
Página 1 de 3 

Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 9152312;9994312 - Psicossociologia das Organizações 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 312 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Inês de Campos de Sousa Faria 

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       30                                     45 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não aplicavel. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

(a) Usar conceitos, abordagens teóricas e estratégias de intervenção dos fenómenos psicossociais em contexto organizacional. 

(b) Caracterizar a natureza da relação individuo-organização no que concerne ao ajustamento e vinculação esta, e explorar as 

estratégias de resiliência e proatividade organizacional. 

(c) Adquirir conhecimentos que permitam o desenvolvimento pessoal e social do aluno, assim como uma adequada aplicação 

em termos sociais dos temas abordados, de forma a criar relações interpessoais sólidas, de modo a ir ao encontro das 

motivações individuais e organizacionais 

(d) Desenvolver no aluno conhecimentos teórico-práticos para fazerem face às exigências que lhes são colocadas em termos 

sociais e organizacionais ao nível das relações humanas, nomeadamente no domínio da motivação e da liderança de equipas 

multidisciplinares. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

(1) Abordagem psicossocial das organizações. 

(2) Metodologias aplicadas ao estudo das organizações. 

(3) Características individuais e a sua influência na gestão das organizações. 

(4) Indivíduo na profissão e a qualidade de vida nas organizações. 

(5) Motivação no trabalho. 

(6) Dinâmicas grupais e trabalho em equipa. 

(7) Comunicação, assertividade. 

(8) Liderança e poder nas organizações. 

(9) Mudança organizacional.   

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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.Objetivo (a) com correspondência aos conteúdos programáticos 1, 2. 

Objetivo (b) com correspondência aos conteúdos programáticos 3, 4, 6 e 9. 

Objetivo (c) com correspondência aos conteúdos programáticos 4, 5 e 7. 

Objetivo (d) com correspondência aos conteúdos programáticos 1, 2, 5 e 8. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Metodologias de ensino: 

- Aulas expositivas e teórico-práticas. Apresentações de determinados conteúdos programáticos com recurso a suporte 

multimédia. Análise e discussão de casos práticos. Recurso a fóruns de discussão e partilha de informação, em grupo e em 

turma, em sala de aula e no moodle da UC. Investigação de projetos relacionados com o incentivo ao trabalho em equipa da 

área da gestão das organizações 

 

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

Objetivo (a) com correspondência nas metodologias de ensino: Apresentações de determinados conteúdos programáticos com 

recurso a suporte multimédia. Análise e discussão de casos práticos. 

Objetivo (b) com correspondência nas metodologias de ensino: Análise e discussão de casos práticos. Investigação de projetos 

relacionados com o incentivo ao trabalho em equipa da área da gestão das organizações. 

Objetivo (c) com correspondência nas metodologias de ensino: Aulas expositivas e teórico-práticas. Análise e discussão de 

casos práticos. Recurso a fóruns de discussão e partilha de informação dos grupos da turma em sala de aula e no moodle da 

UC. 

Objetivo (d) com correspondência nas metodologias de ensino: Aulas expositivas e teórico-práticas, Investigação de projetos 

relacionados com o incentivo ao trabalho em equipa da área da gestão das organizações. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

- Modalidade avaliação contínua: 1º teste (25%), 2º teste (25%), Trabalho de grupo (25%), Apresentação e discussão oral 

(25%). 

- Modalidade avaliação final: Exame escrito (100%). 

Nota: Na Época Normal, poderá ser ponderada a nota do trabalho realizado em avaliação contínua (50%). 

O Exame Escrito em Época de Recurso pondera 100% na avaliação. 
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