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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Segurança e Higiene no Trabalho 

 

Unidade Curricular: 6954007 - Concepção e Gestão da Formação 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 146 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Pedro Ribeiro de Matos Fernandes 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       24                                     51 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1 - Dotar os alunos de ferramentas pedagógicas que fomentem a aprendizagem significativa dos trabalhadores,  

2 – Desenvolver nos alunos as suas capacidades de transmissão oral do conhecimento técnico e científico, tanto para 
audiências especializadas como não especializadas, e de debate sobre o trabalho realizado.  

3 – Adquirir conhecimentos sobre a comunicação e informação e as técnicas educativas, respectivamente. 

4 – Aprender a construir um plano de formação em contexto de trabalho 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Esta Unidade Curricular trata questões relacionadas com a aquisição do conhecimento das seguintes temáticas: 

- Metodologias e técnicas de identificação de necessidades de formação, em função dos diversos públicosalvo  

- Metodologias e técnicas de concepção de programas de formação (definição de objectivos e conteúdos  pedagógicos, recursos 
e condições de execução da formação) 

- Metodologias e técnicas de formação adequadas às estratégias definidas (técnicas de motivação, métodos pedagógicos, 
gestão dos tempos e dos meios necessários) 

- Técnicas de utilização de equipamentos de formação  

- Técnicas de avaliação dos alunos  

- Metodologias e técnicas adequadas para a avaliação da qualidade e eficácia da formação  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de “Concepção e Gestão da Formação” pretende ministrar aos alunos os conhecimentos  e competências 
para adquirir destreza na utilização de estratégias psicopedagógicas que permitam obter um  elevado grau de atenção, 
motivação e uma aprendizagem mais efectiva por parte dos trabalhadores. Sendo assim,  

ao 1º dos objectivos corresponde o primeiro dos tópicos do programa 

ao 2º dos objectivos correspondem os tópicos 3 e 4 

ao 3º dos objectivos corresponde sobretudo o item 3 

ao 4 dos objectivos correspondem os items 2, 5 e 6. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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• Aulas teórico-práticas, que incluem: 

1. A exposição da matéria e debate com os alunos; 

2. Análise de casos de estudo e resolução de exercícios práticos. 

3. Construção de um plano de formação hipotético 

4. apresentação e partilha de reflexão do trabalho a realizar 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O método de aprendizagem está relacionado com o tipo de aborgadem a realizar, com a apresentação de alguns dados teóricos 
sobre a concepção  e gestão de formação (objectivo 1), bem como pela análise de estudos de caso (objectivo 2) , pelo trabalho  
de construção de um plano de formação, a ser feito com o apoio do docente e partilhado com os colegas (Objectivo 4) e pela 
apresentação do trabalho, com um plano prévio de apresentação e comunicação (objectivo 3). 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Realização e apresentação de um plano de formação na área do curso.  
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