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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: 6954011 – Técnicas de Informação de Comunicação e 
deNegociação 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 319 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Brito 

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 

Os objectivos gerais da Unidade Curricular “Técnicas de  Informação e de Negociação” são dotar os alunos de ferramentas para 
a procura, análise e interpretação de diferentes textos normativos e de bibliografia científica, bem como dominar conhecimentos 
e ferramentas que auxiliem o aluno no desenho adequado de programas formativos e resolução de problemas relacionados 
com tecnologias de informação. Metodologiase técnicas de comunicação.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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

o Elementos da arquitectura tecnológica e da informação  

o Tipos e técnicas de informação, de comunicação e de negociação  

• Metodologias e técnicas adequadas para a avaliação da qualidadee eficácia da informação e comunicação  

• Instrumentos de informação e seus domínios de aplicação utilizados na prevenção de riscos profissionais  

• Princípios e técnicas básicas utilizadas na concepção/elaboração de instrumentos de informação  

• Metodologias e técnicas de identificação de necessidades de informação, em função dos diversos públicos alvo  

• Tipos de informação específica no âmbito da prevençãode riscos profissionais  

• Metodologias e técnicas de comunicação individual e grupal  

• Princípios e técnicas de liderança, orientadas para a coordenação de equipas de trabalho  

• Metodologias e técnicas de animação no domínio da prevenção de r iscos profissionais  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de “Técnicas de Informação de Comunicação e de Negociação” pretende  

providenciar aos alunos os conhecimentos e competências para dominar as tecnologias de  

informação desde a sua concepção até à sua gestão e organização.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

• Aulas teórico-práticas, que incluem:  
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1. A exposição da matéria e debate com os alunos;  

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

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

Dados os objectivos da Unidade Curricular de “Psicossociologia do Trabalho”, a mesma é estruturada em aulas teórico -práticas. 
Esta estrutura permitirá a abordagem às diversas vertentes e técnicas de conhecimento desenvolvido na  psicossociologia do 
trabalho, que lhes permita observar a organização e caracterizar a estrutura e otipo de cultura bem como as normas, o que 
influencia o desempenho do grupo.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste individual e trabalho de grupo realizado no final da Unidade Curricular 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Rego, A. (2007). Comunicação Pessoal e Organizacional, Edições Sílabo  

• Kouzes, P. (2009). Desafio da Liderança, Edições Caleidoscópio  

• Carvalho, J.C. (2008). Negociação para (In) Competentes Relacionais, Edições Sílabo  

• Carvalho, J.C. (2005). Negociação, Edições Sílabo : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2011/2012 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2011-10-14 


