Higher Education 
System and the promotion of mobility and employability of the higher education graduates in the European area, the 
study cycle was structured as follows:
- The ECTS, allowing the curriculum, globally, and the curricular units, in particular, to have a clear identity and 
numerical equivalence, resulting in a greater balance between contact time with the academic staff, and the 
autonomous work time that the student has, which is clearly valued. Autonomy is a continuously sought 
desideratum. From there, student thinks, and thinks of himself/herself, reflects himself/herself in learning and claims 
alternatives with a sense of rigour, innovative critique, entrepreneurship and multiculturalism;
- with a duration of 6 semesters of curricular work and 180 credits, leading to the acquisition of skills that enable 
both the immediate insertion in the labour market, and the continuation, immediately after or after a professional 
experience, of the 2nd cycle of studies, which are more specialised, because at this stage, the taste for research, 
knowledge diffusion and resolution of problems have been developed, that might arise in the context of people 
management. It is important to mention that it is advised to the students who have never worked that a professional 
experience is very important before continuing their studies.
- move from a traditional curricular system, based on the juxtaposition of knowledge, to a system focused on the 
development of curricular areas according to the competences that students should acquire: pro-activity, curiosity 
and engagement in challenges that create difference and excellence.
All the developed academic activity is based on the concern of ensuring a theoretically consistent and updated 
learning and, at the same time, establishing a close link with the reality of the markets and the companies: this 
desideratum is achieved through the competences and experiences of the academic staff, and, simultaneously, 
through the invitation of other people (former students, professionals, managers and business men) to present at 
ISMAI (in specific curricular units or for the entire course) their points of view and the demands of the market.
This guidance is reflected on the adopted programmes, where there was a strong concern with the adaptation of the 
syllabus to the needs evidenced by the business world, in the definition of its academic staff with academic quality 
and professional experience, and in the pedagogical methods applied (case studies, simulations, study visits and 
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research).
We invested in a customised teaching and in maintaining a close relationship between the academic staff and the 
students, which strengthens a closer and more efficient teaching/learning process, and necessarily with quality 
assurance, allowing the intra and extra-community mobility of students and the graduates' employability.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
O Ciclo de Estudos existe no ISMAI desde 1991, sofrendo revisões sempre validadas pelo CC: foi adequado ao 
Processo de Bolonha, através do Despacho n.º 28 145/2008 de 31 de Outubro. Essa actualização científica e de 
métodos de trabalho é promovida, sempre, na preparação dos programas e em reuniões de docentes visando 
coordenar e actualizar os programas das unidades curriculares. A Comissão Científico-Pedagógica procura 
melhorar não só os conteúdos, como o respectivo tratamento pedagógico-didáctico, tendo em conta o avanço do 
conhecimento científico e as exigências do mercado. É dada grande importância aos inputs vindos de alunos e, 
especialmente aos ex-alunos e dos empregadores: a sua visão é considerada, sempre, determinante para alterações 
e ou reformulações mais pontuais nos conteúdos, especificamente, a nas competências a adquirir. A investigação 
científica desenvolvida promove, em simultâneo, novos olhares e necessidades de atualização a todos os atores 
intervenientes.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

The study cycle was created in ISMAI in 1991, having suffered some revisions always validated by the Coordinator: 
it was adapted to the Bologna, through the Order no. 28 145/2008 of Oct., 31st. This update of the scientific and work 
methods is always promoted in the preparation of the programmes and in the academic staff meetings, aiming at the 
coordination and updating of the curricular units' programmes. The Scientific-Pedagogical Committee tries to 
improve not only the syllabus, but also the corresponding pedagogical-didactic treatment, taking into account the 
advancements of the scientific knowledge and the demands of the market. Great importance is given to the 
students' inputs, particularly the former students and employers: their vision is always considered determining for 
the more specific changes and reformulations to the syllabus, regarding the acquisition of competences. 
The developed scientific research also promotes new looks and updating needs to all the stakeholders.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Praticamente todas as unidades curriculares do Curso propõem trabalhos de pesquisa em que os alunos devem 
desenvolver uma investigação sobre um problema específico. Neste enquadramento, pretende-se que estes 
adquiram a capacidade de interpretar e sintetizar diversos resultados na literatura científica, adquirindo as 
competências iniciais para a investigação e assumindo, graduadamente, autossuficiência e garantia de espírito 
crítico. São ainda incentivadas investigação quantitativas, que passam pela realização de inquéritos e consequente 
tratamento estatístico. Progressivamente, a ligação entre o plano de estudos, as áreas de interesse e competência 
dos docentes do ciclo de estudos e a linha de investigação em ‘Capital Humano e Comportamento Organizacional’ 
da recém-criada Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade (UNICES), deverá ser 
reforçada. Assim, os estudantes poderão participar de forma privilegiada e contextualizada nas dinâmicas de 
investigação.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Almost all the Course curricular units propose research works where the students should develop research on a 
specific problem. In this framework, it is intended that they acquire the ability to interpret and summarise several 
results in scientific literature, acquiring the initial skills for research and gradually assuming self-sufficiency and a 
critical spirit. Quantitative research is also encouraged, which includes surveys and consequent statistical 
treatment. Progressively, the connection between the study plan, the interest areas and the study cycle's academic 
staff competence and the research line in "Human Capital and Organisational Behaviour" from the recently created 
Research Unit in Business Science and Sustainability (UNICES, Unidade de Investigação em Ciências Empresariais 
e Sustentabilidade) should be reinforced. This way, students can participate in a privileged and contextualised 
manner in the research dynamics.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Metodologia do Trabalho Científico

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologia do Trabalho Científico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clementina Maria Esteves de Oliveira - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
. Adquirir noções fundamentais sobre o conceito, tipos e metodologia da pesquisa/investigação científica.
. Planificar trabalhos de pesquisa à luz das exigências e dos conhecimentos curriculares no intuito de incrementar 
aptidões para a elaboração dos mesmos.
. Conhecer e iniciar a aplicação dos principais instrumentos de recolha de informações no domínio da investigação, 
bem como interpretar os seus resultados com a finalidade de adquirir conhecimentos e competências na obtenção 
de maior objetividade e rigor.
. Aplicar as técnicas de expressão escrita a fim de fomentar capacidades de clareza, rigor, coerência e consistência 
na elaboração de textos científicos.
. Utilizar conhecimentos e técnicas adquiridas na elaboração dos diferentes tipos de trabalhos de carácter científico. 

. Pesquisar e estruturar de forma autónoma o conhecimento científico produzido sobre um determinado tema, com 
vista a desenvolver competências transferíveis para trabalhos de outras áreas do conhecimento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
. To acquire fundamental notions on the scientific research concept, types and methodology.
. To plan research works based on the demands and curricular knowledge in order to promote skills for their 
preparation.
. To know and start applying the main tools for collecting data in the scope of the research, as well as to interpret 
their results in order to acquire knowledge and skills to obtain greater objectivity and rigour.
. To apply written expression techniques in order to promote capabilities of clarity, rigour, coherence and 
consistency in the preparation of scientific texts.
. To use the knowledge and techniques acquired in the preparation of the different types of scientific work.
. To autonomously search and structure the scientific knowledge produced on a specific theme, in order to develop 
competences transferable to works on other areas of knowledge.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à metodologia do trabalho científico
.Caraterísticas da investigação científica
.Conceito de cientificidade
.O método científico
.Trabalhos científicos
2. Metodologia de iniciação à pesquisa científica: principais fases a considerar e sua caraterização
.Elaboração de planos de trabalhos de natureza científica: fundamentos metodológicos
.A área, o tema e o problema de pesquisa como fatores determinantes no processo de investigação 
.Condução da pesquisa/investigação e utilização da metodologia científica 
.Etapas do processo de investigação científica
.Pergunta de partida
.Exploração:leituras e entrevistas exploratórias
.Problemática:modelos de conceção e delimitação do objeto de estudo
.Construção do modelo de análise
. A observação:o instrumento de observação e a recolha dos dados. 
.Análise das informações
.Aplicação a casos práticos
3. Técnicas de expressão escrita
.O discurso científico

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to the scientific methodology
.Characteristics of the scientific research
.Concept of scientificity
.The scientific method
.Scientific works
2. Introduction methodology to the scientific research: main phases to be considered and their characterisation
.Preparation of work plans of scientific nature: methodological foundations

.The research area, theme and problem as determining factors in the research process

.Development of research and use of the scientific methodology

.Stages of the scientific research process

.Key question

.Exploration: exploratory reading and interviews

.Problematic: models of conception and delimitation of the study object

.Construction of the model of analysis

.The observation: the observation tool and the collection of data.

.Data analysis
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.Application to practical cases
3. Techniques of written expression
.The scientific speech

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular de 
Metodologia do Trabalho Científico.
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente ao emprego de metodologias específicas 
na elaboração de diferentes tipos de trabalhos com caráter científico.
Desenvolvem a consciencialização do caráter relevante e complexidade das ciências, particularmente das ciências 
sociais, bem como dos métodos e técnicas que lhes estão associados. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the Scientific Methodology curricular unit.
It promotes the acquisition of knowledge and competences concerning the use of specific methodologies for the 
preparation of different types of works with scientific nature.
It develops awareness of the relevant character and the complexity of sciences, particularly social sciences, as well 
as the methods and techniques are associated to them.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino implicam um conjunto variado de métodos e processos de formação de carácter teórico 
prático. Recorre-se, para tal, à exposição oral, ao diálogo interativo, à utilização de meios audiovisuais, bem como 
ao emprego de metodologias de tipo ativo como a realização/resolução de fichas de trabalho e de exercícios 
práticos e à elaboração e apresentação oral de trabalhos de investigação em grupo e/ou individual.
A avaliação contínua inclui os seguintes parâmetros: assiduidade, pontualidade, realização de uma prova escrita, 
participação oral e escrita, investigação, elaboração e apresentação de um trabalho final, em grupo ou individual, 
para a qual será utilizada a seguinte fórmula: prova escrita (50%) + participação oral e escrita, assiduidade e 
pontualidade (20%) + trabalho final de investigação em grupo ou individual (30%).
A avaliação final consiste na realização de uma prova escrita abrangendo a totalidade dos conteúdos 
programáticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies involve a varied set of training methods and processes of practical and theoretical 
nature. For that, interactive dialogue, audiovisual media, as well as active type methodologies are used, such as the 
resolution of worksheets and practical exercises, and the preparation and oral presentation of group and/or 
individual research works. The continuous evaluation includes the following parameters: attendance, punctuality, 
written test, oral and written participation, research, preparation and presentation of a final individual or group work, 
for which the following formula will be use: written test (50%) + oral and written participation, attendance and 
punctuality (20%) + final individual or group research work (30%).
The final evaluation consists of a written test that includes the entire syllabus.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As metodologias de ensino/aprendizagem estão de acordo com os objectivos da unidade curricular. Assim, sem 
descurar a exposição teórico prática dos principais conceitos, promove-se um conjunto variado de métodos e 
processos de formação centrados no/na discente tendentes à consecução dos objetivos definidos, privilegiando-se 
uma abordagem prática e um encaminhamento para o desenvolvimento de um trabalho autónomo, com orientação 
de caráter formal e científico. Nesta medida, tais metodologias contribuem para o desenvolvimento de 
competências de ordem concetual e reflexiva, no que concerne à realização de trabalhos científicos.
Em termos gerais, as metodologias de ensino perspectivadas ajustam-se cabalmente aos objetivos da unidade 
curricular, enfatizando as componentes centrais do processo de aprendizagem, tais como: estimular as condições 
para o desenvolvimento da autonomia, iniciativa, auto aprendizagem, conhecimentos e competências para a 
investigação científica e consequente elaboração de trabalhos desta natureza, promovendo, desta forma, o 
desenvolvimento de conhecimentos suscetíveis de integrar conceitos teóricos e práticas subjacentes à 
reflexividade e aplicabilidade prática destes conceitos na elaboração de trabalhos de índole científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching/learning methodologies are in conformity with the curricular unit's objectives. Therefore, without 
disregarding the theoretical and practical presentation of the main concepts, we promote a varied set of training 
methods and processes focused on the student towards the achievement of the defined objectives, by favouring a 
practical approach and a forwarding to the development of an autonomous work, with guidance of a formal and 
scientific nature. To this extent, such methodologies contribute to the development of conceptual and reflexive 
competences, in what concerns the development of scientific works.
In general terms, the teaching methodologies in perspective are fully adjust to the curricular unit's objectives, 
emphasising the core components of the learning process, such as: to stimulate the conditions for the development 
of autonomy, initiative, self-learning, knowledge and competences for scientific research and the consequent 
preparation of works of this nature, in this way promoting the development of knowledge susceptible to integrate 
theoretical concepts and practices underlying the reflexivity and practical applicability of these concepts in the 
preparation of scientific works.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alves, M.P. (2012). Metodologia Científica. Lisboa: Escolar.
APA (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition). Washington, DC: APA.
Azevedo, C.A.M. e Azevedo, AG. (2008). Metodologia Científica – Contributos práticos para a elaboração de 
trabalhos académicos. Lisboa: Universidade Católica Editora.
Azevedo, M. (2003). Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares – Sugestões para estruturação da escrita, Lisboa: 
Universidade Católica Editora.
Carvalho, J. E., (2009). Metodologia do Trabalho Científico. Lisboa: Escolar.
Quivy, R. e Campenhoudt, L. V. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
Silvestre, H.C. e Araújo, J.F. (Orgs). (2012). Metodologia para a Investigação Social. Lisboa: Escolar.
Pardal, L. e Correia, E. (1995). Métodos e Técnicas de Investigação Social. Porto: Areal.
Sousa, V. G. (2005). Metodologia de Investigação, Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos. Barcelos: 
Civilização.

Mapa IX - Introdução às Ciências Sociais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução às Ciências Sociais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Maria Veiga Guerra dos Santos - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Sensibilizar os alunos para a importância da análise das questões de natureza social; Familiarizar os alunos com os 
conceitos e as noções básicas das ciências sociais; Fornecer aos alunos uma base de conhecimentos susceptíveis 
de facilitar posteriores aprofundamentos nas mais diversas áreas em que se revela o “social”.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To make students aware of the importance of analysing issues of social nature; to familiarise students with the 
concepts and the basic notions of social sciences; to provide students with a knowledge base to facilitate further 
studies in different areas where the “social” has importance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.As Ciências Sociais como ciência
2.Introdução às CS 
2.1.A noção de “fenómeno social total” 
2.2.A unidade do social 
2.3.O conteúdo científico das CS
3.O Domínio do social/História das CS
4.Classificação das CS
5.Objectividade/Subjectividade nas CS 
6.Pluralidade e Interdisciplinaridade nas CS 
6.1.A diferenciação/fatores históricos 
6.2.A diferenciação/fatores lógicos 
6.3.A diferenciação/fatores empíricos 
6.4.A interdisciplinaridade 
6.4.1 A Sociologia 
6.4.2 A Psicologia
6.4.3 A Geografia
6.4.4 A Economia 
7.O Impacto das Ciências Sociais na sociedade contemporânea 
7.1-.As Instituições Sociais
8. O(s) Método(s) em CS:uma introdução 
8.1 Os inquéritos 
8.2 Outros métodos 
8.2. Os testes 
8.2.2 As escalas 
8.2. As técnicas sociométricas

6.2.1.5. Syllabus:
1- The Social Sciences as a science
2- Introduction to Social Sciences
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2.1- The concept of “total social phenomenon”
2.2- The social unit
2.3- The scientific content of the Social Sciences
3- The social domain/history of the Social Sciences
4- Classification of the Social Sciences 
5- Objectivity/Subjectivity in the Social Sciences
6- Plurality and Interdisciplinarity in the Social Sciences
6.1- The differentiation / historical factors
6.2- The differentiation / logical factors
6.3- The differentiation / empirical factors
6.4- The interdisciplinarity
6.4.1 The Sociology
6.4.2 The Psychology
6.4.3 The Geography
6.4.4 The Economy
7- The impact of Social Sciences in the contemporary society
7.1- The social institutions
8- The method(s) in Social Sciences: an introduction
8.1 The surveys
8.2 Other methods
8.2.- The tests
8.2.2 The scales
8.2.- The sociometric techniques

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram definidos com vista a familiarizar os estudantes com as principais questões que 
se colocam no âmbito das Ciências Sociais tendo sempre presente a importância de assumir uma visão 
interdisciplinar.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus was defined in order to familiarise students with the main questions raised in the scope of Social 
Sciences, always keeping in mind the importance of assuming an interdisciplinary view.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tratando-se de uma unidade curricular Teórico-prática a metodologia de ensino adotada consiste na articulação de 
um método expositivo com estratégias conducentes a uma maior interactividade dom os discentes. Quanto à 
avaliação, os alunos podem realizar avaliação contínua (exige um nº mínimo de presenças e a realização bem 
sucedida de três momentos de avaliação) ou final (exame escrito).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This is a theoretical-practical curricular unit; the teaching methodology adopted consists on the articulation of a 
theoretical method with strategies conductive to a greater interactivity with the students. In what concerns the 
evaluation, students can have a continuous evaluation (it requires a minimum of attendance and three successful 
evaluation moments) or a final evaluation (written exam).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Tratando-se de uma unidade curricular de Introdução às ciências Sociais e face aos objetivos já apresentados a 
metodologia escolhida parece-nos adequada na medida em que promove a participação do aluno ao mesmo tempo 
que lhe permite adquirir um conjunto de conhecimentos considerados fundamentais no domínio das Ciências 
Sociais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this is a curricular unit of Introduction to Social Sciences and due to the objectives already presented, the 
chosen methodology seems the most appropriate as it promotes the student's participation, at the same time that 
allows him/her to acquire a set of knowledge considered essential in the Social Sciences domain.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barata, Óscar Soares (1998), "Introdução às Ciências Sociais", Bertrand, Lisboa.
Berger, Peter; Luckman, Thomas. A construção social da realidade, Petrópolis:Vozes, 2006.
Cruz, M. Braga (1995). Teorias Sociológicas. Os fundadores e os clássicos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Esteves, António Joaquim e Arnaldo Jorge Fleming (1985), “Sociologia: Textos e Notas Introdutórias”, 1º e 2º
volumes, , Porto, Porto Editora.
Giddens, Anthony (2008). Sociologia. Porto Alegre: Artmed,
Giddens, A. (2002). Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro:Jorge Zahar Editor.
Silva, Augusto Santos e José Madureira Pinto (1987), “Metodologia das Ciências Sociais”, Edições Afrontamento, 
Porto.

Mapa IX - Introdução à Estatística
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Estatística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuel Fernandes da Fonseca e Sá - 32 horas / 32 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno saiba a linguagem e a notação estatística, os conceitos principais relacionados com os 
métodos de recolha e apresentação de dados, bem como as medidas estatísticas próprias para análise e 
interpretação dos dados recolhidos. Pretende-se também que saiba os diferentes conceitos de probabilidade e a 
sua axiomática, dando relevo aos teoremas da probabilidade total e de Bayes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students know the statistical language and rating, the main concepts related to the methods of 
data collection and presentation, as well as the statistical measures suitable for the analysis and interpretation of 
the collected data. It is also intended that they learn the different probability concepts and its axiomatic, with 
emphasis on the total probability and Bayes' theorems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: Estatística Descritiva e Estatística Indutiva; População e amostra; Fases do método de análise 
estatística. Dados discretos e contínuos.
2 - Amostras univariadas: Classificação e representação dos dados; Medidas de tendência central (média, mediana 
e moda); Medidas de tendência não central (Quantil, decil e percentil); Medidas de dispersão (amplitude, desvio-
médio, variância e desvio-padrão, coeficiente de variação).
3 - Amostras bivariadas: Diagrama de dispersão; Regressão linear simples. Correlação. Coeficiente de 
determinação; Coeficiente de correlação de Pearson.
4 – Probabilidades: Teoria elementar de probabilidades; Métodos de enumeração; Probabilidade condicional;
Teorema da probabilidade total e Teorema de Bayes.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction: Descriptive Statistics and Inductive Statistics; Population and sample; Phases of the method of 
statistical analysis. Discrete and continuous data.
2- Univariate samples: Data classification and representation; Measures of central tendency (mean, median
and mode); Measures of non-central tendency (Quantile, decile and percentile); Measures of dispersion
(range, mean deviation, variance and standard deviation, coefficient of variation).
3- Bivariate samples: Dispersion diagram; Simple linear regression. Correlation. Coefficient of determination; 
Pearson's correlation coefficient.
4 – Probability: Basic probability theory; Enumeration methods; Conditional probability; Total probability theorem 
and Bayes' theorem.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Com base nas competências a desenvolver ao nível da apresentação de dados, das medidas estatísticas próprias 
para a análise e interpretação dos dados e dos conceitos de probabilidades considera-se que os conteúdos 
programáticos se ajustam cabalmente aos objectivos. 
A abordagem inicial sobre estatística descritiva e indutiva e as fases do método de análise estatística considera-se 
essencial para que o aluno saiba a linguagem e a notação estatística, bem como os conceitos relacionados com o 
método de recolha de dados. As medidas de tendência central e não central, bem como as medidas de dispersão 
são as medidas estatísticas próprias para a primeira análise e interpretação dos dados recolhidos. Por último, a 
teoria elementar de probabilidades fornece os primeiros conceitos desta área.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Based on the competences to be developed at the level of data presentation, the statistical measures suitable for the 
analysis and interpretation of the data and the concepts of probability, the syllabus is considered to be fully 
adjusted to the objectives.
In the initial approach on descriptive and inductive statistics and the phases of the method of statistical analysis, it 
is considered essential that students know the statistical language and rating, as well as the concepts related to the 
method of data collection. The measures of central and non-central tendency, as well as the measures of dispersion 
are statistical measures adequate for the first analysis and interpretation of the collected data. Finally, the basic 
theory of probabilities provides the first concepts of this area.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilização de uma linguagem simples e acessível, apresentando os conceitos teóricos básicos sempre intercalados 
com exemplos que estimulam, através da utilidade da componente aplicada e operacional de conhecimentos, a 
apetência teórica; Exposição teórica com recurso ao powerpoint; Resolução de exercícios teórico-práticos de fichas 
distribuídas antecipadamente.
Avaliação Contínua – Dois momentos de avaliação teórico-prática (M1, M2). A classificação final será a média dos 
dois momentos de avaliação que terá de ser superior ou igual a 10; ficando eliminados da avaliação contínua os 
estudantes que não realizem um dos momentos de avaliação ou tenham uma classificação inferior a seis valores a 
um deles. 
Avaliação Final – Uma prova nas Épocas Normal ou de Recurso, com um peso de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Use of a simple and accessible language by presenting the basic theoretical concepts always alternated with 
examples that stimulate, through the usefulness of the applied and operational component of knowledge, the 
theoretical capacity; theoretical presentation using PowerPoint; resolution of theoretical-practical exercises of 
previously distributed worksheets.
Continuous evaluation – two moments of theoretical-practical evaluation (M1, M2). The final grade will be the 
average of the two moments of evaluation, which must be equal to or higher than 10; the students who do not take 
one of the moments of evaluation or have a grade below 6 in one of the moments will be excluded from continuous 
evaluation.
Final evaluation – an exam in the regular and special exam periods, representing 100% of the grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

No global, as metodologias de ensino perspectivadas, porque assentes na exposição verbal de conteúdos seguida 
de problematização/elaboração conceptual ajustam-se cabalmente aos objectivos da unidade curricular, porquanto 
enfatiza as componentes centrais do processo de aprendizagem: i) componente técnico-científica, ou seja, estimula 
o desenvolvimento de conhecimentos susceptíveis de integrar conceitos teóricos e práticos ao nível de métodos de 
recolha, análise e representação de dados; ii) componente prática através do estímulo e aplicabilidade prática dos 
conceitos aprendidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Globally, the teaching methodologies in perspective, due to being based on the verbal presentation of contents, 
followed by the conceptual questioning, are fully adjust to the curricular unit's objectives since it emphasises the 
core components of the learning process: i) technical-scientific component, i.e., it stimulates the development of 
knowledge likely to integrate theoretical and practical concepts at the level of the methods of data collection, 
analysis and representation; ii) practical component through the stimulus and practical applicability of the learned 
concepts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Triola, M.F., 2008. Introdução à Estatística, 10th ed., LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Lisbon; Reis, 
E., 2007. Estatística Descritiva. 7th Edition. Edições Sílabo, Lisbon;
Roriz, F., Fernandes, A. Ferreira, J.,2002. Conceitos de estatística aplicada às ciências sociais, humanas e de 
gestão, ISMAI Série Manuais, MaIa;
Guimarães, R.C., Sarsfield Cabral, J., 1997. Estatística, McGraw-Hill de Portugal Lda, Alfragide;
Spiegel, M. R., 2009. Estatística. 5th ed. McGraw-Hill, Alfragide.

Mapa IX - Informática Aplicada

6.2.1.1. Unidade curricular:

Informática Aplicada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Agostinho Gil Teixeira Lopes - 30 horas / 30 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto - 18 horas / hours

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto - 18 horas / hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir competências básicas de manipulação e utilização de ferramentas informáticas essenciais, em particular 
ferramentas de escritório eletrónico e específicas de recursos humanos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire basic competences of control and use of essential IT tools, particularly electronic office tool and specific 
tools for human resources.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O windows explorer: manipulação de ficheiros e pastas.
Atalhos úteis do windows
Word:
Perspectiva dos Menus e Comandos
Escrita e Edição de documentos
Formatação
Impressão
Paginação
Tabelas-Criação, selecção, formatação de tabelas
Copiar/colar texto
Verificador ortográfico
Comandos de pesquisa e substituição em documentos e texto
Índices, notas, cabeçalho e rodapé
Excel:
Perspectiva dos Menus e Comandos
Dados e fórmulas
Arrastar células
Selecionar células
Copiar e colar dados
Formatação
Impressão
Manipulação de linhas e colunas
Comandos de pesquisa e substituição em documentos e texto
Criar gráficos com dados de uma folha de cálculo
Funções (estatísticas, consulta e referência, base de dados, lógicas, data e hora e matemáticas)
Ordenação e filtragem de dados
Tabelas dinâmicas
PowerPoint:
Conceitos básicos de slides e apresentações
Manipulação de texto
Temas
Conteúdo multimédia
Gravação e Impressão
Animações e Transições
Estudo da ferramenta EticaData

6.2.1.5. Syllabus:
Windows Explorer: handling files and folders.
Useful windows shortcuts
Word:
Perspective of the menus and commands 
Writing and edition of documents
Formatting
Printing
Pagination
Tables – creation, selection and formatting
Copy and paste text
Spell checker
Search and replace commands in documents and text
Table of contents, notes, header and footer 
Excel:
Perspective of the menus and commands
Data and formulas
Drag and drop cells 
Select cells 
Copy and paste data 
Formatting
Printing
Handling of lines and columns
Search and replace commands in documents and text
Create graphs with data from a spreadsheet
Functions (statistics, checking and reference, database, logics, date/hour and maths) 
Sorting and filtering data
Pivot tables
PowerPoint:
Basic concepts of slides and presentations
Text handling
Themes
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Multimedia content 
Recording and printing
Animations and transitions
Study of the EticaData tool

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As ferramentas lecionadas são as consideradas essenciais no conjunto de ferramentas informáticas de escritório 
eletrónico, bem como na sua utilização específica para os recursos humanos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The tools taught are those considered essential in the set of IT tools for the electronic office, as well as their specific 
use for human resources.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico/práticas com recurso a documentação preparada pelo docente e seguidas pelos alunos através de 
vídeo-projeção. Conjunto de exercícios práticos referentes a cada matéria lecionada, parte resolvidos durante as 
aulas, outra parte em exercícios a resolver em casa.

Avaliação: contínua e final conforme regulamento do ISMAI

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes using documentation developed by the teacher and followed by the students through 
video projection. Set of practical exercises related to each taught topic, with one part of the exercises solved during 
classes, and the other part at home.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Esta metodologia permite a prática na utilização de ferramentas informáticas de escritório eletrónico, explicadas 
passo a passo com diapositivos eletrónicos, bem como a resolução dos exercícios com auxílio presencial do 
docente. Os exercícios a resolver em casa permitem a resolução dos mesmos sem auxílio, onde as dúvidas poderão 
ser tiradas na aula seguinte.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This methodology allows practicing the use of IT tools of electronic office, explained step by step through electronic 
slides, as well as the resolution of exercises with the help of the teacher. The exercises to be solved at home can be 
done without help and any doubts can be clarified in the following class.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fundamental: Apontamentos cedidos pelo docente
Complementar: Manuais online do Word, Excel e Power Point
Documentação da ferramenta EticaData.

Mapa IX - Psicologia Geral I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Geral I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ivandro Manuel Soares Monteiro - 60 horas / 60 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem por base aquilo que constitui a força do trabalho e da produtividade das empresas e de um país, 
nomeadamente a Pessoa. Assim, temos, por objetivo apresentar os pilares da Psicologia e do contributo desta 
ciência social para uma visão sistémica das necessidades integradoras que a sociedade do conhecimento exige, no 
âmbito individual, equipas de trabalho, entidades e empresas. A organização objetiva da disciplina é focada uma 
visão estratégica e empreendedora, abordando o comportamento e natureza humana, assim como procura 
potenciar o conhecimento para uma maior eficácia e gestão na área dos recursos humanos. Procuramos conhecer a 
diversidade e complexidade de temáticas que podem ser abrangidas por esta área de conhecimento, assim como 
conhecer os principais conceitos, modelos, e referenciais teóricos relativos a cada temática. 
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This subject is based on what constitutes the labour force and the productivity of companies and of a country, 
namely the Person. Therefore, we aim to present the pillars of Psychology and the contribution of this social science 
to a systemic vision of the integrative needs that the knowledge society requires, in terms of the individual, work 
teams, entities and companies. The objective organisation of the subject is focused on a strategic and 
entrepreneurial vision, addressing the human behaviour and nature, as well as trying to potentiate knowledge for 
greater effectiveness and management in the human resource area. We seek to understand the diversity and 
complexity of the issues that may be covered by this area of knowledge, as well as to understand the main 
concepts, models and theoretical frameworks related to each theme.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. SÍNTESE HISTÓRICA
2. BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO
3. COGNIÇÃO
PROCESSOS SENSORIAIS
SENSAÇÃO: RECEBENDO MENSAGENS DO MUNDO
SENTIDOS CORPORAIS: MENSAGENS DO EU PRÓPRIO
SENTIDOS QUÍMICOS: OS SABORES E AROMAS DA VIDA
AUDIÇÃO: SENTINDO AS ONDAS SONORAS
VISÃO: A CÂMARA HUMANA
ATENÇÃO
PERCEPÇÃO: INTERPRETAÇÃO DAS MENSAGENS SENSORIAIS
INFLUÊNCIAS INDIVIDUAIS E CULTURAIS NA PERCEPÇÃO
PERCEPÇÃO EXTRASENSORIAL

6.2.1.5. Syllabus:
1. HISTORICAL SUMMARY
2. BIOLOGICAL BASES OF BEHAVIOUR
3. COGNITION
SENSORIAL PROCESSES
SENSATION: RECEIVING MESSAGES FROM THE WORLD BODY SENSES: MESSAGES FROM THE SELF
CHEMICAL SENSES: LIFE TASTES AND AROMAS
HEARING: FEELING THE SOUND WAVES VISION: THE HUMAN CAMERA
ATTENTION
PERCEPTION: INTERPRETATION OF SENSORIAL MESSAGES
INDIVIDUAL AND CULTURAL INFLUENCES IN PERCEPTION EXTRASENSORIAL PERCEPTION

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Psicologia é a base de todo o comportamento humano, pelo que o programa, ao dar a conhecer a evolução desta 
ciência, assim como ao evidenciar as bases biopsicossociais do comportamento, facilita uma visão sistémica das 
necessidades integradoras que a sociedade do conhecimento exige, no âmbito individual, equipas de trabalho, 
entidades e empresas. Assim, o programa desta disciplina está organizado segundo este objectivo primordial.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Psychology is the basis of all human behaviour. This way, the programme, by introducing the evolution of this 
science, as well as demonstrating the biopsychosocial bases of behaviour, offers a systemic vision of the 
integrative needs that the knowledge society requires, in terms of the individual, work teams, entities and 
companies. Therefore, the subject's syllabus is organised according to this fundamental objective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Psicologia é a base de todo o comportamento humano, pelo que o programa, ao dar a conhecer a evolução desta 
ciência, assim como ao evidenciar as bases biopsicossociais do comportamento, facilita uma visão sistémica das 
necessidades integradoras que a sociedade do conhecimento exige, no âmbito individual, equipas de trabalho e 
empresas. O programa desta disciplina está organizado segundo este objetivo primordial. Esta UC explica o 
sentido, a definição, a origem e a evolução da Psicologia como ciência. São abordados os aspectos como os 
diferentes ramos da Psicologia, os conceitos e a pertinência da mesma como contributo para a formação do Ser 
Humano. Abordamos também a relação entre a Psicologia e a Organização, bem como a forma como a Psicologia 
pode ser útil no Processo de desenvolvimento e maturidade pessoal e social.
Avaliação contínua:
30% Teste 1 + 30% Teste 2 + 40% Trabalho (25% escrito + 15% apresentação na aula) = 100% nota final (com 75% de 
presenças obrigatórias)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Psychology is the basis of all human behaviour. This way, the programme, by introducing the evolution of this 
science, as well as demonstrating the biopsychosocial bases of behaviour, offers a systemic vision of the 
integrative needs that the knowledge society requires, in terms of the individual, work teams and companies. The 
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subject's syllabus is organised according to this fundamental objective. This curricular unit explains the meaning, 
definition, origin and evolution of Psychology as a science. Topics such as the different Psychology branches, 
concepts and its relevance as a contribution to the background of the Human Being are taught. The relation between 
Psychology and Organisation is also explained, as well as how Psychology can be useful in the personal and social 
development and maturity process.
Continuous evaluation:
30% Test 1 + 30% Test 2 + 40% Work (25% written work + 15% oral presentation) = 100% final grade (with
75% required attendance).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A metodologia de ensino é de exposição, debate e experiências baseadas nas temáticas apresentadas, com foco no 
dinamismo da interacção aluno-docente.A unidade curricular visa contribuir, na sua globalidade, para uma primeira 
abordagem aos domínios da Psicologia. Assim, o progresso dos estudantes nesta unidade curricular deverá 
contribuir para uma compreensão alargada da psicologia enquanto ciência, introduzindo os discentes na 
exploração de diferentes assuntos que estão particularmente associados ao domínio da psicologia aplicada. 
Procura-se favorecer o conhecimento dos principais conceitos, modelos e referenciais teóricos, e fomentar a 
reflexão sobre implicações científicas, metodológicas, éticas e de intervenção psicológica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is the verbal presentation, debate and experiences based on the themes presented, 
focused on a dynamic interaction between the students and the teacher. The curricular unit aims to globally 
contribute to a first approach to the fields of Psychology. Therefore, the students' progress in this curricular unit 
should contribute to a broad understanding of Psychology as a science, by introducing the students to the 
exploration of different themes that are particularly associated with the field of Applied Psychology. We try to 
support the knowledge of the main concepts, models and theoretical frameworks, and to encourage the reflection on 
scientific, methodological, ethical and psychological intervention implications.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
•Gleitman, H. (2003). Psicologia. Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian
•Pereira, O.G. (1999). Fundamentos de Comportamento Organizacional. Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian
•Robbins,S.P. (2007). Comportamento Organizacional. São Paulo, BR:Prentice Hall
•Berryman, J., Hargreaves, D., Howells, K., & Ockleford, E. (1997). Psychology & You: an informal introduction.(2nd 
Edition). Leicester: The British Psychological Society.
•Bühler, C. (1990). A Psicologia na vida do nosso tempo. (Trad. port. E.M. Jesus & H.E. Roth). Lisboa:Fundação 
Calouste Gulbenkian
•Gross, R. (2001). Psychology (4ed). London:Hodder & Stoughton 
•Lopes, M.P., Palma, P.J., Ribeiro, R.B., & Cunha, M.P. (Coord.) (2011). Psicologia Aplicada. Lisboa: RH Editora
•Mazur, J.E. (1998). Learning and Behaviour. (4th Ed.) New Jersey:Prentice Hall
•Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. Nova Iorque:Oxford University Press
•Vignaux, G. (1995). As ciências cognitivas. (Trad. M.M. Guimarães).Instituto Piaget

Mapa IX - Organização Gestão de Empresas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização Gestão de Empresas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António Redondo Lopez - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos estudantes competências gerais de gestão e desenvolver a perspetiva analítica dos processos de 
gestão. 
Compreender os fatores que afetam os comportamentos organizacionais e as suas consequências sobre a gestão 
de RH. 
Proporcionar uma visão integrada dos modelos organizacionais, do papel da gestão e do gestor, dos processos de 
gestão e dos instrumentos de gestão necessários para implantar uma dada estratégia com sucesso. 
Desenvolver nos estudantes a perceção de como a empresa interage com o meio envolvente e como formular 
estratégias competitivas e de desenvolvimento. 
Aquisição de competências comportamentais que assegurem um bom desempenho das funções de liderança, 
motivação e comunicação. 
Desenvolver uma perspetiva sobre a gestão dos RH.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with general management competences and develop an analytic perspective of management 
processes.
To understand the factors that affect the organisational behaviours and their consequences on the HR management.
To provide an integrated view of the organisational models, the management and manager role, the management 
processes and the management tools needed to implement a given strategy with success.
To develop the perception in students of how a company interacts with the surrounding environment and how to 
formulate competitive and development strategies.
Acquisition of behavioural competences that ensure a good performance of the leadership, motivation and 
communication functions.
To develop a perspective on HR management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conceito de empresa
Visão, missão e Objetivos
Modelos de estrutura organizacional
Estratégia empresarial
Liderança
Criatividade e Inovação
Empreendedorismo
Análise de casos práticos

6.2.1.5. Syllabus:
The business concept
Vision, mission and goals
Organisational structure models
Corporate strategy
Leadership
Creativity and innovation 
Entrepreneurship 
Practical cases analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os gestores de recursos humanos inserem-se em organizações, desempenhando funções de gestão, pelo que a sua 
formação deve incluir a aprendizagem de conceitos de gestão empresarial. Para o efeito, incluiu-se um ponto 
introdutório sobre a empresa e a gestão (Ponto 1.). 
Numa fase seguinte conceptualizam-se os processos de gestão (capítulos II a V). Nos capítulos II e III tem-se por 
objetivo dotar os estudantes de competências na formulação de estratégias competitivas, de desenvolvimento, e 
organizacionais. Para a aquisição de competências comportamentais que assegurem um bom desempenho das 
funções de liderança, motivação e comunicação introduziu-se 
o capítulo V. Importa, igualmente, Desenvolver uma perspetiva analítica da gestão e sistematizada das técnicas de 
controlo de gestão (cap. V). O capítulo VI visa dotar os estudantes com conhecimentos básicos sobre gestão e 
desenvolvimento de recursos humanos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The human resource managers are integrated in organisations, performing management functions, so their training 
should include the learning of business management concepts. To this end, we included an introductory topic on 
companies and management (Topic 1).
In the following phase, the management processes are conceptualised (chapters II to V). In chapters II and III, the 
goal is to provide students with competences for the formulation of competitive, organisational and development 
strategies. Chapter V was included for the acquisition of behavioural competences that ensure a good performance 
of the leadership, motivation and communication functions. It is also important to develop an analytic perspective of 
management and an organised perspective of management control techniques (chapter V). Chapter VI aims to 
provide students with basic knowledge on human resource management and development.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica incidirá na: 
1. Exposição dos conteúdos programáticos; 
2. Apresentação de exemplos ilustrativos dos conteúdos programáticos; 
3. Resolução e discussão de exercícios em grupo; 
4. Orientação de trabalhos de investigação.
5. Casos práticos e artigos que complementem a bibliografia principal recomendada serão entregues aos alunos.

Há avaliação contínua e avaliação final conforme regulamento de avaliação do ISMAI.
Na avaliação contínua os estudantes deverão realizar uma ficha de avaliação sobre um caso prático, em contexto de 
tempo de contacto, e elaborar 2 trabalhos, um sobre o planeamento estratégico de uma empresa e outro sobre 
gestão e desenvolvimento de recursos humanos

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The pedagogical methodology will focus on:
1. Presentation of the programme contents;
2. Presentation of illustrative examples of the programme contents;
3. Resolution and discussion of exercises in group;
4. Orientation of research works.
5. Practical cases and papers that complement the recommended main bibliography will be given to students.

The evaluation is continuous and final according to the ISMAI's evaluation regulations.
In the continuous evaluation, students should undertake an evaluation test about a practical case, during contact 
time, and prepare 2 works, one on the strategic planning of a company and the other on human resource 
management and development.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A metodologia da unidade curricular contempla uma abordagem conceptual e contextualização alargada a temáticas 
atuais, como garante da consecução dos objetivos da unidade curricular. 
A concretização dos objetivos de aprendizagem passa pela análise e discussão de casos práticos. 
Os estudantes deverão realizar uma ficha de avaliação sobre um caso prático, em contexto de tempo de contacto, e 
elaborar 2 trabalhos, um sobre o planeamento estratégico de uma empresa e outro sobre gestão e desenvolvimento 
de recursos humanos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The curricular unit's methodology includes a conceptual approach and a wide contextualisation of current themes 
as a guarantee to achieve the curricular unit's objectives.
The fulfilment of the learning objectives includes the analysis and discussion of practical cases.
Students should undertake an evaluation test about a practical case, during contact time, and 2 works, one on the 
strategic planning of a company and the other on human resource management and development.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Pinto, Carlos A. et al (2006). Fundamentos de Gestão. Lisboa: Editorial Presença 
Teixeira, S. (2011). Gestão das Organizações. McGraw-Hill, LISBOA Lisboa
Johnson, G.; Scholes, K. and Whittington, R. (2005), "Exploring Corporate Strategy", 7th Edition, Prentice Hall 
International. 
Santos, A. J. R. (2008), Gestão Estratégica: conceitos, modelos e instrumentos, Lisboa, Escolar Editora. 
Firmino, M. (2010). Gestão das Organizações: Conceitos e tendências actuais, Lisboa: Escolar Editora 
Harrison, J.S. (2003), "Strategic Management of Resources and Relationships", John Wiley & Sons, Inc. 
Camara, P., Guerra, P. & Rodrigues, J. (2001);Humanator: recursos humanos e sucesso empresarial, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote.
M., Rego, A., Cunha, R. & Cardoso, C (2005) -Manual de Comportamento Organizacional e Gestão, Lisboa, RH 
Editora;
Claydon, T.;Human Resource Management: A Contemporary Approach, Prentice Hall, 2004

Mapa IX - Introdução à Economia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Economia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria José da Silva Faria - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular de Introdução à Economia tem como finalidade substancial promover a assimilação dos 
princípios básicos da economia e a aplicação destes na resolução de problemas de natureza prática.
1-Criar e desenvolver a capacidade de interpretar e dominar conceitos básicos da Economia, comunicar temas da 
área económica e organizacional expondo ideias, problemas, informação e interligação com a envolvente externa.
2-Desenvolver capacidades pessoais que permitam aprendizagem autónoma dos alunos.
3-Dotar os estudantes da capacidade de trabalhar em grupo, desenvolvendo relações interpessoais como forma de 
melhorar a sua inserção no mercado de trabalho
4-Incutir a preocupação pela qualidade e rigor na aquisição dos conceitos base desta área de conhecimento.
5-Desenvolver conhecimentos e capacidade de compreensão nos domínios da ciência económica, apoiando-se nos 
conhecimentos adquiridos em aula, em textos da especialidade e na pesquisa que os próprios aprendem a 
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desenvolver.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Introduction to Economics curricular unit has the substantial objective of promoting the assimilation of basic 
principles of economics and their application in the resolution of practical problems.
1-To create and develop the ability of interpreting and controlling basic concepts of Economics, communicate 
economical and organisational themes by presenting ideas, problems, information and interconnection with the 
external environment.
2-To develop personal skills that allow the autonomous learning by students.
3-To provide students with the ability of working in groups, developing interpersonal relationships in order to 
improve their integration in the labour market.
4-To instil the concern for quality and rigour in the acquisition of fundamental concepts of this knowledge area.
5-To develop knowledge and the ability of understanding in the economic science, relying on the knowledge 
acquired during classes, in specialty texts and in the research that students learn to develop

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1. A economia, ciência humana e social.
1.2. A ciência económica: princípios fundamentais.
2. Conceitos básicos da economia
2.1. Problemas fundamentais da economia.
2.2. Soluções dos problemas económicos: sistemas económicos alternativos.
2.3. Possibilidades tecnológicas da sociedade.
2.4. Curvas da procura e da oferta. Equilíbrio.
3. Microeconomia
3.1. Procura e comportamento do consumidor.
3.2. Oferta e comportamento do produtor.
3.3. Teoria dos custos.
3.4. Concorrência perfeita e imperfeita.
3.5. Óptimo de Pareto e intervenção do Estado.
4. Macroeconomia
4.1. Medição do produto e rendimento na economia agregada.
4.2. Consumo e investimento.
4.3. Conjuntura e ciclos económicos.
4.4. A moeda e a banca comercial.
4.5. Banco Central e política monetária.
5. Comércio Internacional. Integração económica
5.1.O comércio internacional. A balança de pagamentos internacionais.
5.2. A integração económica internacional. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. Economics, human and social science.
1.2. The economic science: fundamental principles.
2. Basic concepts of economics
2.1. Fundamental problems of economics.
2.2. Solutions for economic problems: alternative economic systems.
2.3. Technological possibilities of society.
2.4. Demand and supply curves. Balance.
3. Microeconomics
3.1. Demand and consumer behaviour.
3.2. Supply and manufacturer behaviour.
3.3. Cost theory.
3.4. Perfect and imperfect competition.
3.5. Pareto optimal and State intervention.
4. Macroeconomics
4.1. Product and income measurement in aggregate economy.
4.2. Consumption and investment.
4.3. Economic situation and economic cycles.
4.4. Currency and commercial banking.
4.5. Central Bank and monetary policy.
5. International trade. Economic integration.
5.1.The international trade. The balance of international payments.
5.2. The international economic integration.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Apresentar uma visão global da análise económica e transmitir os seus conceitos elementares (procura e oferta). 
Inserir os princípios básicos de análise microeconómica num contexto instrumental e de resolução de problemas 
aplicados (exercícios práticos). Pretende-se que estes princípios sejam adquiridos pelos alunos como modelos 
visando a sua instrumentalização futura, na análise e resolução de problemas reais de optimização de recursos.
Apresentar uma visão global da análise económica e transmitir os seus conceitos elementares. Inserir os princípios 
básicos de análise microeconómica num contexto instrumental e de resolução de problemas aplicados.
Pretende-se que estes princípios sejam adquiridos pelos alunos como modelos visando a sua instrumentalização 
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futura, na análise e resolução de problemas reais de optimização de recursos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To present a global view of the economic analysis and transmit its basic concepts (demand and supply). To include 
the basic principles of microeconomic analysis in an instrumental context and resolution of applied problems 
(practical exercises). We intend that these principles are acquired by students as models for their future 
instrumentalisation, in the analysis and resolution of real problems regarding the optimisation of resources.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia baseia-se em aulas teóricas, nas quais serão apresentados e discutidos os princípios teóricos, e de 
aulas práticas, destinadas ao reforço dos conceitos introduzidos através da discussão de casos e realização de 
exercícios.
A avaliação consiste em duas frequências, uma realizada no meio do semestre, e outra realizada no final do 
semestre ou num exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology is based on theoretical classes, in which theoretical principles will be presented and discussed, 
and on practical classes for the strengthening of the concepts introduced through the discussion of cases and 
exercises.
The evaluation consists of two exams, one in the middle of the semester and the other at the end, or a final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O módulo consta de aulas teóricas, nas quais serão apresentados e discutidos os princípios teóricos da 
microeconomia (oferta, procura e mercados), e de aulas práticas, destinadas ao reforço dos conceitos introduzidos 
através da discussão de casos e realização de exercícios.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The module includes theoretical classes, in which basic principles of microeconomics (supply, demand and 
markets) will be presented and discussed, and practical classes for the strengthening of the concepts introduced 
through the discussion of cases and exercises.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Notas e exercícios de apoio disponibilizados pela docente. 
- SAMUELSON, P. e NORDHAUS,W., (2005) Economia-18ª ed., McGraw-Hill, Alfragide;
- BEGG, D., DORNBUSCH, R. e FISCHER, S.,(2008) Economics - 9th ed., McGraw-Hill, Alfragide; 
- Mata, José (2009), Economia da Empresa, 5ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 
- NEVES, J.C. (2007), Introdução à Economia, 8ª Ed, Editorial Verbo, Lisboa; 
- UCHA, I (2007) "Guia de Apoio à «Introdução à Economia» de João César das Neves", 4ª ed., Editorial Verbo, 
Lisboa;.
- Stiglitz, Joseph,(2010) Freefall: Free markets and the Sinking of the Global Economy, London, Allen Lane, London;
- FRANK, R.; BERNANKE, B. (2003), Princípios de Economia, McGraw-Hill Portugal, Lisboa.

Mapa IX - Introdução ao Direito

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Direito

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
TIAGO NUNO PIRES CARVALHO OLIVEIRA SILVA - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Iniciar e motivar o aluno para a problemática do Direito, promovendo a sua habilitação com o conhecimento e as 
competências de base essenciais para problematizar a matéria e sustentar a prossecução do curso, nomeadamente 
nas unidades curriculares posteriores de direito do trabalho.
Deverá adquirir noção clara sobre a natureza e características das suas normas e as suas fontes e dominar, em 
particular, os conceitos e técnicas de interpretação e integração das lacunas da lei, a sua hierarquização, início e 
fim de vigência e os critérios da sua aplicação temporal.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To initiate and motivate the students to the questioning of the Law, promoting their qualification with the knowledge 
and basic skills essential to question the topics and sustain the continuation of the course, namely in further 
curricular units related to labour law.
Students should acquire a clear notion about the nature and characteristics of its rules and sources, and dominate, 
in particular, the concepts and techniques of interpretation and integration of the shortcomings of the law, its 
hierarchy, beginning and end of force period and the criteria of its temporal application.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A) – Introdução.
- noção geral de direito
- outras normas de conduta social
.- direito objetivo versus direitos subjetivos
B) – O Direito objetivo
- direito positivo.
- ramos do direito.
.- direito da União Europeia
C) – A norma jurídica
- composição
- estrutura
.D) – Fontes do Direito
- noção e sentidos da expressão
- sentido técnico-jurídico.
- a questão da equidade
E) – Classificação das normas jurídicas
- gerais, especiais e excecionais
- facultativas e imperativas
.F) – Interpretação da Lei
.G) – Integração das lacunas da lei
.- o art. 10.º do Código Civil
H) – Hierarquia das leis
.- a hierarquia das normas
I) – Vigência da lei
- entrada em vigor. .
- cessação da vigência: caducidade e revogação.
J) – Aplicação da lei no tempo
- conceito e direito transitório
- critérios gerais.
- prazos. .
K) – Movimento da codificação
.- Código de Napoleão
- o movimento da codificação em Portugal
.

6.2.1.5. Syllabus:
A) – Introduction
- general concept of law
- other norms of social conduct
- objective right versus subjective right
B) – The objective right
- positive law
- branches of law
- European Union law
C) – The legal norm
- composition
- structure
.D) – Sources of Law
- expression notion and senses
- technical-legal sense
- the equity question
E) . Classification of legal norms
- general, special and exceptional
- optional and imperative
F) – Interpretation of the Law
G) – Integration of the shortcomings of the law
- the article 10 of the Portuguese Civil Code
H) – Hierarchy of laws
- the hierarchy of norms
I) – Law in force
- entry into force
- termination: sunset clause and revocation
J) – Law application in time
- concept and transitory law
- general criteria
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- deadlines
K) – Coding movement
- Napoleonic Code
- the coding movement in Portugal

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos começam por abordar as noções elementares que permitem a iniciação consistente ao 
estudo do Direito, evoluindo para matérias de base que sustentam a compreensão da sua fenomenologia no 
contexto social e permitem a evolução para o estudo dos teores específicos inerentes aos diversos ramos do 
direito.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme contents start by approaching the basic notions that allow a consistent beginning of the study of 
the Law, then going to basic topics that sustain the understanding of its phenomenology in the social context and 
allow the evolution to the study of specific content inherent to several branches of law.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A execução pedagógica traduz-se em exposição teórica da matéria e a sua ligação à realidade social.
É incentivada a pesquisa sobre doutrina e jurisprudência pertinentes à matéria, em particular sobre questões 
controversas, quer pela via de consulta de bibliografia editada, quer através da web.
A avaliação dos saberes adquiridos processa-se por avaliação contínua ou em avaliação final.
A avaliação contínua consiste em dois testes escritos (eventualmente três), cuja média simples determinará a 
classificação final.
Fica excluído da avaliação contínua quem não realizar todas as ações previstas ou tiver em qualquer delas uma 
classificação inferior a 6 valores, ou inferior a 10 valores em mais que uma.
A avaliação final consiste numa prova de exame a realizar em época normal ou de recurso, cujo resultado equivale à 
classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The pedagogical methodology consists of a theoretical presentation of the topics and its connection to the social 
reality.
The research about doctrine and jurisprudence related to the subject is encouraged, particularly on controversial 
issues, through edited bibliography or Web search.
The evaluation of the knowledge acquired is done by continuous evaluation or final evaluation.
The continuous evaluation consists of two written tests (eventually three), whose simple average determines the 
final grade.
The students who do not take the tests or have a grade below 6 valores or below 10 valores in more than one test 
will be excluded from continuous evaluation.
The final evaluation consists of an exam in the regular or special exam period, whose result will be the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

.A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a compreensão técnico-filosófica da matéria de molde 
a sustentarem capazmente as suas asserções perante a realidade social envolvente. A apreciação de casos –
hipotéticos ou factuais – objetiva consciencializar para realidade social e habilitar para a aplicação
prática do Direito.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical presentation of the subject aims to offer students the technical-philosophical understanding of the 
basic topics to effectively sustain the assertions towards the surrounding social reality. The evaluation of cases –
hypothetical or factual – aims at raising awareness to the social reality and prepare students for the practical 
application of the Law.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
. Amaral, Diogo Freitas do. (2012) Manual de Introdução ao Direito, Vol. I (Reimpressão), Coimbra, Almedina.
Código Civil
. Constituição da República Portuguesa
. Falcão, J., Casal, F., Oliveira, S., Cunha, P. (2007). Noções Gerais de Direito, Porto, Rés - Editora, Ld.ª .
. Justo, A. Santos. (2012) Introdução ao Estudo do Direito6.ª Edição, Coimbra, , Coimbra Editora.
. Pimenta, Gustavo (2010). Introdução ao Estudo do Direito – 2.ª edição, Maia, PUBLISMAI,
. Telles, Inocêncio Galvão. (2010). Introdução ao Estudo do Direito- Volume I (11ª Edição - Reimpressão), Coimbra, 
Coimbra Editora 

Mapa IX - Introdução à Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Introdução à Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alberto Manuel Peixoto Pinto - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos possam conhecer e reconhecer as várias componentes organizacionais: materiais, 
económicas, processuais e humanas. Consigam compreender o papel crucial do capital humano na criação, 
desenvolvimento e mudança organizacional. Identifiquem claramente a missão da função ‘gestão de recursos 
humanos’, bem como o âmbito da mesma numa perspetiva de parceria e de apoio aos clientes internos. Tomem 
contato inicial com as diversas práticas, políticas e técnicas de gestão das pessoas, quer numa vertente de 
desenvolvimento, quer num prisma de suporte administrativo. Iniciem a sua pesquisa pessoal e reflexão interna 
sobre as suas áreas de eleição futuras neste domínio, criando expetativas e motivação para as unidades 
curriculares especializadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students can know and recognise the several organisational components: material, economic, 
judicial and human. They can understand the essential role of the human capital in the organisational creation, 
development and change. They clearly identify the mission of the "human resource management" function, as well 
as its scope in a perspective of partnership and support to internal clients. They have initial contact with several 
people management practices, policies and techniques, whether from a development or an administrative support 
point of view. They start an individual research and internal reflection about their future areas of election in this 
domain, by creating expectations and motivation for the specialised curricular units.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. RECRUTAMENTO a) enquadramento estratégico b) Função pública/setor privado: diferenças 1.1. O papel da 
descrição, análise e qualificação de funções 1.2. Profissiograma/Psicograma) 1.3. O anúncio 1.3.1. Tipologias 1.3.2. 
Âncoras de motivação 1.3.3. Expectabilidade 1.4. Media 1.4.1. Outros 1.4.2. A era do recrutamento virtual 1.4.3. 
Outros tipos de recrutamento 1.5. As respostas 1.5.1. Formulários 1.5.2. CV’s 1.5.3. Cartas de apresentação e de 
motivação 1.6. Pré-seleção 1.6.1. A análise dos C.V.'s 1.6.2. Verificação não presencial de dados curriculares 2. A 
SELEÇÃO 2.1. Análise e planeamento 2.1.1. Antes da seleção 2.1.2. Impacto económico 2.1.3. Planos de carreira 
2.1.4. Perfis do pt: profissiograma e psicograma 2.1.5. Política de acolhimento 2.2. Execução 2.2.1. Definições 
temporais e de espaço 2.2.2. Recursos afetos ao processo 2.2.3. Recrutamento interno, externo, misto 3. 
Planeamento 3.1 Técnicas: Entrevista e Testes 3.2. Socialização.

6.2.1.5. Syllabus:
1. RECRUITMENT a) strategic framework b) Public service/private sector: differences 1.1. The role of the description, 
analysis and qualification of functions 1.2. Profession-gram/Psychogram 1.3. The advertisement 1.3.1. Typologies 
1.3.2. Anchors of motivation 1.3.3. Expectability 1.4. Media 1.4.1. Others 1.4.2. The era of virtual recruitment 1.4.3. 
Other types of recruitment 1.5. The answers 1.5.1. Forms 1.5.2. CVs 1.5.3. Presentation and motivation letters 1.6. 
Pre-selection 1.6.1. The CV analysis 1.6.2. Non-presence verification of curriculum data 2. SELECTION 2.1. Analysis 
and planning 2.1.1. Before selection 2.1.2. Economic impact
2.1.3. Career plans 2.1.4. PT profiles: profession-gram and psychogram 2.1.5. Welcoming policy 2.2. Execution 2.2.1. 
Time and space definitions 2.2.2. Resources attached to the process 2.2.3. Internal, external and mixed recruitment 
3. Planning 3.1. Techniques: Interview and tests 3.2. Socialisation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Ao primeiro ponto do programa conduz os alunos a um processo reflexivo sobre o que é a vida organizacional, bem 
como relativamente ao papel das pessoas nesse contexto. Permite-lhes ainda, com recurso a exemplos práticos, 
entenderem qual será a sua futura missão profissional. Os pontos seguintes detalham as intervenções do gestor de 
recursos humanos nas diversas políticas de gestão do capital humano, através do primeiro contato com as técnicas 
e os conceitos de cada uma delas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first point of the programme leads students to a reflexive process about what organisational life is, as well as 
the role of people in that context. It also allows them, using practical examples, to understand what will be their 
future professional mission. The following points detail the interventions of the human resource manager in several 
policies of human capital management, through the first contact with techniques and concepts related to each of 
them.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é de índole expositiva e participativa. Assim, em cada ponto do programa o docente faz a 
descrição do suporte teórico, acompanhado de meios audiovisuais, nomeadamente para a observação de vídeos 
temáticos e orienta os alunos para a pesquisa/consulta de referências bibliográficas específicas. Aulas de 
exercícios em grupo acerca da discussão de textos académicos ou da realização de ensaios práticos reforçam a 
aprendizagem aportando a esta uma vertente mais prática. A avaliação é de natureza contínua e inclui dois testes 
integrados dividindo a matéria lecionada. Os alunos para obterem aprovação terão de conseguir média final 
aritmética igual ou superior a 10, sem que nenhum dos testes seja classificado com nota inferior a 6 valores. O 
segundo dos testes citados será cotado apenas para 18 valores. Os dois valores restantes são atribuídos segundo 
critérios de avaliação dos alunos em aula (participação, atitude e qualidade das intervenções).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is of an expositive and participative nature. Therefore, in each programme point, the 
teacher makes a description of the theory, using audiovisual media, namely for the observation of thematic videos 
and he guides students to the research/checking of specific bibliographic references. Classes with group exercises 
about the discussion of academic texts or the fulfilment of practical trials reinforce learning through a more practical 
aspect. The evaluation has a continuous nature and it includes two tests dividing the lectured subject's topics. For 
approval, students must obtain a final arithmetic average equal or higher than 10; none of the tests can have a grade 
below 6 valores. The second test will only have a maximum grade of 18 valores. The 2 remaining valores will be 
given according to the evaluation criteria of the students in class (participation, attitude and quality of the 
interventions).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As sessões expositivas visam transmitir conceitos e conteúdos fundamentais, essenciais para o entendimento das 
correntes teóricas e dos arquétipos que suportam as principais competências a adquirir na unidade curricular. Os 
meios auxiliares, vídeos e artigos para debate permitem um acompanhamento e monitorização do progresso da 
aquisição de conhecimentos mais interativo por parte do docente. Os testes escritos avaliam a aquisição de 
competências e conhecimentos e a capacidade de aplicar essas competências e esses conhecimentos. Os 
trabalhos em grupo destinam-se a consolidar os conhecimentos e as competências adquiridas e a desenvolver a 
capacidade de análise e de crítica, bem como uma maior familiarização com o formato académico. Permitem 
também aprofundar determinados pontos específicos do programa. Já a respetiva exposição oral possibilita a 
reflexão pessoal e grupal, não apenas em torno dos temas abordados, mas também no plano das competências 
comunicacionais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expositive classes aim to convey fundamental concepts and contents, essential to the understanding of 
theoretical lines of approach and the archetypes that support the main competences that should be acquired in this 
curricular unit. The supporting tools, videos and papers for discussion allow a more interactive monitoring of the 
progress in the acquisition of knowledge by the teacher. The written tests evaluate the acquisition of competences 
and knowledge and the ability to apply those competences and knowledge. The group works are intended to 
consolidate the acquired knowledge and competences and to develop the capacity for analysis and critical 
reflection, as well as becoming acquainted with the academic format. They also allow deepen certain specific 
programme points. In turn, the oral presentation allows for individual and group reflection, not only around the 
topics addressed, but also in the plan of communicational competences.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Armstrong, Baron; Gestão do Capital Humano - Gerar valor acrescentado através das pessoas; 2009; Ed. Instituto 
Piaget; Almada.

Chiavenato, Idalberto; Recursos Humanos - O Capital Humano das Organizações; 2009 (9ª Edição); Editora Campus; 
São Paulo.

Jardim da Palma, Bancaleiro, Pereira Lopes; Gestão e Liderança de Talentos Para Sair da Crise ; 2011; Editora RH; 
Lisboa.

Lopes, Martins; Capital Intelectual e Gestão Estratégica de Recursos Humanos; 2012 (2ª Edição); Editora RH; 
Lisboa.

Pina e Cunha, Rego, Gomes, Cabral-Cardoso, Alves Marques, Campos e Cunha; Manual de Gestão de Pessoas e do 
Capital Humano; 2010 (2ª Edição); Edições Silabo; Lisboa.

Sekiou, Blondin, Fabi, Chevalier, Peretti, Alis, Bayad; Gestão dos Recursos Humanos; 2009; Ed. Instituto Piaget; 
Almada.

Mapa IX - Contabilidade I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Contabilidade I
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alberta Couto Cruz de Oliveira - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Assimilação dos pressupostos contabilísticos, das características da informação financeira e dos elementos 
fundamentais da contabilidade. Apresentação do Sistema de Normalização Contabilística e realização do trabalho 
contabilístico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Fully understand accounting assumptions, the characteristics of financial information and the fundamental elements 
of accounting. Presentation of the Portuguese Accounting Standards System and development of accounting work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução 
1.1. A contabilidade e a actividade económica
1.2. A evolução e as funções da contabilidade
1.3. Divisões da contabilidade 
2. A normalização contabilística
2.1. Noção e campo de actuação da normalização contabilística
2.2. Objectivos e vantagens da normalização contabilística
2.3. A normalização contabilística internacional
2.4. A normalização contabilística em Portugal: SNC
3. Elementos fundamentais
3.1. O património
3.2. O inventário
3.3. O balanço
3.4. A Demonstração de resultados
3.5. A conta
3.6. Métodos de registo contabilístico
3.7. Lançamentos
3.8. Diário, razão e balancetes
3.9. Sistemas contabilísticos
4. Reconhecimento e mensuração
4.1. Activos e passivos
4.2. Rendimentos e gastos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. Accounting and economic activity
1.2. Evolution and accounting functions
1.3. Accounting divisions
2. The accounting standards
2.1. Definition and field of action of the accounting standards
2.2. Objectives and advantages of the accounting standards
2.3. The international accounting standards
2.4. The accounting standards in Portugal: SNC – Accounting Standards System
3. Fundamental elements
3.1. Assets
3.2. Inventory
3.3. Balance sheet
3.4. Profit and loss account
3.5. Account
3.6. Methods of accounting record
3.7. Entries
3.8. Journal, ledger and trial balances
3.9. Accounting systems
4. Recognition and measurement
4.1. Assets and liabilities
4.2. Earnings and costs

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos desta unidade curricular permitem aos alunos, por um lado, conhecer a estrutura conceptual do 
normativo contabilístico português, através dos dois primeiros capítulos, alcançando assim o primeiro objetivo da 
unidade curricular. Por outro lado, o programa cumpre o segundo objetivo da unidade curricular ao possibilitar que 
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os alunos tomem conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico e os coloquem em prática, 
através dos dois últimos capítulos do programa. Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos da unidade 
curricular permite desenvolver as competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da Contabilidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of this curricular unit allow students to understand the conceptual structure of the Portuguese 
accounting standards, through the first two chapters, thus achieving the first objective of the curricular unit. On the 
other hand, the syllabus meets the second objective of the curricular unit by enabling students to improve their 
knowledge of the basic tools of accounting work and to put them into practice along the last two chapters of the 
programme. This way, the covering of the curricular unit's syllabus enables the development of the skills that 
students should acquire in Accounting.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de aulas teórico-práticas e de orientação tutorial; acompanhamento de matérias pelos alunos através da 
investigação e da resolução de exercícios; recurso a materiais pedagógicos complementares (net, artigos, por 
exemplo) com a finalidade de enquadrar os temas em estudo; participação dos estudantes na discussão teórica dos 
temas abordados em cada aula.
A avaliação incluirá a realização de duas provas escritas com ponderação de 50% cada, devendo os alunos cumprir 
uma assiduidade mínima de 75%. Em alternativa, os alunos poder-se-ão submeter aos exames final e de recurso. As 
provas de avaliação possuirão um cariz teórico-prático, tendo os alunos de demonstrar conhecimento dos 
princípios teóricos da contabilidade e da normalização contabilística. Adicionalmente, avaliar-se-á a aplicação 
prática destes conhecimentos, em termos do trabalho contabilístico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical classes and tutorial guidance; monitoring of the subject's topics by students through research 
and resolution of exercises; use of additional pedagogical material (ex: Internet, papers) aiming to frame the themes 
under study; students participation in the theoretical discussion of the themes addressed in each class.
The evaluation will include two written exams, each representing 50%; students should have a minimum attendance 
of 75%. Alternatively, students may take the final exam in the regular or special exam period. The evaluation exams 
will present a theoretical-practical nature, so students must demonstrate their knowledge on theoretical principles of 
accounting and accounting standards. Additionally, the practical application of this knowledge in terms of 
accounting work will also be evaluated.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir que os 
alunos assimilem os princípios teóricos da contabilidade e os possam colocar em prática, realizando trabalho 
contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objectivos da unidade curricular será melhor 
conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de demonstrações financeiras reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Theoretical-practical classes are crucial to the learning process, in order to enable students to assimilate the 
theoretical principles of accounting and to put them into practice, carrying out accounting work through exercises. 
The consolidation of the curricular unit's objectives will be best achieved through theoretical discussion in class 
and the analysis of real financial statements.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sistema de Normalização Contabilística (2009), Porto Editor, Porto;

Rodrigues, João (2012), SNC Explicado, Porto Editora, Porto;

Borges, António; Azevedo Rodrigues, José e Rodrigues, Rogério (2010), Elementos de Contabilidade Geral, Áreas 
Editora, Lisboa;

Exercícios fornecidos pela docente.

Mapa IX - Psicologia Geral II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Geral II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
IVANDRO MANUEL SOARES MONTEIRO - 60 horas / 60 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina do segundo semestre, dá continuidade ao trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre, a qual 
tem por base aquilo que constitui a força do trabalho e da produtividade das empresas e de um país, 
nomeadamente a Pessoa. Assim, Assim, temos, por objectivo nesta disciplina, dar as bases do funcionamento da 
memória humana, em termos de aquisição, armazenamento e recuperação da informação. Evidenciamos também os 
princípios básicos da aprendizagem humana, recorrendo aos vários modelos teóricos do condicionamento e 
aprendizagem. Preocupamo-nos, portanto, em compreender a Psicologia enquanto disciplina científica, ao mesmo 
tempo que pretendemos desenvolver atitudes e competências favoráveis à reflexão crítica e ética sobre a 
investigação científica e a prática da Psicologia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This second semester subject continues the work developed during the first semester, which is based on what 
integrates the labour force and the productivity of companies and of a country, namely the Person. Therefore, this 
subject has the objective of explaining the way human memory works in terms of information acquisition, storage 
and recovery. We also demonstrate the basic principles of human learning, by using several theoretical models of 
conditioning and learning. Therefore, we are concerned in understanding Psychology as a scientific subject, and, at 
the same time, we intend to develop attitudes and competences favourable to critical and ethical reflection on 
scientific research and the practice of Psychology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MEMÓRIA
.AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO
MEMÓRIA A CURTO-PRAZO
A RECUPERAÇÃO NA MEMÓRIA A LONGO PRAZO
O ESQUECIMENTO NA MLP
PERTURBAÇÕES NA MEMÓRIA
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA APRENDIZAGEM
HABITUAÇÃO
CONDICIONAMENTO CLÁSSICO
CONDICIONAMENTO EXPERIMENTAL
APRENDIZAGEM COGNITIVA
APRENDIZAGEM POR INSIGHT DE KÖHLER
APRENDIZAGEM SOCIAL
APRENDIZAGEM E ETOLOGIA
ALGUMAS LIMITAÇÕES E CRÍTICAS À TEORIA DO COMPORTAMENTO

6.2.1.5. Syllabus:
MEMORY
.ACQUISITION, STORAGE AND RECOVERY
SHORT-TERM MEMORY
THE RECOVERY IN LONG-TERM MEMORY
FORGETTING IN LONG-TERM MEMORY
MEMORY DISORDERS
BASIC PRINCIPLES OF LEARNING DEPENDENCY
CLASSIC CONDITIONING
EXPERIMENTAL CONDITIONING
COGNITIVE LEARNING 
KÖHLER'S INSIGHT LEARNING
SOCIAL LEARNING
LEARNING AND ETHOLOGY
SOME LIMITATIONS AND CRITIQUES TO THE THEORY OF KNOWLEDGE

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo já iniciado um percurso no domínio da Psicologia Geral, o objectivo deste 2º semestre é o de dar 
continuidade à formação das bases da psicologia.Os dois grandes pilares temáticos, nomeadamente Memória e 
Aprendizagem, servem para demonstrar e desenvolver o interesse na matéria, tentando aplicar os conhecimentos 
adquiridos numa situação de vida real pessoal ou profissional/empresarial. Os alunos deverão ser capazes de, no 
final, evidenciar conhecimentos fundamentais sobre a memória, as teorias de aprendizagem e os diferentes tipos de 
aprendizagem. Os conteúdos programáticos procuram formar sobre conhecimentos fundamentais inerentes à 
classificação das teorias de aprendizagem, a importância da motivação, o papel da recompensa e do castigo no 
contexto de vida real pessoal e profissional, os factores que influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento 
humano, a importância da avaliação, destacando-se a necessidade de uma aprendizagem eficaz para uma utilização 
positiva das avaliações.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since students have already started a course in General Psychology, the objective of the 2nd semester is to 
continue the training on the foundations of Psychology. The two major thematic pillars, namely Memory and 
Learning, are used to demonstrate and develop the interest in the subject, trying to apply the knowledge acquired in 
a personal or professional/corporate real life situation. In the end, students should be able to demonstrate a 
fundamental knowledge on memory, theories of learning and different types of memory. The programme contents 
try to teach about fundamental knowledge inherent to the classification of the theories of learning, the importance of 
motivation, the role of reward and punishment in personal and professional real life situations, the importance of 
evaluation, stressing the need for an efficient learning for a positive use of evaluations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Psicologia é a base de todo o comportamento, pelo que o programa, ao dar a conhecer a evolução desta ciência, 
assim como ao evidenciar as bases biopsicossociais do comportamento, facilita uma visão sistémica das 
necessidades integradoras que a sociedade do conhecimento exige, no âmbito individual, equipas de trabalho, 
entidades e empresas. Assim, o programa desta disciplina está organizado segundo este objectivo primordial. Esta 
disciplina explica o sentido, a definição, a origem e a evolução da Psicologia como ciência. São abordados, de igual 
modo, aspectos como os diferentes ramos da Psicologia, os conceitos e a pertinência da mesma como contributo 
para a formação do Ser Humano. Abordamos a relação entre a Psicologia e a Organização, bem como a forma como 
a Psicologia pode ser útil no Processo de desenvolvimento e maturidade pessoal e social.
30% Teste 1 + 30% Teste 2 + 40% Trabalho (25% escrito + 15% apresentação na aula) = 100% nota final (com 75% de 
presenças obrigatórias)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Psychology is the basis of all behaviour, so this programme, by introducing the evolution of this science, as well as 
demonstrating the biopsychosocial bases of behaviour, offers a systemic vision of the integrative needs that the 
knowledge society requires, in terms of the individual, work teams, entities and companies. Therefore, the subject's 
syllabus is organised according to this fundamental objective. This subject explains the meaning, definition, origin 
and evolution of Psychology as a science. Similarly, topics such as the different Psychology branches, concepts 
and its relevance as a contribute to the background of the Human Being are addressed. The relation between 
Psychology and Organisation is also explained, as well as how Psychology can be useful in the personal and social 
development and maturity process.
30% Test 1 + 30% Test 2 + 40% Work (25% written work + 15% oral presentation) = 100% final grade (with
75% required attendance).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia de ensino é de exposição, debate e experiências baseadas nas temáticas apresentadas, com foco no 
dinamismo da interacção aluno-docente. As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da 
unidade curricular dado que a metodologia expositiva possibilita atingir especificamente os objectivos definidos. A 
metodologia de trabalho pelo estudante na consulta de capítulos dos livros e debate durante as aulas, assim como 
o objectivo de consolidação dos conhecimentos baseado na abordagem de casos práticos e pequenas tarefas de 
investigação ao longo do semestre, com trabalho de grupo fora das horas de contacto, possibilita atingir os 
objectivos traçados para a disciplina. Assim, os métodos de avaliação permitem atingir todos os objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is the verbal presentation, debate and experiences based on the themes presented, 
focused on a dynamic interaction between the teacher and the student. The teaching methodologies are consistent 
with the curricular unit's objectives since the expositive methodology
allows achieving the objectives specifically defined. The student's work methodology by checking books chapters 
and the discussion during classes, as well as the objective of knowledge consolidation based on the approach of 
practical cases and small research tasks during the semester, together with group work outside contact hours, 
enables achieving the objectives defined for this subject. Therefore, the evaluation methods allow achieving all the 
objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

•Gleitman, H. (2003). Psicologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
•Pereira, O.G. (1999). Fundamentos de Comportamento Organizacional. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
•Robbins,S.P. (2007). Comportamento Organizacional. São Paulo, BR: Prentice Hall
•Berryman, J., Hargreaves, D., Howells, K., & Ockleford, E. (1997). Psychology & You: an informal introduction. 
Leicester: The British Psychological Society
•Bühler, C. (1990). A Psicologia na vida do nosso tempo. (5ª Ed.). (Trad. port. E.M. Jesus & H.E. Roth).Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian
•Gross, R. (2001). Psychology (4ed).London:Hodder & Stoughton 
•Lopes, M.P., Palma, P.J., Ribeiro, R.B., & Cunha, M.P. (Coord.) (2011). Psicologia Aplicada. Lisboa:RH Editora
•Mazur, J.E. (1998). Learning and Behaviour. (4th Ed.) New Jersey: Prentice Hall
•Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. Nova Iorque:Oxford University Press
•Vignaux, G. (1995). As ciências cognitivas. (Trad. M.M. Guimarães).Instituto Piaget
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Mapa IX - Gestão Financeira

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Financeira

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
JOSÉ ANTÓNIO REDONDO LOPEZ - 32 horas / 32 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Dotar o discente de uma visão sistémica da organização e o papel da gestão financeira; 
2.Sensibilizar os alunos para as noções de património, aplicações e fontes de financiamento;
3.Sensibilizar para os conceitos de custo de oportunidade de capital e de rendibilidade como variáveis na tomada 
de decisão.
4.Dotar de conhecimentos sobre o papel da contabilidade enquanto sistema de informação e sobre os documentos 
contabilísticos.
Competências: 
1.Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos que e desenvolvam a racionalidade da tomada de decisão
2.Compreensão das diferenças existentes entre a gestão financeira corrente e a gestão financeira de médio e longo 
prazo
3.Identificação e seleção de fontes de financiamento
4.Ser capaz de proceder à leitura de mapas de dívida
5.Domínio da «leitura» e compreensão dos três documentos contabilísticos mais utilizados:inventário,balanço e 
demonstração dos resultados
6.Domínio de alguns conceitos da gestão de investimentos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To provide students with a systemic vision of the organisation and the role of financial management;
2. To make students aware of the notions of assets, applications and funding sources;
3. To make them aware of the concepts of opportunity cost of capital and profitability of the activity as variables in 
decision-taking;
4. To provide knowledge on the accounting role as an information system and on accounting documents.
Competences:
1. Acquisition, understanding and application of knowledge that develop the rationality of decision-making;
2. Understanding the differences between day-to-day financial management and medium and long-term financial 
management;
3. Identification and selection of funding sources;
4. To be able to read maps of debt;
5. Capacity of "reading" and understanding the three most common accounting documents: inventory, balance 
sheet and profit and loss account;
6. Command of some concepts of investment management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Apresentação/OBJETIVOS

CONCEITOS BÁSICOS 
Regras de ouro da matemática financeira 
Capital, tempo, juro, taxa de juro 
Valor actual, valor futuro e valor acumulado
Regime de equivalência de juro simples
Regime de equivalência de juro composto
Equivalência de capitais
Capitalização e actualização 
Taxas de juro
Rendas e modalidades de reembolso de empréstimos
INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
Documentos ocntabilísiticos
Balanço – abordagem patrimonial e financeira
Balanço funcional e os ciclos financeiros da empresa
Demonstração dos Resultados por funções e natureza
Insuficiências e limitações da informação contabilística 
Método dos rácios 
Análise da qualidade dos resultados
Rendibilidade, qualidade dos resultados e preço de mercado
Utilidade da análise da qualidade dos resultados
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ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
Características
Classificação dos investimentos
Análise da viabilidade económica e financeira do projecto
Implementação e controlo do projecto

6.2.1.5. Syllabus:
BASIC CONCEPTS OF FINANCIAL CALCULUS 
Golden rules of financial mathematics
Capital, time, interest, interest rate
Current value, future value and accumulated value 
Equivalence regime of simple interest 
Equivalence regime of compound interest 
Equivalence of capitals
Capitalisation and updating
Interest rates
Income and modalities of repayment of loans 
THE ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS
Accounting documents
Balance – assets and financial approach
Functional balance and the business financial cycles
Consolidated profit and loss account and individual profit and loss account by nature 
Inadequacies and limitations of accounting information
Method of ratios
Analysis of the quality of the results
Profitability, quality of the results and market price
Usefulness of the analysis of the quality of the results
INVESTMENT ANALYSIS
Characteristics
Classification of investments
Analysis of the economic and financial viability 
Project's implementation and control

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na unidade curricular de Gestão Financeira pretende-se transmitir ao aluno um conjunto de conceitos, modelos e 
instrumentos de tomada de decisão financeira no contexto das organizações do tipo empresarial com fins 
lucrativos. O programa apresenta estes conceitos, modelos e instrumentos de forma prática, com recurso frequente 
a estudos de caso e exercícios, levando a uma melhor compreensão das finanças e do contexto do mercado 
financeiro pelos alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the Financial Management curricular unit, we intend to convey to the students a set of concepts, models and tools 
for financial decision-making in the context of profit-making business organisations. The programme presents these 
concepts, models and instruments in a practical way, with frequent use of case studies and exercises, leading to a 
better understanding of finance and the context of financial markets by the students.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica incidirá na: 
1. Exposição dos conteúdos programáticos; 
2. Apresentação de exemplos ilustrativos dos conteúdos programáticos; 
3. Resolução e discussão de exercícios em grupo; 
4. Orientação de trabalhos de investigação.
5. Casos práticos e artigos que complementem a bibliografia principal recomendada serão entregues aos alunos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The pedagogical methodology will focus on:
1. Presentation of the programme contents;
2. Presentation of illustrative examples of the programme contents;
3. Resolution and discussion of exercises in group;
4. Orientation of research works.
5. Practical cases and papers that complement the recommended main bibliography will be provided to the 
students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Atenta a elevada aplicabilidade prática desta unidade curricular, serão sempre relacionados os conteúdos 
programáticos com produtos financeiros específicos e mesmo estudos de caso, tendo os alunos que demonstrar a 
sua capacidade de aplicação dos conceitos apresentados por análise de produtos financeiros específicos não só ao 
longo do curso, mas também como parte da avaliação (case-study ou relatório). O método de ensino, baseado na 
apresentação e revisão de princípios fundamentais e sua posterior aplicação em casos concretos, é assim coerente 
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com as características práticas da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Focused on the high practical applicability of this curricular unit, the contents will always be related to specific 
financial products and even case studies. Therefore, students have to demonstrate the ability to apply the concepts 
presented through the analysis of specific financial products not only during the course, but also as part of the 
evaluation (case study or report). The teaching method, based on the presentation and review of essential principles 
and their subsequent application in concrete cases, is consistent with the practical characteristics of the curricular 
unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
MATIAS, Rogério,(2004), Cálculo Financeiro, Teoria e Prática, Lisboa, Escolar Editora, ISBN: 972-592-176-3
SNC: sistema de normalização contabilística 
CARRILHO, José Manuel, PIMENTEL, Luís Vilela, et alli,(2008), Elementos de análise financeira – casos práticos, 
Lisboa, 2ª Ed., Publisher Team, ISBN: 978-989-601-041-6
Elementos a serem disponibilizados no portal do ISMAI pela docente
Brealey, Richard and Stewart Myers. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill
Textos disponibilizados pelo docente.

Mapa IX - Formação e Desenvolvimeno de Recursos Humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Formação e Desenvolvimeno de Recursos Humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Beatriz da Silva Jurado Rodrigues Ferraz - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O aluno deve ser capaz de:
1. Distinguir do modelo societal da FPC da Era Industrial;
2. Compreender a relação entre aprendizagem individual e aprendizagem organizacional, perspectivando 
diacronicamente as várias teorias da aprendizagem e assimilando as traves mestras da nova abordagem da 
aprendizagem.
3. Compreender a centralidade do adulto no sistema de FPC, através da aprendizagem auto-dirigida, da formação 
visando as competências e da aprendizagem pela experiência.
4. Compreender a finalidade da gestão da FPC, aos níveis da análise das necessidades de formação (ANF), da 
realização da formação e da sua avaliação.
5. Compreender:
a. A indispensabilidade e as dificuldades da ANF
b. Os referenciais da FPC
c. A fulcralidade da contratualização da FPC
d. A avaliação da formação, bem como a sua natureza formadora (Action learning)
6. Conhecer as melhores práticas da FPC. 
7. Compreender a importância das organizações aprendentes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must be able to:
1. Distinguish the societal model of the CVT (Continuing Vocational Training) of the Industrial Age;
2. Understand the relation between individual and organisational learning, by analysing diachronically the several 
theories of learning and assimilating the pillars of a new approach of learning.
3. Understand the centrality of the adult in the CVT system, through self-directed learning, the training aiming at the 
acquisition of competences, and the learning by experience.
4. Understand the purpose of CVT management, in what concerns the analysis of the training needs (ATN), the 
training and its evaluation.
5. Understand:
a. The absolute need and the difficulties of the ATN
b. The CVT references
c. The essential character of the CVT contractualisation
d. The training evaluation, as well as its training nature (Action learning)
6. Know the best practices in CVT.
7. Understand the importance of the learning organisations.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – A FPC em Portugal
1.1.Novo paradigma da formação
II – Aprendizagem individual e organizacional
2.1 Relação
2.2.Teorias de aprendizagem
2.3.Centralidade do adulto no sistema de FPC
2.3.1. Construção do e pelo homem
2.3.2. Aprendizagem auto-dirigida
2.3.3. Formação dirigida às qualificações e dirigida às competências
2.3.4. A aprendizagem pela experiência
III – A gestão da formação
1. Finalidade, níveis, atores, contratos, etapas, instrumentos
2. ANF
2.1. Política e diagnóstico 
2.2. Necessidades em formação
2.3. Análise da oferta 
3. Conceção e arquitetura da formação
3.1. Referenciais
4. Contratualização e caderno de encargos
5. Realização da formação
5.1.Plano de formação. Etapas
5.2.Acompanhamento – indicadores pertinentes
6.Avaliação da formação
6.1. Níveis
6.2. Avaliação das finalidades da formação
6.3.Avaliação pedagógica
6.4.Avaliação da “transferência” em situação profissional

6.2.1.5. Syllabus:

I- The CVT in Portugal
1.1. New training paradigm
II – Individual and organisational learning
2.1 Relation
2.2. Theories of learning
2.3. Centrality of the adult in the CVT system
2.3.1. Construction of and by man
2.3.2. Self-directed learning
2.3.3. Training focused on qualifications and competences
2.3.4. Learning by experience
III – The training management
1. Purpose, levels, actors, contracts, stages and tools
2. ATN
2.1. Policy and study
2.2. Training needs
2.3. Offer analysis
3. Training conception and architecture
3.1. Reference documentation
4. Contractualisation and specifications
5. Training performance
Training plan. Stages
5.2. Monitoring – relevant indicators
6. Training evaluation
6.1. Levels
6.2. Evaluation of the training purposes
6.3. Pedagogical evaluation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Partindo das competências de gestão e desenvolvimento das pessoas nas empresas, em contexto de FPC, os 
conteúdos programáticos ajustam-se aos objetivos de aprendizagem:
Parte I - O aluno é convidado à reflexão sobre a fulcralidade de que o dispositivo formativo se integre na vida da 
empresa hodierna, adaptando-se por medida às suas necessidades. Tais reflexões verificar-se-ão a montante do 
processo formativo, sensibilizando para a inovação concetual no domínio da conceção e gestão da formação.
Parte II - Visa proporcionar o conhecimento das melhores práticas de gestão da formação, enquanto meio e não fim, 
e a panóplia de ferramentas, mais recentemente disponíveis no âmbito da gestão do desenvolvimento das pessoas 
em contexto de trabalho, numa organização.
Parte III - Consolidação do adquirido, com demonstração de compreensão e interiorização das traves mestras do 
desempenho das competências do gestor de formação, numa empresa social, complexa, aberta, societal e 
aprendente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Starting from the management and development competences of the people in the companies, in a CVT context, the 

Page 58 of 144ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc28693e-93e8-8d1e-e63...



syllabus adjusts to the learning objectives:
Part I – The student is invited to reflect on the essential character of training as a part of the present-day company 
life, adapting itself to its needs. Such reflections will be verified upstream of the training process, raising awareness 
to the conceptual innovation in the training conception and management.
Part II - This subject aims to provide knowledge of the best practices in training management, as a means and not an 
end, and of the more recently available set of tools in the scope of knowledge management of persons in work 
context, in an organisation.
Part III – Consolidation of the knowledge acquired, with demonstration of comprehension and incorporation of the 
pillars of performance of the competences of the training manager, in a social, complex, open, societal and learning 
company.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Método expositivo, não ultrapassando um terço da carga horária semanal.
- Método interrogativo como ponto de partida para a abordagem de todas as matérias.
- Simulações de situações de interação do Gestor de Formação em contexto organizacional, com e sem intervenção 
activa do docente.
- Role-playing
- Casos de Estudo enquanto método de aprendizagem e método de avaliação contínua, com identificação de boas e 
más práticas de gestão da formação.
- Método demonstrativo
- Pesquisa ativa dos alunos, fora do horário letivo, sobre questões de partida que sustentarão aulas determinadas
Em consonância com a espiral de desenvolvimento do aluno na matéria que se vem lecionando, procede-se 
constante, sistemática e redundantemente a avaliações diagnósticas, formativas e somativas.
Existe avaliação e avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Expositive method, not exceeding one third of the weekly class load.
- Interrogative method as a starting point to the approach of all subject's topics.
- Simulations of situations of interaction of the Training Manager in organisational context, with and without the 
teacher's active intervention.
- Role-playing.
- Study cases as a learning and continuous evaluation method, with identification of good and bad practices of 
training management.
- Demonstrative method.
- Students' active research, outside class hours, about starting questions that will sustain some of the classes.
In accordance with the student's development spiral in the subject being taught, we proceed constantly, 
systematically and redundantly to diagnostic, training and summative evaluations.
The evaluation is continuous and final.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Desde a primeira aula, são percorridas as etapas do ciclo de formação, enquanto gestão do conhecimento explícito 
e tácito da organização, sem descurar a articulação estreita com o processo de desenvolvimento estratégico, nem a 
postura atitudinal e comportamental de relação adequada ao novo papel a desempenhar nas organizações. 
Posicionados predominantemente ao nível de análise micro, relativamente ao meso económico-social, 
perspetivarão as situações de trabalho como formativas. Assim:

Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma em FPC com as necessidades de qualidade com eficiência, num país em 
transformação.

Casos de estudo apropriados demonstrarão a necessidade da evolução das lideranças organizacionais, com 
assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno, enquanto gestor/consultor de formação, 
perspetivar a sua quota-parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus 
atores, preparando, ao seu nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.

A pesquisa ativa dos alunos (pequenas entrevistas semi-estruturadas), interagindo com profissionais da sua 
envolvente próxima,compensará a falta de experiência em organizações.

Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionarão ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da FPC nos tempos de hoje. A aplicação de 
qualquer dos métodos contribuirá para melhor evidenciar a necessidade de:
-análise do trabalho real na sua dimensão socio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de formação individuais ou coletivos específicos complementares – formação-ação;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.

A finalizar, métodos expositivo e interrogativo combinados com casos de estudo selecionados sobre empresas 
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(experiências de sucesso e insucesso) apelarão a soluções que integrem o modelo ideal da AO, com a sua 
capacidade permanente de adaptação, traduzida no facto de, detetado um erro, a sua correção passar por uma 
modificação dos objetivos, da política e dos mecanismos estandardizados em vigor, podendo mesmo questionar-se 
as hipóteses e normas mais enraizadas, deste modo, viaabiliza-se a experimentação de soluções diferentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
From the first class on, the steps of the training cycles are followed, as explicit and tacit knowledge management of 
the organisation, without neglecting the strict articulation with the strategic development process, nor the attitude 
and behaviour posture according to the new role being performed in the organisations. Students are mainly 
positioned at a micro-analysis level in what concerns the economic-social meso; they will have a perspective of 
work situations as training ones. Therefore:

Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current paradigm in CVT, with the needs for quality with efficiency, in a country in transformation.

Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents will offer students a way to experience the application of the best practices (associated with 
good tools) in the CVT area nowadays. The application of these methods will contribute to better demonstrate the 
need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the Appropriate case studies will demonstrate the need for the development of the organisational 
leaderships, by assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students, as training managers/consultants, 
should understand their share of responsibility in the development of current organisations and their players, 
preparing at the intervention level, this transition that affects leaders and followers.

The students' active research (small and semi-structured interviews), interacting with professionals of their area, will 
compensate the lack of experience in organisations.
gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already have;
- developing additional specific individual and collective training projects – training/action;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance, and thus suitable to 
the needs of the first.
Finally, the expositive and interrogative methods combined with study cases selected about companies (success 
and failure experiences) will appeal to solutions that integrate the ideal model of AO, with its permanent capacity of 
adaptation, translated into the fact that, if an error is detected, its correction passes through a change of the 
objectives, policy and standardised mechanisms in force. So, the hypotheses and more ingrained rules can be 
questioned, to allow the experimentation of different solutions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Le Boterf. Guy (2004). Construire les Compétences individuelles et collectives, Ed. D´Organisation, Paris
Bourgeois, E. (2001). L’Adulte en Formation. Ed. Étienne Bourgeois, Paris
Cardim, J. C. (2009). Gestão da Formação nas Organizações, Lidel, Lisboa
Ceitil, M., (2010). Gestão e Desenvolvimento de Competências, Sílabo, Lisboa
Hunt, J. M. e Weintraub, J. (2002). The Coaching Manager. Sage Publications, United Kingdom
Lopes, A. e Picado, L. (2010). Concepção e Gestão da Formação Profissional Contínua. Da Qualificação Individual à 
Aprendizagem Organizacional, Pedago, Lisboa
Meignant, A. (1999). Gestão da Formação, Publicações D. Quixote, Lisboa
Nonaka, I. e Takeuchi, H. (1994). The knowledge creating company, Oxford University Press, New York
Thierry Ardouin (2003). Ingénierie de Formation pour l’ Entreprise. Analyser, Concevoir, Réaliser, Évaluer, Dunod, 
Paris
Zorrinho, C., Serrano, A. e Lacerda P. (2007). Gerir em Complexidade. Um Novo Paradigma da Gestão, Sílabo, 2007

Mapa IX - Recrutamento e seleção de recursos humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Recrutamento e seleção de recursos humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alberto Manuel Peixoto Pinto - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar e definir as necessidades de recrutamento das organizações; delinear uma estratégia de recrutamento e 
de seleção que possa conduzir ao provimento adequado dos lugares em aberto; conhecer e saber operacionalizar 
as várias técnicas de recrutamento, de seleção e de socialização, com ênfase especial na entrevista. Entender os 
vários subciclos deste processo em que o recrutamento é uma ação de comunicação com os mercados de emprego 
e de recursos humanos, a seleção é uma etapa de escolhas estratégicas e a socialização o primeiro passo para 
engajar os novos colaboradores

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To identify and define the recruitment needs in the organisations; to outline a selection and recruitment strategy that 
would lead to an adequate fulfilment of the vacancies; to understand and know how to use the several recruitment, 
selection and socialisation techniques, with special emphasis on the interview. To understand the several sub-
cycles of this process in which the recruitment is an act of communication with the employment and human 
resource markets, the selection is a stage of strategic choices and socialisation is the first step to hire new 
collaborators.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. RECRUTAMENTO: enquadramento estratégico; b) Função pública/setor privado: diferenças 1.1. O papel da 
descrição, análise e qualificação de funções 1.2 Profissiograma/Psicograma) 1.3. O anúncio 1.3.1 Tipologias 1.3.2 
Âncoras de motivação 1.3.3 Expectabilidade 1.4 Media 1.4.1 Outros 1.4.2 A era do recrutamento virtual 1.4.3. Outros 
tipos de recrutamento 1.5 As respostas 1.5.1 Formulários 1.5.2. CV’s 1.5.3 Cartas de apresentação e de motivação 
1.6. Pré-Seleção Administrativa 1.6.1. A análise dos C.V.'s 1.6.2. Verificação não presencial de dados curriculares 2. 
A SELEÇÃO 2.1 Análise e Planeamento 2.1.1 Antes da Seleção 2.1.2 Impacto económico (custos diretos e indiretos) 
2.1.3 Planos de carreira 2.1.4 Perfis do pt: profissiograma e psicograma 2.1.5 Política de acolhimento 2.2. Execução 
2.2.1 Definições temporais e de espaço 2.2.2 Recursos afetos ao processo 2.2.3 Recrutamento interno, externo, 
misto 3. Planeamento 3.1 Técnicas: Entrevista e Testes 3.2. Socialização.

6.2.1.5. Syllabus:
1. RECRUITMENT a) Strategic alignment - b) Public and private sectors: differences 1.1. The role of the analysis and 
job description 1.2. Technical and psychological job profiles) 1.3. The announcement 1.3.1. Typologies 1.3.2. 
Motivational anchors 1.3.3. Return expectations 1.4. Media 1.4.1. Others 1.4.2. The e-recruitment 1.4.3. Other kind of 
recruitment types 1.5. The answers 1.5.1. Forms 1.5.2. CV’s 1.5.3. Presentation and motivational letters 1.6. 
Administrative pre-selection 1.6.1. C.V.'s analysis 1.6.2. Checking CV data from other sources 2. THE SELECTION 
2.1. Planning and analysis 2.1.1. Before the selection 2.1.2. Economical impact: direct and indirect costs 2.1.3. 
Career planning 2.1.4. Detailed job description 2.1.5. Organizational reception policies 2.2. Execution 2.2.1. Time and 
space definitons 2.2.2. Resources assigned to the process 2.2.3. Internal, external and mixed recruitmen 3. Planning 
3.1 Techniques: Tests and Interviews 3.2. Socialization

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

qualquer organização assume sempre um caráter estratégico e complexo. Deste modo, fica sensibilizado para a 
extrema necessidade de planear o trabalho, antecipar proactivamente as ações, antes ainda de as implementar. Não 
basta dominar as técnicas, mas tem de as saber escolher e de as focalizar tendo em vista o objetivo de cada uma. 
Numa primeira fase abordam-se as questões relativas à clara identificação da necessidade (função/perfil de 
competências), segmenta-se o mercado-alvo de recursos humanos e constata-se o mesmo de forma dirigida. De 
seguida, o trabalho prático de análise curricular é descrito e a preparação do processo avaliativo que se segue 
surge naturalmente. Nesta fase do programa são trabalhadas, com recurso a exercícios práticos, todas as técnicas, 
com ênfase especial na entrevista. Finalmente, o processo de socialização é evidenciado e debatido como 
estratégico em termos de futuras relações de trabalho e de motivação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Any organisation always assumes a strategic and complex character. This way, the student becomes aware of the 
extreme need of planning work, to proactively bring forward actions, even before implementing them.
It is not enough to master the techniques; the student must know how to choose and focus them according to the 
goal of each of them. In a first stage, questions related to the clear identification of the need (function/profile of 
competences) are addressed; the human resource target market is segmented and understood in an oriented way. 
Then, the practical work of curriculum analysis is described and the preparation of the evaluation process comes 
naturally. In this programme stage, all techniques, particularly the interview, are worked through practical exercises. 
Finally, the socialisation process is evidenced and discussed as strategic in terms of future work and motivation 
relationships.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será de índole expositiva e participativa. Em cada ponto do programa o docente fará a 
descrição do suporte teórico, acompanhado de meios audiovisuais, nomeadamente para a observação de vídeos 
temáticos e orientará os alunos para a pesquisa/consulta de referências bibliográficas específicas. Aulas de 
exercícios em grupo acerca da discussão de textos académicos ou da realização de ensaios práticos reforçarão a 
aprendizagem aportando uma vertente mais prática. A avaliação será de natureza contínua e incluirá dois testes 
idividindo a matéria lecionada. Os alunos para obterem aprovação terão de conseguir média final aritmética igual ou 
superior a 10, e em nenhum dos testes seja classificado com nota inferior a 6. O segundo será cotado apenas para 
18 valores. Os dois valores restantes são atribuídos segundo critérios de avaliação dos alunos em aula no que diz 
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respeito a participação, atitude e qualidade das intervenções nos vários exercícios práticos efetuados

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology will be expositive and participative. In each programme stage, the teacher will make a 
description of the theory, using audiovisual media, namely for the observation of thematic videos and he will guide 
students to the research/checking of specific bibliographic references.
Classes with group exercises about the discussion of academic texts or the completion of practical trials will 
reinforce learning through a more practical aspect. The evaluation will be continuous and will include two tests 
dividing the lectured subject' topics. In order for students to obtain approval, the final arithmetic average must be 
equal or higher than 10 and none of the tests can have a grade below 6. The second test will only have a maximum 
grade of 18 valores. The 2 remaining valores will be given according to the evaluation criteria of the students in 
class, in what concerns participation, attitude and quality of the interventions in the several practical exercises 
carried out

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As sessões expositivas visam transmitir conceitos e conteúdos fundamentais, essenciais para o entendimento das 
correntes teóricas e dos arquétipos que suportam as principais competências a adquirir na unidade curricular. Os 
meios auxiliares, vídeos e artigos para debate permitem um acompanhamento e monitorização do progresso da 
aquisição de conhecimentos mais interativo por parte do docente. Os testes escritos avaliam a aquisição de 
competências e conhecimentos e a capacidade de aplicar essas competências e esses conhecimentos. Os 
trabalhos em grupo destinam-se a consolidar os conhecimentos e as competências adquiridas e a desenvolver a 
capacidade de análise e de crítica, bem como uma maior familiarização com o formato académico. Permitem 
também aprofundar determinados pontos específicos do programa. Já a respetiva exposição oral possibilita a 
reflexão pessoal e grupal, não apenas em torno dos temas abordados, mas também no plano das competências 
comunicacionais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The expositive classes aim to convey fundamental concepts and contents, essential to the understanding of the 
theoretical lines of approach and the archetypes that support the main competences that should be acquired in this 
curricular unit. The supporting tools, videos and papers for discussion allow a more interactive monitoring of the 
progress in the knowledge acquisition by the teacher. The written tests evaluate the acquisition of competences and 
knowledge and the ability to apply those competences and knowledge. The group works are intended to consolidate 
the acquired knowledge and competences and to develop the capacity for analysis and critical reflection, as well as 
becoming acquainted with the academic format. They also allow deepen certain specific programme points. In turn, 
the oral presentation allows for individual and group reflection, not only around the topics addressed, but also in the 
plan of communicational competences.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alves Cardoso; Recrutamento e Seleção de Pessoal; 2010 (7ª Edição); Ed. Lidel; Lisboa.

Almeida; Captação e Seleção de Talentos - Repensando a Teoria e a Prática; 2004; Editor Atlas; São Paulo.

Andrade Caxito; Recrutamento e Seleção de Pessoas; 2007; Ed. IESDE; Curitiba.

Chiavenato; Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal; 2008 (7ª Edição); Ed. Barueri; São Paulo.

Gonçalves das Neves, Simões, Garrido; Manual de Competências Pessoais, Interpessoais e Instrumentais - Teoria e 
Prática; 2008 (2ª Edição); Ed. Silabo; Lisboa.

Lopes dos Reis; Recrutamento, Seleção e Integração; 2011; Editora RH; Lisboa.

Pires; Técnicas de Entrevista e Seleção de Pessoal; 1993; Edições Cetop; Mem Martins.

Roberts; Recruitment And Selection; 2008; Editor Chartered Institute Of Personnel & Development; Londres.

Salgado, Moscoso; Entrevista Conductual Estructurada de Selección de Personal – Teoría, Práctica y Rentabilidad; 
2005 (2ª Edição); Ediciones Pirámide; Madrid.

Mapa IX - Psicossociologia do trabalho e das organizações I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia do trabalho e das organizações I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clementina Maria Esteves de Oliveira - 48 horas / 48 hours
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Possibilitar a aprendizagem e a compreensão dos princípios gerais da psicossociologia do trabalho e das 
organizações, numa lógica de análise integrada e integradora dos seus pressupostos e constructos fundamentais.
Promover o conhecimento dos fatores psicológicos e sociais relativos ao funcionamento das organizações 
enquanto sistemas multi componenciais e multi determinados.
Estimular o sentido crítico com vista à reflexão em torno do papel da psicossociologia do trabalho e das 
organizações nas dinâmicas e processos organizacionais.
Desenvolver conhecimentos, aptidões e competências no sentido de uma otimização da eficiência e eficácia 
organizacional.
Realçar a importância dos paradigmas e metáforas organizacionais e suas implicações na construção do 
conhecimento científico no domínio da psicossociologia do trabalho e das organizações.
Discutir o contributo das teorias organizacionais à luz da psicossociologia do trabalho e das organizações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To enable the learning and understanding of the general principles of psychosociology of work and organisations, 
in a logic of integrated and integrating analysis of its fundamental assumptions and constructs.
To promote knowledge of psychological and social factors related to the functioning of organisations as multi-
componential and multi-determined systems.
To stimulate critical sense in order to reflect on the role of psychosociology of work and organisations in the 
organisational dynamics and processes.
To develop knowledge, skills and competences for the optimisation of organisational efficiency and effectiveness.
To emphasise the importance of the organisational paradigms and metaphors and their implications in the building 
of the scientific knowledge in the area of the psychosociology of work and organisations.
To discuss the contribution of the organisational theories in the light of psychosociology of work and organisations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à psicossociologia do trabalho e das organizações
1.1. Delimitação deste campo científico e análise das suas confluências com a psicologia social e a sociologia das 
organizações
1.2. Definições do (s) conceito (s) de organização e seus elementos constituintes
1.3. A investigação no domínio da PTO
1.4. Paradigmas e metáforas organizacionais e suas implicações na construção do conhecimento científico neste 
domínio. 
1.4.1. A máquina
1.4.2. O organismo
1.4.3. A cultura
1.4.4. O pós-modernismo 
Módulo 2: Teorias organizacionais
A) Escola clássica
- Emergência histórica da OCT
- Taylorismo 
- Perspetiva administrativa das empresas e H. Fayol
- Racionalidade burocrática das organizações de Weber
B) Escola das Relações Humanas
- Elton Mayo e os problemas sociais e humanos na sociedade industrial
- Os Estudos em Hawthorne
C) Escola Contemporânea
- Modernista: teoria dos modelos sistémicos
- Modelo sociotécnico 
- Abordagens contingenciais.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to psychosociology of work and organisations
1.1 Delimitation of this scientific field and analysis of its convergence with social psychology and psychology of 
organisations
1.2 Definitions of the organisation concept(s) and the comprising elements
1.3 The research in the PWO area
1.4 Organisational paradigms and metaphors and their implications in the building of the scientific knowledge
in this area.
1.4.1 The machine
1.4.2 The body
1.4.3 The culture
1.4.4 The postmodernism
Module 2: Organisational theories
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A) Classic school
- Historical emergence of the Scientific Organisation of Labour
- Taylorism
- Administrative perspective of companies and H. Fayol
- Bureaucratic rationality of organisations by Weber
B) School of Human Relations
- Elton Mayo and the social and human problems in the industrial society
- The studies in Hawthorne
C) Contemporary School
- Modernist: theory of systematic models
- Socio-technical model
- Contingency approaches.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estão em consonância com os objetivos definidos, na medida em que problematizam, contextualizam 
e colocam em perspetiva conhecimentos sobre os fundamentos, natureza, profundidade e abrangência das 
intervenções organizacionais necessárias ao funcionamento e desenvolvimento psicológico e socialmente 
sustentado das pessoas nas e das organizações.
Os conteúdos programáticos promovem assim a análise das origens e confluências da psicossociologia do 
trabalho e das organizações com a psicologia social e a sociologia das organizações, de forma a desenvolver a 
consciencialização e aquisição de aptidões e competências indispensáveis à cabal compreensão da eficiência e 
eficácia organizacional. Tal preocupação implica, por sua vez, a tomada de consciência da importância dos 
paradigmas e metáforas organizacionais e suas implicações na construção do conhecimento científico subjacente 
às diferentes teorias organizacionais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are consistent with the objectives defined, as they question, contextualise and put into perspective the 
knowledge about the basic notions, nature, depth and reach of the organisational interventions necessary for a 
socially sustainable psychological functioning and development of the people in and of the organisations.
Therefore, the syllabus promote the analysis of the origins and convergences of psychosociology of work and 
organisations with the social psychology and sociology of organisations, in order to develop awareness and 
acquisition of the skills and competences essential to the full understanding of the organisational efficiency. In turn, 
such concern implies the awareness of the importance of the organisational paradigms and metaphors and their 
implications in the construction of the scientific knowledge underlying the different organisational theories.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias implicam um conjunto variado de métodos e processos de formação de carácter teórico prático. 
Assim, recorre-se à exposição oral, ao diálogo, à utilização de meios audiovisuais e a ferramentas multimédia; ao 
emprego de metodologias de tipo ativo como o debate, o painel, a mesa redonda, realização/resolução de fichas de 
trabalho e de exercícios práticos, bem como à elaboração e apresentação oral de trabalhos de investigação em 
grupo e/ou individual.
A avaliação contínua incluirá os seguintes parâmetros: assiduidade, pontualidade, prova escrita, participação oral e 
escrita, investigação, elaboração e apresentação de um trabalho final, em grupo ou individual, para a qual será 
utilizada a seguinte fórmula: prova escrita (50%) + participação oral e escrita, assiduidade e pontualidade (20%) + 
trabalho final de investigação em grupo ou individual (30%).
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita abrangendo a totalidade dos conteúdos 
programáticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies involve a varied set of training methods and processes of a theoretical-practical nature. For that 
is used the oral presentation, the dialogue, the use of audiovisual media and multimedia tools; the use of active type 
methodologies, such as the debate, the panel, the round table, the resolution of worksheets and practical exercises, 
as well as the preparation and oral presentation of group and/or individual research works.
The continuous evaluation will include the following parameters: attendance, punctuality, written exam, oral and 
written participation, research, preparation and presentation of an individual or group final work, for which the 
following formula will be use: written exam (50%) + oral and written participation, attendance and punctuality (20%) + 
individual or group final research work (30%).
The final evaluation will consist of a written exam that includes all the programme contents.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Sem deixar de recorrer à exposição teórico prática dos principais conceitos, configura-se um conjunto variado de 
métodos e processos de formação centrados no/na discente tendentes à consecução dos objetivos definidos, 
privilegiando uma abordagem prática e um encaminhamento para o desenvolvimento de um trabalho autónomo, 
com orientação de caráter formal e científico.
As metodologias de ensino/aprendizagem consideradas contribuem, desta forma, para o desenvolvimento de 
competências de ordem concetual, reflexiva e relacional, no tocante à compreensão dos mecanismos de articulação 
entre as políticas e intervenções organizacionais e, as diferentes formas através das quais estas são descodificadas 
pelos atores organizacionais. Em suma, as metodologias em causa, na medida em que assentam na 
problematização/ elaboração concetual, adequam-se plenamente aos objetivos desta unidade curricular, realçando 
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componentes centrais do processo de aprendizagem, tais como: autonomia, iniciativa, auto aprendizagem e 
competências de resolução de problemas, recorrendo para tal a dinâmicas atitudinais e de relacionamento 
interpessoal; componentes técnico científicas, na medida em que estimulam o desenvolvimento de conhecimentos 
suscetíveis de integrar conceitos teóricos com implicações práticas; componentes práticas uma vez que estimulam 
a reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e modelos, de forma a ajustarem-se às necessidades do 
mercado de trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Without disregarding the theoretical-practical presentation of the main concepts, we configure a varied set of 
training methods and processes focused on the student towards the achievement of the defined objectives, by 
favouring a practical approach and a forwarding to the development of an autonomous work, with guidance of 
formal and scientific nature.
The considered teaching/learning methodologies contribute to the development of conceptual, reflexive and 
relational competences concerning the understanding of the articulation mechanisms between organisational 
policies and interventions, and the different ways through which they are decoded by the organisational players. In 
short, the methodologies in question, in that they rely in the conceptual questioning/preparation, are entirely 
appropriate to the objectives of this curricular unit, emphasising core components of the learning process, such as: 
autonomy, initiative, self-learning and problem solving competences, by using attitudinal and interpersonal 
relationship dynamics; technical-scientific components, in that they stimulate the development of knowledge able to 
integrate theoretical concepts with practical implications; practical components, since they stimulate reflexivity and 
practical applicability of concepts and models, in order to adjust to the needs of the labour market.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bilhim, J. A. (2001). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas.
Canavarro, J. (2000). Teorias e Paradigmas Organizacionais. Coimbra: Quarteto.
Ferreira, J. M.C., Neves, J. & Caetano, A. (2011). Psicossociologia das organizações. Lisboa: Escolar Editora.
Chiavenato, I. (2004). Recursos Humanos – O Capital Humano das Organizações. S. Paulo: Atlas.
Kinicki, A. & Kreitner, R. (2012). Organizational Behaviour. Key Concepts, Skills Best Practices. New York: McGraw-
Hill.
Pereira, O.G. (2008).Fundamentos de Comportamento Organizacional. Lisboa: F.C.G.
Pimentel, D. (2012). Sociologia da Empresa e das Organizações – Uma breve introdução a problemas e perspetivas. 
Lisboa: Escolar Editora.
Robbins, S.P. (2012) Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall.
Vala, J., Garrido, M., & Alcobia, P. (Orgs). (2004). Percursos da investigação em Psicologia Social e Organizacional. 
Lisboa: Colibri.

Mapa IX - Ciências da Administração I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ciências da Administração I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José da Costa Dantas - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os formandos duma visão integradora e sistémica dos principais movimentos, teorias e escolas de 
administração até aos anos 50. 
Favorecer uma atitude crítica e contingencial dos saberes adquiridos tendo em conta o papel do técnico e ou gestor 
de Recursos Humanos;
Proporcionar oportunidades de diagnóstico e aplicação das teorias e saberes.
Favorecer o estímulo pela leitura dos autores clássicos e que marcaram a ciência da administração.
Fundamentais competências a adquirir:
• Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Conhecimento das teorias de gestão da segunda metade do séc. XX
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de atualização contínua de conhecimentos
• Capacidade de autoanálise
• Trabalho em equipa
• Autodisciplina

Page 65 of 144ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc28693e-93e8-8d1e-e63...



• Sentido de responsabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with an integrated and systemic view of the main administration movements, theories and 
schools up to the 1950's.
To promote a critical and contingent attitude of the acquired knowledge taking into account the role of the Human 
Resource technician or manager;
To provide opportunities for the analysis and application of theories and knowledge.
To favour the stimulus for the reading of classic authors who have been important in the science of administration.
Main competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Knowledge of the management theories of the second half of the 20th century
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge 
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
• Sense of responsibility.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
.natureza, conteúdo e objeto da Ciência da Administração
.a Administração hoje: papel e importância
.Evolução da CA
A ABORDAGEM DOS CLÁSSICOS
.a Administração Científica
. principais características
. estudo pormenorizado do contributo de Taylor
. papel de outros autores
. críticas e limitações da AC
. a Abordagem Anatómica
. principais características
. estudo pormenorizado do contributo de Fayol
. apreciação crítica
Alguns tópicos a serem abordados:
. implementação da Administração Científica
. a organização racional do trabalho
. a supervisão funcional
. o homo economicus 
. princípios gerais da administração
. departamentalização
. a organização formal
. o poder
. o desperdício
. os resultados
A ESCOLA DAS RELAÇÕES HUMANAS
. enquadramento
. princípios e conclusões
. a experiência de Hawthorne
. apreciação crítica
A ESCOLA DO SISTEMA SOCIAL E A HERANÇA DE MAX Weber.
. uma nova visão das organizações

6.2.1.5. Syllabus:
SCIENCE OF ADMINISTRATION
.nature, content and object of the Science of Administration
.the Management today: role and importance
.Evolution of the Sciences of Administration
THE APPROACH TO CLASSICS
.the Scientific Management
. main characteristics
. detailed study about Taylor's contribute
. role of other authors
. critiques and limitations of the Science of Administration
. the Anatomic Approach
. main characteristics
. detailed study about Fayol's contribute
. critical appraisal
Some topics being taught:
implementation of the Scientific Management
the rational organisation of labour
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the functional supervision
the homo economicus
general principles of administration
departmentalisation
the formal organisation
the power
the waste
the results
THE HUMAN RELATIONS SCHOOL
. framework
. principles and conclusions
. the Hawthorne experiment
. critical appraisal
THE SCHOOL OF SOCIAL SYSTEM AND MAX WEBER'S INHERITANCE.
. a new vision of the organisations

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular de Ciências 
de Administração I.
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às competências / saberes pretendidos e 
permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o trabalho individual e grupal do aluno,
a aquisição de conhecimentos a partir da leitura obrigatória dos autores clássicos (Taylor e Fayol).
Simultaneamente, e através de indicações diversas, pretende-se que os alunos se apropriem duma consciência 
crítica dos momentos históricos em que estes pilares da CA apareceram. 
Ao mesmo tempo, vão apreendendo e aprendendo a ligação destas teorias e movimentos à realidade da gestão de 
recursos humanos em Portugal: promove-se quer o raciocícnio dedutivo quer indutivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the Administration Sciences I curricular unit.
It promotes the acquisition of knowledge and competences concerning the expected competences and knowledge, 
allowing the student, through classroom learning dynamics and individual and group work, to acquire knowledge 
based on the compulsory reading of classic authors (Taylor and Fayol). At the same time, and based on different 
guidelines, it is expected that students make use of a critical awareness regarding the historic moments in which 
these Administration Sciences foundations have emerged.
At the same time, students learn and make a connection between these theories and movements and the reality of 
human resource management in Portugal, promoting both deductive and inductive reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspetos, adota-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal pode perfeitamente entre-cruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de autoestudo e autocontrolo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.

Na avaliação contínua há 3 momentos: 

.trabalho individual: recensão crítica do livro de Fayol (Administração Industrial e Geral); 

.trabalho grupal: recensão crítica do Livro de Taylor (Princípios de Administração Científica);

.uma prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on results and processes that could gradually lead students to their self-motivation and 
to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são percorridas as etapas da ciência da administração, sem 
descurar uma articulação estreita com o momento histórico em que aconteceram e, simultaneamente, fazendo 
sempre a relação com a realidade das organizações nos tempos hodiernos. Assim, presume-se, os alunos 
conseguirão uma estruturação dialética das suas aprendizagens e de maneira a construírem as suas próprias 
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formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo,combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência num país em 
transformação.

Casos de estudo apropriados e leituras orientadas demonstrm a necessidade da evolução das lideranças 
organizacionais, com assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-
parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu 
nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.

Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da ciência da administração. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
-análise do trabalho real na sua dimensão sócio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.

O conhecimento pela leitura obrigatória das obras de alguns autores considerados fundamentais (Taylor e Fayol) 
proporcionam ao aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e proporciona-lhes momentos de reflexão 
que se têm mostrado muitíssimo úteis.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

During the teaching/learning process, the stages of the science of administration are analysed, without disregarding 
a close articulation with the historic moment in which they happened, and simultaneously linking them with the 
reality of the organisations of the modern times. Therefore, it is expected that students can be able to achieve a 
dialectical structuring of their learnings so they can build their own ways of organisational reality.

Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current management paradigm, with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.

Appropriate case studies will demonstrate the need for the development of the organisational leaderships, by 
assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students, as training managers/consultants, should 
understand their share of responsibility in the development of current organisations and their players, preparing at 
the intervention level, this transition that affects leaders and followers.

Simulations, role-playing and the demonstrative method, combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents, offer students a way to experience the application of the best practices (associated with 
good tools) in the field of the science of administration.
The application of such methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.

The knowledge provided through the compulsory reading of some authors considered essential (Taylor and Fayol) 
enables students to eliminate prejudices on these issues, providing them with moments of reflection, which have 
been extremely useful.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
. Castro, José Díez e López, Carmen Redondo. Administración de empresas. Ediciones Pirâmide, Madrid, 1996.
. Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Campus, São Paulo, 2009.
. Daft, Richard. Administração. Cengage Learning, Rio de Janeiro, 2009.
. Donnelly et al. Administração – princípios de gestão empresarial. McGrawHill, Amadora, 2000.
. Fayol, H. Administração Industrial e Geral. Livros Horizonte, s/c, s/data.
. Leon, Megginson et al. Administração - conceitos e aplicações. Editora Harbra, São Pulo, 1998.
. Stoner, James e Freeman, R. Edward. Administração. Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 2005.
. Tachizawa, Takeshy, Júnior, João Benjamim e Rocha, José A. Oliveira. Gestão de negócios - visões e dimensões 
empresariais das organizações, Atlas, S. Paulo, 2006.
. Taylor, F. Princípios de Administração Científica. Atlas, S. Paulo, 1995.
. Teixeira, Sebastião. Gestão das organizações. Editora Verlag Dashöfer, Lisboa, 2010
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Mapa IX - Estatística aplicada I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estatística aplicada I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuel Fernandes da Fonseca e Sá - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno saiba a linguagem e a notação estatística, bem como exemplificar as suas potenciais 
utilizações, sem descurar os pressupostos subjacentes e o rigor teórico necessário. Assim, o aluno deverá saber o 
significado de variável aleatória, suas características e propriedades, as distribuições de algumas variáveis 
aleatórias de maior importância nas áreas de aplicação das ciências sócio-económicas. Intervalos de confiança para 
a média, proporção e variância populacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students know the statistical language and rating, as well as to demonstrate their potential uses, 
without disregarding the implicit assumptions and the necessary theoretical rigour. Therefore, students should 
know the meaning of random variable, its characteristics and properties, the distributions of some of the more 
important random variables in the application areas of the socio-economic sciences. Confidence intervals for 
population average, proportion and variance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Variáveis aleatórias 
1.1 Definição de variáveis aleatórias discretas e contínuas
1.2 Distribuição de probabilidades de uma variável aleatória.
1.3 Parâmetros das distribuições (parâmetros de localização e dispersão)
2. Distribuições de probabilidades (discretas e contínuas)
2.1 Distribuição Binomial
2.2 Distribuição de Poisson
2.3 Distribuição normal (Padronizada e Não-padronizada)
Teorema do limite central
Distribuição Normal como aproximação da Distribuição Binomial
3. Estimativas e tamanhos de Amostras
3.1 Aspectos gerais – Intervalos de confiança.
3.2 Estimativa da média populacional: para σ conhecido
3.3 Estimativa da média populacional: para σ desconhecido
Distribuição t-student
3.4 Estimativa da proporção populacional
3.5 Estimativa da variância populacional
Distribuição Qui-quadrado.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Random variables
1.1 Definition of discrete and continuous random variables
1.2 Probability distribution of a random variable.
1.3 Parameters of distributions (location and dispersion parameters)
2. Probability distributions (discrete and continuous)
2.1 Binomial distribution
2.2 Poisson distribution
2.3 Normal distribution (standard and non-standard) Central limit theorem
Normal distribution as an approximation to the Binomial distribution
3. Sampling estimation and size
3.1 General aspects – Confidence intervals.
3.2 Estimation of the population average: for the known σ
3.3 Estimation of the population average: for the unknown σ
Student's t-distribution
3.4 Estimation of the population proportion
3.5 Estimation of the population variance
Chi-square distribution.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No global, as metodologias de ensino perspectivadas, porque assentes na exposição verbal de conteúdos seguida 
de problematização/componente prática ajustam-se cabalmente aos objectivos da unidade curricular, porquanto 
enfatiza as componentes centrais do processo de aprendizagem: i) componente técnico-científica, ou seja estimula 
o desenvolvimento de conhecimentos susceptíveis de integrar conceitos teóricos e práticos ao nível de 
distribuições de probabilidades de variáveis aleatórias e de intervalos de confiança de parâmetros da população «; 
ii) componente prática através do estímulo e aplicabilidade prática dos conceitos aprendidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Globally, the teaching methodologies in perspective, because they are based on the oral presentation of contents, 
followed by conceptual questioning, are completely adjusted to the curricular unit's objectives, since it emphasises 
the core components of the learning process: i) technical-scientific component, i.e., it stimulates the development of 
knowledge liable to integrate theoretical and practical concepts at the level of probability distribution of random 
variables and confidence intervals of population parameters; ii) practical component through the stimulus and 
practical applicability of the learned concepts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilização de uma linguagem simples e acessível, apresentando os conceitos teóricos básicos sempre intercalados 
com exemplos que estimulam, através da utilidade da componente aplicada e operacional de conhecimentos, a 
apetência teórica; Exposição teórica com recurso ao powerpoint; Resolução de exercícios teórico-práticos de fichas 
distribuídas antecipadamente.
Avaliação Contínua – Dois momentos de avaliação teórico-prática (M1, M2). A classificação final será a média dos 
dois momentos de avaliação que terá de ser superior ou igual a 10; ficando eliminados da avaliação contínua os 
estudantes que não realizem um dos momentos de avaliação ou tenham uma classificação inferior a seis valores a 
um deles. Avaliação Final – Uma prova nas Épocas Normal ou de Recurso, com um peso de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Use of a simple and accessible language by presenting the basic theoretical concepts, always alternated with 
examples that stimulate, through the usefulness of the applied and operational component of knowledge, the 
theoretical capacity; theoretical presentation through PowerPoint; resolution of theoretical-practical exercises of 
previously given worksheets.
Continuous evaluation – two moments of theoretical-practical evaluation (M1, M2). The final grade will be the 
average of the moments of evaluation, which must be equal or higher than 10; the students who do not take one of 
the moments of evaluation or have a grade below 6 in one of the moments will be excluded from continuous 
evaluation. Final evaluation – an exam in the regular and special exam periods, representing 100% of the grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

No global, as metodologias de ensino perspectivadas, porque assentes na exposição verbal de conteúdos seguida 
de problematização/componente prática ajustam-se cabalmente aos objectivos da unidade curricular, porquanto 
enfatiza as componentes centrais do processo de aprendizagem: i) componente técnico-científica, ou seja estimula 
o desenvolvimento de conhecimentos susceptíveis de integrar conceitos teóricos e práticos ao nível de 
distribuições de probabilidades de variáveis aleatórias e de intervalos de confiança de parâmetros da população; ii) 
componente prática através do estímulo e aplicabilidade prática dos conceitos aprendidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Globally, the teaching methodologies in perspective, because they are based on the oral presentation of contents, 
followed by a questioning/practical component, are completely adjusted to the curricular unit's objectives, since it 
emphasises the core components of the learning process: i) technical-scientific component, i.e., it stimulates the 
development of knowledge liable to integrate theoretical and practical concepts at the level of probability 
distribution of random variables and confidence intervals of the population parameters; ii) practical component 
through the stimulus and practical applicability of the learned concepts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Roriz, F.; Fernandes, A. Ferreira, J.,2002. Conceitos de estatística aplicada às ciências sociais, humanas e de 
gestão, ISMAI Série Manuais.
Triola, M.F., 2008. Introdução à Estatística, 10ª ed., Lisboa:LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Reis, E., Melo, P., Andrade, R. e Calapez, T., 2007. Estatística Aplicada (Vol. 1), 5ª ed., Lisboa: Sílabo.
Reis, E., Melo, P., Andrade, R. e Calapez, T., 2005. Estatística Aplicada (Vol. 2), 5ª ed., Lisboa: Sílabo.
Guimarães, R.C. , Sarsfield Cabral, J., 1997. Estatística, Alfragide: McGraw-Hill de Portugal Lda,.
Spiegel, M. R., 2009. Estatística. 5ª ed. Alfragide: McGraw-Hill.
Silva, M. C. M., 2004, Estatística Aplicada à Psicologia e Ciências Sociais, Lisboa: McGraw-Hill.

Mapa IX - História das relações laborais

6.2.1.1. Unidade curricular:
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História das relações laborais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Cândido Cordeiro Gonçalves - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular pretende abordar o papel das relações laborais na difusão de novos modelos de 
produção e organização do trabalho e dar uma visão holística sobre a sua história no Portugal contemporâneo. 
Pretende-se, assim, sensibilizar os estudantes para a importância da análise das questões de natureza laboral e da 
sua articulação com o terreno social; almeja-se familiarizar os mesmos com conceitos e noções básicas da história 
do Trabalho e fornecer-lhes uma base de conhecimentos susceptíveis de facilitar posteriores aprofundamentos aos 
mais diversos níveis em que se revelam as relações de trabalho e o seu contexto social. Pretende-se ainda a 
possibilidade de integração dos conhecimentos adquiridos nesta unidade curricular na vida profissional e social 
dos estudantes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit intends to address the role of the labour relations in the diffusion of the new models
of work production and organisation and to offer a holistic view about its history in the contemporary Portugal. 
Therefore, we intend to make students aware for the importance of the analysis of question of a labour nature and 
their articulation with the social field; we intend to familiarise students with concepts and basic notions of the labour 
history and provide them with a knowledge basis capable of facilitating further studies in different levels where the 
labour relations and their social context reveal importance. We also aim at the possible integration of the knowledge 
acquired in this curricular unit in the professional and social life of students.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Traços gerais do desenvolvimento económico no Portugal Oitocentista
a) Progresso das forças produtivas b) Assimetrias do desenvolvimento económico c) Colectivização do trabalho d) 
Formação de zonas industriais e) Desaparecimento da produção fragmentada f) Supressão das formas pessoais de 
dependência g) Mobilidade da população h) Incremento do associativismo
2. A formação da grande indústria e o capitalismo financeiro
3. População industrial (séc. XIX)
4. Nível e condições de trabalho
5. O operariado e a intervenção do Estado 
6. A sociedade civil e as alternativas á acção do Estado
7. Acção operária e formação do movimento operário
8. Os congressos operários
9. O movimento socialista
10. O movimento social católico
11. O movimento operário organizado nos inícios do século XX
12. Relações laborais no Estado Novo
13. Relações laborais após a revolução de 1974
14. O trabalho e o sindicalismo em tempo de globalização 

6.2.1.5. Syllabus:
1. General description of the economic development in Portugal in the 19th century
a) Progress of the productive forces b) Asymmetries of the economic development c) Collectivisation of labour d) 
Creation of industrial areas e) Extension of fragmented production f) Suppression of the personal ways of 
dependence g) Population mobility h) Increase of associativism
2. The creation of the large industry and financial capitalism
3. Industrial population (19th century)
4. Labour level and conditions
5. The workforce and the State intervention
6. The civil society and the alternatives to State action
7. Worker action and creation of the workers' movement
8. The workers congresses
9. The socialist movement
10. The social catholic movement
11. The workers movement organised in the beginnings of the 20th century
12. Labour relations in the New State (Estado Novo)
13. Labour relations after the April 1974 Revolution
14. The labour and the trade unionism in a time of globalisation 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Esta unidade curricular tem como objectivo promover competências de aproximação às grandes
problemáticas da história do trabalho e às metodologias para a compreensão do sentido da acção social em
ordem à reflexão sobre o tecido produtivo e os intervenientes nos vários sectores de actividade.. Em paralelo, 
pretende-se abordar genericamente alguns dos métodos de recolha de dados e de fontes que permitam ao 
estudante ajustar o
design da pesquisa que deverá ser plasmada em trabalhos a desenvolver no âmbito da UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This curricular unit has the objective of promoting competences of approximation to the major problems of the 
labour history and to the methodologies for the understanding of the sense of social action in order to reflect on the 
productive sector and the players in several activity sectors. At the same time, we aim to generally approach some 
of the methods of data collection and sources that allow students to adjust the research, which should be shaped in 
works to be developed in the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

É esperado que os estudantes se envolvam em leituras e trabalhos de retaguarda com vista a uma mais vasta
compreensão dos conteúdos propostos. As sessões de contacto da unidade curricular serão realizadas por
uma contextualização guiada e problematização dos materiais preparados pelos estudantes. Deste modo,
pretende-se promover uma interacção entre docente/discente, dando forma a uma metodologia de ensino
orientada para o estudante.
A avaliação contínua radicará num trabalho de pesquisa e na sua apresentação e discussão em sala de aula, a
que se soma a participação em todas as iniciativas desenvolvidas no âmbito da UC(50%); será ainda realizado
um teste escrito (50%).
Avaliação final: para os estudantes que não obtenham nota positiva na avaliação final será promovido um exame
final (100%), havendo ainda uma possibilidade de exame de recurso (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is expected that students be involved in readings and back works with the intention of achieving a broader 
understanding of the proposed contents. The curricular unit's contact sessions will be carried out by a guided 
contextualisation and questioning of the materials prepared by students. In this way, we intend to promote an 
interaction between the teacher and the students, giving form to a teaching methodology oriented to the student.
The continuous evaluation will be based on a research work and on its presentation and discussion in class, plus 
the participation in all the initiatives developed in the curricular unit (50%); a written test will also be carried out 
(50%).
Final evaluation: the students who do not obtain a positive grade in the final evaluation will take a final exam (100%), 
having also the possibility of a special exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia de ensino é orientada para o estudante, procurando desenvolver as suas competências
analíticas e criticas acerca das grandes questões e da organização do Trabalho. As sessões de 
contacto irão radicar na contextualização conduzida pelo docente e na problematização das matérias
previamente preparadas pelos estudantes, o que implica tarefas envolvendo o trabalho do estudante fora da
sala de aula. Serão ainda promovidos debates em torno dos conteúdos programáticos que dependerão da
interacção entre estudantes, da sua intervenção e da sua reflexão. Haverá lugar a uma exposição inicial dos
métodos e das fontes bibliográficas a prosseguir para o aprofundar dos tópicos programáticos propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is directed to the student, trying to develop his/her critical and analytic competences 
about the major labour questions and its organisation. The contact sessions will be based on the contextualisation 
conducted by the teacher and in the questioning of topics previously prepared by students, which implies tasks 
involving the student's work outside the classroom. Debates on the syllabus will also be promoted, which will 
depend on the interaction between students, their intervention and reflection.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARRET, F. – Histoire du travail. Paris: PUF, [s.d.].
BARRETO, António – A situação social em Portugal (1960-1999). Lisboa ICS, 2000, vol. 2.
CABRAL, Manuel V. – O operariado nas vésperas da República. Lisboa: Presença, 1977.
CORREIA, A. Damasceno – As relações laborais em Portugal. Lisboa: RH Editora, 2008.
FONSECA, Carlos da – História do movimento operário e das ideias socialistas em Portugal. Lisboa: Europa-
América, [s.d.], 3 vols.
SANTOS, Boaventura Sousa, et alli. – Relações laborais e sindicalismo em mudança. Coimbra: Quarteto, 2004.
SILVA, M. Carvalho da – Trabalho e sindicalismo em tempo de globalização. Lisboa: Temas e Debates, 2009.

Mapa IX - Direito empresarial

6.2.1.1. Unidade curricular:

Direito empresarial
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Manuela Andrade Cerqueira Borlido Barbosa Reininho - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno, no final do período letivo, deve ser capaz de compreender o regime jurídico básico das relações 
empresariais e dos principais modelos empresariais e, ainda, conhecer os contratos comerciais de distribuição e 
financeiros como meios da empresa desenvolver a sua atividade. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, the student should be able to understand the basic legal regime of the business relations 
and the main business models, and also recognise the distribution and financial commercial contracts as means for 
the company to develop its activity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução:
1.1. Objeto e características
1.2. Organização da vida comercial
2. A empresa e o estabelecimento comercial
2.1. O estabelecimento comercial:
2.1.1. Conceito
2.1.2. Elementos
2.1.3. O estabelecimento individual de responsabilidade limitada
2.1.4. Trespasse
2.1.5. Cessão de exploração ou locação de estabelecimento
3. O empresário:
3.1. Noção
3.2. Espécies: comerciantes em nome individual e sociedades
4. Sociedades comerciais
4.1. Noções gerais
4.2. Conceito de sociedade
4.3. O contrato de sociedade
4.4. Os tipos de sociedades comerciais: em nome coletivo, em comandita, por quotas e anónimas
4.5. O processo constitutivo das sociedades comerciais
5. Contratos comerciais:
5.1. Contratos de distribuição
5.1.1. A compra e venda
5.1.2. O mandato
5.1.3. A agência
5.1.4. A concessão
5.1.5. A franquia
5.2. Contratos financeiros
5.2.1. O depósito
5.2.2. O mútuo
5.2.3. A locação financeira
5.2.4. A cessão financeira.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction:
1.1. Object and characteristics
1.2. Organisation of the business life
2. The company and the commercial establishment:
2.1. The commercial establishment
2.1.1. Concept
2.1.2. Elements
2.1.3. The individual limited liability company
2.1.4. Company's transfer
2.1.5. Transfer operation or leasing of the establishment
3. The business man:
3.1. Definition
3.2. Species: sole traders and societies
4. Commercial companies
4.1. General notions
4.2. Concept of society
4.3. The company agreement
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4.4. Types of commercial companies: partnership, limited partnership, private limited company and public limited 
company
4.5. The constitution of commercial companies
5. Commercial agreements
5.1. Distribution contracts
5.1.1. The sales contract
5.1.2. The mandate
5.1.3. The agency
5.1.4. The concession
5.1.5. The franchise
5.2. Financial contracts
5.2.1. The deposit
5.2.2. The simple loan
5.2.3. The financial leasing
5.2.4. The factoring.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem alcançar os objetivos de aprendizagem, pois incidem sobre conceitos e 
modelos organizacionais em que se desenvolve a gestão de recursos humanos. O Direito Empresarial é essencial 
para estabelecer/compreender as relações internas/externas da empresa e enfrentar as exigências económicas, 
sociais e organizacionais da Gestão de Recursos Humanos. Conhecer os modelos empresariais e a 
responsabilidade dos seus órgãos constitui uma base analítica para delinear políticas dirigidas à atividade 
empresarial e aos recursos humanos. Neste sentido, analisam-se os vários modelos empresariais e os diversos 
contratos que pode estabelecer com terceiros na sua atividade e influenciar as suas relações internas. O 
desenvolvimento de competências para conceber estratégias eficazes na Gestão de Recursos Humanos, 
compreendendo os modelos organizacionais, pressupõe reconhecer que é através de modelos empresariais que a 
gestão de recursos humanos se desenvolve e atua. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme contents allow achieving the learning objectives, since they focus on organisational concepts and 
models in which the human resource management is developed. Company Law is essential to establish/understand 
the internal/external relations of the company and to face the economic, social and organisational requirements of 
the Human Resource Management. Knowing the business models and the responsibility of its bodies constitutes an 
analytic basis to delineate policies towards the business activity and the human resources. In this sense, we analyse 
the several business models and agreements that can be established with third parties in their activity and influence 
their internal relations. The development of competences to create efficient strategies in Human Resource 
Management, by understanding the organisational models, presupposes the recognition that it is through the 
business models that human resource management is developed and operates.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica sobre os conceitos fundamentais de cada tema proposto; resolução de casos práticos pelos 
alunos com recurso a consulta e utilização da legislação aplicável; análise e discussão aberta de textos e artigos; 
apresentação oral de trabalhos de grupo.
Avaliação contínua: realização de 1 trabalho de grupo: a apresentação oral de um tema pré-definido por sorteio, 
cuja percentagem de ponderação na nota final corresponde a 30% desta e 1 prova escrita para os alunos que 
frequentem no mínimo 75% das aulas, cuja percentagem de ponderação na nota final corresponde a 70%, 
considerando-se aprovado o aluno cuja média das classificações obtidas nos momentos de avaliação, seja igual ou 
superior a 10 valores, na escala inteira de 0-20 valores, resultante de classificações intermédias iguais ou 
superiores a 8 valores, podendo apresentar numa dessas classificações intermédias 6 ou 7 valores.
Avaliação final: realização de prova escrita. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical presentation about the essential concepts of each proposed topic; resolution of practical cases by the 
students through verification and use of applicable legislation; analysis and open discussion of texts and articles; 
oral presentation of group works.
Continuous evaluation: 1 group work: oral presentation of a predefined random theme, corresponding to 30% of the 
final grade and 1 written exam for students who attend at least 75% of classes, corresponding to 70% of the final 
grade. The student is considered approved when the average of the obtained grades is equal or higher than 10 
valores, in a full scale of 0-20 valores, resulting of intermediate classifications equal or higher that 8 valores, being 
able to present in one of those intermediate classifications 6 or 7 valores. Final evaluation: written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
As metodologias adequam-se aos objetivos da unidade curricular. O desenvolvimento de competências é tão mais 
eficaz quanto maior a diversidade e complementaridade dos métodos usados. A especificação de conceitos e 
princípios teóricos, o estímulo da leitura/escrita e a dinâmica orientada de grupos são condições essenciais para 
desenvolver a problematização, o debate plural e a utilização autónoma da legislação empresarial, contribuindo 
para a reflexão crítica, a consciencialização, o desenvolvimento e a expressão de perspetivas individuais. As 
metodologias de ensino e de avaliação ajustam-se aos objetivos porque enfatizam componentes centrais da 
aprendizagem: socioculturais (estimulam condições para o desenvolvimento da auto-aprendizagem e de resolução 
de problemas, através da análise crítica dos temas colocados; técnico-científicas (estimulam os conhecimentos 
sobre conceitos teórico-práticos); práticas (estimulam a reflexividade dos conceitos jurídicos no mercado de 
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trabalho).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies are adequate to the curricular unit's objectives. The development of competences is as efficient 
as the diversity and complementarity of the used methods. The specification of concepts and theoretical principles, 
the stimulus of reading/writing and the group oriented dynamics are essential conditions to develop the 
questioning, plural debate and autonomous use of business law, contributing to a critical reflection, awareness, 
development and expression of individual perspectives. The teaching and evaluation methodologies are adjusted to 
the objectives, because they emphasise the core learning components: socio-cultural components (they stimulate 
the conditions for the development of self-learning and problem solving through the critical analysis of the 
proposed themes); technical-scientific components (they stimulate the knowledge on theoretical-practical 
concepts); practical components (they stimulate the reflexivity of the legal concepts in the labour market).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Abreu, Jorge Manuel Coutinho de – “Curso de Direito Comercial – Vol. I ” Almedina, Coimbra, 2011;
“Curso de Direito Comercial – Vol. II – Das Sociedades” – 4ª Edição. Almedina, Coimbra, 2011;
Antunes, J A. Engrácia – Direito dos Contratos Comerciais. Almedina, Coimbra, 2012;
Antunes, J A. Engrácia – Direito e Justiça – Contratos Comerciais – Noções Fundamentais. UC, Lisboa, 2008;
Cordeiro, A M – Manual de Direito Comercial. Almedina, Coimbra, 2009;
Correia, Miguel J.A. – Direito Comercial – Direito da Empresa, 12ª Edição. Lisboa: Ediforum, 2011.
Cunha, Olavo – Lições de Direito Comercial, Almedina, 2010;
Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2012
Martinez, P R - Contratos Comerciais - Apontamentos"- 1ª Edição. S. João do Estoril: Principia, 2001.
Monteiro, A Pinto – Direito Comercial – Contratos de Distribuição Comercial – 3ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 
2009;
Santos, F. Cassiano - Direito Comercial Português..Coimbra Editora, Coimbra, 2007. 

Mapa IX - Gestão Administrativa de pessoal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Administrativa de pessoal

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MANUELA AMARAL DA SILVA ESPOJEIRA -48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos duma visão integradora e sistémica dos aspetos legais relacionados com a contratação e a 
cessação dos vínculos laborais diretos.
Saber organizar administrativamente um processo individual de trabalhador.
Proporcionar os conhecimentos necessários para um correto processamento dos vencimentos, com todo o 
contexto administrativo a montante e a jusante deste objetivo.
Favorecer uma atitude crítica e contingencial dos saberes adquiridos tendo em conta o papel do técnico e ou gestor 
de Recursos Humanos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with an integrated and systemic view of the legal aspects concerning contracting and 
termination of direct employment relationships.
To know how to administratively organise an employee’s personal file.
To provide the necessary knowledge for a correct processing of the salaries, including all administrative contexts 
upstream and downstream this objective.
To promote a critical and contingent attitude of the acquired knowledge, taking into account the role of the Human 
Resource technician or manager.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Controlo da assiduidade: 1.1. Análise de algumas disposições do Código do Trabalho e do Regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas; 1.2. Modalidades de horários de trabalho; 1.3. Férias; 1.4. Faltas; 1.5. Licenças 2. 
Processamento de remunerações: 2.1. Salários; 2.2. Trabalho extraordinário; 2.3. Ajudas de custo e outros abonos; 
2.4. Descontos obrigatórios. 3. Formação: 3.1. Diagnóstico de necessidades; 3.2. Plano de formação; 3.3. 
Acompanhamento e controlo do Plano de Formação. 4. Avaliação do desempenho: 4.1. Abordagem às várias 
teorias; 4.2. Objetivos e competências; 4.3. SIADAP como exemplo de modelo de avaliação. 5. Admissão de pessoal: 
5.1. Seleção e recrutamento; 5.2. Métodos de seleção; 5.3. Procedimentos administrativos; 5.4. Contrato de trabalho. 
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6. Breve análise de um modelo de descrição de funções; 7. Abordagem sumária às carreiras profissionais. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Attendance verification: 1.1. Analysis of several provisions included in the Portuguese Labour Code and in the 
Portuguese Public Service Employment Contract Scheme; 1.2. Working hours modalities; 1.3. Holidays; 1.4. 
Absence from work; 1.5. Leave of absence 2. Salary processing: 2.1. Salaries; 2.2. Extra work; 2.3. Expense 
allowances and others; 2.4. Compulsory deductions. 3. Training: 3.1. Analysis of needs; 3.2. Training plan; 3.3. 
Training plan monitoring and control. 4. Performance evaluation: 4.1. Approach to the different theories; 4.2. 
Objectives and competences; 4.3. The SIADAP (Public Administration Performance Assessment) as an example of 
an evaluation model. 5. Hiring of personnel: 5.1. Selection and recruitment; 5.2. Selection methods; 5.3. 
Administrative procedures; 5.4. Employment contract. 6. Brief analysis of a job description model; 7. Summary 
approach to professional careers.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não será dada 
relevância específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspectos, adoptaremos, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia 
circunstancial e que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo conviverá naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal poderá perfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: preocupar-nos-emos mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno 
para a auto motivação e para a capacidade de auto-estudo e auto-controlo.
Pretende-se, à medida que é exposta a matéria, que o aluno seja capaz de organizar, administrativamente, um 
processo individual de um trabalhador, sabendo elaborar os documentos necessários e ndispensáveis para uma 
boa gestão administrativa do pessoal

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no particular method 
or technique will be given specific relevance.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with the students, a circumstantial 
philosophy that can better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics could be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on the results and processes that could gradually lead students to self-motivation and 
to their ability for self-study and self-control.
It is intended that, as the subject’s topics are presented, students are able to administratively organise an 
employee’s personal file, knowing how to prepare all the documents necessary and essential to a good 
administrative management of personnel.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão usados, cumulativamente, o método expositivo e interrogativo, a dinâmica grupal e estudo de casos.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.
Avaliação contínua:
• um trabalho individual (TI): construção de processo individual de um trabalhador de uma empresa X (portfolio);
• trabalhos de grupo (TG): Exercícios práticos, realizados durante a aula, no final da abordagem de cada tema;
• minitestes (Mt): realizados no final da abordagem dos temas agrupados
Trabalho individual (TI) = 40%; Trabalhos de grupo (TG): 10%; Minitestes (Mt) = 50%
Ficando assim: TI (20valores) + TG (20 valores) + Mt (20 valores) / 3

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The expository and interrogative methods, as well as the group dynamics and the case study will be used 
cumulatively. Final evaluation: one written exam.
Continuous evaluation:

• one individual work (IW): the elaboration of an employee's personal file from an X company (portfolio);
• group works (GW): Practical exercises during classes, when each theme is fully addressed;
• quizzes (Q): carried out when the grouped themes are fully addressed;
Individual work (IW) = 40%; Group works (GW) = 10%; Quizzes (Q) = 50%; 
Therefore: IW (20 valores) + GW (20 valores) + Q (20 valores) / 3

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Pretende-se no final de cada módulo aferir, através de pequenos testes práticos, se os assuntos abordados foram 
devidamente assimilados pelo aluno. À medida que o tema é explorado, o aluno deve elaborar um documento, 
modelo, sobre o assunto em causa e proceder ao seu arquivo, num processo individual a construir para o 
trabalhador, sendo ensinadas regras de arquivo de documentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the end of each module, we intend to assess, through small practical tests, if the issues addressed were properly 
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assimilated by students. As the theme is discussed, students should prepare a document or template, about the 
discussed issue and archive it in the employee’s individual file. Rules concerning the archiving of documents will be 
taught.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Fundamental: 
Seixo, José Manuel. Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lidel, Lisboa, 7.ª Edição, 2009
Sousa, Maria José e outros. Gestão de Recursos Humanos – Métodos e Práticas, Lidel, Lisboa, 7.ª Edição, 2006
Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP – aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro)
Complementar: 

DRUCKER, Peter. O gerente eficaz. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1976.
LIKERT, Rensis. Administração de conflitos: novas abordagens. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1980. 
McCONKEY, Dale. Gerência por objectivos.Rio de Janeiro, Ed. Expressão e Cultura, 1974.
McGREGOR, Douglas. O lado humano da empresa. Edit. Martins Fontes, São Paulo, 1980.
SIMON, Herbert A. Comportamento Administrativo: estudo de problemas decisórios nas organizações 
administrativas. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1979.

Mapa IX - Psicossociologia do Trabalho e das organizações II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia do Trabalho e das organizações II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Célio Alberto Alves de Sousa - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Possibilitar a aprendizagem, a compreensão e a integração dos fenómenos específicos da Psicossociologia do 
Trabalho e das Organizações, numa lógica de análise integrada e integradora dos seus pressupostos e conceitos 
fundamentais (organizações vis-à-vis grupos vis-à-vis indivíduos). Promover o conhecimento acerca dos fatores 
psicológicos (endógenos) e sociais (exógenos) subjacentes ao funcionamento das organizações enquanto sistemas 
multi-componenciais e multi-determinados. Estimular o sentido crítico dos/as alunos/as com vista à reflexão em 
torno do papel da Psicossociologia do Trabalho e das Organizações nas dinâmicas e processos organizacionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To enable the learning, understanding and integration of specific phenomena of the Psychosociology of Work and 
Organisations, in a logic of an integrated and integrating analysis of its fundamental assumptions and concepts 
(organisations vs. groups vs. individuals). To promote knowledge about the psychological (endogenous) and social 
(exogenous) factors underlying the functioning of organisations as multi-componential and multi-determined 
systems. To stimulate the students’ critical sense in order to reflect on the role of Psychosociology of Work and 
Organisations in the organisational dynamics and processes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1: Organização e Mudança
1) Revisitação de conceitos nucleares à Teoria das Organizações
2) Influência social, poder, conflito e negociação
- Ideias-chave e definições
- Bases do poder (French & Raven e Galbraith)
Módulo 2: Indivíduos e Grupos nas Organizações
3) Personalidade, Perceção e Aprendizagem
- Personalidade: Pressupostos, problematização e definições
- Modelo ‘Big Five’
4) Grupos, Equipas de Trabalho e Processos Sociais
- Grupos formais: Definições, características, funções e determinantes de eficácia
5) Processos e Comunicação nas Organizações
- Informação e Comunicação
- Comunicação: Definições, conceções e competências
6) Aptidões Individuais e Teorias Motivacionais
- Contextualização, problematização e definições
- Teorias de conteúdo, de processo e de resultado
7) Gestão e liderança
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- Teorias da liderança: Traços, comportamentos/estilos, situacionais/contingenciais
- Liderança transacional, transformacional e carismática

6.2.1.5. Syllabus:
Module 1: Organisation and Change
1) Review of core concepts of the Organisational Theory
2) Social influence, power, conflicts and negotiation
- Key ideas and definitions
- Power bases (French & Raven and Galbraith) Module 2: Individuals and Groups in Organisations
3) Personality, Perception and Learning
- Personality: Assumptions, problems and definitions
- ‘Big Five’ Model
4) Groups, work teams and social processes
- Formal groups: Definitions, characteristics, functions and effectiveness factors
5) Processes and Communication within Organisations
- Information and Communication
- Communication: Definitions, concepts and competences
6) Individual skills and Theories of Motivation
- Background, problems and definitions
- Content, process and outcomes theories
7) Management and leadership
- Leadership theories: Features, behaviours/styles, situational/contingent
- Transactional, transformational and charismatic leadership

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem identificados, porquanto 
problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva conhecimentos acerca da natureza, profundidade e 
abrangência das intervenções organizacionais necessárias ao funcionamento e desenvolvimento psicológico e 
socialmente sustentado das pessoas nas e das organizações.
Compreender a origem, a identidade, as premissas centrais e as consequências das variáveis de natureza 
psicossocial suscetíveis de facilitar e/ou condicionar a eficácia das políticas e intervenções organizacionais 
destinadas a estimular, delimitar e condicionar o comportamento humano constitui o ponto de partida disciplinar 
obrigatório para refletir acerca das complexas dinâmicas que se estabelecem e definem as relações formais e 
informais entre organizações e indivíduos. Desta forma, garante-se a compreensão dos determinantes e 
consequências dos comportamentos humanos em contexto organizacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus allows the achievement of the identified learning objectives and outcomes, as it questions, 
contextualises and puts into perspective the knowledge on the nature, depth and reach of the organisational 
interventions necessary to obtain a socially sustainable psychological functioning and development of the people in 
and of the organisations. To understand the origin, the identity, the key assumptions and the consequences of the 
psychosocial variables, which may facilitate and/or limit the effectiveness of the organisational policies and 
interventions designed to stimulate, delimit and condition human behaviour. This is the compulsory starting point of 
the curricular unit in order to reflect on the complex dynamics that are established and that define the formal and 
informal relationships between organisations and individuals. In this way, we ensure that the determinants and 
consequences of human behaviour in an organisational context are fully understood.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
- Ensino presencial teórico-prático centrado no aluno e voltado para o desenvolvimento de competências analíticas, 
metodológicas, reflexivas e relacionais;
- Problematização e contextualização orientada de bibliografia previamente preparada;
- Recurso a diferentes metodologias: exposição oral, dinâmicas de grupo, análise de artigos científicos e/ou de 
estudo-de-casos, etc.
Metodologias de Avaliação:
Avaliação contínua: Realização de duas provas escritas + uma recensão crítica de um artigo académico: Provas 
escritas (80%) + Recensão Crítica (20%)
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
- Student-centred theoretical and practical learning, focused on the development of analytical, methodological, 
reflexive and relational competences;
- Questioning and contextualising of previously prepared literature;
- The use of different methodologies: oral presentation, group dynamics, review of scientific articles and/or case 
studies, etc.
Evaluation methodologies:
Continuous evaluation: Two written exams + one critical review of an academic article: 
Written exams (80%) + Critical review (20%)
Final evaluation: classification of the individual final test in the regular or special exam period.

Page 78 of 144ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc28693e-93e8-8d1e-e63...



6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino/aprendizagem estão de acordo com os objetivos da unidade curricular: contribuir para o 
desenvolvimento de competências de ordem conceptual, reflexiva e relacional, no que concerne a compreensão dos 
mecanismos de articulação entre as políticas e intervenções organizacionais e os modos através dos quais são 
descodificadas pelos atores organizacionais. No global, as metodologias de ensino perspetivadas – porque 
assentes da problematização/elaboração conceptual – ajustam-se cabalmente aos objetivos da unidade curricular 
porquanto enfatizam três componentes centrais do processo de aprendizagem: 1) componentes socioculturais, ou 
seja, estimulando as condições para o desenvolvimento da autonomia, iniciativa, auto-aprendizagem e 
competências de resolução de problemas, por recurso a dinâmicas atitudinais e de relacionamento interpessoal; 2) 
componentes técnico-científicos, ou seja, estimulando o desenvolvimento de conhecimentos suscetíveis de integrar 
conceitos teóricos e práticos; 3) componentes práticas, ou seja, estimulando a reflexividade e aplicabilidade prática 
de conceitos e modelos de forma a ajustar-se às necessidades do mercado de trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning methodologies are in conformity with the curricular unit's objectives: to contribute to the 
development of conceptual, reflexive and relational competences concerning the understanding of the articulation 
mechanisms between organisational policies and interventions, and the ways through which they are decoded by 
the organisational players. Generally, the expected teaching methodologies – because they based on conceptual 
questioning/development – are completely adjusted to the curricular unit's objectives, as they stress three core 
components of the learning process:
1) socio-cultural components, i.e. stimulating conditions for the development of autonomy, initiative, self-learning 
and problem solving competences, by using attitudinal and interpersonal relationship dynamics; 2) technical and 
scientific components, i.e. stimulating the development of knowledge that could integrate theoretical and practical 
concepts; 3) practical components, i.e. stimulating reflection and practical applicability of concepts and models in 
order to adjust to the needs of the labour market.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bilhim, J. A. (2009). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. (6ª edição) Lisboa: Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas.
Chambel, M. J. & Curral, L. (1995) Psicossociologia das organizações. Lisboa: Texto Editora.
Chiavenato, I. (1993). Teoria Geral da Administração. S. Paulo: Makron Books.
Cunha, M.P., Cabral-Cardoso, C., Cunha, R.C. & Rego, A. (2006). Manual de comportamento organizacional e gestão. 
Lisboa: Editora RH.
Ferreira, J. M.C., Neves, J. & Caetano, A. (2011). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: Escolar 
Editora
Neves, J.G. (2001) Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: Editora 
RH.
Vala, J., Monteiro, M. B., Lima, L., & Caetano, A. (1994) Psicologia social das organizações: Estudos em empresas 
Portuguesas. Lisboa: Celta Editora.

Mapa IX - Ciências da Administração II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências da Administração II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os formandos duma visão integradora e sistémica dos principais movimentos, teorias e escolas a partir dos 
anos 50; 
Favorecer uma atitude crítica e contingencial dos saberes adquiridos tendo em conta o papel do técnico e ou gestor 
de Recursos Humanos;
Proporcionar oportunidades de diagnóstico e aplicação das teorias e saberes.
Fundamentais competências a adquirir:
• Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Conhecimento das teorias de gestão da segunda metade do séc. XX
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de atualização contínua de conhecimentos
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• Capacidade de auto-análise
• Trabalho em equipa
• Autodisciplina
• Sentido de responsabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with an integrated and systemic view of the main movements, theories and schools since the 
1950's;
To promote a critical and contingent attitude of the acquired knowledge, taking into account the role of the Human 
Resource technician or manager;
To provide opportunities for the analysis and application of theories and knowledge.
Main competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Knowledge of the management theories of the second half of the 20th century
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
• Sense of responsibility.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A ESCOLA BEHAVIORISTA
. uma nova imagem do homo faber
. revolução na motivação humana
. estilos de administração e liderança
. o homem total em trabalho
A ESCOLA NEOCLÁSSICA 
. administração: da teoria à prática
. ecletismo teórico
. ênfase no planeamento
. A.P.O.
. planeamento estratégico
CRÍTICA ESTRUTURALISTA
. o maquiavelismo organizacional
. Lei de Parkinson 
. Princípio de Peter
CIBERNÉTICA E AUTOMAÇÃO
. os sistemas cibernéticos
. homeostasia
. o papel da informação 
. os modelos administrativos
A TEORIA DOS SISTEMAS
. caracterização dos sistemas
. a abordagem sistémica
. novos modelos organizacionais
O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
. a mudança: necessidades e imperativos
. modelos de D.O.
. processo de D.O.
A ABORDAGEM CONTINGENCIAL
. conceitos fundamentais
. origens e razões
. o papel do ambiente
. importância da tecnologia
. o novo desempenho das organizações
. o homem complexo
AS ORGANIZAÇÕES NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

6.2.1.5. Syllabus:

THE BEHAVIOURIST SCHOOL
. the homo faber’s new image
. revolution in human motivation
. management and leadership styles
. the whole man in work
THE NEOCLASSICAL SCHOOL
. management: from theory to practice
. theoretical eclecticism
. focus on planning
. MBO (Management by objectives)
. strategic planning
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STRUCTURALIST CRITICAL THEORY

. the organisational Machiavellianism

. Parkinson’s Law

. Peter Principle
CYBERNETICS AND AUTOMATION
. the cybernetic systems
. Homeostasis
. the role of information
. the administrative models
THE THEORY OF SYSTEMS
. systems characterisation
. the systemic approach
. new organisational models
THE ORGANISATIONAL DEVELOPMENT
. the change: needs and imperatives
. OD models
. OD process
THE CONTINGENCY APPROACH
. fundamental concepts
. origins and reasons
. the role of environment
. the importance of technology
. the new performance of organisations
. the complex man
ORGANISATIONS IN THE KNOWLEDGE SOCIETY

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular de Ciências 
de Administração II.
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às competências / saberes pretendidos e 
permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o trabalho individual e grupal do aluno,
a aquisição de conhecimentos a partir da leitura obrigatória dos autores neoclássicos e contemporâneos.
Simultaneamente, e através de indicações diversas, pretende-se que os alunos se apropriem duma consciência 
crítica dos momentos históricos em que estes pilares da CA apareceram. 
Ao mesmo tempo vão apreendendo e aprendendo a ligação destas teorias e movimentos à realidade da gestão de 
recursos humanos em Portugal: promove-se quer o raciocícnio dedutivo quer indutivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the Administration Sciences II curricular unit.
It promotes the acquisition of knowledge and competences concerning the expected competences and knowledge, 
allowing the student, through classroom learning dynamics and individual and group work, to acquire knowledge 
based on the compulsory reading of neoclassical and contemporary authors. At the same time, and based on 
different guidelines, it is expected that students could make use of a critical awareness regarding the historic 
moments in which these Administration Sciences foundations have emerged. 
At the same time, students learn and make a connection between these theories and movements and the reality of 
human resource management in Portugal, promoting both deductive and inductive reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspetos, adota-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal pode perfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de autoestudo e auto-controlo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.

Há dois modelos de avaliação
Final
Continua: 
1º Recensão de 1 de seis livros de:
Bennis Warren
Amitai Etzioni
McConkey
Peter Drucker
Douglas McGregor
B. Reddin 
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2º: uma prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on the results and processes that could gradually lead students to their self-motivation 
and to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam.

There are two evaluation models
Final evaluation
Continuous evaluation:
1st: Review of one of six books: Bennis Warren
Amitai Etzioni
McConkey Peter Drucker Douglas McGregor B. Reddin
2nd: one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são percorridas as etapas da ciência da administração a partir dos 
anos 50, sem descurar uma articulação estreita com o momento histórico em que aconteceram e, simultaneamente, 
fazendo sempre a relação com a realidade das organizações nos tempos hodiernos. Assim, presume-se, os alunos 
conseguirão uma estruturação dialética das suas aprendizagens e de maneira a construírem as suas próprias 
formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo, combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência, num país em 
transformação.

Casos de estudo apropriados e leituras orientadas demonstrm a necessidade da evolução das lideranças 
organizacionais, com assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-
parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu 
nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.

Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da ciência da administração. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
-análise do trabalho real na sua dimensão socio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.

O conhecimento pela leitura obrigatória das obras de alguns autores considerados fundamentais (especificamente 
neoclássicos) proporcionam ao aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e proporciona-lhes 
momentos de reflexão que se têm mostrado muitíssimo úteis.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the teaching/learning process, the stages of the science of administration since the 1950’s are analysed, 
without disregarding a close articulation with the historic moment in which they happened and simultaneously 
linking them with the reality of the organisations of the modern times. Therefore, it is expected that students can be 
able to achieve a dialectical structuring of their learnings so they can build their own ways of organisational reality.
Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current management paradigm with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.

Appropriate case studies will demonstrate the need for the development of the organisational leaderships, by 
assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students should understand their share of responsibility in 
the development of current organisations and their players, preparing at the intervention level, this transition that 
affects leaders and followers.

Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents give students a way to experience the application of the best practices (associated with good 
tools) in the field of the science of administration.
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The application of these methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.

The knowledge provided through the compulsory reading of some authors considered essential (particularly 
neoclassical ones) enables students to eliminate prejudices on these issues, providing them with moments of 
reflection that have been extremely useful.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
. Castro, José Díez e López, Carmen Redondo. Administración de empresas. Ediciones Pirâmide, Madrid, 1996.
. Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Campus, São Paulo, 2009.
. Daft, Richard. Administração. Cengage Learning, Rio de Janeiro, 2009.
. Donnelly et al. Administração – princípios de gestão empresarial. McGrawHill, Amadora, 2000.
. Fayol, H. Administração Industrial e Geral. Livros Horizonte, s/c, s/data.
. Leon, Megginson et al. Administração - conceitos e aplicações. Editora Harbra, São Pulo, 1998.
. Stoner, James e Freeman, R. Edward. Administração. Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro, 2005.
. Tachizawa, Takeshy, Júnior, João Benjamim e Rocha, José António Oliveira. Gestão de negócios - visões e 
dimensões empresariais das organizações, Atlas, S. Paulo, 2006.
. Taylor, F. Princípios de Administração Científica. Atlas, S. Paulo, 1995.
. Teixeira, Sebastião. Gestão das organizações. Editora Verlag Dashöfer, Lisboa, 2010

Mapa IX - Higiene e segurança no trabalho

6.2.1.1. Unidade curricular:
Higiene e segurança no trabalho

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuel Fernandes da Fonseca e Sá - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos sobre a qualidade das condições de trabalho nomeadamente no que diz respeito 
às condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho como forma de prevenção de doenças e acidentes 
profissionais. Habilitar os alunos de conhecimentos sobre avaliação de riscos, medidas de prevenção e correcção 
de modo a evitar a sinistralidade laboral. Dar, ainda, a conhecer as disposições regulamentares em matéria de 
higiene e segurança no trabalho, direitos e deveres dos trabalhadores e das entidades patronais nesta área. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To provide students with knowledge on the quality of working conditions, namely in what concerns Safety, Hygiene 
and Health Conditions in the Workplace as a way of preventing disease and occupational accidents.
To provide students with knowledge on risk assessment and preventive and corrective measures in order to avoid 
occupational accidents. To learn about regulatory provisions on health and safety in the workplace, as well as on 
the employees' and employers' rights and duties in this field.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Higiene no trabalho
1.1 Riscos químicos
1.2 Riscos biológicos
1.3 Riscos físicos 
1.3.1 Ruído
1.3.2 Vibrações
1.3.3 Radiações
1.3.4 Iluminação
1.3.5 Ambiente térmico
2. Segurança
2.1 Riscos eléctricos
2.2 Riscos de incêndio e explosão
2.3 Riscos de máquinas e equipamentos
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2.4 Segurança em locais de trabalho
2.5 Sinalização de segurança
2.6 EPI
3. Avaliação de riscos
4. Gestão da prevenção.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Hygiene in the workplace
1.1 Chemical hazards
1.2 Biological hazards
1.3 Physical hazards
1.3.1 Noise
1.3.2 Vibrations
1.3.3 Radiation
1.3.4 Lighting
1.3.5 Thermal environment
2. Safety
2.1 Electrical hazards
2.2 Fire and explosion hazards
2.3 Machinery and equipment hazards
2.4 Safety in the workplaces
2.5 Signs and safety
2.6 IPE (Individual Protection Equipment)
3. Risk assessment
4. Prevention management.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Com base nas competências a desenvolver ao nível daHSTo, tendo em vista o futuro exercício das funções de 
técnico/gestor de RH,os conteúdos programáticos se ajustam cabalmente aos objectivos da unidade curricular.
A abordagem aos vários agentes químicos, físicos e biológicos que podem estar presentes no local de trabalho, aos 
métodos de avaliação destes e consequentes medidas de prevenção e correção, tendo sempre presente a 
legislação em vigor, considera-se essencial para o desenvolvimento de competências na percepção, identificação, 
avaliação e controlo de factores de risco envolvidos na génese de doenças profissionais, com vista ao 
dimensionamento de postos de trabalho intrinsecamente seguros. O módulo de segurança permitirá ao aluno 
desenvolver competências nos factores de risco envolvidos na génese de acidentes profissionais. A avaliação de 
riscos permite ao aluno identificar as prioridades de actuação na eliminação/diminuição do risco de modo a 
prevenir o acidente

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Based on the competences to be developed on Health and Safety in the Workplace and regarding the duties of a 
Human Resource technician or manager, the syllabus is completely adjusted to the curricular unit's objectives.
The approach to the different chemical, physical and biological agents that may be present on the workplace,
their assessment methods and consequent preventive and corrective measures, along with the legislation in force, 
is considered essential to the development of competences regarding the perception, identification, assessment and 
control of risk factors that could originate occupational diseases, with the objective of conceiving intrinsically safe 
workstations. The safety module will allow students to develop competences on the risk factors that could originate 
occupational accidents. Risk assessment enables students to identify priorities in order to eliminate/reduce the risk 
and avoid accidents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica com recurso ao powerpoint e com recurso a videos sobre os diversos agentes químicos, físicos e 
biológicos e segurança no contexto laboral. Aulas teórico-práticas onde os alunos tomam conhecimento das 
técnicas analíticas de avaliação das exposições aos vários agentes, dos riscos dessas mesmas exposições e 
aprendem medidas preventivas e correctivas, bem como da legislação em vigor. Um trabalho em grupo de 
identificação, avaliação e controlo de um determinado agente/risco num local de trabalho.
Avaliação contínua – Com dois momentos de avaliação escritos (M1 e M2) e um trabalho de grupo (T), sendo a 
classificação final dada pela seguinte fórmula: Class. final = 0,75 (M1+M2) + 0,25 T ; ficando eliminados da avaliação 
contínua os estudantes que não realizem os momentos de avaliação ou tenham uma classificação inferior a seis 
valores a um deles.
Avaliação final – Uma prova nas Épocas Normal ou de Recurso com um peso de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation using PowerPoint and videos about the different chemical, physical and biological agents 
and about safety in the workplace. Theoretical and practical classes, where students learn the analytical techniques 
used to assess the presentation to different agents, the risks of those presentations and the preventive and 
corrective measures, along with the legislation in force. A group work on the identification, assessment and control 
of a certain agent/risk in a workplace.
Continuous evaluation – Two written evaluation moments (M1 and M2) and a group work (W), being the final 
classification calculated through the formula: Final classification = 0.75 (M1+M2) + 0.25 W. The students who do not 
take the moments of evaluation or have a grade below six valores in one of the moments will be excluded from 
continuous evaluation.
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Final evaluation – A written exam in the regular or special exam period, representing 100% of the grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

No global, as metodologias de ensino perspectivadas, porque assentes na exposição verbal de conteúdos, 
problematização/elaboração conceptual e na dinâmica de grupo associada, ajustam-se cabalmente aos objectivos 
da unidade curricular. As metodologias enfatizam duas componentes centrais do processo de aprendizagem: i) 
componente técnico científica, ou seja estimulando o desenvolvimento de conhecimentos susceptíveis de integrar 
conceitos teóricos e práticos ao nível de métodos e técnicas de identificação, avaliação, análise e 
prevenção/correção dos vários agentes/ riscos no local de trabalho; ii) componentes práticas através do estimulo à 
reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e métodos de identificação, avaliação e controlo de riscos, 
através da visualização de casos reais, pela observação directa de postos de trabalho, com recurso a projecção de 
pequenos filmes (em suporte vídeo).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Globally, the teaching methodologies in perspective, since they are based on the oral presentation of contents, 
followed by the conceptual questioning/development, and on the associated group dynamics, are completely 
adjusted to the curricular unit's objectives.
These methodologies stress two core components of the learning process: i) technical-scientific component, i.e. 
stimulating the development of knowledge liable to integrate theoretical and practical concepts at the level of the 
methods and techniques of identification, assessment, analysis and prevention/correction of different agents/risks 
in the workplace; ii) practical component that stimulates reflection and practical applicability of concepts and 
methods of identification, assessment and control of risks, through the analysis of real cases, the direct observation 
of workstations and the projection of short films (in video).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
.Cabral, F. e Veiga R., 2006. Higiene, segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho, Verlag Dashofer, 
Lisboa
.Legislação nacional referente à Higiene E Segurança no Trabalho.
.Oliveira Nunes, F.M. 2006. Segurança e Higiene do Trabalho - Manual Técnico. Edições Gustave Eiffel, 1ª Edição.
.MAPFRE, Fundación , 1991. Manual de Higiene Industrial, Editorial MAPFRE, S.A., 1ª Edição. Madrid.
.Macedo, R. 2006. Manual de Higiene do Trabalho na Indústria. Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição. Lisboa.
.Miguel, A. S., 2010. Manual de Higiene e Segurança no Trabalho.Porto Editora, 11ª Edição. Porto.
.Rodrigues, A., Oliveira, A., Oliveira, B., Telo, E.; Franco, H., 2003 Exposição a Agentes Químicos, IDICT, Lisboa.
.Rodrigues, A., Oliveira, A., Oliveira B., Telo, E. Franco, H., 2003. Exposição a Agentes Biológicos, IDICT, Lisboa.
Stellman , J.M., 1998. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition, International Labour Officie, 
Geneva.

Mapa IX - Contabilidade II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Contabilidade II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Joaquim Oliveira Nunes - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Assimilação dos pressupostos contabilísticos, das características da informação financeira e dos elementos 
fundamentais da contabilidade. Estudo do Sistema de Normalização Contabilística e realização do trabalho 
contabilístico.
Os alunos deverão estar preparados para a elaboração das diferentes peças contabilísticas, bem como saber 
interpretar as rubricas presentes nas mesmas. Em termos gerais, deverão adquirir competências num conjunto de 
técnicas/normas específicas, de natureza contabilística e financeira, que permitam o desenvolvimento de 
informação para a tomada de decisões económicas e financeiras dos gestores, bem como da generalidade dos 
utentes dessa informação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Full understand accounting assumptions, the characteristics of financial information and the fundamental elements 
of accounting. Study of the Portuguese Accounting Standards System and development of accounting work.
Students should be prepared to create different accounting instruments and to correctly interpret their sections. 
Overall, they should acquire competences in a set of specific techniques/standards of accounting and financial 
nature, which could allow the development of information for the economic and financial decision-making of the 
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managers and the general users of that information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Elementos fundamentais 
1.1 Património 
1.2 Inventário e balanço 
1.3 Demonstração de resultados 
1.4 A conta e método de registo contabilístico 
2. Estado e outros entes públicos 
2.1 Imposto sobre o rendimento 
2.2 IVA
3. Financiamentos obtidos
3.1. Tipos de financiamento
3.2. Reconhecimento e mensuração
4. Accionistas/Sócios
4.1. Análise de sub-contas
4.2. Reconhecimento e mensuração
5. Acréscimos e diferimentos
5.1. Introdução
5.2. Devedores e credores por acréscimos
5.3. Gastos e rendimentos a reconhecer
6. Provisões
6.1. Introdução
6.2. Reconhecimento e mensuração
7. Inventários
7.1. Introdução
7.2. Valorimetria
7.3. Descontos
7.4. Sub-contas
8. Investimentos
8.1. Introdução
8.2. Reconhecimento e mensuração
8.3. Depreciações e amortizações
9. Operações e gastos com pessoal 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Fundamental elements
1.1 Assets
1.3 Inventory and balance
1.3 Profit and loss account
1.4 The account and methods of accounting records
2. State and other public entities
2.1 Income tax
2.2 VAT
3. Granted funding
3.1. Types of funding
3.2. Recognition and measurement
4. Stakeholders/Partners
4.1. Sub-accounts analysis
4.2. Recognition and measurement
5. Accruals and deferrals
5.1. Introduction
5.2. Debtors and creditors by accruals
5.3. Expenses and incomes to recognise
6. Provisions
6.1. Introduction
6.2. Recognition and measurement
7. Inventories
7.1. Introduction
7.2. Valuation technique
7.3. Discounts
7.4. Sub-accounts
8. Investments
8.1. Introduction
8.2. Recognition and measurement
8.3. Depreciation and amortisation
9. Personnel operations and expenses

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem aos alunos aprofundar os conhecimentos sobre o 
normativo contabilístico português. O programa cumpre os objectivos da unidade curricular ao possibilitar que os 
alunos aprofundem o conhecimento dos instrumentos básicos do trabalho contabilístico os coloquem em prática, 
através dos diferentes capítulos. Deste modo, a cobertura dos conteúdos programáticos da unidade curricular 
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permitirá desenvolver as competências que se deseja que os alunos adquiram ao nível da Contabilidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit’s syllabus enables students to enhance their knowledge on the Portuguese accounting 
standards system. The syllabus meets the curricular unit’s objectives by enabling students to improve their 
knowledge of the basic tools of accounting work and to put them into practice along the different chapters. 
Therefore, the curricular unit’s syllabus will allow students to develop the competences that are expected in the 
Accounting field.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de aulas teórico-práticas;
Acompanhamento das matérias pelos alunos, através da investigação e da resolução de exercícios;
Exposição do docente com utilização de PowerPoint;
Participação dos estudantes na discussão teórica dos temas abordados em cada aula.
A avaliação incluirá a realização de duas provas escritas (com ponderação de 35 % e 40 % cada), sendo os restantes 
25 % obtidos através da participação em aula, trabalhos realizados e assiduidade. Em alternativa, os alunos poder-
se-ão submeter a exame final na época normal e/ou de recurso.
As provas de avaliação possuirão um cariz teórico-prático, tendo os alunos de demonstrar conhecimento dos 
princípios teóricos da contabilidade e da normalização contabilística. Adicionalmente, avaliar-se-á a aplicação 
prática destes conhecimentos, em termos do trabalho contabilístico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes;
Students follow the subject’s topics through research and practical exercises; The teacher presents the topics using 
PowerPoint;
Students’ participation in the theoretical discussion of each of the class topics.
The evaluation will include two written exams (representing 35% and 40%, respectively), being the remaining 25% 
dedicated to the participation in class, works and attendance. Alternatively, students could take the final exam in the 
regular and/or special exam periods.
The evaluation exams will present a theoretical-practical nature, so students must demonstrate their knowledge on 
the theoretical principles of accounting and accounting standards. Additionally, the practical application of this 
knowledge in terms of accounting work will also be evaluated.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A existência de aulas teórico-práticas é fundamental para o processo de aprendizagem, de modo a permitir que os 
alunos assimilem os princípios teóricos da Contabilidade e os possam colocar em prática, realizando trabalho 
contabilístico através dos exercícios propostos. A consolidação dos objectivos da unidade curricular será melhor 
conseguida através quer da discussão teórica em aula, quer da análise de demonstrações financeiras reais. Análise 
de casos práticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical-practical classes are crucial to the learning process, in order to enable students to assimilate the 
theoretical principles of Accounting and to put them into practice, carrying out accounting work through practical 
exercises. The consolidation of the curricular unit’s objectives will be best achieved through theoretical discussion 
in class and the analysis of real financial statements. Analysis of practical cases.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rodrigues, J. (2009). SNC Explicado. Porto Editora. Porto
Borges, A., Rodrigues, A. e Rodrigues, R. (2010). Elementos de Contabilidade Geral. 25ª Edição, Áreas Editora. 
Lisboa.
Gomes, J. e Pires J. (2010). SNC – Teoria e Prática. 2ª Edição, Vida Económica. Porto,
Slides e Cadernos de exercícios fornecidos pelo docente.

Mapa IX - Avaliação de desempenho

6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação de desempenho

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas- 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais no que à avaliação de desempenho diz respeito - uma 
visão integrada;
. Garantir momentos e oportunidades de uma aprendizagem crítica e criteriosa visando a possibilidade de 
aplicações futuras;
. Analisar aprofundadamente os sistemas de avaliação existentes e com mais uso, concretamente a APO;
. Análise dos sistemas existentes na Administração Pública Portuguesa.

No final os alunos devem sentir-se capazes de diagnosticar, avaliar e implementar um programa de avaliação de 
desempenho.
Fundamentais competências a adquirir:
• Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de actualização contínua de conhecimentos
• Capacidade de auto-análise
• Trabalho em equipa
• Autodisciplina
• Sentido de responsabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with fundamental knowledge in what concerns performance evaluation - an integrated 
approach;
. To ensure moments and opportunities for a critical and precise learning in view of future applications;
. To thoroughly analyse the existing and more used evaluation systems, particularly the MBO (Management by 
Objectives);
. To analyse the existing systems in the Portuguese Public Administration (PPA).

At the end, students should be able to analyse, evaluate and implement a performance evaluation programme.
Main competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
• Sense of responsibility.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

. Avaliação de desempenho: conceitos fundamentais

. definição

. a avaliação como instrumento de GRH

. terminologias

. evolução histórica 

. finalidades

. avaliação de desempenho e avaliação de potencial

. vantagens

. resistência e obstáculos
2. Políticas de avaliação
. abrangência
. frequência
. implantação
. uso dos resultados
. a avaliação de desempenho e a qualidade
. a avaliação de desempenho e a gestão de competências
. a especificidad da APP
3. Dificuldades e obstáculos
4. O avaliador, o avaliado e os instrumentos de avaliação
5. Os sistemas tradicionais de classificação/avaliação
6. Avaliação por objectivos/resultados
. fases
. vantagens
. desvantagens e dificuldades
, sera aplicável na APP?
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7. A avaliação de chefias/dirigentes/executivos
8. A avaliação na APP - SIADAP
9. Estudo de casos e simulações.

6.2.1.5. Syllabus:

. Performance evaluation: essential concepts

. definition

. the evaluation as a human resource management instrument

. terminologies

. historical evolution

. purposes

. performance evaluation and potential evaluation

. advantages

. resistance and obstacles
2. Evaluation policies
. coverage
. frequency
. implementation
. results usage
. performance evaluation and quality
. performance evaluation and competencies management
. PPA’s specificities
3. Difficulties and obstacles
4. The evaluator, the person being evaluated and the evaluation instruments
5. The traditional classification/evaluation systems
6. Objectives/results-based evaluation
. stages
. advantages
. disadvantages and difficulties
. could it be applicable to the PPA?
7. The evaluation of directors/managers/executives
8. The evaluation in the PPA - SIADAP
9. Case studies and role-playing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular.
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às competências / saberes pretendidos e 
permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o trabalho individual e grupal do aluno
a aquisição de conhecimentos que lhe facilitarão a entrada no mercado de trabalho.
Simultaneamente, e através de indicações diversas, pretende-se que os alunos se apropriem duma consciência 
crítica da gestão de pessoasnos tempos hodiernos. 
Ao mesmo tempo, vão apreendendo e aprendendo a vantagem dde possuir diversos olhares sobre a gestão de 
pessoas em Portugal.
Promove-se quer o raciocícnio dedutivo quer indutivo.
0 método expositivo conviverá naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de casos, a dinâmica grupal, 
pesquisa individual e orientação tutorial.
O aluno será, sempre, visto como centro de todo o processo de aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the curricular unit. It promotes the acquisition of 
knowledge and competences concerning the expected competences and knowledge, allowing the student, through 
classroom learning dynamics and individual and group work, to acquire knowledge that will facilitate his/her entry 
into the labour market. At the same time, and based on different guidelines, it is expected that students can make 
use of critical awareness regarding the management of people in modern times.
They also learn about the benefits of having several views about the management of people in Portugal.
Both deductive and inductive reasoning are fostered.
The expositive method will naturally coexist with the interrogative method, the case study, the group dynamics, the 
individual research and the tutorial guidance.
The entire learning process will be student-centred.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspectos, adopta-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal podeperfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de auto-estudo e auto-controlo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.
Na avaliação contínua há 3 momentos: 

.trabalho individual: recensão crítica de um artigo indicado pelo professor;
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.trabalho grupal: recensão crítica dum livro indicado pelo professor

. prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on results and processes that could gradually lead students to their self-motivation and 
to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam. There are 3 moments in the continuous evaluation:

.individual work: critical review of an article chosen by the teacher;

.group work: critical review of a book chosen by the teacher;

.written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são abordados os pilares fundamentais da Avaliação de 
Desempenho, fazendo sempre a relação com a realidade das organizações nos tempos hodiernos. Assim, presume-
se, os alunos conseguirão uma estruturação dialética das suas aprendizagens e de maneira a construírem as suas 
próprias formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo, combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência, num país em 
transformação.
Leituras orientadas demonstram a necessidade de olhar para a AD de uma forma integrada e integradora, com 
assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-parte de 
responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu nível de 
intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.
Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da gestão de recursos humanos. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
- análise do trabalho real na sua dimensão socio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the teaching/learning process, the fundamental bases of Performance Evaluation are analysed, always 
linking them with the reality of the organisations of the modern times. Therefore, it is expected that students can 
achieve a dialectical structuring of their learnings so they can build their own ways of organisational reality.
Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current management paradigm with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.
Guided readings demonstrate the need to look at Performance Evaluation in an integrated and integrating way, by 
assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students should understand their share of responsibility in 
the development of current organisations and their players, preparing, at the intervention level, this transition which 
affects leaders and followers.
Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents give students a way to experience the application of the best practices (associated with good 
tools) in the field of the human resource management.
The application of these methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
. Caetano, António.s/d. Avaliação de Desempenho – metáforas, conceitos e práticas. Lisboa: Editora RH.
. Kardec, Alan et al. 2002. Gestão Estratégica e avaliação do desempenho. Rio de Janeiro: Qualitymark.
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. Lopes, Neyde Vernieri. Gestão estratégica de desempenho - otimizando o capital humano das organizações. 
Qualitymark, Rio de Janeiro, 2009.
. Reis, Germano Glufke. 2000. Avaliação 360 Graus – um instrumento de desenvolvimento gerencial. São Pulo: Atlas.
. Rocha, José António O. e Dantas, J. Costa. 2007. Avaliação de Desempenho e Gestão por Objectivos. Lisboa, Rei 
dos Livros.
. Siqueira, Wagner. 2002. Avaliação de Desempenho – como romper amarras e superar modelos ultrapassados. Rio 
de Janeiro: Reichman & Affonso Editores.
. Watling, Brian. 2000. A avaliação de Recursos Humanos. Lisboa: Presença.

Mapa IX - Dinâmica de grupos e gestão de conflitos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Dinâmica de grupos e gestão de conflitos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alberto Manuel Peixoto Pinto - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar e definir os fenómenos psicológicos inerentes à ação dos grupos/equipas de trabalho nas organizações. 
Compreender e dominar, enquanto agente de recursos humanos, as ferramentas e as técnicas necessárias à 
identificação desses fenómenos e à sua rentabilização com vista a uma transferência para mais-valias produtivas. 
Conseguir diagnosticar e gerir comportamentos individuais e grupais que emergem no contexto organizacional, 
através do desenvolvimento de competências comunicacionais próprias e do conhecimento de matrizes teóricas de 
análise que possam prevenir práticas disruptivas e potencializar atitudes assertivas do capital humano.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To identify and define the psychological phenomena related to the action of work groups/teams in the organizations. 
To understand and command, as a human resource agent, the tools and techniques that are necessary to identify 
and maximise those phenomena in order to achieve productive gains. To be able to analyse and manage individual 
and group behaviours emerging from the organisational context through the development of communication 
competences and the knowledge of theoretical origins of analysis that could prevent disruptive practices and 
stimulate assertive attitudes of the human capital.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I Noções introdutórias
A comunicação a nível grupal
Atitudes comunicacionais de Porter
Inteligência emocional
Desenvolvimento organizacional: intervenções
Clima versus cultura
Perspetivas de clima
Perspetivas de cultura
II Gestão de conflitos
O conflito nas organizações
Modelo de conflito
A negociação como estratégia resolutiva: condicionantes; o processo e os resultados negociais
Stresse organizacional
III Processo de mudança organizacional
Clima e cultura
Estruturas
O processo de intervenção
IV Grupo e equipa de trabalho
Definição de grupo
Tipologia de grupos
Fenómenos de facilitação, inibição e desmobilização social
Trabalho em equipa
Técnicas criativas de trabalho em equipa
O modelo de eficácia de grupo de Hackman
A delegação
V O processo vinculativo das pessoas às organizações
Identidade e identificação organizacionais
Implicação organizacional
VI Processos de comunicação nas organizações
Nível interpessoal, grupal e organizacional
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6.2.1.5. Syllabus:
I Introduction concepts
Communication at group level Porter’s communication attitudes Emotional intelligence
Organisational development: interventions
Climate versus culture
Climate perspectives Culture perspectives
II Conflict management
The conflict in organisations
Conflict model
Negotiation as a resolutive strategy: constraints; the process and the negotiated results
Organisational stress
III Organisational change process
Climate and culture
Structures
The intervention process
IV Work group and team
Group definition
Types of group
Social facilitation, impediment and demobilisation phenomena
Team work
Creative techniques of team work
Hackman’s model of group effectiveness
The delegation
V The binding process of people to organisations
Organisational identity and identification

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O ponto I do programa possibilita aos alunos a identificação de competências comunicacionais próprias e da 
necessidade de desenvolvimento da inteligência emocional. Permite ainda perceber de que modo os filtros 
percetivos individuais afetam os comportamentos e as atitudes dos indivíduos nos grupos, condicionando a 
produtividade. Os pontos II e III dão referenciais teóricos de entendimento acerca da gestão dos conflitos e da 
abordagem às vagas de mudança, indicando qual a missão fundamental do gestor de recursos humanos em 
presença dessas variáveis. O ponto IV mostra como os comportamentos das equipas refletem posturas e vivências 
individuais, bem como quais os fenómenos merecedores de atenção e/ou intervenção. Os pontos V e VI estão 
orientados para os vários tipos de socialização e de ligação das pessoas às organizações, que a par da 
identificação das componentes comunicacionais, mostram aos alunos como se estabelecem as relações entre as 
duas partes. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Chapter I of the syllabus enables students to identify their own communication competences and the need for the 
development of emotional intelligence. It also allows the understanding of how the individual perceptive filters affect 
the behaviours and attitudes of individuals in groups, influencing productivity. Chapters II and III provide a 
theoretical background on conflict management as well as an approach to the waves of change, pointing out the 
fundamental mission of the human resource manager depending on those variables. Chapter IV demonstrates how 
the behaviour of teams reflects individual positions and experiences, as well as the phenomena that deserve 
attention and/or intervention. Chapters V and VI are oriented towards the different types of socialisation and 
connection of people to the organisations that, together with the identification of communication components, show 
the students how the relationships between the two are established.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia será de índole expositiva e participativa. Em cada ponto do programa o docente fará a descrição do 
suporte teórico, acompanhado de meios audiovisuais, nomeadamente para a observação de vídeos temáticos e 
orientará os alunos para a pesquisa/consulta de referências bibliográficas específicas. Aulas de exercícios em 
grupo acerca da discussão de textos académicos ou da realização de ensaios práticos reforçarão a aprendizagem 
aportando a esta uma vertente mais prática. A avaliação será de natureza contínua e incluirá dois testes . Os alunos 
para obterem aprovação terão de conseguir média final aritmética igual ou superior a 10 valores, sem que nenhum 
dos testes seja classificado com nota inferior a 6 valores. O segundo dos testes citados será cotado apenas para 18 
valores. Os dois valores restantes são atribuídos segundo critérios de avaliação dos alunos em aula no que diz 
respeito a participação, atitude e qualidade das intervenções nos vários exercícios práticos efetuados. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology will be expositive and participative. At each programme topic, the teacher will describe the 
theoretical background, supported by audiovisual media, namely thematic videos, and he will guide students to the 
research/checking of specific bibliographical references.
Classes with group exercises regarding the discussion of academic texts or practical trials will reinforce learning, 
through a more practical dimension. Evaluation will be continuous and will include two tests. In order for students to 
obtain approval, the final arithmetic average must be equal or higher than 10 valores; none of the tests can have a 
grade below 6 valores. The second test will only have a maximum grade of 18 valores. The 2 remaining valores will 
be given according to the evaluation criteria of students in class, in what concerns their participation, attitude and 
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quality of the interventions in the several practical exercises carried out.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As sessões expositivas visam transmitir conceitos e conteúdos fundamentais, essenciais para o entendimento das 
correntes teóricas e dos arquétipos que suportam as principais competências a adquirir na unidade curricular. Os 
meios auxiliares, vídeos e artigos para debate permitem um acompanhamento e monitorização do progresso da 
aquisição de conhecimentos mais interativo por parte do docente. Os testes escritos avaliam a aquisição de 
competências e conhecimentos e a capacidade de aplicar essas competências e esses conhecimentos. Os 
trabalhos em grupo destinam-se a consolidar os conhecimentos e as competências adquiridas e a desenvolver a 
capacidade de análise e de crítica, bem como uma maior familiarização com o formato académico. Permitem 
também aprofundar determinados pontos específicos do programa. Já a respetiva exposição oral possibilita a 
reflexão pessoal e grupal, não apenas em torno dos temas abordados, mas também no plano das competências 
comunicacionais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expositive classes aim to convey fundamental concepts and contents, essential to the understanding of 
theoretical lines of approach and the archetypes that support the main competences that should be acquired in this 
curricular unit. The supporting tools, videos and papers for discussion allow a more interactive monitoring of the 
progress in the acquisition of knowledge by the teacher. The written tests evaluate the acquisition of competences 
and knowledge and the ability to apply those competences and knowledge. The group works are intended to 
consolidate the acquired knowledge and competences and to develop the capacity for analysis and critical 
reflection, as well as becoming acquainted with the academic format. They also allow deepen certain specific 
programme points. In turn, the oral presentation allows for individual and group reflection, not only around the 
topics addressed, but also in the plan of communicational competences.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Lisboa.

Gregori Andrade; Teoria e Prática de Dinâmicas de Grupo; 2008; Edit LivPsic; São Paulo.

Lança; Como Formar Equipas de Elevado Desempenho; 2012; Escolar Editora; Lisboa.

Leitão e Cunha; Manual de Gestão Construtiva de Conflitos; 2011; Ed. Univ. Fernando Pessoa; Lisboa.

Maxwell; As 17 Qualidades do Trabalho em Equipa; 2012; Ed. Smartbook; Londres.

Mapa IX - Teoria geral da administração

6.2.1.1. Unidade curricular:

Teoria geral da administração

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Dotar os alunos dos conhecimentos necessários e fundamentais sobre os pilares essenciais de qualquer 
organização ou empresa e enunciados no programa;
Capacitar os alunos para o diagnóstico e papel estratégico de cada um desses fatores;
Permitir uma visão sistémica e integradora desses fatores;
Tornar o aluno capaz de fazer uma análise organizacional eficiente e eficaz a partir de uma realidade existente.
Ser capaz de desenhar uma organizacição conforme os resultados pretendidos.
Favorecer um conhecimento eclético e crítico.

Fundamentais competências a adquirir:
• Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de actualização contínua de conhecimentos
• Capacidade de auto-análise
• Trabalho em equipa
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• Autodisciplina
• Sentido de responsabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
organisation, company and wording of the syllabus;
To enable students to the analysis and strategic role of each one of those factors;
To allow a systemic and integrated approach of those factors;
To enable students to do an effective and efficient organisational analysis, taking into account an existing reality.
To be able to design an organisation according to the expected results.
To promote an eclectic and critical knowledge.

Main competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
• Sense of responsibility.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. BASES CONCEITUAIS/TEÓRICAS DA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
. administração: arte ou ciência?
. evolução das teorias da administração
. perspectivas futuras
A COMPLEXIDADE ORGANIZACIONAL
. visão sistémica
. subsistemas organizacionais
O AMBIENTE EMPRESARIAL
. ambiente geral e da tarefa
. dinâmica ambiental
TECNOLOGIA
. administração da tecnologia
. imperativos tecnológicos
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
.a análise concorrencial
.valor do domínio da atividade e posição concorrencial
.estratégias de custo
.estratégias de diferenciação
.estratégia e tecnologia
ESTRUTURA
.estrutura/burocracia/especialização/coordenação/formalização
.diferenciação/integração
.estrutura e cultura
.estruturas fundamentais
DECISÃO
.do planeamento à decisão
.panorama histórico
.modelos fundamentais do processo de decisão
.modelos compostos de tomada de decisão
CULTURA - IDENTIDADE
.importância e domínios
ÉTICA EMPRESARIAL
.questões e conceitos fundamentais
MUDANÇA ORGANIZACIOL

6.2.1.5. Syllabus:
1. CONCEPTUAL/THEORETICAL BASES OF BUSINESS ADMINISTRATION
management: art or science?
evolution of the theories of administration
future perspectives
THE ORGANISATIONAL COMPLEXITY
systemic approach
organisational sub-systems
THE BUSINESS ENVIRONMENT
general and task environment
environmental dynamics
TECHNOLOGY
technology administration
technological requirements
BUSINESS STRATEGY
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the competition analysis
value of the activity domain and the competitive position
cost strategies
differentiation strategies
strategy and technology
STRUCTURE
structure/bureaucracy/specialisation/coordination/formalisation
differentiation/integration
structure and culture
fundamental structures
DECISION
from planning to decision
historic background
fundamental models in the decision-making process
complex models in the decision-making process
CULTURE - IDENTITY
importance and areas
BUSINESS ETHICS
main questions and concepts
ORGANISATIONAL CHANGE

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular de Teoria 
Geral da Administração
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às competências / saberes pretendidos e 
permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o trabalho individual e grupal do aluno
a aquisição de conhecimentos a partir da leituras obrigatórias.
Simultaneamente, e através de indicações diversas, pretende-se que os alunos se apropriem duma consciência 
crítica dos diversospilares da TGA. 
Ao mesmo tempo, vão apreendendo e aprendendo a ligação destas teorias e movimentos à realidade da gestão de 
recursos humanos em Portugal: promove-se quer o raciocícnio dedutivo quer indutivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the General Theory of Administration. It promotes 
the acquisition of knowledge and competences concerning the expected competences and knowledge, allowing the 
student, through classroom learning dynamics and individual and group work, to acquire knowledge based on 
compulsory readings.
At the same time, and based on different guidelines, it is expected that students can make use of critical awareness 
regarding the different foundations of General Theory of Administration.
At the same time, students learn and make a connection between these theories and movements and the reality of 
human resource management in Portugal, promoting both deductive and inductive reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspetos, adopta-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal pode perfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de autoestudo e autocontrolo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.

Na avaliação contínua há 3 momentos: 

.trabalho individual: recensão crítica de um artigo indicado pelo professor;

.trabalho grupal: recensão crítica de um livro indicado pelo professor

.uma prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on results and processes that could gradually lead students to their self-motivation and 
to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam.

There are 3 moments in the continuous evaluation:

.individual work: critical review of an article chosen by the teacher;
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.group work: critical review of a book chosen by the teacher;

.one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são abordados os pilares fundamentais da TGA , sem descurar uma 
articulação estreita dessa perceção com o momento histórico em que ganham maior ou menor relevância e, 
simultaneamente, fazendo sempre a relação com a realidade das organizações nos tempos hodiernos. Assim, 
presume-se, os alunos conseguirão uma estruturação dialética das suas aprendizagens e de maneira a construírem 
as suas próprias formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo, combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência, num país em 
transformação.
Casos de estudo apropriados e leituras orientadas demonstrm a necessidade da evolução das lideranças 
organizacionais, com assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-
parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu 
nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.
Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da TGA. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
-análise do trabalho real na sua dimensão sócio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.
O conhecimento pela leitura obrigatória das obras de alguns autores considerados fundamentais, proporcionam ao 
aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e proporciona-lhes momentos de reflexão que se têm 
mostrado muitíssimo úteis. Em suma: alargam-se horizontes e garantem-se novos olhares.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the teaching/learning process, the essential pillars of the General Theory of Administration are addressed, 
without disregarding a close articulation of that perception with the historic moment in which they have more or less 
importance, and simultaneously linking them with the reality of the organisations of the modern times. Therefore, it 
is expected that students can be able to achieve a dialectical structuring of their learnings so they can build their 
own ways of organisational reality.
Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current management paradigm with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.
Appropriate case studies will demonstrate the need for the development of the organisational leaderships, by 
assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students, as training managers/consultants, should 
understand their share of responsibility in the development of current organisations and their players, preparing at 
the intervention level, this transition that affects leaders and followers.
Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents give students a way to experience the application of the best practices (associated with good 
tools) in the field of the General Theory of Administration.
The application of these methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.
The knowledge provided through the compulsory reading of some authors considered essential enables students to 
eliminate prejudices on these issues, providing them with moments of reflection that have been extremely useful. In 
short, horizons are broadened and new looks are promoted.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

. BILHIM, João Abreu de Faria. Teoria organizacional – estruturas e pessoas. ISCSP, Lisboa, 2009.

. CARVALHO, João M.S. Planeamento estratégico – o seu guia para o sucesso. Porto, VidaEconómica, 2012.

. CUNHA, Miguel Pina et al. Teoria Organizacional - perspectivas e prospectivas. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 
1999.
. GOMES, Duarte. Cultura Organizacional, comunicação e identidade. Coimbra, Editora Quarteto, 2000.
. HANDY, Charles. A era da incerteza. Mem Martins Edições CETOP, 1999.
. MINTZBERG, Henry. Estrutura e Dinâmica das Organizações. Lisboa, Publicações Dom Quixote,1995.
. MINTZBERG, Henry e QUINN, James Brian. O Processo da Estratégia. Porto Alegre, Bookman, 2001.

Page 96 of 144ACEF/1213/15377 — Guião para a auto-avaliação

2012-12-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dc28693e-93e8-8d1e-e63...



. REGO, Arménio. Comportamentos de cidadania nas organizações. Amadora, McGraw-Hill, 2002.

. STRATEGOR. Stratégie. structure, décision, identité. Paris, InterÉditions, 2000.

. TEIXEIRA, Sebastião. Gestão das organizações. Editora Verlag Dashöfer, Lisboa, 2010

Mapa IX - Tópicos específicos I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tópicos específicos I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer e permitir a discussão de temas emergentes em recursos humanos. Para tanto serão convidados 
profissionais de rh (ex-alunos, outros profissionais) que exporão situações vivenciais e em que as mesmas servirão 
de ponto de partida para sessões de discussão / orientação. Esta atividade envolverá o mínimo 50% das horas de 
contato.
O professor abordará, também, temas emergentes e pretende-se com esta dinâmica:
.Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre temas emergentes em rh
•Garantir momentos e oportunidades de uma aprendizagem crítica e criteriosa;
•Analisar com relativa profundidade os temas emergentes.
Fundamentais competências a adquirir:
•Análise crítica
•Capacidade de síntese
•Verbalização e questionamento
•Elaboração de mapas mentais de referência
•Vontade de actualização contínua 
•Capacidade de auto-análise
•Trabalho em equipa
•Autodisciplina
.Criação de contactos / redes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To introduce and allow the discussion of emergent issues in human resources. For that, HR professionals (former 
students, other professionals) will be invited to describe their experience, which will be used as a starting point for 
discussion and guidance sessions. This activity will take place in a minimum of 50% of the contact hours.
The teacher will also make address emerging issues, which should allow:
.To provide students with knowledge on HR emerging issues;
•To ensure moments and opportunities for a critical and precise learning;
•To make in depth analysis of the emerging issues.
Main competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge 
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
.Creation of contacts/networks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Como foi dito trata-se de abordar temas emergentes e ou suplementares e ditados pela evolução do pensamento e 
do conhecimento na área da gestão e dos recursos humanos.
Temas existem, porém que serão, abordados:
. a profissão de técnico rh
. competências do profissional rh
. trabalhar no século XXI: desafios e oportunidades
. as empresas autentizóticas
. gestão de pessoas em pequenas e microempreas
. estudos comparados de gestão de rh humanos na Europa
. indicadores quantitativos de gestão de recursos humanos
. a realidade da gestão de rh: os expatriados
. stresse no ambiente de trabalho
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. igualdade de género e gestão de recursos humanos

. o trabalho nas religiões fundamentais

. gestão de pessoas em tempo de crise

. a quebra dos contratos psicológicos

. a responsabilidade social

. empregabilidade e empresabilidade

. a economia da felicidade

. a gestão do tempo

. falar em público

. coaching e mentoring.

6.2.1.5. Syllabus:
As it was said, several emerging and/or additional issues will be addressed, determined by the evolution of thinking 
and knowledge, in the domain of management and human resources.
The issues that will be approached are:
. the job of a HR technician

. competences of the HR professional

. working in the 21st century: challenges and opportunities

. the authentizotic organisations

. people management in micro and small companies

. comparative studies of HR management in Europe

. quantitative indicators in human resource management

. the reality of HR management: the expatriates

. stress in the workplace

. gender equality and human resource management

. the work in essential religions

. people management in a time of crisis

. the breach of psychological contracts

. the social responsibility

. employability and company employability

. the economics of happiness

. the time management

. speaking in public

. coaching and mentoring.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular.
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às competências / saberes pretendidos e 
permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o trabalho individual e grupal do aluno
a aquisição de conhecimentos que lhe facilitarão a entrada no mercado de trabalho.
Simultaneamente, e através de indicações diversas, pretende-se que os alunos se apropriem duma consciência 
crítica da gestão de pessoas nos tempos hodiernos. 
Ao mesmo tempo, vão apreendendo e aprendendo a vantagem dde possuir diversos olhares sobre a gestão de 
pessoas em Portugal.
Promove-se quer o raciocínio dedutivo quer indutivo.
0 método expositivo conviverá naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de casos, a dinâmica grupal, 
pesquisa individual e orientação tutorial.
O aluno será, sempre, visto como centro de todo o processo de aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the curricular unit. It promotes the acquisition of 
knowledge and competences concerning the expected competences and knowledge, and allows students, through 
classroom learning dynamics and individual and group work, to acquire knowledge that will facilitate their entry into 
the labour market. At the same time, and based on different guidelines, it is expected that students can make use of 
a critical awareness regarding the management of people in modern times.
They also learn about the benefits of having several views about the management of people in Portugal.
Both deductive and inductive reasoning are fostered.
The expositive method will naturally coexist with the interrogative method, the case study, the group dynamics, the 
individual research and the tutorial guidance.
The entire learning process will be student-centred.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspectos, adopta-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal podeperfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
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Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de auto-estudo e auto-controlo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.

Na avaliação contínua há 2 momentos: 

.trabalho individual: abordagem dum tema abordado em sala;

.trabalho grupal: recensão crítica dum livro (previamente indicado pelo professor);

.uma prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the dynamics we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on results and processes that could gradually lead students to their self-motivation and 
to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam.

There are 2 moments in the continuous evaluation:

.individual work: approach of an issue discussed in class;

.group work: critical review of a book (previously chosen by the teacher);

.one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são abordados os pilares fundamentais da GRH , sem descurar 
uma articulação estreita dessa perceção com o momento histórico em que este ou aquele tema ganha maior ou 
menor relevância e, simultaneamente, fazendo sempre a relação com a realidade das organizações nos tempos 
hodiernos. Assim, presume-se, os alunos conseguirão uma estruturação dialética das suas aprendizagens e de 
maneira a construírem as suas próprias formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência, num país em 
transformação.

Convidados com vasta experiência e leituras orientadas demonstram a necessidade da evolução das lideranças 
organizacionais, com assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-
parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu 
nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.

Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da gestão de recursos humanos. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
- análise do trabalho real na sua dimensão socio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.
O conhecimento pela leitura obrigatória das obras de alguns autores considerados fundamentais, proporcionam ao 
aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e proporciona-lhes momentos de reflexão que se têm 
mostrado muitíssimo úteis. Em suma: alargam-se horizontes e garantem-se novos olhares.

O conhecimento pela leitura obrigatória das obras de alguns autores considerados fundamentais proporcionam ao 
aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e momentos de reflexão que se têm mostrado muitíssimo 
úteis.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

During the teaching/learning process, the fundamental bases of Human Resource Management are addressed,
always regarding a close articulation of that perception with the historic moment in which some issues gain more or 
less importance, and simultaneously linking them with the reality of the organisations of the modern times. 
Therefore, it is expected that students will be able to achieve a dialectical structuring of their learnings so they can 
build their own ways of organisational reality.
Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
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adaptation of the current management paradigm with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.
Experienced guests and guided readings demonstrate the need of evolution in what concerns organisational 
leaderships, by assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students should understand their share of 
responsibility in the development of the current organisations and their players, preparing, at the intervention level, 
this transition which affects leaders and followers.

Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents give students a way to experience the application of the best practices (associated with good 
tools) in the field of human resource management.
The application of these methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.
The knowledge provided through the compulsory reading of some authors considered essential enables students to 
eliminate prejudices on these issues, providing them with reflection moments, which have been extremely useful. In 
short, horizons are broadened and new looks are promoted.

The knowledge provided through the compulsory reading of some authors considered essential enables students to 
eliminate prejudices on these issues, providing them reflection moments, which have been extremely useful.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
.Boog, Gustavo. O desafio da competência - como enfrentar dificuldades so presente e preparar-se para o futuro. 
Editora Best Seller, S. Paulo, 2004.
.Clutterbuck, David. Coaching eficaz - como orientar a equipa para potencialiar resultados. Editora Gente, S. Paulo, 
2008.
.Dutra, Joel de Souza. Competências - conceitos e intrumentos para a gestão de pessoas na enpresa moderna. 
Atlas, S. Paulo, 2009.
.Gehringer, Max. Clássicos do mundo corporativo. Editora Globo, S. Paulo, 2009.
.Lipkin, Nicole e Perrymore, April. Geração Y no trabalho. Editora Elsevier, Rio de Jenrio, 2010.
.Mussak, Eugenio. gestão humanista de pessoas. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2010.
.Ponchirolli, Osmar. Capital humano - sua importância na gestão estratégica do ocnhecimento. Editora Jurua, 
Curitiba, 2009.
.Rubin, Jeff. Porque é que o seu mundo vai ficar mesmo muito mais pequeno. Lua de papel, Alfragide, 2010.
.Wren, Daniel A. Ideias de administração - o pensmaneot moderno. Ática, S. Paulo, 2007.

Mapa IX - Trabalho de projeto I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Trabalho de projeto I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José da Costa Dantas - 15 horas / 15 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Os docentes desta unidade curricular não se encontram previamente definidos: o aluno é que escolhe o tema, 
propõe por escrito um orientador e o coordenador aceita ou não aceita essa pretensão. A única vertente que poderá 
levar à nossa aceitação proposta é a inadequação dos conhecimentos / formação do professor com o tema a 
desenvolver. As horas são distribuídas, depois, pelos diversos professores e consoante o número de monografias 
que orientará.

Aqui aparece o nome do coordenador do ciclo de estudos como regente da unidade curricular porque vai acertando 
com os professores / orientadores eventuais dúvidas.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
The academic staff of this curricular unit is not previously defined: the student chooses the theme, proposes in 
writing a supervisor and the coordinator will accept it or not. The only reason that could justify the rejection of the 
proposal is the teacher’s inadequate knowledge or training regarding the theme to be developed. The hours are then 
distributed by the different teachers and according to the number of monographs that they will monitor.

The name of the study cycle's coordinator is mentioned here as the teacher in charge of the curricular unit, since he 
will clarify any doubts with the teachers/supervisors.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno desenvolverá um trabalho de investigação - teórico e com aplicação numa realidade organizacional 
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(trabalho de campo), sob a orientação de um professor da área e por si livremente escolhido e com a aceitação 
explícita do Coordenador.
O tema terá que ser relacionado com a problemática dos recursos humanos e ou das suas envolventes.
Pretende-se que o aluno demonstre capacidade de pesquisa, auto-aprendizagem e desenvolvimento de um tema e 
desenvolva as seguintes competências fundamentais
. Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de atualização contínua de conhecimentos
• Capacidade de auto-análise
• Trabalho em equipa
• Autodisciplina
• Gosto pela investigação
• Gestão do tempo
• Sentido de responsabilidade.

O trabalho termina com a apresentação / defesa da monografia perante um júri.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students will develop a theoretical research work with application on an organisational reality (field work), under the 
supervision of a teacher from the concerning area, freely chosen by the student and explicitly accepted by the 
coordinator.
The theme must be related to the human resource issues and/or their concerning questions. It is expected that 
students show several abilities, such as research, self-learning and development of a theme, also developing the 
following main competences:
. Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge 
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
• Taste for research
• Time management
• Sense of responsibility.

The work is concluded with the presentation/defence of the monograph before a jury.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Como elaborar um trabalho de projeto / monografia - 15 horas de contato;

Os restantes conteúdos serão conforme temática escolhida.

Pesquisa individual e sob a orientação de um professor livremente escolhido pelo aluno e atendendo à temática 
escolhida.

6.2.1.5. Syllabus:
. How to prepare a project work/monograph - 15 contact hours;

The remaining contents will be in accordance with the chosen theme.

Individual research under the supervision of a teacher that was freely chosen by the student and according to the 
chosen theme.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular.

Numa primeira fase, o aluno tem 15 horas TP sobre como elaborar uma monografia, resultados esperados, etapas, 
etc.

Depois e com a orientação / tutoria de um professor o aluno vai desenvolvendo a sua pesquisa e elaborando a 
monografia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the curricular unit.

In a first stage, students have 15 theoretical-practical hours on how to prepare a monograph, expected results, 
stages, etc.

After that, and with the supervision/guidance of a teacher, students will develop their individual research and 
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prepare their own monograph.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Fundamentalmente trata-se do desenvolvimento de uma pesquisa com uma parte prática (inserção no mundo das 
empresas) e em que o aluno é acompanhado / orientado por pum professor por si livremente escolhido.

A avaliação final resultará do próprio trabalho escrito e da defesa / apresentação perante um júri composto por 3 
professores: o Coordenador do Curso, o Orientador e um terceiro elemento nomeado como arguente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Mainly, it consists of the development of a research with a practical component (integration in the business world), 
where students are followed/guided by a teacher that was freely chosen by them.

The final evaluation consists of the written work and its defence/presentation before a jury composed by 3 teachers: 
the Course Coordinator, the Supervisor and a third element nominated as examiner.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Pelo dito acima fica clara a adoção das metodologias em causa: clarificação e refrescamento de aspetos formais da 
elaboração de um trabalho científico e, depois, percurso individual com acompanhamento por um professor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
From what was mentioned above, the adopted methodologies are clear: clarification and update of formal aspects to 
prepare a scientific work; then, individual work monitored by a teacher.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia referente ao tema a desenvolver (difere de aluno para aluno): conforme o tema escolhido pelo aluno e 
aceite pelo orientador e coordenador

Bibliografia geral:

Alves, M.P. (2012). Metodologia Científica. Lisboa: Escolar.
APA (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition). Washington, DC: APA.
Azevedo, C.A.M. e Azevedo, AG. (2008). Metodologia Científica – Contributos práticos para a elaboração de 
trabalhos académicos. Lisboa: Universidade Católica Editora.
Azevedo, M. (2003). Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares – Sugestões para estruturação da escrita, Lisboa: 
Universidade Católica Editora.
Carvalho, J. E., (2009). Metodologia do Trabalho Científico. Lisboa: Escolar.
Quivy, R. e Campenhoudt, L. V. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
Sousa, V. G. (2005). Metodologia de Investigação, Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos. Barcelos: 
Civilização.

Mapa IX - Direito do trabalho II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do trabalho II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Fernandes Martins - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Transmitir aos alunos conhecimentos sobre os regimes específicos emergentes da relação de trabalho 
subordinado, nomeadamente os direitos e deveres de trabalhador e empregador que lhes sejam úteis na sua vida 
profissional futura, visando habilitá-los a resolver situações concretas.
Incentivar o gosto pela investigação e trabalho jurídicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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To provide students with knowledge on the emergent specific schemes of subordinate work, namely the employee’s 
and employer’s rights and duties that could be useful in their future professional life, enabling them to solve specific 
situations.
To develop the taste for legal research and work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.- Formação do contrato de trabalho
- processo de formação
- período experimental
- invalidade 
2. – O tempo de trabalho
- duração e organização
- trabalho por turnos
- trabalho noturno
- trabalho suplementar
3. – Regime de férias, feriados e faltas
4. – O local de trabalho
- a sua transferência
5.- A retribuição
- sua determinação
- garantias e prescrição dos créditos salariais
6.- Redução e suspensão do contrato de trabalho
- causas ligadas ao trabalhador e à empresa
7.- A cessação do contrato de trabalho
- por iniciativa do empregador: por facto imputável ao trabalhador, despedimento coletivo, despedimento por 
extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação
- por iniciativa do trabalhador: por facto imputável ao empregador e denúncia 

6.2.1.5. Syllabus:
1.- Creation of the employment contract
- creation process
- trial period
- invalidity
2. – The work time
- duration and organisation
- shift work
- night work
- extra work
3. – Vacation, holidays and absences schemes
4. – The workplace
- its transfer
5.- The payment
- its determination
- wage guarantees and prescription
6.- Reduction and suspension of the employment contract
- employee and company related causes
7.- Termination of the employment contract
- initiated by the employer: due to fault of the employee, collective dismissal, dismissal as a result of the dissolution 
of the job post and dismissal caused by inadaptability of the employee
- initiated by the employee: due to fault of the employer and resignation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abordam as questões teóricas essenciais do Direito do Trabalho, associando-as a 
hipóteses práticas retiradas do mundo real de forma a permitir aos discentes encontrar soluções para os problemas 
concretos com que se lhes venham a apresentar. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus analyses the essential theoretical questions of the Employment Law, associating them to practical 
hypotheses from real situations, in order to allow students to find solutions for the concrete problems that will be 
presented.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

São analisados acontecimentos da vida real, promovida a sua problematização e o seu enquadramento legal.
É incentivada a pesquisa de doutrina e jurisprudência sobre a matéria curricular, quer pela via de publicação 
editada em livro, quer através da web, suscitando o espírito crítico dos alunos.
A avaliação dos saberes adquiridos processa-se por avaliação contínua ou em avaliação final.
A avaliação contínua consiste em dois testes escritos, cuja média simples determinará a classificação final.
O grau de pertinência da participação nas aulas em horas de contacto será considerado para eventual (re)equilíbrio 
das classificações nos testes.
Fica excluído da avaliação contínua quem não realizar todas as acções previstas ou tiver em qualquer delas uma 
classificação inferior a 6 valores, ou inferior a 10 valores na média final.
A avaliação final consiste numa prova de exame a realizar em época normal ou de recurso, cujo resultado equivale à 
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classificação final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Real-life events will be analysed in order to establish their questioning and their legal framework.
We encourage the research of legal doctrine and jurisprudence about the curricular topics, whether through book 
publications or the Web, encouraging the students’ critical spirit.
The evaluation of the acquired knowledge is done by continuous evaluation or final evaluation.
The continuous evaluation consists of two written tests, whose simple average determines the final grade. The 
degree of participation in class and in the contact hours will be considered for a possible (re-)balancing of the test 
grades.
The students who do not take the tests or have a grade below 6 valores or below 10 valores in the final average will 
be excluded from continuous evaluation.
The final evaluation consists of an exam in the regular or special exam period, whose result will be the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A exposição teórica da matéria visa habilitar os alunos com a sua compreensão jurídica de molde a sustentarem 
capazmente as suas asserções perante a realidade social envolvente. 
A enunciação de casos hipotéticos e a apreciação de outros retirados da vida real visa propiciar situações idênticas 
àquelas com que os alunos, muito provavelmente, se virão a confrontar na sua actividade profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical presentation of the subject aims to provide students with the legal understanding to effectively 
sustain their assertions towards the surrounding social reality.
The presentation of hypothetical cases and the analysis of other cases taken from real life situations aim to provide 
identical situations to those that students will probably face in their professional activity.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
. Fernandes, A L M. DIREITO DO TRABALHO. Almedina, Coimbra, 2012.
. Neto, Abílio. CÓDIGO DO TRABALHO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR . Almedina, Coimbra, 2012, 
. Curado, A Antunes. MANUAL PRÁTICO DE DIREITO DO TRABALHO, Quid Juris, Lisboa, 2001.
. Cruz, P M L P. JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA. Almedina, Coimbra, 1990.
. Macedo, Pedro de Sousa. PODER DISCIPLINAR PATRONAL. Almedina, Coimbra, 1990.
. Martinez, Pedro Romano. DIREITO DO TRABALHO. Almedina, Coimbra, 2010.
. Pintado, Joaquim e Aguiar, Luísa. GUIA PRÁTICO DO PROCESSO DISCIPLINAR. Almedina, Coimbra, 2007.
. Ramalho, M R Palma. DIREITO DO TRABALHO PARTE I. Almedina, Coimbra, 2009.
. Ramalho, M R Palma. DIREITO DO TRABALHO PARTE I. Almedina, Coimbra, 2010.

Mapa IX - Tópicos específicos II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tópicos específicos II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer e permitir a discussão de temas emergentes em recursos humanos. Para tanto serão convidados 
profissionais de rh (ex-alunos, outros profissionais) que exporão situações vivenciais e em que as mesmas servirão 
de ponto de partida para sessões de discussão / orientação. Esta atividade envolverá no mínimo 50% das horas de 
contacto.
O professor abordará, também, temas emergentes e pretende-se com esta dinâmica:
.Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre temas emergemtes em rh
•Garantir momentos e oportunidades de uma aprendizagem crítica e criteriosa;
•Analisar com relativa profundidade os temas emergentes.
Fundamentais competências a adquirir:
•Análise crítica
•Capacidade de síntese
•Verbalização e questionamento
•Elaboração de mapas mentais de referência
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•Vontade de actualização contínua 
•Capacidade de auto-análise
•Trabalho em equipa
•Autodisciplina
.Criação de contactos / redes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce and allow the discussion of emergent issues in human resources. For that, HR professionals (former 
students, other professionals) will be invited to describe their experience, which will be used as a starting point for 
discussion and guidance sessions. This activity will take place in a minimum of 50% of the contact hours.
The teacher will also address emerging issues, which should allow:
.To provide students with knowledge on HR emerging issues
•To ensure moments and opportunities for a critical and precise learning;
•To make in depth analysis of the emerging issues.
Main competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge 
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
.Creation of contacts/networks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Como foi dito trata-se de abordar temas emergentes e ou suplementares e ditados pela evolução do pensamento e 
do conhecimento na área da gestão e dos recursos humanos.
Temas existem, porém que serão, abordados:
. a profissão de técnico rh
. competências do profissional rh
. trabalhar no século XXI: desafios e oportunidades
. as empresas autentizóticas
. gestão de pessoas em pequenas e microempreas
. estudos comparados de gestão de rh humanos na Europa
. indicadores quantitativos de gestão de recursos humanos
. a realidade da gestão de rh: os expatriados
. stresse no ambiente de trabalho
. igualdade de género e gestão de recursos humanos
. o trabalho nas religiões fundamentais
. gestão de pessoas em tempo de crise
. a quebra dos contratos psicológicos
. a responsabilidade social
. empregabilidade e empresabilidade
. a economia da felicidade
. a gestão do tempo
. falar em público
. coaching e mentoring.

6.2.1.5. Syllabus:
As it was said, several emerging and/or additional issues will be addressed, determined by the evolution of thinking 
and knowledge, in the domain of management and human resources.
The issues that will be approached are:
. the job of a HR technician
. competences of the HR professional
. working in the 21st century: challenges and opportunities
. the authentizotic organisations
. people management in micro and small companies
. comparative studies of HR management in Europe
. quantitative indicators in human resource management
. the reality of HR management: the expatriates
. stress in the workplace
. gender equality and human resource management
. the work in essential religions
. people management in a time of crisis
. the breach of psychological contracts
. the social responsibility
. employability and company employability
. the economics of happiness
. the time management
. speaking in public
. coaching and mentoring.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular.
Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às competências / saberes pretendidos e 
permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o trabalho individual e grupal do aluno
a aquisição de conhecimentos que lhe facilitarão a entrada no mercado de trabalho.
Simultaneamente, e através de indicações diversas, pretende-se que os alunos se apropriem duma consciência 
crítica da gestão de pessoas nos tempos hodiernos. 
Ao mesmo tempo, vão apreendendo e aprendendo a vantagem dde possuir diversos olhares sobre a gestão de 
pessoas em Portugal.
Promove-se quer o raciocínio dedutivo quer indutivo.
0 método expositivo conviverá naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de casos, a dinâmica grupal, 
pesquisa individual e orientação tutorial.
O aluno será, sempre, visto como centro de todo o processo de aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is in conformity with the objectives established for the curricular unit. It promotes the acquisition of 
knowledge and competences concerning the expected competences and knowledge, and allows students, through 
classroom learning dynamics and individual and group work, to acquire knowledge that will facilitate their entry into 
the labour market. At the same time, and based on different guidelines, it is expected that students can make use of 
a critical awareness regarding the management of people in modern times.
They also learn about the benefits of having several views about the management of people in Portugal.
Both deductive and inductive reasoning are fostered.
The expositive method will naturally coexist with the interrogative method, the case study, the group dynamics, the 
individual research and the tutorial guidance.
The entire learning process will be student-centred.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspectos, adopta-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal podeperfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de auto-estudo e auto-controlo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.

Na avaliação contínua há 2 momentos: 

.trabalho individual: abordagem dum tema abordado em sala;

.trabalho grupal: recensão crítica dum livro (previamente indicado pelo professor);

.uma prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on results and processes that could gradually lead students to their self-motivation and 
to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são abordados os pilares fundamentais da GRH , sem descurar 
uma articulação estreita dessa perceção com o momento histórico em que este ou aquele tema ganha maior ou 
menor relevância e, simultaneamente, fazendo sempre a relação com a realidade das organizações nos tempos 
hodiernos. Assim, presume-se, os alunos conseguirão uma estruturação dialética das suas aprendizagens e de 
maneira a construírem as suas próprias formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência, num país em 
transformação.

Convidados com vasta experiência e leituras orientadas demonstram a necessidade da evolução das lideranças 
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organizacionais, com assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-
parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu 
nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.

Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da gestão de recursos humanos. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
- análise do trabalho real na sua dimensão socio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.
O conhecimento pela leitura obrigatória das obras de alguns autores considerados fundamentais, proporcionam ao 
aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e proporciona-lhes momentos de reflexão que se têm 
mostrado muitíssimo úteis. Em suma: alargam-se horizontes e garantem-se novos olhares.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the teaching/learning process, the fundamental bases of Human Resource Management are addressed, 
without disregarding a close articulation of that perception with the historic moment in which some issues gain 
more or less importance, and simultaneously linking them with the reality of the organisations of the modern times. 
Therefore, it is expected that students can be able to achieve a dialectical structuring of their learnings so they build 
their own ways of organisational reality.
Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current management paradigm with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.

Experienced guests and guided readings demonstrate the need of evolution in what concerns organisational 
leaderships, by assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students should understand their share of 
responsibility in the development of the current organisations and their players, preparing, at the intervention level, 
this transition which affects leaders and followers.

Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents give students a way to experience the application of the best practices (associated with good 
tools) in the field of human resource management.
The application of these methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.
The knowledge provided through the compulsory reading of some authors considered essential enables students to 
eliminate prejudices on these issues, providing them with moments of reflection, which have been extremely useful. 
In short, horizons are broaden and new looks are promoted.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

.Boog, Gustavo. O desafio da competência - como enfrentar dificuldades so presente e preparar-se para o futuro. 
Editora Best Seller, S. Paulo, 2004.
.Clutterbuck, David. Coaching eficaz - como orientar a equipa para potencialiar resultados. Editora Gente, S. Paulo, 
2008.
.Dutra, Joel de Souza. Competências - conceitos e intrumentos para a gestão de pessoas na enpresa moderna. 
Atlas, S. Paulo, 2009.
.Gehringer, Max. Clássicos do mundo corporativo. Editora Globo, S. Paulo, 2009.
.Lipkin, Nicole e Perrymore, April. Geração Y no trabalho. Editora Elsevier, Rio de Jenrio, 2010.
.Mussak, Eugenio. gestão humanista de pessoas. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2010.
.Ponchirolli, Osmar. Capital humano - sua importância na gestão estratégica do ocnhecimento. Editora Jurua, 
Curitiba, 2009.
.Rubin, Jeff. Porque é que o seu mundo vai ficar mesmo muito mais pequeno. Lua de papel, Alfragide, 2010.
.Wren, Daniel A. Ideias de administração - o pensmaneot moderno. Ática, S. Paulo, 2007.

Mapa IX - Técnicas de negociação e contratação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de negociação e contratação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Alberto Cândido da Silva Moreira - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Identificar as partes e a origem dos conflitos e a consequente necessidade de negociar como forma de passar da 
confrontação à cooperação;
2) Consciencializar-se que o “eu” é o epicentro da negociação e que o “outro” é não é mais do que um “outro eu”;
3) Aperceber-se que o processo negocial deve ser antecipado;
4) Identificar e treinar a importância da liderança no processo negocial, partindo da auto-liderança para a liderança 
dos outros e, assim, da negociação;
5) Ser capaz de argumentar e de organizar o discurso e o processo comunicacional através das perguntas, com 
base no pressuposto de que “quem pergunta lidera”;
6) Perceber a estrutura negocial que serve de base a diversas negociações que emergem nas organizações, isto é, 
despedimentos coletivos, negociações de saídas por mútuo acordo, processos de vendas, negociações salariais, 
entre outros…
7) Compreender a forma como funcionam as organizações sindicais a importância da negociação com estes 
parceiros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) To identify the parts and the origin of conflicts and the consequent need of negotiation as a way of going from 
confrontation to cooperation;
2) To make students aware that the “I” is the epicentre of negotiation and that the “other” is no more than “another 
I”;
3) To realise that the negotiation process should be prepared in advance;
4) To identify and train the importance of leadership in the negotiation process, starting from self-leadership to the 
leadership of others and then the negotiation;
5) To be able to argue and organise the speech and the communicational process through questions, based on the 
assumption that “who asks questions leads”;
6) To understand the negotiation structure that supports several negotiations in organisations,
i.e. collective dismissal, mutually agreed terminations, sales processes, wage negotiations, and others.
7) To understand how the trade unions work and the importance of negotiation with these partners.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
PRESSUPOSTOS
O “Eu” e o “Outro” como “Outro Eu”
A negociação
O negociador
O papel do gestor de RH na negociação
O CONFLITO DE INTERESSES
As “partes” do problema;
O conflito e o problema;Das pessoas difíceis para as situações difíceis;
A LIDERANÇA NA NEGOCIAÇÃO
Liderar o processo negocial pelas perguntas.
A NEGOCIAÇÃO
O que é negociar
A arte de negociar
Objectivo/Objecto da negociação
O negociador/vendedor;
As condicionantes do processo negocial.
A “confrontação”;
A “cooperação”;
A negociação como ponte para a “cooperação”.
TÉCNICAS PARA UMA VENDA EFICAZ
Dicas para a negociação eficaz.
TIPOS DE NEGOCIAÇÃO (Aulas Práticas)
Diversos tipos de entrevistas;
Processo de reuniões/negociação com sindicatos e CT (Comissões de Trabalhadores);
CONTRATAÇÃO:
Os CCTV
O Código do Trabalho
Reuniões de contratação coletiva
Relações com sindicatos/comissões sindicais/comissões trabalhadores

CONCLUSÕES
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6.2.1.5. Syllabus:
INITIAL CONSIDERATIONS ASSUMPTIONS
“I” and the “Other” as “Another I” 
The negotiation
The negotiator
The role of the HR manager in negotiation
THE CONFLICT OF INTEREST 
The “parts” of the problem;
The conflict and the problem; 
From difficult people to difficult situations; 
LEADERSHIP IN NEGOTIATION
To lead the negotiation process through questions. 
THE NEGOTIATION
What is negotiation?
The art of negotiation 
Negotiation objective/object 
The negotiator/seller;
The conditions of negotiation process. 
The “confrontation”;
The “cooperation”;
Negotiation as a bridge to “cooperation”.
EFFECTIVE SALE TECHNIQUES
Tips for an effective negotiation.
NEGOTIATION TYPES (Practical classes) 
Several types of interviews;
The meeting/negotiation process with trade unions and workers committees; EMPLOYMENT:
The collective labour agreements
The Labour Code
Collective labour meetings
Relations with trade unions/trade unions’ committees/workers committees
CONCLUSIONS

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos apresentados visam fazer uma abordagem alargada da questão da negociação, 
centrando-se muito particularmente no âmbito da gestão de Recursos Humanos. É ainda feita a ponte destas 
questões para outras relações negociais.
Pretende-se dar particular ênfase ao fenómeno da comunicação na negociação.

Existe ainda como pano de fundo a gestão das emoções (próprias), controlando-as e evitando reações indesejadas 
e que, simultaneamente, nos ajudam a compreender as emoções e as reações dos outros, evitando o conflito, aqui 
entendido como confrontação.

Ao longo da Unidade Curricular é dado constante destaque às ferramentas necessárias para ultrapassar a 
confrontação e passar à cooperação, tendo o gestor de RH como fito último a paz social nas organizações onde 
está inserido.
São feitas abordagens sobre o papel que as comissões sindicais, sindicatos ou comissões de trabalhadores 
sistematicamente representam para a função RH.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The presented syllabus aims to make an extended approach to the negotiation issue, focusing particularly on 
Human Resource Management. These issues are also linked with other negotiation relations.
Particular focus will be placed on the communication phenomenon in negotiation.

There is also the context of the management of (own) emotions. Emotions should be controlled in order to avoid 
undesirable reactions, which simultaneously will allow us to understand the emotions and reactions of others, 
avoiding conflict, here understood as confrontation.

Throughout the curricular unit, emphasis will be placed on the necessary tools to overcome confrontation and 
encourage cooperation. The HR manager should contribute to the social peace of the organisations where he/she 
works.
The role that trade unions' committees, trade unions or workers committees systematically play on the HR function 
will also be analysed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Tendo em atenção a especificidade desta Unidade Curricular, em que deve predominar a componente prática, o 
docente apresenta os diversos temas previstos no programa, alargando a discussão a toda a turma, procurando 
solucionar com a ajuda dos alunos os diversos casos reais e/ou simulados apresentados.
Paralelamente, são feitas simulações de negociações com alunos voluntários, intervindo toda a turma na análise e 
discussão dos aspetos positivos e das oportunidades de melhoria nos desempenhos.
Os temas da negociação, sendo esta uma licenciatura em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, são sempre 
perspetivadas no pressuposto do papel do gestor de RH no seio das organizações.
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Avaliação contínua:contempla vários fatores desde a assiduidade á qualidade das intervenções em aula, exposição 
oral de trabalhos de pesquisa efetuados e outros.
Avaliação final: prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Taking into account the specificity of this curricular unit, in which the practical component should have a prominent 
role, the teacher will present the different themes set in the programme, broadening the discussion to the class, 
trying to solve the different real and/or simulated cases with the help of students. In parallel, volunteer students take 
part in negotiation role-playing. The class will analyse and discuss positive aspects and opportunities for 
improvement within their performance.
Regarding that this is a Licenciatura (Degree) in Human Resource Strategic Management, the negotiation issues will 
always be put into perspective considering the role of the HR manager within the organisations.

Continuous evaluation: it includes several aspects, from attendance to the quality of interventions in class, the oral 
presentation of research works and others.
Final evaluation: written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia de ensino assenta, na sua essência, com o tipo de UC em questão, bem como na sua importância 
permanente e sistemática no seio das organizações em geral e na função RH muito particularmente.

Procura-se que os alunos tenham uma participação ativa no decurso das aulas, para libertar uma das 
características principais existente nos grupos lecionados, isto é, uma enorme dificuldade em se expressarem em 
público e, por outro lado, ao fazê-lo, revelarem erros cruciais para o sucesso da negociação.

O docente tenta criar um clima de participação geral, cujos conceitos e exercícios apelam ao exercício da auto-
confiança e à melhoria da auto-estima e auto-liderança dos alunos, bases de sustentação fundamentais para 
acreditarem em si e efetuarem intervenções sistemáticas nos temas lançados.

São ainda criadas condições de respeito pelas opiniões e posições dos outros alunos, valorizando os inputs 
introduzidos nas aulas, apelando ao sentido crítico, sem descurar, contudo, a importância da gestão das nossas 
emoções e controlar as nossas reações, como fatores fundamentais para o conhecimento do outros e para melhor o 
relacionamento nos processos de negociações, nos grupos e, assim, criar condições para a criação ou manutenção 
da paz social nas organizações como missiva fundamental do gestor de RH. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is essentially based on the curricular unit type and on its constant and systematic 
importance within the organisations in general and within the HR function in particular.
Students are expected to have an active participation in class, which may contribute to avoid their difficulty of 
speaking in public (one of the main characteristics of the teaching groups) and to show errors of significant 
importance for a successful negotiation.
The teacher will try to create a general participation atmosphere, whose concepts and exercises call for the use of 
self-confidence and for the improvement of the self-esteem and self-leadership of students, the fundamental bases 
for students to believe in themselves and to make systematic interventions on the discussed issues.
The conditions for the respect of the opinions and positions of others are also created, promoting the inputs that 
were introduced in class and fostering the critical sense. However, the importance of managingour emotions and 
controlling our reactions is not forgotten as key elements to know the others and to have a better relationship in the 
negotiation processes within groups, thus creating conditions for the creation or maintenance of the social peace 
within organisations, which is the main role of the HR manager.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
CARVALHO, José Crespo de: Negociação para (in)competentes relacionais – Edições Sílabo, 2ª Edição, Lisboa, 
2010.
JACKMAN, Ann: Como Negociar – Plátano Editora, Lisboa, 2004.
LASCOUX, Jean-Louis: A Prática da Mediação, Rede Europeia Anti-Pobreza, Porto, 2009..
NIERENBERG, Juliet; e ROSS, Irene S.:Os Segredos de Uma Negociação Bem Sucedida – Plátano Editora, Lisboa, 
2003.
OPEN LEARNING, Manchester Como Evitar os Conflitos na Empresa – Edições CETOP, Mem Martins, 2000.
REGO, Arménio: Comunicação nas Organizações – Ed. Sílabo, Lisboa, 1999.
RODRIGUES, Gonçalo Coutinho: Negociar (Consiga mais e melhor) – Ed. Lidel, Lousã, 2012.
SHAPIRO, Mo: A Entrevista com Sucesso – Ed. Presença, Lisboa, 1994.
SILVA, Mário Parra; Infante, Margarida; e Ribeiro, Anabela Vaz: Negociação-Técnicas & Ferramentas, Edições 
Práticas Lidel, 2000, Lisboa..
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URY, William & FISCHER, Roger: Getting to yes – RH Business Books, London, 2012.

Mapa IX - Gestão estratégica de recursos humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão estratégica de recursos humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Oliveira Pinto - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Domínio dos modelos e ferramentas de estratégia empresarial; 
Conhecimento das ferramentas de formulação da estratégia de recursos humanos; 
Adopção de uma visão global sobre a liderança de pessoas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Command of models and tools of business strategy;
Knowledge of the tools regarding the formulation of the human resource strategy; Adoption of a global perspective 
on people leadership.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Noções de estratégia
Formulação e desdobramento da estratégia
A liderança estratégica de recursos
Planeamento estratégico de RH
Os hábitos da liderança estratégica
A gestão integrada de recursos humanos: a articulação entre a estratégia empresarial e as práticas de recursos 
humanos
Análise de um caso prático (case study)

6.2.1.5. Syllabus:
Notions of strategy
Formulation and deployment of the strategy 
The strategic resource leadership 
Strategic HR planning
Habits of strategic leadership
The integrated human resource management: articulation between business strategy and human resource practices
Analysis of a practical case (case study)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O programa está estruturado de modo a que o estudante vá assimilando as matérias de um modo lógico e evolutivo. 
Além do trabalho realizado em sala é solicitado aos estudantes que desenvolvam trabalho prático fora das aulas e 
que façam pesquisa dos temas principais e de suporte à gestão estratégica de recursos humanos. Os estudantes 
serão incentivados a realizar trabalhos práticos fora das aulas para que possam ser apresentados e discutidos em 
grupo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is structured so that students can assimilate topics in a logic and evolutive way. Besides the work in 
class, students are asked to develop practical work outside classes and to research the main themes that support 
human resource strategic management. Students will be encouraged to do practical works outside classes to be 
presented and discussed in group.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participação e envolvimento nas aulas (intervenção e realização de trabalhos práticos): 50%
Uma prova escrita a realizar no final do semestre: 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Participation and involvement in class (interventions and practical works): 50%
One written exam at the end of the semester: 50%
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao incentivar a análise e o debate sobre os principais temas da gestão estratégica de recursos humanos, os 
estudantes estarão a desenvolver mecanismos que lhes permitirá desenvolver uma postura crítica sobre métodos e 
ferramentas neste domínio. A realização do trabalho prático como meio de avaliação “empurrará” os estudantes 
para a rua para que entrem em contacto com a realidade empresarial e avaliem in loco as práticas de gestão 
estratégica de recursos humanos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

By encouraging the analysis and discussion of the main issues concerning the human resource strategic 
management, students will be developing mechanisms that will allow them to develop a critical view on the methods 
and tools in this field. The practical work that will be evaluated will “push” students to the field so they can get in 
touch with the business reality and evaluate in loco the human resource strategic management practices.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BILHIM, JA F, 2007. Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 
COVEY, SR, 1989. The Seven Habits of Highly Effective People. Free Press.
STOREY J, WRIGHT PM e ULRICH D, 2009. The Routledge Companion to Strategic Human Resource Management. 
Francis and Taylors Group.
PINTO, JPO, 2010. Textos de apoio à UC de GERH. Ismai.

Mapa IX - Gestão de remunerações e planos de carreira

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de remunerações e planos de carreira

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas - 48 horas / 48 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais no que à gestão de carreiras e remunerações diz 
respeito;
• Garantir momentos e oportunidades de uma aprendizagem crítica e criteriosa visando a possibilidade de 
aplicações futuras;
• Analisar com relativa profundidade os sistemas / modelos existentes de gestão de carreiras e remunerações.
Fundamentais competências a adquirir:
• Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Conhecimento Dos modelos de gestão de carreiras e remunerações
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de actualização contínua de conhecimentos
• Capacidade de auto-análise
• Trabalho em equipa
• Autodisciplina
• Sentido de responsabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To provide students with the fundamental knowledge regarding career and remuneration management;
• To ensure moments and opportunities for a critical and precise learning in view of future applications;
• To make an in depth analysis of the existing systems/models of career and remuneration management. Main 
competences to be acquired:
• Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Knowledge of the career and remuneration management models
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge 
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
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• Sense of responsibility.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.O contexto de mudança e suas implicações 
a.Na política de recursos humanos
b.Na política de carreiras e remunerações
2.Da escolha à avaliação
a.Para além do modelo industrial de trabalho, carreiras e remunerações
b.Gestão de carreira na era do conhecimento
3. A visão tradicional
a.Vantagens e limitações
b.A caminho duma visão estratégica 
4.Remuneração variável
5.A remuneração funcional 
6.Remuneração por habilidades
6.Remuneração por competências
7. Salários / benefícios indirectos
8. Remuneração variável
9. Para além dos factores extrínsecos
Uma remuneração estratégica: uma visão holística
Do diagnóstico à implantação 

6.2.1.5. Syllabus:
1. The context of change and its implications 
a. In the human resource policy
b. In the career and remuneration policy
2. From the choice to the evaluation
a. Beyond the industrial model of work, career and remuneration 
b. Career management in the knowledge era
3. The traditional vision 
a. Advantages and limitations
b. Towards a strategic vision
4. Variable remuneration
5. Functional remuneration
6. Remuneration per abilities
6. Remuneration per competences
7. Salaries/indirect benefits
8. Variable remuneration
9. Beyond the external factors
A strategic remuneration: a holistic vision
From the analysis to the implementation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular de Gestão 
de remunerações e planos de carreiras. Promovem a aquisição de conhecimentos e competências relativamente às 
competências / saberes pretendidos e permitem, através de dinâmicas de aprendizagem colocadas em sala e com o 
trabalho individual e grupal do aluno a aquisição de conhecimentos a partir de dinâmicas diversas (sala de aula, 
estudo individual e grupal, leituras de obras de referência.
Ao mesmo tempo, os alunos vão apreendendo e aprendendo a ligação destas temáticas à realidade da gestão de 
recursos humanos em Portugal e concretamente do assunto em apreço, carreiras e remunerações: promove-se 
quer o raciocínio dedutivo quer indutivo.
Com o programa e conteúdos fixados garante-se que o aluno seja capaz de desenhar ou avaliar uma política de 
remunerações e ou carreiras, bem como políticas de incentivos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus is in conformity to the objectives established for the curricular unit of Remuneration Management and 
Career Planning. It promotes the acquisition of knowledge and competences concerning the expected competences 
and knowledge, through classroom learning dynamics, individual and group work and different dynamics 
(classroom, individual and group study, reference works reading).
At the same time, students learn and make a connection between these theories and the reality of human resource 
management in Portugal, particularly in what concerns career and remuneration: both deductive and inductive 
reasoning are encouraged.
Through this syllabus, students are expected to draw up or evaluate a remuneration and/or career policy, as well as 
incentive policies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo à dinâmica que se pretende garantir a todo o processo de ensino-aprendizagem, não é dada relevância 
específica a um método ou técnica. 
Neste, como noutros aspectos, adopta-se, sempre com prévio diálogo com os alunos, uma filosofia circunstancial e 
que melhor se adapte aos resultados pretendidos.
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Desta forma diríamos que o método expositivo convive naturalmente com o método interrogativo ou o estudo de 
casos, assim como a dinâmica grupal podeperfeitamente entrecruzar-se com a pesquisa individual.
Em suma: há preocupação mais com os resultados e com processos que conduzam gradativamente o aluno para a 
auto motivação e para a capacidade de auto-estudo e auto-controlo.
Avaliação final: uma prova de conhecimentos.
Na avaliação contínua há 3 momentos: 
.trabalho individual: recensão crítica de um artigo; 
.trabalho grupal: recensão crítica dum livo indicado pelo professor;
.uma prova de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the dynamics, we intend to guarantee in the entire teaching/learning process, that no specific relevance 
will be given to a particular method or technique.
In this, as well as in other aspects, we will adopt, always with a previous dialogue with students, a circumstantial 
philosophy that could better adapt itself to the expected outcomes.
In this way, we consider that the expositive method will naturally coexist with the interrogative method and the case 
study, as well as that the group dynamics can be perfectly combined with the individual research.
In short, we will focus more on results and processes that could gradually lead students to their self-motivation and 
to the capacity of self-study and self-control.
Final evaluation: one written exam. 
There are 3 moments in the continuous evaluation:
.individual work: critical review of an article;
.group work: critical review of a book chosen by the teacher;
.one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, são abordados os aspetos fundamentais da gestão de 
remunerações e carreiras , sem descurar uma articulação estreita dessa perceção com o momento histórico em que 
ganham maior ou menor relevância e, simultaneamente, fazendo sempre a relação com a realidade das 
organizações nos tempos hodiernos.Assim, presume-se, os alunos conseguirão uma estruturação dialética das 
suas aprendizagens e de maneira a construirem as suas próprias formas da realidade organizacional.
Colocando os alunos perante o atual contexto de crise, enquadrando-os na realidade portuguesa de hoje, os 
métodos expositivo e interrogativo combinados, permitem uma reflexão muito próxima do concreto, das 
experiências que os alunos já têm integradas no seu próprio meio-ambiente, despertando-lhes o interesse pela 
adequação do atual paradigma da gestão com as necessidades de qualidade com eficiência e eficácia, num país em 
transformação.

Casos de estudo apropriados e leituras orientadas demonstrm a necessidade da evolução das lideranças 
organizacionais, com assunção de papéis de “coaching” e “mentoring”, devendo o aluno perspetivar a sua quota-
parte de responsabilidade pelo desenvolvimento das organizações atuais e dos seus atores, preparando, ao seu 
nível de intervenção, esta transição que afeta líderes e liderados.

Simulações, role-playing, método demonstrativo articuladamente com os demais métodos referidos supra e com a 
disponibilização de documentação exemplar proporcionam ao aluno o “vivenciar” possível da aplicação das 
melhores práticas (associadamente com boas ferramentas) no âmbito da gestão de remunerações e carreiras. 
A aplicação de qualquer dos métodos contribui para melhor evidenciar a necessidade de:
-análise do trabalho real na sua dimensão socio-organizacional, integrando objetivos políticos e estratégicos;
- medida dos gaps entre as competências necessárias e as das pessoas e das equipas em causa;
- construção de projectos de desenvolvimento individuais;
- envolvimento dos diferentes atores intervenientes nos dispositivos, numa lógica de atuação conjunta;
- avaliação dos resultados, compreendendo a ligação das competências ao desempenho e, portanto, à medida 
daqueles primeiros.

O conhecimento pela leitura obrigatória das obras / artigos de alguns autores considerados fundamentais, 
proporcionam ao aluno a quebra de preconceitos sobre estas temáticas e proporciona-lhes momentos de reflexão 
que se têm mostrado muitíssimo úteis. Em suma: alargam-se horizontes e garantem-se novos olhares eaquisição de 
novos saberes e competências.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the teaching/learning process, the bases of remuneration and career management are addressed, without 
disregarding a close articulation of that perception with the historic moment in which they have more or less 
importance, and simultaneously linking them with the reality of the organisations of the modern times. Therefore, it 
is expected that students can be able to achieve a dialectical structuring of their learnings so they can build their 
own ways of organisational reality.
Placing the students in the current crisis context, contextualising them in the current Portuguese reality, the 
combination of the expositive and interrogative methods enable a very close reflection of the concrete, the 
experiences that the students have already integrated in their own environment, by arousing their interest for the 
adaptation of the current management paradigm with the needs for quality with efficiency, in a country in 
transformation.
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Appropriate case studies and guided readings demonstrate the need of evolution in what concerns organisational 
leaderships, assuming “coaching” and “mentoring” roles. Therefore, students should understand their share of 
responsibility in the development of current organisations and their players, preparing, at the intervention level, this 
transition which affects leaders and followers.

Simulations, role-playing and the demonstrative method combined with the abovementioned methods and with 
supporting documents give students a way to experience the implementation of the best practices (associated with 
good tools) in the field of career and remuneration management.
The application of these methods contributes to better demonstrate the need for:
- analysing real work in its social-organisational dimension, including political and strategic objectives;
- measuring the gaps between the necessary competences and those that the concerned people and teams already 
have;
- building individual development projects;
- involving the different players in the devices in a logic of joint action;
- evaluating the results, understanding the connection between competences and performance and, thus suitable to 
the needs of the first.

The knowledge provided through the compulsory reading of the works/articles of some authors considered 
essential enables the student to eliminate prejudices on these issues, providing them with moments of reflection 
that have been extremely useful. In short, horizons are broadened, new looks are promoted and new knowledge and 
competences are acquired.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
•CAMARA, Pedro B. (2000). Os sistemas de recompensas e a Gestão estratégica de Recursos Humanos. Lisboa, 
Dom Quixote.
.CUNHA, Miguel Pina et al (2004). Manual de Comportamento Organizacional e Gestão. Lisboa, EH Editora.
.HIPÓLITO, José António Monteiro (2001). Administração salarial - a remuneração por competências como 
diferencial competitivo. Atlas, São Paulo.
.MARTINS, Hélio Tadeu (2001). Gestão de Carreiras na Era do Conhecimento. Rio de Janeiro, Qualitymark.
.MARRAS, Jean Pierre (2002). Administração da Remuneração. São Paulo. Pioneira Thomson Learning.
.MARTINS, Hélio Tadeu (2001). Gestão de Carreiras na Era do Conhecimento. Rio de Janeiro, Qualitymark.
.PASCHOAL, Luiz (2001). Administração de Cargos e Salários. Rio de Janeiro, Qualitymark.
.WOOD, Thomaz e FILHO, Vicente Picarelli (2004). Remuneração e Carreira – por habilidades e por competências. 
Atlas, S. Paulo

Mapa IX - Trabalho de projeto II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Trabalho de projeto II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José da Costa Dantas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Os docentes desta unidade curricular não se encontram previamente definidos: o aluno é que escolhe o tema, 
propõe por escrito um orientador e o coordenador aceita ou não aceita essa pretensão. A única vertente que poderá 
levar à nossa aceitação proposta é a inadequação dos conhecimentos / formação do professor com o tema a 
desenvolver. As horas são distribuídas, depois, pelos diversos professores e consoante o número de monografias 
que orientará.

Aqui aparece o nome do coordenador do ciclo de estudos como regente da unidade curricular porque vai acertando 
com os professores / orientadores eventuais dúvidas.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
The academic staff of this curricular unit is not previously defined: the student chooses the theme, proposes in 
writing a supervisor and the coordinator will accept it or not. The only reason that could justify the rejection of the 
proposal is the teacher’s inadequate knowledge or training regarding the theme to be developed. The hours are then 
distributed to the different teachers and according to the number of monographs that they will guide.

The name of the study cycle's coordinator is mentioned here as the teacher in charge of the curricular unit, since he 
will clarify any doubts with the teachers/supervisors.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno desenvolverá um trabalho de investigação - teórico e com aplicação numa realidade organizacional 
(trabalho de campo), sob a orientação de um professor da área e por si livremente escolhido e com a aceitação 
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explícita do Coordenador.
O tema terá que ser relacionado com a problemática dos recursos humanos e ou das suas envolventes.
Pretende-se que o aluno demonstre capacidade de pesquisa, auto-aprendizagem e desenvolvimento de um tema e 
desenvolva as seguintes competências fundamentais
. Análise crítica
• Capacidade de síntese
• Capacidade de verbalização e questionamento
• Elaboração de mapas mentais de referência
• Vontade de atualização contínua de conhecimentos
• Capacidade de auto-análise
• Trabalho em equipa
• Autodisciplina
• Gosto pela investigação
• Gestão do tempo
• Sentido de responsabilidade.

O trabalho termina com a apresentação / defesa da monografia perante um júri.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students will develop a theoretical research work with application on an organisational reality (field work), under the 
supervision of a teacher from the concerning area, freely chosen by the student and explicitly accepted by the 
coordinator.

The theme must be related to the human resource issues and/or their concerning questions. It is expected that 
students show several abilities, such as research, self-learning and development of a theme, also developing the 
following main competences:
. Critical analysis
• Summarising ability
• Verbalising and questioning abilities
• Creation of reference mind maps
• Will for a continuous update of knowledge 
• Self-analysis ability
• Team work
• Self-discipline
• Taste for research
• Time management
• Sense of responsibility.

The work is concluded with the presentation/defence of the monograph before a jury.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Como elaborar um trabalho de projeto / monografia - 15 horas de contato;

Os restantes conteúdos serão conforme temática escolhida.

Pesquisa individual e sob a orientação de um professor livremente escolhido pelo aluno e atendendo à temática 
escolhida.

6.2.1.5. Syllabus:
. How to prepare a project work/monograph - 15 contact hours;

The remaining contents will be in accordance with the chosen theme.

Individual research under the supervision of a teacher that was freely chosen by the student and according to the 
chosen theme.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos estabelecidos para a unidade curricular.

Numa primeira fase, na unidade curricular de Trabalho de Projeto I, o aluno teve 15 horas TP sobre como elaborar 
uma monografia, resultados esperados, etapas, etc.

Depois e com a orientação / tutoria de um professor o aluno vai desenvolvendo a sua pesquisa e elaborando a 
monografia.

Quando concluída o professor / orientador assina um documento a atestar que está em conformidade. Segue, então, 
a entrega da mesma para que seja presente à análise / avaliação de um júri.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in conformity with the objectives established for the curricular unit.

In a first stage, in the curricular unit of Project Work I, students had 15 theoretical-practical hours on how to prepare 
a monograph, expected results, stages, etc.

After that, and with the supervision/guidance of a teacher, students will develop their individual research and 
prepare their own monograph.

When completed, the teacher/supervisor will sign a document attesting that it is in conformity. The monograph is 
then delivered in order to be presented to the analysis/evaluation before a jury.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Fundamentalmente trata-se do desenvolvimento de uma pesquisa com uma parte prática (inserção no mundo das 
empresas) e em que o aluno é acompanhado / orientado por pum professor por si livremente escolhido.

A avaliação final resultará do próprio trabalho escrito e da defesa / apresentação perante um júri composto por 3 
professores: o Coordenador do Curso, o Orientador e um terceiro elemento nomeado como arguente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Mainly, it consists of the development of a research with a practical component (integration in the business world), 
where students are followed/guided by a teacher that was freely chosen by them.

The final evaluation consists of the written work and its defence/presentation before a jury composed by 3 teachers: 
the Course Coordinator, the Supervisor and a third element nominated as examiner.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Pelo dito acima fica clara a adoção das metodologias em causa: clarificação e refrescamento de aspetos formais da 
elaboração de um trabalho científico e, depois, percurso individual com acompanhamento por um professor de 
forma a evidenciar eventuais gaps e desenvolver as competências que se pretendiam.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
From what was mentioned above, the adopted methodologies are clear: clarification and update of formal aspects to 
prepare a scientific work, followed by an individual guidance by a teacher in order to highlight eventual gaps and to 
develop the expected competences.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia referente ao tema a desenvolver (difere de aluno para aluno): conforme o tema escolhido pelo aluno e 
aceite pelo orientador e coordenador

Bibliografia geral:

Alves, M.P. (2012). Metodologia Científica. Lisboa: Escolar.
APA (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition). Washington, DC: APA.
Azevedo, C.A.M. e Azevedo, AG. (2008). Metodologia Científica – Contributos práticos para a elaboração de 
trabalhos académicos. Lisboa: Universidade Católica Editora.
Azevedo, M. (2003). Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares – Sugestões para estruturação da escrita, Lisboa: 
Universidade Católica Editora.
Carvalho, J. E., (2009). Metodologia do Trabalho Científico. Lisboa: Escolar.
Quivy, R. e Campenhoudt, L. V. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
Sousa, V. G. (2005). Metodologia de Investigação, Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos. Barcelos: 
Civilização.

Mapa IX - Direito do trabalho I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do trabalho I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Manuela Andrade Cerqueira Borlido Barbosa Reininho - 48

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno, no final do período letivo, deverá ser capaz de compreender os conceitos fundamentais do Direito do 
Trabalho e deverá ter adquirido a capacidade para uma visão crítica do mesmo. No final do período letivo, o aluno 
deverá também ser capaz de compreender a estrutura da relação jurídica laboral e os seus princípios estruturantes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to understand the fundamental concepts of Employment Law 
and should have acquired the capacity to take a critical view of it. At the end of the semester, students should also 
be able to understand the structure of the legal relationship of employment and its structuring principles.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

INTRODUÇÃO
O Direito do Trabalho: origem e funções
O objecto do Direito do Trabalho

AS FONTES DO DIREITO DO TRABALHO
Noções gerais
As fontes internas do DT
A hierarquia das fontes: as relações entre a lei e os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho. O 
princípio do tratamento mais favorável

O CONTRATO DE TRABALHO
Noção
Características
Elementos essenciais
Presunção de contrato de trabalho
Dificuldades de delimitação face a outras figuras contratuais
Diversidade de modelos contratuais: o modelo típico; contrato a termo; trabalho temporário; trabalho a tempo 
parcial; trabalho intermitente; comissão de serviço; teletrabalho 

OS SUJEITOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO
O empregador
O trabalhador
Poderes, deveres e garantias

A EXECUÇÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

A actividade contratada: categoria profissional, local e tempo de trabalho
Contrapartida da prestação de trabalho: a retribuição
A cessação do contrato de trabalho

6.2.1.5. Syllabus:
INTRODUCTION
The Employment Law: origin and functions
The object of Employment Law

THE SOURCES OF EMPLOYMENT LAW 
General notions
Internal sources of Employment Law
The hierarchy of sources: relationships between the Law and the instruments of collective regulation of labour.
The principle of the most favourable treatment

THE EMPLOYMENT CONTRACT 
Notion
Characteristics
Key elements
Presumption of employment contract
Delimitation difficulties with regard to other contractual models
Contractual models diversity: the typical model; fixed-term contract; temporary employment; part-time employment; 
intermittent employment; service commission; teleworking

PARTIES OF THE CONTRACT OF EMPLOYMENT The employer
The employee
Powers, duties and guarantees

PERFORMANCE AND TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT

Functions agreed: professional category, workplace and working hours
Compensation for work done: the payment
The termination of the employment contract
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimento dos objetivos de aprendizagem identificados, pois 
problematizam e delimitam a disciplina e os conceitos ao nível da importância e constrangimentos do regime 
jurídico-laboral para o funcionamento das organizações. O conhecimento dos princípios do Direito do Trabalho 
(individual e coletivo) é essencial para conhecer as soluções e as especificidades características do contrato de 
trabalho, e através dele, o aluno ser capaz de identificar as exigências económicas, sociais e organizacionais da 
Gestão de Recursos Humanos. Os conteúdos programáticos são dirigidos à construção de uma sólida base 
analítica para a definição estratégica de políticas dirigidas à atividade empresarial e aos seus recursos humanos. O 
desenvolvimento de competências de Gestão de Recursos Humanos por via da compreensão do regime jurídico-
laboral, pressupõe reconhecer que é através das relações contratuais - laborais que a empresa se relaciona consigo 
mesma. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus allows the achievement of the identified learning objectives, as it questions and delimits the subject 
and the concepts regarding the importance and limitations of the legal scheme of employment for the functioning of 
the organisations. The knowledge of the Employment Law principles (individual and collective) is essential to 
understand the solutions, specificities and characteristics of the employment contracts so that students can be able 
to identify the economic, social and organisational needs of Human Resource Management. The syllabus enables 
the construction of a strong analytical basis to define the strategic policies of the business activity and its human 
resources. The development of competences in the field of Human Resource Management through the 
understanding of the legal scheme of employment assumes that it is through contractual and employment 
relationships that the company establishes a relationship with itself.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica da matéria sobre os conceitos fundamentais de cada tema proposto; resolução de casos práticos 
pelos alunos; análise e discussão aberta de textos e artigos.
Avaliação Contínua: realização de 1 trabalho de grupo consistindo na apresentação oral de um tema pré-definido 
por sorteio, cuja percentagem de ponderação na nota final corresponde a 30% desta e de 1 prova escrita para os 
alunos que frequentem no mínimo 75% das aulas, cuja percentagem de ponderação na nota final corresponde a 
70%, considerando-se aprovado o aluno cuja média das classificações obtidas nos momentos de avaliação 
referidas, seja igual ou superior a 10 valores, na escala inteira de 0-20 valores, resultante de classificações 
intermédias iguais ou superiores a 8 valores, podendo apresentar numa dessas classificações intermédias 6 ou 7 
valores.
Avaliação final: realização de prova escrita, considerando-se aprovado o aluno cuja classificação seja igual ou 
superior a 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation of the subject on the basic concepts of each proposed theme; resolution of practical cases 
by students; analysis and open discussion of texts and articles.
Continuous evaluation: preparation of 1 group work consisting of the oral presentation of a theme determined 
randomly, which will weight 30% on the final grade, and 1 written exam in case of students that attend at least 75% 
of classes, which will weight 70% on the final grade. For approval, students must obtain in the abovementioned 
evaluation moments an average grade equal or higher than 10 valores, in a scale of 0-20, resulting from intermediate 
grades equal or higher than 8 valores, but they can present a grade of 6 or 7 valores in one of those intermediate 
grades.
Final evaluation: written exam, being approved the student that obtains a grade equal or higher than 10 valores

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias adequam-se aos objetivos da unidade curricular. O desenvolvimento de competências é tão mais 
eficaz quanto maior a diversidade e complementaridade dos métodos usados. A especificação de conceitos e 
princípios teóricos, o estímulo da leitura/escrita e a dinâmica de grupos são condições essenciais para desenvolver 
a problematização, o debate plural, e a utilização autónoma da legislação laboral, contribuindo também para a 
reflexão crítica, a consciencialização, o desenvolvimento e a expressão de perspetivas individuais. As metodologias 
de ensino e de avaliação ajustam-se aos objetivos porque enfatizam componentes centrais da aprendizagem: 
socioculturais (estimulam condições para o desenvolvimento da auto-aprendizagem e de resolução de problemas, 
através da análise crítica dos temas colocados; técnico-científicas (estimulam os conhecimentos sobre conceitos 
teórico-práticos); práticas (estimulam a reflexividade dos conceitos jurídicos no mercado de trabalho).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are appropriate to this curricular unit. The development of competences is made all the 
more effective the greater the diversity and complementarity of the methods used. The definition of
concepts and theoretical principles, the reading/writing stimulus and the group dynamics are key conditions to 
develop questioning, plural discussions and an independent use of the labour legislation, also promoting critical 
reflection, awareness, and the development and expression of individual perspectives. The teaching and evaluation 
methodologies fit the objectives as they emphasise the core components of the learning process: socio-cultural 
components (stimulating conditions for the development of self-learning and problem solving through the critical 
analysis of the discussed themes); practical components (stimulating the reflection regarding legal concepts in the 
labour market).
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Amado, João Leal, “Contrato de Trabalho”, 3ª Edição, Coimbra Editora, 2011;
Fernandes, António Lemos Monteiro, “Direito do Trabalho", Almedina, Coimbra, 2010;
Gomes, Júlio Manuel Vieira, “Direito do Trabalho – Vol.I – Relações Individuais de Trabalho”, Coimbra Editora, 2007;
Martinez, Pedro Romano, "Direito do Trabalho", 5ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010;
Neto, Abílio, “Novo Código do Trabalho e Legislação Complementar Anotados”, Ediforum, Coimbra, 2012;
Ramalho, Maria do Rosário Palma, "Direito do Trabalho, Parte I – Dogmática Geral", Almedina, Coimbra, 2009;
Ramalho, Maria do Rosário Palma, "Direito do Trabalho, Parte II - Situações Laborais Individuais", 
Almedina, Coimbra, 2010;
Xavier, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, Verbo, Lisboa, 2011.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

As metodologias de ensino e aprendizagem são adaptadas aos objectivos específicos de cada unidade
curricular, havendo a preocupação de que os discentes desenvolvam as suas metodologias de resolução de
problemas de acordo com o espírito de Bolonha, construção de um processo de autonomia.
Neste sentido, as aulas teórico-práticas constituem a base da metodologia de ensino e aprendizagem da
maioria das unidades curriculares, privilegiando o desenvolvimento de competências consolidadas por uma 
componente prática muito valorizada pelo mercado de trabalho.
Esta metodologia possibilita que os alunos desenvolvam projectos de forma autónoma, responsável e criativa,
complementando as competências técnicas e científicas com competências pessoais, comunicacionais e
organizacionais.
A componente prática toma muitas vezes a forma de trabalhos de grupo, dedicados a estudos de caso, roleplay,
projectos de desenvolvimento e/ou comunicação de resultados de síntese e pesquisa perante os pares.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching and learning methodologies are adapted to the specific objectives of each curricular unit. We have the 
concern that students develop their problem solving methodologies according to the Bologna spirit, with the 
construction of an autonomous process.
This way, the theoretical-practical classes are the basis of the teaching and learning methodology of most of the 
curricular units, favouring the development of competences consolidated by a practical component valuable for the 
labour market.
This methodology enables students to develop projects in an autonomous, responsible and creative way, 
complimenting the technical and scientific competences with personal, communicational and organisational 
competences.
The practical component usually includes group works, dedicated to case studies, role-playing, projects of 
development and/or communication of summary and research results before the peers.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Para atribuição do grau de Licenciatura são necessários 180 ECTS, um total de 4500 horas de estudo. Destas, 1734 
horas são de contacto (38,5%) e 2766 são não presenciais (61,5%). Os ECTS e as
horas estão equitativamente distribuídos ao longo dos 6 semestres do ciclo de estudos.
A cada semestre lectivo correspondem 750 horas de estudo o que, considerando uma duração de 20 semanas,
se traduz numa afectação média diária de 7 horas e meia. Destas, 38,5% serão horas de contacto com o docente, 
através das quais se realizará a exposição e discussão teórica, bem como o acompanhamento na resolução de 
casos práticos.
No restante tempo, a aprendizagem é concretizada sem a presença do docente, esperando-se que os alunos
investiguem, aprofundem as questões teóricas e analisem casos reais, conceptualizando e experimentando
por forma a aplicar os conhecimentos e competências adquiridas na resolução de novos problemas.
Há verificação / controlo de assiduidade de professores e alunos

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

To award a Licenciatura (Degree), 180 ECTS are needed, which correspond to a total of 4500 study hours. Of those, 
1734 are contact hours (38.5%) and 2766 are non-presence hours (61.5%). The ECTS and the hours are equitably 
distributed throughout the 6 semesters of the study cycle.
Each semester corresponds to 750 study hours, which, considering a 20 week duration period, means a daily 
average of 7.5 study hours. Of those, 38.5% are contact hours with the teacher, and include the theoretical 
presentation and discussion, as well as the monitoring of the resolution of practical cases.
In the remaining time, learning should be done without a teacher. It is expected that students perform research, 
study in depth the theoretical questions and analyse real cases by conceptualising and experimenting in order to 
apply the knowledge and competences acquired in the resolution of new problems.
Teachers and students have attendance checking/control.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
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aprendizagem da unidade curricular. 
Conforme se verifica na exposição de cada UC, as diferentes metodologias de avaliação da aprendizagem
procuram ser coerentes com as metodologias de ensino e os objectivos fixados e conhecidos pelos intervenientes, 
consistindo numa sequência de momentos de avaliação contínua com componentes que permitem avaliar os 
diferentes tipos de objectivos em cada UC.
Da análise transversal às UC decorre que o método genericamente escolhido para avaliar os objectivos
consiste na realização de provas individuais de índole teórico-prática, onde os alunos têm que demonstrar
conhecimento da componente teórica da UC e compreensão através da sua aplicação.
Paralelamente, recorre-se a trabalhos em grupo de síntese e pesquisa, estudos de caso ou actividades de
concepção e desenvolvimento.
Tem-se dado ênfase à leitura de originais e outras fontes e, simultaneamente, garantir que os estudantes 
desenvolvam competências comunicacionais (escritas e orais).

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
According to the presentation of each curricular unit, the different learning evaluation methodologies try to be 
consistent with the teaching methodologies and the defined objectives known by the players, which consist of a 
sequence of continuous evaluation moments with elements that allow the evaluation of the different types of 
objectives in each curricular unit.
From a transversal analysis to the curricular units, the method generally chosen to evaluate the objectives is an 
individual exam with a theoretical-practical nature, where students have to demonstrate the knowledge of the 
curricular unit's theoretical component and its understanding through its application.
In parallel, the evaluation includes summary and research group works, case studies or conception and 
development activities.
We have also stressed the importance of reading original books and other sources, and simultaneously, ensuring 
that students develop communicational competences (written and oral).

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
As Unidades Curriculares utilizam metodologias de ensino-aprendizagem centradas no aluno, que
reflecte a sua intervenção activa através de trabalhos de grupo, projectos de estudo, de investigação ou de
campo.
Estes projectos estimulam os alunos a contactar, por exemplo, através da consulta bibliográfica, com diversas
linhas de investigação nas áreas científicas subjacentes à UC. Motiva-se e exige-se o rigor conceptual que preside
a qualquer estudo científico, bem como a capacidade crítica e de raciocínio dos alunos, essenciais na actividade 
científica.
Estes trabalhos de investigação são acompanhados e orientados, permitindo que os alunos desenvolvam e 
demonstrem as competências adquiridas, bem como as suas capacidades de argumentação e exposição. Este 
esforço é mais notório e desenvolvido no Trabalho de Projecto.
Os alunos mais vocacionados para actividades de investigação científica serão convidados a integrar actividades 
inseridas no centro de investigação associado ao Curso

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The curricular units use student-centred teaching/learning methodologies that reflect their active intervention 
through group works, study, research or field projects.
These projects stimulate the students' contact, through bibliography, with several research lines in scientific areas 
related to the curricular unit. We motivate and demand the conceptual rigour that rules any scientific study, as well 
as the critical and reasoning capacity of students, essential for the scientific activity.
These research works are monitored and guided, enabling students to develop and demonstrate the acquired 
competences, as well as their argumentation and oral capacities. This effort is more evident and developed in the 
Project Work.
Students with vocation for scientific research activities are invited to integrate activities in the scope of the research 
centre associated to the Course.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 50 64 33

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 44 54 16

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 6 6 8

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 4 8

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 1
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares. 

Considerdas todas as inscrições e aprovações em cada unidade curricular, podem e devem ser tiradas algumas 
conclusões:
As UCs em que a matemática, contabilidade ou estatística estão presentes verifica-se uma dificuldade acentuada: a 
taxa de aprovação ronda os 61%. Sem querer justificar o que quer que seja, não custa admitir que tal se deve à 
formação no ensino secundário de nível bastante modesto. Em contrapartida, a área das das Humanidades e CSC 
tem uma taxa de aprovação bem mais significativa: 91% e 89% respectivamente. Introdução à Economia e 
Contabilidade I e II são as UC que mais contribuem para uma taxa mais baixa de aprovação. Introdução ao direito 
tem, também, uma taxa de aprovação muito baixa, 41.9 %: tal deve-se à dificuldade dos alunos no primeiro ano 
terem competências suficientes para usarem uma linguagem hermética. Já em Trabalho de Projeto a taxa muito 
baixa deve-se à dificudade dos alunos fazerem uma gestão do tempo de forma a conseguirem apresentar a 
monografia.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular 
units. 

All inscriptions and approvals in each curricular unit considered, the conclusions are the following:
In the curricular units in which mathematics, accounting or statistics are present, students have more difficulty: the 
approval rate is around 61%. Without trying to justify it, it is relevant to mention that this situation is caused by the 
modest level of training in secondary school. On the other hand, in the Humanities and Social Sciences and 
Behaviour, the approval rate is more significant: 91% and 89%, respectively. Introduction to Economics and 
Accounting I and II are the curricular units that contribute the most for a lower approval rate. Introduction to Law 
also has a low approval rate, 41.9%: this occurs due to the difficulty students have in using hermetic language in the 
first year. In what concerns Project Work, the low rate is caused by the difficulty students have in managing the time 
to be able to present the monograph on schedule.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de 
melhoria do mesmo. 

De forma contínua e sistemática:
a) pelo oordenador: perante os dados reúne com os alunos com dificuldade nesta ou naquela área e com os 
professores respectivos para avaliar a situação e eventual tomada subsequente de medidas de melhoria;
b) pelo professor: 
. pela disponibilidade absoluta para encontros individuais e ou grupais para esclarecer dúvidas e ou, mesmo, 
lecionar horas complementares. 
. quase todos os professores, também, usam as tecnologias de informação para prestarem apoio individual: análise 
de problemas, correção de exercícios, entre outros;
. pela alteração, em alguns casos, da metodologia de ensino quando tal se mostra viável e aconselhável.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Continuously and systemically:
a) by the coordinator: according to the data, meets with the students with difficulties in a specific area and with the 
teachers to evaluate the situation and to take possible subsequent improvement decisions;
b) by the teacher:
. by the absolute availability for individual or group meetings to clarify doubts and/or even give extra classes.
. almost all teachers use information technologies to provide individual support: problem analysis, correction of 
exercises, among other;
. in some cases, by the change of the teaching methodology when it is viable and advisable.

7.1.4. Empregabilidade.

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

50

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity

50

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that 

obtained employment until one year after graduating
79
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7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo 
de estudos e respectiva classificação. 

Os Docentes da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos estão integrados noss centros de investigação 
internos (estes em Centros reconhecidos pela FCT com classificação de Bom) e externos ao ISMAI. Contudo, em 
Fevereiro de 2012 foi fundada a UNICES (Unidade de Investigação em Ciências Empresariais e Sustentabilidade), de 
modo a agregar todos os professores investigadores que trabalham na área das Ciências Empresariais. Este 
Centro, que está em fase acelerada de crescimento, tem já várias parcerias a nível internacional e está a tentar 
parcerias com outros centros congéneres a nível nacional, visando o reconhecimento pela FCT. As suas linhas de 
investigação são: (1) Economia, Gestão e Empreendedorismo, (2) Marketing, Inovação e Serviços e (3) Gestão de 
Recursos Humanos e Comportamento Organizacional.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 
The academic staff of the Licenciatura (Degree) in Human Resource Management is integrated in our internal 
research centres (centres recognised by FTC with an evaluation of Good) and external to ISMAI. However, in 
February 2012, UNICES (Research Unit in Business Science and Sustainability) was created in order to aggregate all 
the research and academic staff that work in the Business Sciences area. This Centre, which is growing fast, already 
has international partnerships and is trying to establish partnerships with other similar centres at a national level, 
aiming for the FCT's recognition. Its research lines are: (1) Economics, Management and Entrepreneurship, (2) 
Marketing, Innovation and Services, and (3) Human Resource Management and Organisational Behaviour.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, 
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

27

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

CARVALHO, João M.S. (2012) Planeamento Estratégico. Vida Económica.
MARNOTO, S., CASTRO, L.M., MOTA, J. (2009) Toward a relational perspective of franchising chains. Service 
Business: An International Review, 3 (1), 15-30.
OLIVEIRA, M.A., SANTOS, C. (2010) Looking for a change point in French monetary policy in the early eighties. 
Applied Economics Letters, 17 (4), 387-392
PINTO, J.P. (2012) Pensamento Lean, Lídel.
SANTOS, C., OLIVEIRA, M. A. (2010) Assessing French inflation persistence with impulse saturation break tests and 
automatic general-to-specific modeling. Applied Economics, 42 (12), 1577-1589.
Rocha, José António e Dantas, José da Costa.Avaliação de desempenho e gestão por objectivos (2007). Editora Rei 
dos Livros, Lisboa.
SOUSA, C. A. A., DE NIJS, W. F., HENDRIKS, P. H. J. (2010) Secrets of the beehive: Performance management in 
university research organizations. Human Relations, 63 (9), 1439-1460.

7.2.3. Other relevant publications. 

CARVALHO, João M.S. (2012) Planeamento Estratégico. Vida Económica.
MARNOTO, S., CASTRO, L.M., MOTA, J. (2009) Toward a relational perspective of franchising chains. Service
Business: An International Review, 3 (1), 15-30.
OLIVEIRA, M.A., SANTOS, C. (2010) Looking for a change point in French monetary policy in the early eighties. 
Applied Economics Letters, 17 (4), 387-392
PINTO, J.P. (2012) Pensamento Lean, Lidel.
SANTOS, C., OLIVEIRA, M. A. (2010) Assessing French inflation persistence with impulse saturation break
tests and automatic general-to-specific modeling. Applied Economics, 42 (12), 1577-1589.
Rocha, José António & Dantas, José da Costa. Avaliação de desempenho e gestão por objectivos (2007). Editora Rei 
dos Livros, Lisbon.
SOUSA, C. A. A., DE NIJS, W. F., HENDRIKS, P. H. J. (2010) Secrets of the beehive: Performance management in 
university research organizations. Human Relations, 63 (9), 1439-1460.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

As atividades científicas ligadas a comunicações em Congressos, Seminários e Conferências, assim como os livros 
e capítulos de livros publicados em português têm um impacto da vida económica através da influência das ideias 
que são apresentadas e que contribuem para uma melhor gestão das organizações, potenciando a obtenção de 
melhores resultados individuais, coletivos e organizacionais. Tal facto também se comprova pelo trabalho de 
consultadoria que muitos dos professores deste ciclo de estudos realiza ao serviço das mais variadas organizações 
nos três setores.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The scientific activities connected to presentations in Conferences and Seminars, as well as books and book 
chapters published in Portuguese, have an impact in the economic life through the influence of the ideas presented 
that contribute to a better management of organisations, strengthening the achievement of the best individual, 
collective and organisational results. This situation is also proved by the consultancy work developed by many 
teachers of this study cycle working in several organisations in the three sectors.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
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internacionais. 
Muitas das atividades científicas têm tido parceiros internacionais, como são exemplo as realizadas no âmbito do 
CEITEC (Centro de Empreendedorismo ISMAI-Tecmaia), da EMIC (European Marketing and Innovation Centers), do 
CSR tempo (Trans European Executive Programme in Corporate Social Responsibility) e do Observatório de Marcas 
(Associação Internacional de Investigadores em Branding).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

Several scientific activities have had international partners, such as the activities developed in CEITEC (Centre of 
Entrepreneurship ISMAI-Tecmaia), in EMIC (European Marketing and Innovation Centres), in CSR time (Trans 
European Executive Programme in Corporate Social Responsibility) and Brand Observatory (International 
Association of Researchers in Branding).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O acompanhamento das atividades científicas é feito dentro das unidades de investigação do ISMAI, procurando-se 
sempre melhorar e superar os registos de anos anteriores. Os estímulos à investigação, proporcionados pela 
Maiêutica, têm contribuído para um crescimento sustentado da produtividade científica e do seu nível de qualidade. 
Este facto é também visível no número crescente de publicações e de participação em eventos internacionais.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The monitoring of the scientific activities is made within the ISMAI research units, always trying to improve and 
exceed the records of the previous years. The impulses to research, made by Maiêutica, have contributed to a 
sustained growth of the scientific productivity and its quality. This is also visible in the growing number of 
publications and attendance in international events.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada. 

No âmbito deste ciclo de estudos, desenvolve,-se duas actividades praticamente desde o início do curso e que 
agora acolhem cerca de 600 pessoas em cada evento: a sardinhada rh (junho) e o magusto rh (novembro).
Estes eventos são realizados exclusivamente pelos alunos do 2º ano (sardinhada rh) e pelos do 3º ano (magusto rh). 
Mais do que um mero evento social (em que tudo é feito, gerido e assumido pelos alunos) trata-se dum autêntico 
ensaio de gestão, de locus onde podem e devem mostrar as suas capacidades e habilidades.
Estes eventos destinam-se a todos os alunos, professores, ex-alunos e familiares dos alunos: pretende-se garantir 
uma rede de afectos que abrace o que se denomina «família ismaiata rh».
O curso realiza congressos internacionais ( de dois em dois anos), jornadas rh (uma por mês) com académicos de 
reconhecido mérito que não pertencentes ao ISMAI, empresários, gestores e ex-alunos ocm sucesso reconhecido e 
estas actividades estão abertas a toda a comunidade.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 
In the scope of this study cycle, 2 activities have been developed since the beginning of the course and host around 
600 participants in each event: the HR sardine barbecue (June) and the HR magusto (chestnut party) (November). 
These events are prepared exclusively by the 2nd year students (sardine barbecue) and the 3rd year students 
(magusto). More than a simple social event (where every detail is prepared, managed and assumed by the students), 
these events are an authentic management trial, of locus, where they can and should show their capacities and 
abilities. These events are open to all students, teachers, former students and their families: we intend to create an 
affection network that embraces what we call the «HR ISMAI family».
The course prepares international conferences (every 2 years), HR days (1/month) with recognised scholars from 
other institutions, business men, managers and former students with recognised success, and these activities are 
open to the entire community.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

Há uma marca que se sente, principalmente na região, deixada por aqueles que pertencem à «família ismaiata rh»: 
sentido de excelência e exigência, responsabilidade e comportamentos éticos.
Muitos, em termos individuais, desempenham actividades de voluntariado, desportivas e musicais, engajamento 
social diverso (papéis relevantes na Misericórdia do Porto, Trofa, etc).
Diplomados deste ciclo de estudos têm ocupado ou ocupam papéis relevantes nas empresas e organizações da 
região : CEO da SALSA, DRH ou Técnicos Superiores da ALERT, FRULACT, ANA AEROPORTOS, ADECCO, 
RANDSTAD, EFACEC, CAMARAS MUNICIPAIS (PORTO, BRAGA, MAIA, TROFA, PÓVOA DO VARZIM, MATOSINHOS, 
AMARANTE, BAIÃO, PENAFIEL, etc.); mesmo Deputados e Eleitos Locais. Os professores e diplomados, pela sua 
investigação, ensino e atividades de extensão cultural, contribuíram e contribuem efetivamente para criar uma nova 
vivência na gestão de recursos humanos e na criação de riqueza aumento de competitividade das empresas.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic 

activities. 
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There is a mark felt, mainly in this region, left by those who belong to the «HR ISMAI family»: sense of excellence 
and demand, responsibility and ethical behaviours.
Many perform, individually, voluntary, sports and music activities, as well as a diversified social commitment 
(relevant roles in Misericórdia do Porto, Trofa, etc.).
Graduates from this study cycles have been performing relevant roles in companies and organisations in this 
region: CEO of SALSA, HRD or Superior Technicians of ALERT, FRULACT, ANA AEROPORTOS, ADECCO,
RANDSTAD, EFACEC, city halls (OPORTO, BRAGA, MAIA, TROFA, PÓVOA DO VARZIM, MATOSINHOS, AMARANTE, 
BAIÃO, PENAFIEL, etc.); even members of Parliament and local elected politicians. The teachers and graduates, 
through their research, teaching and cultural activities, have contributed and still contribute to the creation of a new 
experience in the human resource management and in the creation of wealth and the increase of business 
competitiveness.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino 

ministrado. 
O Gabinete de Marketing, Relações Públicas e Eventos, organiza visitas às escolas secundárias apoiando iniciativas 
de orientação vocacional, divulgando os nossos cursos através de um DVD e de guias informativos. Internamente, o 
Gabinete apoia e realiza importantes eventos, de âmbito científico, recreativo e cultural.
A presença anual em Feiras de Educação constitui um contributo central na divulgação da nossa oferta formativa.
A informação disponibilizada no Portal é decisiva para a consciencialização generalizada sobre o ISMAI,o ciclo de 
estudos e a dinâmica de ambos.
Considera-se que as redes sociais conquistaram um espaço de visibilidade e atração próprios que os meios de 
comunicação tradicionais não conseguem, pelo que os próprios estudantes do ISMAI constituem o veículo principal 
de divulgação e posterior procura.
O Gabinete de Estágios, Inserção Profissional e Formação ao Longo da Vida constitui também um ativo importante 
na divulgação de informação institucional relevante.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to 
students. 

The Marketing, Public Relations and Events Office organises visits to high schools, supporting initiatives of 
vocational guidance, and promoting our courses through DVD and brochures.
Internally, the Office supports and prepares important events in the scientific, recreational and cultural area.
The annual presence in Education Fairs is a central contribution for the promotion of our training offer.
The information in the website is decisive for the generalised awareness about ISMAI, the study cycle and the 
dynamics of both.
We consider that the social networks have conquered a space of visibility and attraction that the traditional media 
lack. ISMAI students are themselves the main form of promotion and further search.
The Office of Traineeships, Employability and Lifelong Learning is also an important medium for the promotion of 
relevant institutional information.

7.3.4. Nível de internacionalização

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 

- Reconhecimento do curso no mercado empresarial através de eventos periódicos e acções diversas. congressos, 
palestras (Conversas RH), eventos sociais;
- Valores assumidos de competência, rigor, disciplina, exigência, empreendedorismo e excelência;
- Auscultação do mercado, com vista poder acautelar perspetivas de vários stakeholders;
- Reconhecimento/aceitação pelo mercado de trabalho nacional e até internacional (ex. Espanha, Brasil, Inglaterra e 
Angola);
- Promoção activa da ligação ao tecido empresarial: estágios e outras formas (convites a empresários, 
administradores e outros para trazerem ao ISMAI a sua visão dos RH;
- Forte interação das organizações, nomeadamente da forma como se devem relacionar com os públicos
internos e externos e pela ligação dos professores ao tecido empresarial;
- Ensino conducente à aquisição de competências multidisciplinares (banda larga);
- Cultura de pertença/ajuda do curso.
- Formação generalista e ampla robustece formação vocacional

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 10.6

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 7.5

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 4.8
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8.1.1. Strengths 
- Recognition of the course in the business market through periodical events and diversified actions: conferences, 
lectures (HR Talks), social events;
- Assumed values of competence, rigour, discipline, demand, entrepreneurship and excellence;
- Market surveys in order to prevent the perspectives of several stakeholders;
- Recognition/acceptance by the national and event international labour market (ex. Spain, Brazil, England, Angola);
-Active promotion of the connection to the business sector: traineeships and other forms (invitations to business 
men, managers and others to bring their HR vision to ISMAI);
-Strong interaction of organisations, namely in the way they should establish relations with internal and external 
publics and by the connection of teachers to the business sector;
-Teaching favourable to the acquisition of multidisciplinary competences (broadband);
-Culture of belonging/support of the course.
-General and broad education strengthens the vocational training.

8.1.2. Pontos fracos 
- Inexistência de estruturas formais capazes de prestar serviços para o exterior em termos de GRH.
- Inserção numa região com problemas graves de desemprego.
- Investigação científica ainda reduzida

8.1.2. Weaknesses 
- Non-existence of formal structures capable of providing services to the outside, in terms of Human Resource 
Office.
- Part of a region with severe unemployment problems.
- Scientific research still reduced.

8.1.3. Oportunidades 
- Sentida procura de profissionais formados em Gestão de Recursos Humanos, com uma formação abrangente 
(banda larga) que lhes permite adaptação a diferentes solicitações profissionais e estruturas de carreiras atípicas 
introduzidas pela sociedade do conhecimento;
- Investimento na formação avançada pelo Governo fomenta o ingresso de alunos que abandonaram os
estudos para aumentar os seus conhecimentos;
- Alterações constantes na regulamentação de trabalho;
- Necessidade de optimização / formação / desenvolvimento / requalificação dos recursos humanos das 
organizações;
- Novas necessidades sentidas pelas empresas até agora inexistentes: sistemas de avaliação de desempenho, 
gestão de carreiras, negociação mais efectiva, por exemplo;
- A problemática dos expatriados nas organizações: temática emergente e com pouco conhecimento e experiência 
nas organizações.

8.1.3. Opportunities 
- Increased search of Human Resource Management professionals, with a large training (broadband) that enables 
their adaptation to different professional situations and atypical career structures introduced by the knowledge 
society;
- Investment in advanced training by the Government promotes the enrolment of the students who have abandoned 
studies to improve their knowledge;
- Constant changes in the labour regulations;
- Need of optimisation / training / development / requalification of the human resources in organisations;
- New needs felt by the companies, which were nonexistent until now: for example, performance evaluation system, 
career management, more efficient negotiation;
- The problems of expatriates in organisations: emerging issue and lack of knowledge and experience in 
organisations.

8.1.4. Constrangimentos 
- Volatilidade do mercado de trabalho;
- Resistência a novas admissões pelas organizações;
- Falta de reconhecimento da importância desta função em bastantes PMEs.

8.1.4. Threats 
- Volatility of the labour market;
- Resistance to new admissions by the organisations;
- Lack of recognition of the importance of this functions in many SMEs.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 

- Existência de um Gabinete dedicado ao planeamento e garantia da qualidade na instituição (GEPAQ);
- instalações adequadas, higiénicas e facilitadoras de ambiente de aprendizagem; 
- Estrutura administrativa da instituição eficaz e suportada por uma rede de gabinetes de apoio;
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- Flexibilidade e boa relação entre as chefias intermédias (directores de departamento e coordenadores de
curso);
- Atribuição pelo IAPMEI à Maiêutica do Estatuto de PME de Excelência em vários anos (2009, 2010, 2011);
- Número limitado de alunos por turma, promovendo uma melhor aprendizagem, correspondendo a objectivos
personalizados;
- Proximidade dos alunos com o coordenador de curso e diferentes docentes;
- Comunicação e partilha entre docentes, nomeadamente das melhores metodologias de ensino-aprendizagem
- Docentes com formação específica e bem balanceada entre conhecimentos teóricos e práticos;
- Organização de Congressos e outros eventos;
- Coordenador com larga experiência profissional no sector;

8.2.1. Strengths 

- Existence of an Office dedicated to the planning and quality assurance in the institution (GEPAQ);
- Appropriate and hygienic facilities perfect for a good learning environment;
- Efficient administrative institution structure supported by a network of supporting offices;
- Flexibility and good atmosphere between the middle managers (Directors of Departments and Course 
Coordinators);
- Award by IAPMEI to Maiêutica of theSME Excellence status for several years (2009, 2010 and 2011);
- Limited number of students per class, promoting a better learning environment and meeting customised 
objectives;
- Students' proximity to the Course Coordinator and several teachers;
- Communication and exchange between the academic staff, namely of the best teaching/learning methodologies;
- Teachers with specific and well-balanced training between theoretical and practical knowledge;
- Organisation of conferences and other events;
- Coordinator with a wide professional experience in this sector.

8.2.2. Pontos fracos 
- Cooperação com outras Licenciaturas e Mestrados: tem melhorado nos últimos anos mas devia ser aprofundado 
este aspecto e aproveitadas eventuais sinergias;, 
- Inexistência de uma estrutura capaz de prestar serviços para o exterior (recrutamento, selecção, gestão de 
carreiras, gestão de remunerações, por exemplo).

8.2.2. Weaknesses 
- Cooperation with other Degrees and Masters: This cooperation has been improved in the last years, but it should 
be more developed and eventual synergies should be used;
- Non-existence of a structure capable of providing services to the outside (recruitment, selection, career and 
remuneration management, for example).

8.2.3. Oportunidades 

- Implementação de sugestões apresentadas no processo de avaliação pela EUA;
- Processo de acreditação para a A3ES pode ser usado para auto-reflexão e identificação de problemas na
Instituição e implementação de soluções visando uma melhoria contínua;
- No âmbito da Licenciatura em Recursos Humanos, verifica-se um sistema de ensino que fomenta a aprendizagem 
por mecanismos de compreensão práticos, lógicos, reais e compatíveis e valorizados pelo tecido empresarial;
- Consciencialização por parte de todos os intervenientes que os tempos exigem excelência e diferenciação para 
que o mercado veja esta licenciatura como uma mais valia;
- Maior sentido de exigência por parte dos estudantes: o mercado exige cada vez mais;
- Sentimento do aumento de exigência no que concerne à pró-actividade e empreendedorismo;
- Ambiente favorável a um maior «profissionalismo / tempo de trabalho» do estudante.

8.2.3. Opportunities 
- Implementation of the suggestions presented in the evaluation process by the EUA;
- The accreditation process by A3ES may be used for self-reflection and identification of the problems in the
institution and the implementation of solutions aiming at a continuous improvement;
- In the scope of the Licenciatura (Degree) in Human Resources, a teaching system is used that promotes learning 
through practical, logical, real and compatible understanding mechanisms, which are appreciated by the business 
sector;
- Awareness from all stakeholders that the times demand excellence and distinction, so the market can see this 
degree as a benefit;
- More sense of demand by students: the market wants more and more;
- Increasing demand in what concerns pro-activity and entrepreneurship;
- Favourable environment for a higher «professionalism / work time» by students.

8.2.4. Constrangimentos 
- Nem todos os estudantes possuem ou adquirem em tempo oportuno a maturidade e literacia que o processo de 
Bolonha exige e que não transportam do ensino secundário;
- Menos oportunidades de mercado devido à conjuntura actual;
- Certo ambiente de medo e ou previsível impotência perante o mercado de trabalho (que afecta essencialmente 
aqueles que não se sentem com uma auto-estima e preparo que garanta enfrentar ou contornar eventuais 
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obstáculos).

8.2.4. Threats 
- Not all students have or acquire on time the maturity and literacy that the Bologna process demands, and they do 
not bring from high school;
- Less market opportunities due to the present situation;
- A fear environment and/or predictable impotence towards the labour market (that essentially affects students who 
do not have self-esteem and enough preparation that ensures the ability to face or overcome possible obstacles).

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
- Espaços e materiais para realização de casos práticos, simulações, role-plays e trabalho em grupo;
- Protocolos de cooperação com variadas empresas e concretamente com empresas de recursos humanos;
- Instalações físicas com quantidade e qualidade de laboratórios informáticos;
- Existência de uma biblioteca com recursos disponíveis em diferentes formatos, desde o mais convencional
às inovadoras Bases de Dados de divulgação e partilha de investigações científicas;
- Relações externas da instituição, nomeadamente ao nível de programas Erasmus;
- Excelentes acessibilidades a nível de transportes (Estação de Metro do ISMAI) e proximidade ao Aeroporto;

8.3.1. Strengths 
- Rooms and materials for practical cases, simulations, role-playing and group work;
- Cooperation protocols with several companies and particularly with human resource companies;
- Facilities with enough computer labs and quality;
- A library with resources available in different formats, from the most conventional to the innovative Databases of 
diffusion and sharing of scientific research;
- External institution relations, namely ERASMUS programmes;
- Excellent access to transportation networks (ISMAI metro station) and close to Oporto's airport.

8.3.2. Pontos fracos 
- Reduzida procura dos alunos quanto a formação externa (ERASMUS), embora com uma tendência
para aumentar nos últimos anos;.
- Sofrível participação dos alunos em acções de formação desenvolvidas e oferecidas pelo Centro de Formação ao 
Longo da Vida (CFLV);
- Pouca participação em eventos (palestras, conferências, congressos) oferecidos pelo ISMAI;
- Dificuldade em criar uma cultura de uso da biblioteca como «locus» de trabalho académico.

8.3.2. Weaknesses 
- Insufficient demand from students regarding external training (ERASMUS), although with a tendency to increase in 
recent years;
- Modest participation of students in training actions developed and offered by the Centre for Lifelong Learning 
(CFLV, Centro de Formação ao Longo da Vida);
- Weak participation in events (lectures, conferences) offered by ISMAI.
- Difficulty in creating culture of use of the library as «locus» of academic work.

8.3.3. Oportunidades 

- Existência do Centro de Empreendedorismo da Maia no TecMaia (CEITEC); 
- Crescente tomada de consciência pelas PMEs da importância estratégica da função recursos humanos;
- Uso mais acentuado da «rede» de profissionais licenciados em recursos humanos pelo ISMAI e que ocupam 
posições charneira no mercado de trabalho;
- Possibilidade de satisfazer necessidades do mercado através da criação de serviços específicos para PMEs.

8.3.3. Opportunities 

- Existence of the Entrepreneurship Centre of Maia at TecMaia (CEITEC);
- Growing awareness by SMEs of the strategic importance of the human resource function.
- More frequent use of the «network» of graduate professionals in human resources by ISMAI that occupy key 
positions in the labour market;
- Possibility of satisfying the market needs through the creation of specific services for SMEs.

8.3.4. Constrangimentos 

- Dinamismo do mercado (actualmente com desfasamento entre oferta e procura).

8.3.4. Threats 
- Market dynamics (currently with a gap between supply and demand).
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8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 

- Qualidade de corpo docente, com grande estabilidade, com destaque para o número de professores doutorados e 
afectos a 100% ao Ciclo de Estudos.
- Busca pela conciliação da experiência académica e profissional dos docentes, não descurando contudo a sua 
actualização permanente;
- Valorização da competência, exigência, excelência, disciplina e rigor na selecção de novos parceiros académicos;
- Colaboração dos docentes na organização e participação em congressos nacionais e internacionais;
- Publicações de diversos docentes;
- Disponibilidade pelo pessoal docente para atendimento e acompanhamento da formação extra-curricular ao
alunos e ex-alunos;
- Comunicação e partilha entre docentes na articulação entre UC e boas práticas das metodologias de ensino;
- Dedicação, disponibilidade, simpatia e profissionalismo no atendimento pelo pessoal não docente;
- Significativa aposta da Instituição na formação para todos os colaboradores;

8.4.1. Strengths 
-Quality of the academic staff, with great stability, with emphasis on the number of doctorate staff and assigned 
100% to the Study Cycle.
-Search for the conciliation of the academic and professional experience of the academic staff, without disregarding 
their permanent updating;
-Valorisation of competence, demand, excellence, discipline and rigour in the selection of new academic partners;
-Collaboration of the academic staff in the organisation and participation in national/international conferences;
-Publications of several teachers;
-Availability of the academic staff for the assistance and monitoring of the extra-curricular training to students and 
former students;
-Communication and exchange among teachers in articulation between the curricular unit and the good practices of 
the teaching methodologies;
-Dedication, availability, attention and professionalism in the assistance by the non-academic staff;
-Significant investment of ISMAI in the training of all the collaborators

8.4.2. Pontos fracos 
- Estímulo reduzido para aproveitamento de oportunidades de internacionalização para os docentes e não docentes;
- Inexistência de estruturas capazes de prestar serviços para o exterior no âmbito dos recursos humanos.

8.4.2. Weaknesses 
- Reduced stimulus for the use of internationalisation opportunities for the academic and non-academic staff;
- Non-existence of structures capable of providing services to the outside, in the scope of human resources.

8.4.3. Oportunidades 

- Crescente número de actividades científicas e profissionais que fomentam e propiciam o desenvolvimento dos 
docentes;
- Sessões oportunas para aperfeiçoamento e actualização do pessoal não docente;
- Contínuas alterações no mercado de trabalho (legislação, procedimentos, etc.).

8.4.3. Opportunities 
- Increasing number of scientific and professional activities that promote and favour the development of the 
academic staff;
- Convenient sessions for the improvement and updating of the non-academic staff;
- Constant changes in the labour market (legislation, procedures, etc.).

8.4.4. Constrangimentos 
- Dificuldades no acesso ao financiamento para investigação, uma vez que o financiamento público para a
investigação tem vindo a favorecer determinados centros e maioritariamente do ensino público, havendo a 
expetativa de acesso aos fundos europeus de apoio à investigação e que parecem confirmar-se já para 2013

8.4.4. Threats 
- Difficulties in the access to funding for research, since public funding for research has been favouring certain 
centres mainly from the public education area. There are expectations of access to European funding for research 
and they seemed to be confirmed for 2013.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 

- Acentuada diversidade e heterogeneidade na formação de base e no escalão etário, o que proporciona uma 
reunião de diferentes experiências pessoais, que tanto beneficiam - e aqui e acolá dificultam - a formação dos 
alunos;
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- Idem no que concerne à experiência profissional;
- É notória a sinergia dos aspectos anteriores quando se trata de discutir aspectos concretos do mundo do 
trabalho; 
- Alguns alunos, estando já empregados, revelam um interesse aprofundado nas matérias estudadas, o que
aumenta a motivação para o estudo e enriquece a experiência pedagógica na sala de aula; 
- Especificamente, constata-se uma facilidade na aprendizagem de línguas estrangeiras, assistindo-se há pouco 
tempo a um especial interesse pelo Castelhano, possivelmente dada a emergência das trocas comerciais (e não só) 
ibéricas;
- Experiências em voluntariado de alguns estudantes (curioso: mesmo em diferentes idades e com motivações 
intrínsecas bem diferenciadas);
- Existência de alunos ERASMUS.

8.5.1. Strengths 

- Notable diversity and heterogeneity in the basic training and age group, which provides a meeting of different 
personal experiences, which also benefit (and sometimes prejudices) the students' training;
- The same situation in what concerns the professional experience;
- It is clear the synergy of the previous aspects when the concrete aspects of the labour world are discussed;
- Some students, who are already employed, reveal a deep interest in the subjects lectured, which increases the 
motivation for the study and improves the pedagogical experience in the classroom;
- Particularly, it is evident an ability for the learning of foreign languages, having recently been demonstrated a 
special interest for Spanish, probably due to the emergence of Iberian commercial exchanges and others;
- Voluntary experiences of some students (which is curious, even in different age groups and with different intrinsic 
motivations);
- Existence of ERASMUS students.

8.5.2. Pontos fracos 
- Nos primeiros semestres do Ciclo de Estudos, verifica-se que a formação no ensino secundária nem sempre foi da 
melhor qualidade: concretamente no que concerne à cultura geral e hábitos de leitura, ao sentido crítico, à 
curiosidade e à vontade de aprender sempre mais;
- Alguma rigidez mental no que concerne à disponibilidade para incursão em temas novos e desafiantes;
- Alguns trabalhadores-estudantes têm problemas em conjugar os seus horários com as exigências do ciclo de
estudos;
- Insuficiência no domínio do inglês por parte dos estudantes;
- Dificuldade de expressão escrita e de síntese;
- Indisciplina na gestão do tempo;
- Dispersão motivacional;
- Imaturidade psicológica por parte de alguns estudantes (que melhora imenso com o decorrer do tempo: os mais 
velhos e com experiência profissional desempenham um papel de coaching fundamental).

8.5.2. Weaknesses 
- In the first semesters of the Study Cycle, we have verified that the education in high schools does not always have 
the best quality: particularly, in what concerns general culture and reading habits, critical sense, curiosity and will to 
learn more and more;
- Some mental rigidity in what concerns the availability for the learning of new and challenging themes;
- Some student-workers have problems in conciliating their schedules with the demands of this study cycle;
- Poor command of English by some students;
- Difficulty in written expression and summarising;
- Lack of discipline in time management;
- Motivational abstraction;
- Psychological immaturity by some students (which improves throughout time: the older students with professional 
experience perform an essential coaching role).

8.5.3. Oportunidades 
- Sistema de candidatura à universidade dos Maiores de 23 anos;
- Possibilidade de fomentar / aumentar / diversificar as relações com universidades estrangeiras a partir dos 
acordos ERASMUS existentes, ou outros, no sentido de captar novos estudantes para o ISMAI - o que tem 
acontecido;
- Possibilidade de desenvolver projectos transversais de investigação motivadores do desempenho dos
alunos e sua divulgação subsequente, no sentido de captar novos alunos;
- Provocar / proporcionar uma dinâmica de enriquecimento mútuo com ex-alunos e que se encontram bem 
sucedidos no mercado de trabalho;
- Aproveitar o conhecimento das exigências / dificuldades do mercado de trabalho para incutir novas maneiras de 
ser estudante e até mais de acordo com Bolonha.

8.5.3. Opportunities 

- University application system for students over 23 years old.
- Possibility to promote / increase / diversify the relations with foreign universities through the existing
ERASMUS agreements and other protocols, in order to attract new students to ISMAI – which has been happening;
- Possibility of developing transversal research projects, motivating the students' performance and their subsequent 
diffusion, in order to attract new students;
- To provoke / offer a mutual enrichment dynamics with former students who are successful in the labour market;
- To use the knowledge of the demands / difficulties of the labour market to instil new ways of being a student and 
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even more according to Bologna.

8.5.4. Constrangimentos 
- Dificuldades / estagnação da economia, limitando as oportunidades de trabalho dos diplomados e, até, como 
factor facilitador de algumas desistências / suspensões de matrícula e frequência; 
- Elevado desemprego - e previsível aumento do número de falências - levam à diminuição do mercado,
prescindindo-se de áreas funcionais da gestão de recursos humanos;
- Alunos com predisposição / intenção de emigrar: leva-os a estarem mais interessados, por exemplo, na legislação 
laboral dos países para onde pretendem emigrar (também pode servir de oportunidade para estudo comparado);
- Entrada no mercado de trabalho de recursos humanos de diplomados de outras áreas pela pressão do 
desemprego.

8.5.4. Threats 
- Difficulties / stagnation of the economy, limiting the job opportunities for the graduates and even as a facilitating 
cause for some dropouts / suspensions of enrolment and frequency;
- High unemployment and probable increase of bankruptcies, leading to a decrease of the market, dispensing 
functional areas of the human resource management;
- Students with intention to emigrate: this makes them more interested in the labour legislation of the countries 
where they intend to go (which can also be an opportunity for compared study);
- Entry in the human resource labour market of graduates of other areas due to the pressure of unemployment.

8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
- Realização de actividades académicas internas de diversa índole;
- Relações externas da Instituição com um amplo universo de entidades e parcerias;
- Protocolos com outras Instituições internacionais à luz do programa ERASMUS;
- Existência gabinete de estágios e formação ao longo da vida;
- Ambiente de disciplina, rigor e excelência;
- Sentido de pertença e equipa;
- Ambiente multidisciplinar na vida académica.

8.6.1. Strengths 
- Organisation of internal academic activities of different natures;
- External relations of the Institution with a vast universe of entities and partnerships;
- Protocols with other international institutions based on the ERASMUS programme;
- Existence of an office of traineeships and lifelong learning;
- Atmosphere of discipline, rigour and excellence;
- Sense of belonging and team;
- Multidisciplinary environment in the academic life.

8.6.2. Pontos fracos 
- Custos, deslocações, alimentação, alojamento e propinas, comparado com o setor público;
- Horário de funcionamento de alguns serviços (a melhorar ultimamente);
- Falta de plataforma para o e-learning, ainda que sejam disponibilizados serviços de utilidade ímpar através
do portal;
- Portal institucional com visitas aquém das expectativas;
- Estudantes que pouco valorizam hábitos de leitura / pesquisa na biblioteca;
- Não há a exploração devida e desejada por parte dos estudantes em relação às oportunidades oferecidas de 
enriquecimento formativo.

8.6.2. Weaknesses 
- Costs, trips, food, accommodation and tuition fees, in comparison with the public education;
- Working hours of some services (recently being improved);
- Absence of an e-learning platform, although services of unique usefulness are made available through the website;
- Institutional website with visits below the expectations;
- Students who do not have reading /research habits in the library;
- There isn't the expected interest from students in what concerns the opportunities offered for training enrichment.

8.6.3. Oportunidades 
- Eventual exploração das possibilidades de alunos e candidatos a potenciais alunos tomarem conhecimento das 
medidas possíveis de contratualização com entidades bancárias para financiamento do ciclo de estudos;
- Criar parcerias de modo a que se pudessem garantir algumas bolsas empresariais para alunos que satisfizessem 
determinados requisitos (por exemplo: aproveitamento escolar / necessidade económica) - o aluno prestaria um 
serviço à entidade parceira em tempo parcial;
- Os novos paradigmas do mercado de trabalho: ao exigir mais excelência alerta para a oportunidade de adquirir 
novas e diversificadas competências: nesta área de estudo / investigação / saber há muito a desenvolver e a 
adequar à realidade empresarial específica da região.
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8.6.3. Opportunities 
- Eventual interest of students and potential applicants to become aware of possible measures of contractualisation 
with banks for the financing of their study cycles;
- To establish partnerships in order to guarantee some business scholarships for students who fulfil some 
requirements (for example, good results / economical needs) – the student would provide a service to the partner 
entity in part-time;
- The new paradigms of the labour market: by demanding more excellence, alerts for the opportunity of acquiring 
new and diversified competences: in this study / research / knowledge area there is a lot to be developed and 
adapted to the specific business reality of the region.

8.6.4. Constrangimentos 
- Secundarização da actividade profissional num mercado de trabalho retraído;
- Ambiente externo: a região situa-se num espaço em que são dominantes as PMEs e estas são das mais 
deprimidas e assustadas com a actual crise;
- Dificuldades ou impedimentos de cariz económico para iniciar ou prosseguir estudos universitários;
- Diminuição de estudantes maiores de 23 anos: a dificuldade relatada de conciliar vida de trabalho (exigências 
profissionais e medo de perda do emprego) e, até, dificuldade em suportar custos.

8.6.4. Threats 

- Relegation of the professional activity to a second position in a retracting labour market;
- External environment: the region is located in a space where SMEs are dominant, and these companies are the 
most affected and scared by the present crisis;
- Difficulties or obstacles of economic nature for starting or resuming academic studies;
- Decrease of the students over 23 years old: the difficulty of conciliating the work life (professional demands and 
fear of losing the job) and even difficulty in supporting the expenses.

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 
- Concluído o processo formativo, verifica-se uma inquestionável qualidade dos formandos devido ao rigor,
metodologias de ensino, dedicação e profissionalismo dos docentes, exigência e disciplina, embora, numa 
avaliação que sempre se faz no final do curso, muitos alunos se mostrem receosos perante o mundo do trabalho;
- Nas empresas onde os alunos são integrados, verifica-se satisfação pelos conhecimentos e competências 
adquiridas; 
- Ocupação de lugares chave em muitas empresas por diplomados do ISMAI;
- Idem em serviços públicos centrais, regionais e ou locais;
- Anualmente, o ISMAI, com o Patrocínio de diferentes entidades empresariais parceiras, reconhece, numa
cerimónia formal, o mérito dos alunos pela atribuição de um prémio anual para o melhor aluno que concluir o grau 
de licenciado;
- Reconhecimento do tecido empresarial e empregador da qualidade dos diplomados em Recursos Humanos pelo 
ISMAI (há os que dão preferência quase total a estes diplomados).

8.7.1. Strengths 

- Completed the training process, an unquestionable quality of the students is verified, due to the rigour, teaching 
methodologies, academic staff dedication and professionalism, demand and discipline. Nevertheless, in an 
evaluation made at the end of the course, many students show apprehension towards the labour world;
- The companies where students are integrated show satisfaction by the knowledge and acquired competences;
- Occupation of key jobs by ISMAI graduates in many companies;
- Same situation in central, regional and/or local public services;
- Every year, with the sponsorship of different business partners, ISMAI recognises, in a formal ceremony, the merit 
of its students by awarding an annual prize to the best student achieving the degree of licenciado (graduate);
- ISMAI's recognition of the business sector as an employer of the graduates in Human Resources (some companies 
give almost complete preference to these graduates).

8.7.2. Pontos fracos 
- Dificuldades na atracção alunos com as melhores classificações do país;
- Resultados ao nível de investigação e desenvolvimento nesta área ainda de reduzida expressão..

8.7.2. Weaknesses 
- Difficulties in attracting students with the best grades in the country;
- Research and development results in this area still very reduced.

8.7.3. Oportunidades 
- Relações Internacionais, através do programa ERASMUS, têm favorecido o nome da instituição;
- O uso e publicitação de situações específicas de sucesso e êxito de diplomados pelo ISMAI: são vários os 
testemunhos espontâneos dos ex-alunos diplomados (e das chefias respetivas) congratulando-se com as 
competências adquiridas enquanto estudantes ao longo deste ciclo de estudos;
- Mercado internacional: poucos países têm licenciados com formação específica em recursos humanos: são já 
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diversos os casos de êxito de diplomados deste ciclo de estudos no estrangeiro. Divulgar estes casos de sucesso 
no âmbito de uma carreira internacional é sempre interessante e apelativo para boa parte dos estudantes ou 
potenciais candidatos a estudantes.

8.7.3. Opportunities 

- International relations, through the ERASMUS programme, have favoured the institution;
- The use and advertising of specific situations by ISMAI of successful graduates: several spontaneous testimonies 
of former graduates (and their managers), congratulating themselves with the competences acquired as students in 
this study cycle;
- International market: few countries have graduates with specific training in human resources: there are several 
success cases of graduates of this study cycle abroad. Promoting these success cases in the scope of an 
international career is always interesting and attractive for many of the students and potential applicants.

8.7.4. Constrangimentos 
- Ainda que o ISMAI proceda à divulgação e processos comunicacionaiscomunicação que se pautam pela 
excelência dos meios (ex. Guia Informativo) e estratégias de segmentação e valorização geográfica, verifica-se uma 
deficiente
oferta no ensino secundário;
- O elevado insucesso escolar, no ensino secundário e precedentes, concretamente na formação dos alunos ao
nível do raciocínio lógico e interpretação de português, condiciona o sucesso escolar em níveis superiores;
- Dificuldades de suportar as despesas inerentes ao ciclo de estudos.

8.7.4. Threats 
- Although ISMAI uses promotion and communication processes ruled by the excellence of the media (ex. 
Information Guide) and strategies of segmentation and geographical enhancement, there is a low offer in high 
schools;
- The high school failure, in high school and previous education, particularly in what concerns the students' training 
of logic reasoning and the interpretation of Portuguese, conditions the performance in higher levels;
- Difficulties in supporting the expenses of the study cycle.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
1- Inexistência de estruturas formais capazes de prestar serviços para o exterior;
2- Promoção da instituição
3- Dificuldades de atração de alunos estrangeiros

9.1.1. Weaknesses 
1- Lack of formal structures capable of providing services to the exterior;
2- Promotion of the institution;
3- Difficulty to attract foreign students.

9.1.2. Proposta de melhoria 
1. Criação de uma «Empresa Júnior RH» ou, então, uma «Empresa Júnior» que agregasse diversos ciclos de 
estudos e garantisse sinergias com as diversas habilidades e competências para prestar serviços às PMEs, 
principalmente da região norte.
Aqui, professores e alunos poderiam, de forma sistémica mostrar todas a sua capacidade de desempenho, receber 
inputs de melhoria e proporcionar experiências enriquecedoras aos alunos e ex-alunos.
Aqui os professores teriam um papel de tutoria e coaching deveras interessante e garantiriam, também, um 
acompanhamento inicial de muitos diplomado no mundo do trabalho.
2. Usar as sinergias com outros cursos para fazer melhor publicitação.

9.1.2. Improvement proposal 
1. Creation of a «Junior HR Company», or a «Junior Company» that assembled several study cycles and ensured 
synergies with the various skills and competences necessary to provide services to SMEs, mainly in the northern 
region.
Here, teachers and students could show in a systemic way, all their performances capacities, receive inputs for 
improvement and provide enriching experiences to current and former students.
Here, teachers would assume a very interesting mentoring and coaching role, and would also ensure an initial 
follow-up of many graduates in the world of work.
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2. Use the synergies with other courses to perform a better advertising.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
1. 12 meses seriam bastantes: necessitaria, sempre, e atendendo à sua natureza, como que um a«refundação» anual 
da mesma.
2. Deve ser imediata e contínua.

9.1.3. Implementation time 
1. 12 months would be enough: there would always be necessary, due to its nature, to perform a yearly "refounding" 
of the mentioned company.
2. It should be immediate and ongoing.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. Alta prioridade.
2. Idem

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. High priority.
2. The same

9.1.5. Indicador de implementação 
1. Conhecendo-se o mercado e a realidade laboral da região, tudo indica da grande possibilidade de implementar 
com sucesso esta estrutura. 
O professor coordenador do Curso tem sido permanentemente consultado por antigos alunos (e isso acontece, 
também, com outros professores), que solicitam apoio para resolverem os problemas que enfrentam nos seus 
locais de trabalho, o que demonstra a vantagem na implementação dessa estrutura.
Não serão necessários grandes meios: na capacidade de operacionalização residirá em grande medida o sucesso 
do mesmo.
Seria necessário, também, e numa primeira fase, clarificar a natureza jurídica de tal «empresa júnior»
2. Número de alunos

9.1.5. Implementation marker 
1. Knowing the market and the labour reality in the region, everything indicates there is a good chance of 
successfully implementing this structure.
The Course Coordinator has been constantly consulted by former students (that also happens with other teachers), 
requesting support to resolve the problems that they face in their workplaces, which demonstrates the benefit of 
implementing this structure.
It will not be necessary to use any substantial means: the success of this structure will rely in its ability for 
operationalisation.
It would also be necessary, in a first stage, to clarify the legal nature of this "junior company".
2. Number of students.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 
1- Ainda que tenha havido uma significativa melhoria nos último anos, assiste-se a pouca cooperação com
outras Licenciaturas, concretamente no âmbito das ciências humanas e empresariais, ainda é reduzida;
2 - Alguma desadequação de condições organizacionais e logísticas articuladas com as defendidas pelo Processo 
de
Bolonha.

9.2.1. Weaknesses 
1- Even though there has been a significant improvement in recent years, there is little cooperation with other 
Licenciaturas (Degree Courses), namely in the context of the human and business sciences;
2 – Some inadequacy of the organisational and logistical conditions articulated with those espoused by the Bologna 
process.

9.2.2. Proposta de melhoria 
1. Já têm acontecido casuisticamente actividades de partilha de conhecimentos e competências entre os alunos
de Recursos Humanos e alunos de outros cursos.
Estes acontecimentos pontuais, promovidos por docentes de Unidades Curriculares transversais, deveriam ser 
normativos de uma preparação académica, próxima da realidade empresarial, em que estes profissionais integram
projectos multidisciplinares. Para que tal aconteça, não será suficiente a iniciativa pontual de docentes, mas a
aposta das coordenações dos diferentes Ciclos de Estudos, articulados com os Directores de Departamento.
Eventualmente e como foi afirmado em 9.1. a criação da tal empresa júnior alavancaria possíveis soluções neste 
domínio.
2. Adequação dos horários de forma a disponibilizar tempo para horas de contacto professor / aluno.
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9.2.2. Improvement proposal 
1. There have been occasional knowledge and competences sharing activities among the Human Resource students 
and students from other courses.
These sporadic events, promoted by the teachers of transversal curricular units, should be the norm of an academic 
preparation, close to the business reality, in which these professionals integrate multidisciplinary projects. For that 
to happen, these occasional initiatives by the teachers will not be sufficient. There will need to be a coordination of 
the different Study Cycles, articulated with the Directors of Departments. When appropriate, and as stated in section 
9.1. the creation of a junior company would allow for possible solutions in this area.
2. Adequacy of the schedules to provide time for contact hours between the teachers and the students.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
1. Se tal for considerado razoável, nada impede para que se possas adoptar esta nova estratégia de 
transversalidade a partir do próximo ano lectivo, sugerindo essa directiva aos agentes envolvidos. Aqui será de 
relevar a importância de usar alguns professores (e concretamente aqueles que desempenhem a sua actividade em 
diversos cursos) como fomentadores e divulgadores de tal necessidade.
2. Permanente, sendo essencial o acompanhamento da Coordenação do Curso.

9.2.3. Improvement proposal 
1. If considered reasonable, nothing prevents the adoption of this new strategy of transversality starting in the next 
academic year, suggesting this directive to the agents involved. We need to stress here the importance of using 
some teachers (specifically those that perform their activity in several courses) as promoters and disseminators of 
that need.
2. Permanent, being essential a follow-up by the Course Coordination.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1- Média
2- Média

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
1- Medium
2- Medium

9.2.5. Indicador de implementação 
Implementação efectiva dessas

9.2.5. Implementation marker 

Effective implementation of these

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 
1- Não suficiente procura dos alunos quanto a formação externa (ERASMUS), embora com uma tendência
para aumentar nos últimos anos;.
2- Sofrível participação dos alunos em acções de formação desenvolvidas e oferecidas pelo Centro de Formação
ao Longo da Vida (CFLV);
3- Idem em relação a eventos (palestras, conferências, congressos) oferecidos pelo ISMAI;
4- Dificuldade em criar uma cultura de uso da biblioteca como «locus» de trabalho académico e investigação. 

9.3.1. Weaknesses 
1- Insufficient demand form students regarding external training (ERASMUS), although with a tendency to increase 
in recent years;
2- Modest participation of students in training actions developed and offered by the Centre for Lifelong Learning 
(CFLV);
3- The same in relation to the events (lectures, conferences) offered by ISMAI;
4- Difficulty in creating a culture of use of the library as “locus” of academic work and research.

9.3.2. Proposta de melhoria 
1- Divulgação / sensibilização a todos os alunos para vantagem formativa que representa a experiência ERASMUS;
2- Idem, em relação ao CFLV;
3- Divulgação / sensibilização a todos os professores e alunos para a vantagem em participarem em eventos que 
acontecem no ISMAI e que até poderão ser inseridos nos tempos das diversas unidades curriculares;
4- Divulgação / sensibilização de todos os professores e alunos para a necessidade / obrigação de considerarem a 
biblioteca como o «locus» natural de trabalho e investigação.

9.3.2. Improvement proposal 
1- Promoting / awareness to all the students of the training advantage that the ERASMUS experience represents;
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2- The same, in relation to the CFLV;
3- Promotion / awareness to all the teachers and students of the advantage of participating in events taking place at 
ISMAI and which may even be inserted in the times of the several curricular units;
4- Promotion / awareness to all the teachers and students of the need / obligation of considering the library as the 
natural “locus” for work and research.

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
1- Já em implementação, sendo de esperar o aumento sustentado de alunos ERASMUS nos regimes in / out;
2- Desejavelmente imediata, mas indeterminável, na prática;
3- Já em implementação;
4- Já em implementação.

9.3.3. Implementation time 
1- Already in implementation, and we expect a sustained increase of ERASMUS students in in/out regimes;
2- Preferably immediate, but undeterminable in practice;
3- Already in implementation;
4- Already in implementation.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1- Alta
2- Alta
3- Alta
4- Alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
1- High
2- High
3- High
4- High

9.3.5. Indicador de implementação 
1-2 sessões específicas em a cada ano lectivo, dirigidas principalmente aos alunos do 2º e 3º ano;;
2- Idem, em relação aos alunos finalistas e ex-alunos diplomados;
3- Uso das reuniões de professores para a sensibilização de tal necessidade;
4- Idem.

9.3.5. Implementation marker 

1- 2 specific sessions in each academic year, directed mainly to the 2nd and 3rd year students;
2- The same, in relation to graduating students and former graduated students;
3- Use of the teacher meetings to raise awareness for this need;
4- The same.

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
1- Pouco significativa política da Instituição para apoio à formação avançada ao pessoal docente vinculado;
2- Falta de investimento necessário para possibilitar mais oportunidades de internacionalização para os
docentes e não docentes;
3- Inexistência de estruturas capazes de prestar serviços para o exterior no âmbito dos recursos humanos.

9.4.1. Weaknesses 
1- Negligible Institution policy to support the advanced training of the academic staff with contracts;
2- Lack of the investment necessary to allow more opportunities of internationalisation for the academic and non-
academic staff;
3- Absence of structures capable of providing services outside the scope of human resources.

9.4.2. Proposta de melhoria 

1- Criação de condições para aumentar a apetência por esta especialização, ao nível de estudos doutorais e ou 
outros, com incentivos académicos (por exemplo, licenças sabáticas, bolsas e outros apoios financeiros);
2- Idem e, eventualmente, criar parcerias e ou protocolos com entidades terceiras que possam garantir alguma 
forma de apoio (banca, empresas e outras universidades);
3- Criação duma «empresa júnior».

9.4.2. Improvement proposal 

1- Creation of the conditions to increase the attractiveness of this specialisation, at the level of doctoral studies or 
other, with academic incentives (for example, sabbaticals, scholarships and other types of financial support);
2- The same, and eventually the creation of partnerships and/or protocols with third party entities that can guarantee 
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some form of support (banks, companies and other universities);
3- Creation of a “junior company”.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
1- Indeterminável, dado que os percursos de Investigação científica no âmbito de Doutoramentos não são de
fácil previsão de conclusão e podem mostrar-se necessários em qualquer altura;
2- Idem.
3- Doze a dezoito meses se for considerado ajustado superiormente.

9.4.3. Implementation time 
1- Undeterminable, given that the scientific research courses in the context of PhDs are not easy to predict in terms 
of the time needed for completion and may be necessary at any time;
2- The same.
3- Twelve to eighteen months if deemed appropriate.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1- Média e ou alta
2- Idem
3- Idem

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
1- Medium and/or high
2- The same
3- The same

9.4.5. Indicador de implementação 
1- O corpo docente do curso deGestão de Recursos Humanos conta já com um número satisfatório de docentes 
afectos à Instituição com o Grau de Doutor;
2- Medida "Establidade do Corpo Docente" de professores com doutoramento constantemente em crescimento;
3- Número de professores e alunos em programas de internacionalização;
4- Criação da «empresa júnior».

9.4.5. Implementation marker 
1- The academic staff of the Human Resource Management course already has a satisfactory number of teachers 
assigned to the Institution with a PhD;
2- Measure "Stability of the Academic Body" of teachers with PhD in constant growth;
3- Number of teachers and students in programs of internationalisation;
4- Creation of a “junior company”.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
1- Nos primeiros semestres do Ciclo de Estudos, verifica-se que a anterior preparação académica (formação
secundária) nem sempre foi da melhor qualidade: concretamente no que concerne à cultura geral e hábitos de 
leitura, ao sentido crítico, à curiosidade e à vontade de aprender sempre mais;
2- Alguma rigidez mental no que concerne à disponibilidade para incursão em temas novos e desafiantes;
3- Alguns trabalhadores-estudantes têm problemas em conjugar os seus horários com as exigências do ciclo de
estudos;
4- Insuficiência no domínio do inglês;
5- Dificuldade de escrita e síntese;
6- Má gestão do tempo;
7- Dispersão motivacional;
8- Imaturidade psicológica por parte de alguns estudantes (que melhora imenso com o decorrer do tempo: os mais 
velhos e com experiência profissional desempenham um papel de coaching fundamental).

9.5.1. Weaknesses 

1- In the first semesters of the Study Cycle, it appears that the previous academic preparation (high school training) 
hasn’t always been the best: in particular as regards to general culture and reading habits, critical sense, curiosity 
and the desire to always learn more;
2- Some mental rigidity in what concerns the availability to approach new and challenging themes;
3- Some student-workers have problems in reconciling their schedules with the demands of the study cycle;
4- Poor command of the English language;
5- Difficulty in writing and summarising;
6- Poor time management;
7- Motivational dispersion;
8- Psychological immaturity on the part of some students (which greatly improves with time: older students with 
more professional experience play a fundamental role of coaching).
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9.5.2. Proposta de melhoria 
1- Seria interessante que ao nível do ensino secundário fosse suprimida essa insuficiência. Como não podemos 
actuar nesse âmbito, teremos que, logo desde o início do ciclo de estudos, fomentar actividades que proporcionem 
novos hábitos de leitura, sentido crítico e vontade de aprender; já no âmbito de actuação do ISMAI, os docentes e 
coordenador, com o alto patrocínio da Direcção do ISMAI, estão atentos a carências formativas generalizadas, 
propondo-se acções de formação complementares ao próprio Ciclo de Estudos.
2- Idem.
3- Motivar / incentivar todos os intervenientes (professores e alunos) a deitarem mão das novas tecnologias de 
informação para eventual solução dos problemas sentidos;
4- Cursos intensivos no início do ciclo de estudos (já acontece);
5- Idem, ponto 1 e 2;
6- Idem
7- Idem
8- Idem e patrocinar acontecimentos (mesmo de cariz social que levem à reflexão individual). Já acontecem 2 
grandes acontecimentos no ciclo de estudos com esse objetivo (Junho e Novembro).

9.5.2. Improvement proposal 
1- It would be interesting that this insufficiency was suppressed at the level of high school education. Since we 
cannot act in this context, we will have to, right from the beginning of the study cycle, promote activities that offer 
new reading habits, critical sense and desire to learn. In the scope of action of ISMAI, the teachers and the 
coordinator, with the high patronage of the Direction of ISMAI, are attentive to general training needs, proposing 
additional training actions to the Study Cycle.
2- The same.
3- To motivate/ encourage all the participants (teachers/ students) to use new information technologies as a possible 
solution for the problems experienced;
4- Intensive courses at the beginning of the study cycle (already implemented);
5- The same as points 1 and 2;
6- The same
7- The same
8- The same, and sponsor events (even of a social nature, that lead to individual reflection). There are already two 
major events in the study cycle with that objective (June and November)

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
1- Imediata e incentivar o que já vem acontecendo;
2- Idem
3- Idem
4- Idem
5- Idem
6- Idem
7- Idem
8- Idem

9.5.3. Implementation time 
1- Immediate and to encourage what is already implemented;
2- The same
3- The same
4- The same
5- The same
6- The same
7- The same
8- The same

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1- Alta
2- Alta
3- Alta
4- Alta
5- Alta
6- Alta
7- Alta
8- Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
1- High
2- High
3- High
4- High
5- High
6- High
7- High
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8- High

9.5.5. Indicador de implementação 
1- Uma vez que este acompanhamento é muito dirigido e personalizado, sendo acompanhado por docentes e 
coordenador de curso, não existem indicadores quantitativos das medidas adoptadas. No entanto, esta 
problemática é abordada nas reuniões periódicas do coordenador com os docentes, reconhecendo-se 
qualitativamente a sua eficácia (especificamente dos pontos 1 a 7).
2- O ponto 8: realização dos eventos anualmente.

9.5.5. Implementation marker 
1- Since this follow-up is very specific and customised, being monitored by the teachers and the Course 
Coordinator, there are no quantitative indicators of the measures adopted. However, this problem is addressed in 
the regular meetings of the coordinator with the teachers, and its effectiveness is recognised from a quality point of 
view (specifically of the points 1 to 7).
2- Point 8: organisation of annual events.

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
1- Custos: propinas, deslocações, alimentação, alojamento;
2- Horário de funcionamento de alguns serviços (a melhorar ultimamente);
3- Falta de plataforma para o e-learning, ainda que sejam disponibilizados serviços de utilidade ímpar através
do portal;
4- Portal institucional com visitas abaixo do esperado;
5- Não convencimento dos estudantes da importância estratégica para hábitos de leitura / pesquisa e do uso mais 
intensivo e adequado da biblioteca;
6- Não aproveitamento de eventos vários que o ISMAI oferece: os alunos não se convencem facilmente da vantagem 
competitiva de alargarem conhecimentos e de assim garantirem um edifício do conhecimento de bases mais amplas 
e diversificadas;
7- Idem em relação a eventos que acontecem na área metropolitana do Porto;
8- Não apetência por actividades culturais.

9.6.1. Weaknesses 
1- Costs: tuition fees, trips, food, and accommodation;
2- Working hours of some services (recently being improved);
3- Absence of an e-learning platform, although services of unique usefulness are made available through
the website;
4- Institutional website with visits below the expectations;
5- Students that do not recognise the strategic importance of reading / research habits and of an intensive and 
adequate use of the library;
6- Lack of interest for the several events that ISMAI offers: students do not recognise the competitive advantage of 
extending their knowledge and thus ensuring a building of knowledge with wider and more diversified foundations;
7- The same in relation to events that take place in Oporto’s metropolitan area;
8- Lack of interest for cultural activities.

9.6.2. Proposta de melhoria 
1- Comparticipação do Estado no pagamento das propinas, aumento do número e valor das bolsas de estudo,
diminuição/supressão da carga fiscal para as famílias e ou estudantes titulares do rendimento;
O ISMAI tem procurado parcerias (ex. CGD) de forma a apoiar os alunos neste processo;
2- Alargamento dos horários de atendimento a alunos e professores de alguns serviços administrativos (evidencia 
já melhorias significativas);
3- Alargamento da boa rede existente de serviços administrativos on-line para alunos e professores;
4- Reformulação do ambiente gráfico e funcional do portal institucional de apoio às actividades lectivas, com
formação no início do ano escolar para alunos do 1º Semestre do Ciclo de Estudos;
5- Motivação no início do ciclo de estudos e actividades indicadas pelos professores de forma a obrigarem o uso da 
biblioteca;
6- Motivação e inserção de actividades extra curriculares no processo de ensino-aprendizagem;
7- Idem
8- Idem

9.6.2. Improvement proposal 

1- State subsidisation of the tuition fees, increase in the number and value of scholarships, reduction/elimination of 
the tax burden for the families or students;
ISMAI has sought out partnerships (i.e. CGD) in order to support students in this process;
2- Extension of the working hours of some administrative services to receive students and teachers
(already showing a significant improvement);
3- Extension of the already existing online administrative services for students and teachers;
4- Reformulation of the graphical and functional environment of the institutional website supporting the teaching 
activities, occurring in the beginning of the school year for students of the 1st Semester of the Study Cycle;
5- Motivation at the beginning of the study cycle and activities specified by the teachers in order to encourage the 
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use of the library;
6- Motivation and insertion of extra-curricular activities in the teaching-learning process;
7- The same
8- The same

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
1- Seria desejável que fosse imediata;
2- De seis meses a um ano;
3- 12 meses;
4- 12 meses;
5- Imediata e contínua;
6- Imediata e contínua;
7- Imediata e contínua;
8- Imediata e contínua.

9.6.3. Implementation time 
1- It would be preferable if it was immediate;
2- From six months to one year;
3- 12 months;
4- 12 months;
5- Immediate and ongoing;
6- Immediate and ongoing;
7- Immediate and ongoing;
8- Immediate and ongoing.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1- Alta (dado que se assiste já à desistência de permanência no Ciclo de Estudos por incapacidade financeira);
2- Média;
3- Alta;
4- Alta;
5- Alta;
6- Alta;
7- Alta;
8- Alta.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
1- High (since there are already students quitting the Study Cycle due to lack of financial capacity);
2- Medium;
3- High;
4- High;
5- High;
6- High;
7- High;
8- High.

9.6.5. Indicador de implementação 
1- Não depende em exclusivo em fundamentalmente do ISMAI e ou da Maiêutica ((frequentemente, a Maiêutica, para 
além da parceria que estabeleceu para financiar o Ciclo de Estudos dos alunos, concede, depois de uma análise 
profunda e específica de cada caso, facilidades de pagamento a alunos com debilidade económica para a 
continuação de estudos que demonstram capacidades académicas);
2- Novos horários de atendimento;
3- Número de serviços on-line introduzidos e novas funcionalidades implementadas;
4- Idem;
5- Frequência dos alunos
6- Idem
7- Idem
8- Idem.

9.6.5. Implementation marker 
1- It does not depend exclusively or fundamentally of ISMAI and/or Maiêutica (often, Maiêutica, in addition to the 
partnership that was established to finance the students’ Study Cycle, offers, after a thorough analysis of each 
specific case, payment facilities to students with economic difficulties for the continuation of studies that 
demonstrate academic capacities);
2- New operating hours;
3- Number of online services introduced and new functionalities implemented;
4- The same;
5- Attendance of the students
6- The same
7- The same
8- The same.
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9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
1- Dificuldades na atracção alunos com as melhores classificações do país;
2- Resultados ao nível de investigação e desenvolvimento ainda insuficientes.

9.7.1. Weaknesses 
1- Difficulty in attracting students with the best grades in the country;
2- Research and development results in this area still very reduced.

9.7.2. Proposta de melhoria 
1 - Ainda que o ISMAI promova estratégicas de divulgação e comunicação que se pautam pela excelência dos
meios (ex. Guia Informativo) e estratégias de segmentação e valorização geográfica, não tem sido possível
captar alunos que, possivelmente vocacionados para esta área de actuação e conhecimento, optam por outras
propostas académicas.
Neste sentido, é essencial uma eficaz orientação escolar para a profissão e uma boa divulgação junto da
população escolar do ensino secundário. Neste processo poder-se-ia apostar em Serviços de Orientação
Vocacional, informando-os sobre as particularidades e motivos de atracção do Curso.
2 - Relativamente à Investigação, o Curso também deve estimular o gosto pela investigação, não só para 
enriquecimento pessoal, como para um melhor desempenho profissional,ou mesmo para a aquisição de grau 
académico superior. Os alunos podem ser integrados em projectos de investigação dos docentes e conforme a 
natureza dos mesmos.

9.7.2. Improvement proposal 
1 – Although ISMAI uses promotion and communication processes ruled by the excellence of the media (ex. 
Information Guide) and strategies of segmentation and geographical enhancement, there has not been possible to 
attract students that, with a possible vocation for this area of activity and knowledge, opt for other academic 
proposals.
In this sense, it is essential to have an efficient school orientation for the profession and a good promotion to the 
school population in high school. In this process, Vocational Guidance Services could be used, informing them of 
the special features and reasons of attraction of the Course.
2 – Regarding research, the Course should also stimulate the taste for research, not only for personal enrichment, 
but also for a better professional performance, or even for the acquisition of an academic degree. Students can be 
integrated in the research projects of the teachers, according to their nature.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
1 - Imediata a 6-9 meses, fazendo coincidir com o fim do Ciclo de Estudos no Ensino Secundário
2 - Imediata, embora intensificada por reuniões entre coordenador e docentes na definição da estratégia para o
ano 2013/2014.

9.7.3. Implementation time 
1 – Immediate to 6-9 months, coinciding with the end of the high school Study Cycle.
2 - Immediate, although intensified by meetings between the coordinator and the teachers to define the strategy for 
the 2013/2014 academic year.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1- Alta
2- Média / alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
1- High
2- Medium / high

9.7.5. Indicador de implementação 
1 - Quantidade e qualidade dos candidatos no próximo ano lectivo;
2 - Número de alunos com participação em projectos. 

9.7.5. Implementation marker 
1 – Quantity and quality of the candidates in the next academic year;
2 – Number of students with participation in projects.

10. Proposta de reestruturação curricular
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10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Nada a propor.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
Nothing to propose.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

10.1.2.1. Study Cycle:
Human Resource Management

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

10.2.1. Study Cycle:
Human Resource Management

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em 
A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

(0 Items)
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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