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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 9152313; 9994313 - Gestão dos Recursos Humanos 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 345 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Elsa Barbosa 

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) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Para obter sucesso nesta unidade curricular o estudante demonstrará que é capaz de: 

- Adquirir os conhecimentos necessários para compreender a complexidade e o carácter dinâmico e interrelacional da gestão de 
recursos humanos; 

- Desenvolver competências motivacionais, comunicacionais e de liderança aplicáveis às diferentes ocorrências situacionais; 

- Capacitar os futuros profissionais para a aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, nos seus diversos 
âmbitos de actuação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Gestão de Recursos Humanos: 

Perspectiva histórica da evolução do conceito e das práticas 

A natureza da função de gestão de recursos humanos 

Modelos e Técnicas de Recursos Humanos: 

Análise e descrição de funções 

Recrutamento, selecção e acolhimento de pessoal 

Gestão e avaliação de desempenho 

Gestão e desenvolvimento da carreira profissional 

Gestão das remunerações 

Sistemas de incentivos e benefícios sociais 

Formação e desenvolvimento 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular de Gestão dos Recursos Humanos pretende dotar os futuros profissionais de gestão de empresas com 
sólidos conhecimentos e competências, gerais e específicas, no âmbito dos recursos humanos, treina-los e familiarizá-los com 
as técnicas actuais que lhes são exigidas na vertente organizacional e relacional de modo a enfrentar as situações de trabalho 
nos seus níveis organizacional, económico, político e cultural. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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- As aulas teórico-práticas caracterizam-se pela exposição oral dos conteúdos com recurso à exemplificação dos mesmos, que 
serão apoiadas por pesquisas e pela realização de exercícios práticos de simulação e pela resolução de problemas sob 
supervisão da docente. Esta discute possíveis soluções com os alunos e esclarece dúvidas apresentadas. Os alunos continuam 
a resolução dos problemas propostos nas suas horas de trabalho autónomo; 

- O processo de ensino/aprendizagem é apoiado por uma plataforma de ensino à distância que permite várias formas de 
interacção entre alunos e docente, permitindo a publicitação de notícias acerca do funcionamento das aulas e de diverso 
material de apoio à unidade curricular. 

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

As metodologias de ensino e avaliação utilizadas visam atingir directamente os objectivos propostos na unidade curricular de 
Gestão dos Recursos Humanos, permitindo aos alunos a aquisição de competências fundamentais. Nas horas de contacto os 
alunos têm oportunidade de aprender com situações de exposição de matéria a qual é acompanhada com a resolução de 
exercícios práticos e de simulação, permitindo dessa forma a aplicação de conhecimentos adquiridos às diferentes ocorrências 
situacionais, bem como o desenvolvimento de capacidades de análise, reflexão e compreensão dos diversos temas subjacentes 
à unidade curricular. Ao nível do tempo de trabalho autónomo, os alunos têm oportunidade de investigar com autonomia 
pesquisando bibliografia, consultando a internet, fazendo leituras, praticando exercícios. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita através de: 

- Trabalho prático de grupo. 

- Teste escrito individual sem consulta. 

- Exame final de recurso. 
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