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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119125  - Dinâmica de Grupos e Comunicação 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 090 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marta Isabel Casteleiro Amaral 

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) 

50       16                                     34 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os principais objetivos educacionais são: 

- Identificar as principais atitudes comportamentais necessárias ao nível pessoal e profissional para a realização de projetos em 
equipa. 

- Desenvolver competências cooperativas, através de técnicas de dinâmica de grupo para estimular a criatividade e as decisões 
no contexto de trabalho em equipa 

- Saber utilizar as competências de comunicação assertiva para melhorar a comunicação interpessoal.. 

- Identificar conflitos e fazer uso de técnicas de gestão e negociação de conflitos. 

- Desenvolver competências para o aluno melhor se adaptar a contextos inovadores e multiculturais. 

- Desenvolver competências de planeamento ao nível da gestão do tempo e gestão do stress. 

- Desenvolver competências que potenciem sucesso na inserção no mercado de trabalho.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Competências comportamentais – atitudes pessoais e profissionais.  

2. Aptidões interpessoais. Grupos e equipas de trabalho. Reuniões de equipa. Comunicação. Equipas multiculturais. Gestão de 
conflitos.  

3. Gestão de tempo e do stress.  

4. Desenvolvimento de competências de procura de emprego. Preparação de portfólio. Elaboração de CV (Europass). Carta de 
motivação 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A UC tem quatro módulos que procuram dar resposta aos objetivos de aprendizagem enunciados. No primeiro módulo, e de 
forma introdutória, procura-se identificar as principais atitudes comportamentais que o mercado de trabalho exige ao profissional 
em Engenharia Informática, quer ao nível do saber fazer, como do saber ser. No segundo módulo, tem-se como principais 
objetivos, desenvolver as competências colaborativas do aluno, num contexto de práticas de dinâmica de aula com avaliação 
em grupo, de forma a colocar os alunos a comunicar, a liderar,  a motivar, e a aprender a tolerar as diferenças psicológicas e 
culturais do outro. Com estas práticas de dinâmica de grupo, os alunos também deverão adquirir competências ao nível do 
planeamento e gestão do tempo e do stress. No último módulo, desenvolvem-se competências ao nível da preparação da 
candidatura ao mercado de trabalho. Com as dinâmicas de aula, preparam-se os alunos para a UC de Projeto Integrado. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Cada aula funciona como um workshop, com uma forte componente experiencial, em que as temáticas curriculares são 
abordadas de um modo teórico prático e baseadas em casos reais ou fictícios. Existe um nível de introdução teórico, que situa 
os alunos na temática, fortemente complementado com a realização de trabalhos práticos que impliquem, sempre, a dinâmica 
do trabalho em grupo e as estratégias de aprendizagem cooperativas..  

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

A metodologia de ensino visa precisamente proporcionar momentos de debate de forma a desenvolver a comunicação oral e 
escrita, a dinâmica entre os alunos num contexto de grupo e o desenvolvimento de competências de aceitação da visão crítica 
do outro. Com o estímulo à realização do portfólio, currículo e carta de motivação, o aluno já poderá avançar com o contacto 
com a realidade do mercado de trabalho.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação são baseados numa participação ativa nas atividades intra-aula e na realização dos trabalhos 
propostos exclusivamente realizados em grupo. O aluno é ainda avaliado, de acordo com os objectivos iniciais de aquisição de 
competências, através da elaboração de um Curriculum vitae (CV) no formato definido em 
http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVExample s/navigate.action e de um CV mais 
detalhado que corresponda à definição de Portfólio. 
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