
Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

A3. Ciclo de estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A3. Study cycle:
Human Resources Management

A4. Grau:
Licenciado

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Sociais e do Comportamento

A5. Main scientific area of the study cycle:
Social and Behaviour Sciences

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF).
34

A6.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

31

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

38

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
3 Anos ou 6 Semestres

A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
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3 Years or 6 Semesters

A9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40

A10. Condições de acesso e ingresso:
Concurso Nacional de Acesso:
Ter concluído 12º ano;
Ter nota superior a 95 pontos (escala 0-200), a uma das seguintes provas de ingresso:
04 Economia
17 Matemática Aplicada às Ciências Social
18 Português

Concurso de Ingresso:
Mudanças de curso;
Transferências;
Reingressos.
De acordo com a portaria 401/2007 de 5 de abril.

Concurso especial Maiores de 23 anos:
Completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro, do ano que antecede a realização das mesmas e
não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior (se realizaram e obtiveram aprovação nas provas de
ingresso para o curso superior onde pretendem ingressar, são titulares da referida habilitação de acesso).

Concurso especial para titulares de cursos superiores e titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica:
(de acordo com o Decreto-Lei nº 393-B/99, de 2 de Outubro;
de acordo com a Portaria nº 854-A/99, de 4 de Outubro;
de acordo com Decreto-Lei nº 88/2006, de 23 de Maio).

A10. Entry Requirements:
National access competition/tender:
Having completed the 12th grade;
A grade higher than 95 points (range 0-200), in the following entrance exams:
04 Economy
17 Mathematics Applied to Social Sciences
18 Portuguese

Entry competition/tender:
Course changes;
Transfers;
Returns.
In accordance with Decree 401/2007, of April 5.

Special competition/tender for those over the age of 23:
On completing 23 years of age by the 31st of December of the predeeding year
Those not entitled access to higher education (if they have undertaken and been approved in the entrance test for the
college they want to enter, they are entitled to the referred access).

Special competition/tender for higher education graduates and Diplomas in Specialized Technology:
(In accordance with Decree-Law No. 393-B/99, of 2 October;
In accordance with Ordinance No. 854-A/99, of 4 October;
In accordance with Decree-Law No. 88/2006, of May 23).

A11. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A11

A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):
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Não

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Anexo I - -

A12.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A12.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A12.2. Grau:
Licenciado

A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Gestão / Management GST 54 15

Ciências Sociais e do Comportamento / Social and
Behaviour Sciences

CSC 62 3

Métodos e Instrumentos Científicos / Scentific Methods
and Instruments

MIC 26 0

Direito / Law DT 20 0

(4 Items)  162 18

A13. Plano de estudos
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Anexo II - - - 1º Ano / 1º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Princípios de Gestão de Recursos
Humanos / Principles of Human
Resources Management

GST
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Introdução ao Direito do Trabalho /
Introduction to Labour Law

DT
Semestral /
Semester

150 TP 60 6 -

Introdução à Metodologia das Ciências
Sociais / Introduction to Social Sciences
Methodology

MIC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Introdução ao Pensamento
Contemporâneo / Introduction to
Contemporary Ideas

MIC
Semestral /
Semester

150 T 60 6 -

Gestão de Riscos / Risk Management GST
Semestral /
Semester

75 TP 50 3 Optativa / Optional

(5 Items)       

Anexo II - - - 1º Ano / 2º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A13.2. Grau:
Licenciado
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A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Noções Básicas de Economia / Basic
Notions of Economy

GST
Semestral /
Semester

175 70 7 -

Direito do Trabalho e Segurança Social /
Labour and Social Security Law

DT
Semestral /
Semester

175 60 7 -

Sociologia do Trabalho e dos Processos
de Gestão / Sociology of Labour and
Management Processes

CSC
Semestral /
Semester

175 70 7 -

Comportamento Organizacional -
Indivíduos e Grupos / Organisational
Behaviour – Individuals and Groups

CSC
Semestral /
Semester

175 70 7 -

Introdução ao Marketing / Introduction to
Marketing

GST
Semestral /
Semester

75 TP 3 3 Optativa / Optional

(5 Items)       

Anexo II - - - 2º Ano / 1º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester
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A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Formação e Desenvolvimento / Training and
Development

CSC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Informática de Gestão de Recursos
Humanos / Information Technologies for
Human Resources Management

MIC
Semestral /
Semester

150 TP 60 6 -

Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho /
Occupational Health, Safety and Hygiene

GST
Semestral /
Semester

150 TP 60 6 -

Comportamento Organizacional - Estruturas
e Processos / Organizational Behaviour:
Structures and Processes

CSC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Gestão da Qualidade / Quality Management GST
Semestral /
Semester

75 TP 50 3 Optativa / Optional

(5 Items)       

Anexo II - - - 2º Ano / 2º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Estatística Aplicadas às Ciências
Sociais / Applied Statistics in Social
Sciences

MIC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -
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Análise e Gestão de Competências /
Skills Analysis and Management

CSC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Gestão de Compensações e Benefícios
/ Management of Compensation and
Benefits

GST
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Análise de Funções, Selecção e
Recrutamento / Analysis of Functions,
Hiring and Selection

CSC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Finanças Empresariais / Corporate
Finance

GST
Semestral /
Semester

75 TP 50 3 Optativa / Optional

(5 Items)       

Anexo II - - - 3º Ano / 1º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3d Year / 1st Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Planeamento Estratégico de Recursos
Humanos / Strategic Planning for Human
Resources

GST
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Gestão do Desempenho e do Potencial /
Management of Performance and
Potential

CSC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Socioeconomia Política da União
Europeia / Political Socio-Economics of
the European Union

GST
Semestral /
Semester

175 T 70 7 -

Mudança e Desenvolvimento
Organizacional / Organization and
Development Changes

CSC
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -
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Gestão Estratégica / Strategic
Management

GST
Semestral /
Semester

75 TP 50 3 Optativa / Optional

(5 Items)       

Anexo II - - - 3º Ano / 2º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

A13.1. Study Cycle:
Human Resources Management

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3d Year / 2nd Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Relações Laborais / Labour
Relations

DT
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Gestão Administrativa do Pessoal /
Administrative Management of
Personnel

GST
Semestral /
Semester

175 TP 70 7 -

Seminário de Projecto - Estágio /
Project Seminar - Internship

GST
Semestral /
Semester

300 S 80 12 -

Gestão de Oerações / Operations
Management

GST
Semestral /
Semester

75 TP 50 3 Optativa / Optional

(4 Items)       

Perguntas A14 a A15

A14. Regime de funcionamento:
Outros

A14.1. Se outro, especifique:
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Diurno / Pós Laboral

A14.1. If other, specify:
Daytime / After working hours

A15. Docente responsável pela coordenação do ciclo de estudos (a respectiva Ficha Curricular deve ser apresentada no
Anexo VIII)

José Pedro Cantinho Pereira

A16. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A16.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Anexo III - Protocolos de Cooperação

Anexo III - Adecco Recursos Humanos

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Adecco Recursos Humanos

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Adecco_Recursos_Humanos (1).pdf

Anexo III - António M. S. Barros - Consultores, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
António M. S. Barros - Consultores, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._AntonioMSBarros.pdf

Anexo III - APG - Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos de Recursos Humanos

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
APG - Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos de Recursos Humanos

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._APG_Associacao_Portuguesa_dos_Gestores_e_Tecnicos_dos_Recursos.pdf

Anexo III - Brilliant Sharch Pesquisa de Executivos, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Brilliant Sharch Pesquisa de Executivos, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Brilliant_Sharch_Pesquisa_Executivos_LDA.pdf

Anexo III - Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Companhia_de_Seguros_Allianz_Portugal_SA.pdf
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Anexo III - Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Companhia_Portuguesa_de_Hipermercados_SA.pdf

Anexo III - CRH Consultoria e Valorização de Recursos Humanos

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CRH Consultoria e Valorização de Recursos Humanos

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._CRH_Consultoria_Valorizacao_Recursos_Humanos.pdf

Anexo III - Doibetter Consulting, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Doibetter Consulting, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Doitbetter_Consulting_LDA.pdf

Anexo III - Epimetheus, Serviços de Gestão, SA

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Epimetheus, Serviços de Gestão, SA

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Epimetheus_Servicos_de_Gestao_SA.pdf

Anexo III - Equiauto Joel Pinto, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Equiauto Joel Pinto, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Equiauto_Joel_Pinto_LDA.pdf

Anexo III - Flexilabor

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Flexilabor

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Flexilabor.pdf

Anexo III - Go Work - Empresa de Trabalho Temporário, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Go Work - Empresa de Trabalho Temporário, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Go_Work_Empresa_de_Trabalho_Temporario_LDA.pdf

Anexo III - GOS - Grupo Operacional de Segurança, SA

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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GOS - Grupo Operacional de Segurança, SA

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._GOS_Grupo_Operacional_de_Seguranca_SA.pdf

Anexo III - IT - Search Recursos Humanos, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
IT - Search Recursos Humanos, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._IT_Search_Recursos_Humanos_LDA.pdf

Anexo III - JOBFAIR - Organização de Eventos, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
JOBFAIR - Organização de Eventos, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._JOBFAIR_Organizacao_de_Eventos_LDA.pdf

Anexo III - Logistic packaging Return Iberica, SA

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Logistic packaging Return Iberica, SA

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Logistic_packaging_Return_Iberica_SA.pdf

Anexo III - Michael Page

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Michael Page

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Michael_Page.pdf

Anexo III - Multitempo

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Multitempo

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Multitempo.pdf

Anexo III - Opportunity Time

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Opportunity Time

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Opportunity_Time.pdf

Anexo III - RAIS - Empresa de Trabalho Temporário

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
RAIS - Empresa de Trabalho Temporário
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A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Rais - Empresa de Trabalho Temporário.pdf

Anexo III - RHM - Management de Recursos Humanos

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
RHM - Management de Recursos Humanos

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._RHM - Management de Recursos Humanos.pdf

Anexo III - SDO Consultores, SA

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
SDO Consultores, SA

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._SDO_Consultores_SA.pdf

Anexo III - Select Recursos Humanos

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Select Recursos Humanos

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Select_-_Recursos_Humanos.pdf

Anexo III - Select Recursos Humanos Aeroporto

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Select Recursos Humanos Aeroporto

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Select_-_Recursos_Humanos_Aeroporto.pdf

Anexo III - Serlima Wash

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Serlima Wash

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Serlima_Wash_II.pdf

Anexo III - Sucesso 24 Horas

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sucesso 24 Horas

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Sucesso_24Horas.pdf

Anexo III - Synergie

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Synergie

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Synergie.pdf
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Anexo III - Talenter

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Talenter

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Talenter.pdf

Anexo III - We Change II Consultoria em Recursos Humanos, Lda

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
We Change II Consultoria em Recursos Humanos, Lda

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._We_Change_II_Consultoria_em_Recursos_Humanos_LDA.pdf

Anexo IV. Mapas de distribuição de estudantes

A16.1.3. Anexo IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.

<sem resposta>

A16.2. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A16.2. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

O ISMAT conta com colaboradores dedicados ao acompanhamento dos estudantes em estágio e de um colaborador
para apoio internacional. Nos estágios nacionais, os estudantes/graduados são acompanhados por um tutor em
permanência. No Portal Emprego: http://emprego.grupolusofona.pt alunos podem aceder a toda a informação
disponível no Portal Emprego, ofertas inseridas pelas empresas registadas e responder on-line, permitindo agilizar a
relação Universidade-Empresas e Alunos-Empresas. O SACEE – Serviço de Apoio à Criação de Emprego e Estágios,
mantém contacto com instituições a nível nacional e internacional, dos diferentes sectores de actividade, com o
objectivo de alargar as possibilidades de estágio e inserção no mercado de trabalho, realizando diversas acções. Os
estágios internacionais decorrem ao abrigo dos Programas LLP/Erasmus e LLP/LDV.

A16.2. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

ISMAT has staff members exclusively dedicated to following students in national internships and a staff member for
international internships. Regarding national internships, students are followed by a permanent tutor always available.
On Portal Emprego (http://emprego.grupolusofona.pt) students can access all the information available on this Portal,
offers posted by registered companies, and submit an online reply, thus making the relationship between the University
and the companies, and between the companies and the students, easier. SACEE – Support Service to the Creation of
Employment and Internships keeps in touch with institutions both nationally and internationally, from the different
sectors of activity, with a view to broaden the possibilities of finding internships places and entry into the work market
to students and graduates, by undertaking various initiatives. International internships are held under the LLP/Erasmus
and LLP/LDV Programmes.

A16.3. Orientadores cooperantes

Anexo V. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A16.3.1. Anexo V. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>
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Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

A16.3.2. Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação
de professores) / External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training study
cycles)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A17

A17. Observações:

O plano de estudos inclui um Seminário - Estágio, no 6º Semestre, que é realizado em contexto laboral, com
acompanhamento tutorial, e que resulta na produção de um relatório de estágio, apresentado e defendido perante um
júri académico.

A17. Observations:

The curriculum of the course includes a Seminary - Professional Practice, in the 6th Semester, that has to be
accomplished in a labour context, with the final production of a report, that has to be presented and defended before an
academic jury.

1. Objectivos do ciclo de estudos

1.1. Objectivos definidos para o ciclo de estudos.
O curso está adequado às normas de Bolonha, configurando uma licenciatura com 3 anos de duração, na base da
obtenção de 180 ECTS. No contexto da sociedade do conhecimento, a função Recursos Humanos tem conhecido uma
rápida evolução, colocando às organizações problemas e desafios cada vez mais urgentes, que necessitam de
respostas eficazes. As Pessoas desempenham hoje um papel fundamental nas organizações, tornando imprescindível
a existência de especialistas que se ocupem da sua gestão, respondendo aos desafios do futuro com realismo e com
justeza, mas simultaneamente com visão prospectiva. O curso pretende formar profissionais que disponham de
competências técnicas e científicas avançadas, possuindo sólido domínio dos modelos, das técnicas e das práticas
mais modernas e mais eficazes, possibilitando assim quer uma rápida inserção na vida activa quer uma continuação da
formação a nível de curso de 2º ciclo.

1.1. Study cycle's objectives.
The course meets the Bologna standards, establishing a degree three years in duration, founded on the basis of
obtaining 180 ECTS. In the context of the society of knowledge, the Human Resources function has undergone a rapid
evolution, putting increasingly urgent issues and challenges to organizations with a need for effective responses.
Today people play a key role in organizations thereby making the existence of specialists dealing with their
management indispensible, responding to future challenges with realism and fairness, but simultaneously with a
prospective vision. The course aims to train professionals who have advanced scientific and technical skills and
possess a solid command of the models with more modern and effective techniques and practices, allowing both a
swift integration into working life or a continuing level of training in the 2nd cycle course.

1.2. Demonstração de que os objectivos definidos se enquadram na missão e objectivos da instituição.

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

14 of 120 15-02-2011 14:09



O projecto educativo, científico e cultural do Instituto Superior Manuel Teixiera Gomes (ISMAT) tem como principais
objectivos gerais: 1) Ministrar o ensino superior universitário nas diferentes áreas do conhecimento; 2) Realizar
estudos de pesquisa e de investigação científica e tecnológica. Tem ainda os seguintes objectivos específicos: 1) O
ensino superior universitário, em todos os graus legalmente admissíveis; 2) A formação humana, cultural, científica,
técnica e tecnológica; 3) A realização da investigação fundamental e aplicada; 4) A participação activa no sistema
nacional de ensino; 5) A prestação de serviços à comunidade, numa perspectiva de valorização recíproca,
racionalização e aproveitamento máximo dos recursos nacionais; 6) A educação permanente e a formação ao longo da
vida; 7) A contribuição, no seu âmbito de actividade, para o desenvolvimento de Portugal, a cooperação internacional e
a aproximação entre os povos, com especial relevo para os povos de língua portuguesa e da sub-região em que se
insere. Os objectivos definidos para o presente ciclo de estudos estão de acordo com esta abrangência e
diversificação, em ordem à garantia de uma efectiva cobertura de todas as áreas de formação que possam interessar à
região Algarve, território onde o ISMAT tem especial impacto a nível da formação em qualidade de recursos humanos e
a promoção de actividades originais de investigação e desenvolvimento em campos relacionados.

1.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's mission and objectives.
The educational, scientific and cultural project of Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – ISMAT (Manuel Teixeira
Gomes Higher Education Institute - MTGHEI) has the following main objectives: 1) Ministering academic higher
education in the different areas of knowledge; 2) Conducting research studies and scientific and technological
research. It also has the following specific objectives: 1) Higher education teaching, in every legally admissible
degrees; 2) Human, cultural, scientific, technical and technological training; 3) Conduction of fundamental and applied
research; 4) An active participation in the national teaching system; 5) Providing services to the community, in a
perspective of reciprocal value, rationalisation and maximum exploitation of national resources; 6) A permanent
education and training throughout life; 7) A contribution, in the scope of the activity, for the development of Portugal,
international cooperation and bringing people together, with special emphasis to Portuguese speaking communities
and the sub-region they are part of. The objectives defined for the present study cycle are in agreement with this
comprehensiveness and diversification, regarding the guarantee of an effective coverage of every training area that may
integrate the region of Algarve, territory in which ISMAT has a special impact on the level of training in human
resources quality and the promotion of original research and development activities in related fields.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do presente ciclo de estudos são divulgados a docentes e discentes através da página electrónica do
ISMAT (www.ismat.pt); através da sua publicitação na página específica do ciclo de estudos na plataforma de moodle
da instituição, e através da sua integração na versão impressa de diferentes peças de divulgação e promoção do curso.
Complementarmente, no início de cada ano lectivo, é amplamente distribuída uma versão digital desta informação,
através da disponibilização de pen digital contendo objectivos e regulamentos do ciclo de estudos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of the present study cycle are disclosed to lecturers and students through ISMAT electronic page
(www.ismat.pt); through its publication in the specific page of study cycles in the moodle platform of the institution,
and through its integration in the printed version of different dissemination and promotion sheets of the degree.
Complementarily, in the beginning of each academic year, a digital version of this information is highly distributed,
through a digital pen that contains the objectives and norms of the study cycle.

2. Organização Interna e Mecanismos de Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

A estrutura orgânica é formada por Director, Administrador, Conselho Científico, Conselho Pedagógico e Conselho
Geral. Estes órgãos intervêm nas diversas fases do processo decisório e enquadram e legitimam a actuação dos
responsáveis pelos ciclos de estudos, do modo seguinte: 1. As unidades orgânicas e os cursos são dirigidos por
directores, nomeados por despacho conjunto do Director e do Administrador. 2. O Administrador apresenta à entidade
instituidora, a proposta de distribuição do serviço docente, recebida dos directores das unidades orgânicas, para
contratação, resultante da prévia deliberação do Conselho Científico. 3. O Conselho Científico delibera sobre a
estrutura curricular e os planos de estudos dos ciclos de estudos a criar ou em funcionamento, ouvido o Conselho
Pedagógico do estabelecimento e o Conselho Pedagógico da unidade orgânica.
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2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

The organic structure formed by Director,Administrator,Technical-Scientific Council,Pedagogic Council (PC),and
General Council.These are the bodies of the institution which,exercising their competencies and respecting the powers
legally conferred upon the promoting entity,intervene in the various stages of the decision-making process,and frame
and legitimize the actions of those responsible for the study cycles as follows:1the organic units and the programmes
are run by directors,appointed by joint decision of the Director & the Administrator of the institution.2the Administrator
submits to the promoting entity,the proposal for teaching duty allocation,received from the directors of the organic
units, for hiring,derived from the previous deliberation of the Scientific Council.3 the Scientific Council deliberates on
the curricular structure and the study plans of the study cycles to be created or being taught,once the PC of the
institution and the PC of the organic unit have been heard

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão é assegurada através do seu
assento nos órgãos estatutariamente previstos, nomeadamente as comissões pedagógicas, bem como através da sua
consulta através de inquérito e realização de reuniões de reflexão por ocasião da implementação de processos de
reforma considerados relevantes para a evolução do processo de ensino/aprendizagem. Complementarmente,
procede-se semestralmente à realização de reuniões gerais de docentes e reuniões parcelares com os discentes de
cada ano do ciclo de estudos, por forma a avaliar do seu grau de conhecimento e apreciação das transformações em
curso e eventuais sugestões de melhoria.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.

The active participation of lecturers and students in the decision-making processes is ensured by their presence in the
bodies established in the Statutes, namely pedagogic commissions, as well as by gathering their opinions by
questionnaire, and holding reflection meetings at the time when the reform procedures considered relevant to the
evolution of the teaching/learning process were being implemented. At the same time, general lecturers’ meetings are
held every semester as well as meetings with the teaching staff of every year of the study cycle, both to assess their
degree of knowledge and appreciation of the on-going transformations, and to receive from them any suggestions for
improvement they may have.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Os mecanismos de garantia de qualidade para este ciclo de estudos foram definidos em função da cultura interna de
qualidade da instituição (e do grupo Lusófona) e dos requisitos externos de avaliação da qualidade conhecidos. Estes
mecanismos incidem sobre a monitorização de: processo de ensino e aprendizagem; oferta formativa; recursos
humanos; recursos materiais e sistemas de informação; investigação; serviços administrativos; acção social e
mobilidade;ligação à sociedade civil.Os mecanismos definidos incluem nomeadamente:envolvimento e participação
formal de actores académicos nos diferentes órgãos de gestão (de acordo com estatutos)organização de seminários e
acções internas de formação; envolvimento de entidades externas na participação em órgão e em processos de
avaliação e certificação (ex. EUA; APESP) processamento de informação através de sistema de informação
interno;inquirição numa base regular de todos os intervenientes na instituição sobre cada um dos tópicos em
avaliação.

2.2.1. Quality assurance mechanisms for the study cycle.
The quality assurance mechanisms for this study cycle were defined according to the internal quality culture of the
institution and the known external requirements for quality assessment.
The mechanisms focus on the monitoring:
-The teaching and learning process;
-The training offer;
-Human resources;
-Material resources and information systems;
-Research;
-Academic services;
-Social support and mobility;
-Connection to civil society.
The defined mechanisms include:
-Involvement and formal participation of academic actors in the various management bodies (in accordance with the
statutes);
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-Organization of seminars and internal training sessions;
-Involvement of external bodies in the participation as an organ as well as in assessment and certification processes
(e.g. EUA;APES);
-Information processing through the internal information system (BI);
-Inquiry on a regular basis of all the players in the institution regarding each of the items being assessed.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.

A cultura de qualidade da instituição de ensino promotora do presente ciclo de estudos revela-se numa dupla
dimensão: por um lado, a qualidade surge como elemento estratégico das práticas e atitudes institucionais; por outro
lado, reflecte-se na criação de uma estrutura organizacional (o Gabinete de Gestão de Qualidade da entidade
instituidora) responsável pela coordenação dos esforços individuais e colectivos de promoção da qualidade e pela
gestão do sistema interno de garantia da qualidade.Complementarmente, existe um responsável de gestão da
qualidade em cada ciclo de estudos,normalmente o responsável pela coordenação pedagógica do mesmo,que funciona
como ponto de articulação junto da unidade central, e a liderança de topo.O responsável académico máximo do ISMAT
assegura a comunicação entre os diferentes níveis.O Gabinete de Gestão da Qualidade funciona na dependência
directa da Administração da entidade instituidora, sendo coordenado a nível do ISMAT pela Dra. Maria Ivone Portugal.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The quality culture of the institution that promotes the present study cycle is reflected on a two-fold dimension where,
on the one hand, quality emerges as a strategic element of the institutional practices and attitudes, and, on the other
hand, is reflected on the creation of an organizational structure – the quality management office – responsible for
coordinating the individual and collective efforts to promote quality and for managing the institution’s internal quality
assurance system. At the same time, there is a person responsible for quality management in each study cycle, usually
the person responsible for its pedagogic coordination, which acts as articulation point with the central unit, while the
top management, ismat, ensures communication among the different levels.
The Quality Assurance Office works under the direct supervision of the Dean’s Office and the Administration, and is
coordinated by Dra. Maria Ivone Portugal.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Os procedimentos utilizados para recolha de informação, para acompanhamento e para avaliação periódica do ciclo de
estudos enquadram-se no Plano de Garantia de Qualidade da Instituição, resultando do uso efectivo dos sistemas de
informação (bases de dados e business intelligence) que suportam o sistema interno de garantia de qualidade. Estes
procedimentos incluem nomeadamente: análise em Sistema Interno de dados institucionais e de gestão; análise em
Sistema Interno do desempenho de alunos e docentes; análise em fontes externas de indicadores sobre
empregabilidade; aplicação regular de inquéritos tendo em conta duas componentes distintas: uma avaliação centrada
nos resultados da própria docência e uma avaliação dos processos “administrativos” de apoio; análise do registo de
sumários; análise em Sistema Interno de percursos diplomados.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The procedures used to gather information, to monitor and to periodically assess the study cycle comply with the
Institution’s Quality Assurance Plan and are the result of the effective use of the information systems (databases and
business intelligence) which support the internal quality assurance system. These procedures include:
• IS analysis of the institutional and management data;
• IS analysis of students and teachers’ performance;
• Analysis in external sources of employability indicators;
• Regular surveys which bear in mind two distinct components: an assessment focused on the results of the teaching
itself, and an assessment of “administrative” support processes;
• Analysis of the summary register;
• IS analysis of the graduates’ careers.

2.2.4. Formas de avaliação das qualificações e das competências dos docentes para o desempenho das suas funções.
As formas de avaliação das qualificações e competências dos docentes para o desempenho das suas funções
utilizadas são as seguintes: inquirição dos estudantes sobre o desempenho pedagógico e científico dos docentes;
análise de dados disponíveis em SI sobre performance dos docentes (ex. rácios da avaliação); mecanismo de peer
feedback, envolvendo a consulta e avaliação de docentes pelos seus pares; especificação de requisitos formais para a
contratação e progressão do docente na carreira, que incluem verificação de competências pedagógicas, académicas e
de investigação; análise e verificação de sumários e registos de assiduidade; avaliação do currículo e trajecto
académico do docente pelos órgãos directivos e serviços de recursos humanos da instituição numa base semestral;
verificação das taxas e perfis de utilização por parte do docente das novas tecnologias de informação e da
comunicação colocadas à sua disposição.
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2.2.4. Mechanisms for evaluating the academic staff qualifications and competences for the performance of its functions.
The teachers’ qualifications and competencies for performing the functions held are assessd using the following
means:
- Students’ surveys regarding the teachers’ pedagogic and scientific performance;
- Analysis of available data in IS on teachers’ performance (e.g. assessment ratios);
- Peer feedback mechanism involving the consultation and assessment of teachers by their peers;
- Specification of formal requisites to hire and evolve in the teacher’s career which include the verification of pedagogic,
academic and research competencies;
- Analysis and verification of summaries and attendance registers;
- Organization of training procedures for the teaching staff;
- Assessment of the teacher’s curriculum and academic path by the managing bodies and the institution’s human
resources services on a semesterly basis;
- Verification of the teachers’ usage rates and profiles regarding new information and communication technologies
made available to them.

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
A discussão e utilização dos resultados de avaliações, com vista à garantia de qualidade e definição de acções de
melhoria, envolverá os serviços directamente responsáveis pela gestão da qualidade, coordenados pelo Gabinete de
Gestão da Qualidade, bem como os órgãos de gestão pedagógicos e científicos da instituição e do ciclo de estudos.
Estes, fazendo uso dos mecanismos já previstos no Sistema Interno de garantia de Qualidade, e de outros que venham
a ser considerados no contexto de reuniões formais envolvendo também docentes, discentes e demais interessados,
promoverão a apresentação à entidade instituidora de um plano de curto e médio prazo para melhoria do ciclo de
estudos. Os resultados serão ainda disponibilizados à comunidade académica e ao público em geral.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Discussing and using the results of assessments with a view to ensuring quality and defining improvement actions will
involve the Services directly responsible for quality management, coordinated by the Quality Management Office, as
well as the institution’s and of the study cycle’s Academic and Scientific management bodies. These, making use of the
mechanisms that are already part of the Internal Quality Assurance System, and others which may be considered in the
context of formal meetings involving teachers, students and other stakeholders as well, will foster the presentation to
the promoting institution of a short- and medium- term plan aiming to improve the study cycle.
The results will also be made available to the academic community and the general public.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação.
O ciclo de estudos já foi objecto de avaliação/acreditação? Se sim, indique a natureza da avaliação/acreditação, a data, a
entidade avaliadora e os resultados da mesma.

Não.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation.
Has the study cycle already been assessed/accredited? If the answer is yes, please indicate the nature of the
assessment/accreditation, its date, the identification of the accreditation institution and the accreditation results.

No.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis

3.1.1 Recursos Materiais - Áreas Disponíveis / Material Resources - Available Areas

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Sala de aula 1 / Classroom 1 36.5
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Sala de aula 2 / Classroom 2 41.8

Sala de aula 3 / Classroom 3 46.4

Laboratório de Informática / Computer Laboratory 1 45

3.1.2 Recursos Materiais – Equipamentos

3.1.2. Recursos Materiais - Equipamentos / Material Resources - Equipments

Tipo de Equipamento / Type of equipment Número / Number

Armário de metal / Metal closet 1

Cadeiras / Chairs 102

Ecrans / Screens 3

Mesas Individuais / Individual tables 78

Mesas duplas / Double tables 13

Projectores / Datashow 2

Retroprojector / Overhead projector 1

TV 1

Quadros brancos / White boards 3

Video 1

Computadores / Computers 15

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.

A COFAC, crl entidade instituidora do estabelecimento de ensino ISMAT– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes,
onde se insere o ciclo de estudo em avaliação, tem as suas contas devidamente certificadas por uma Sociedade de
Revisores Oficias de Contas .
Em 2009 a entidade apresentou um capital social de 4.999.211,26€ e um capital próprio 18.643.099,28€. O resultado
liquido do exercício foi 1.838.222,52€. O cashflow anual de 8.325.150,76€

Os valores acima indicados permitem claramente atestar da solidez financeira da entidade instituidora,
considerando-se assim criadas todas as condições de sustentabilidade para o presente Ciclo de Estudos.

3.1.3 Financial resources available for the study cycle to fulfill its objectives in a sustained way.
COFAC, crl is the promoting entity of the learning institution ISMAT– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, where
the study cycle being assessed is integrated. COFAC, crl has its accounts duly certified by a Chartered Certified
Accountants firm.
In 2009, the entity’s issued capital was in the amount of 4,999,221.26 € and its equity in the amount of 18,643,099.28 €.
The net income for the year was 1,838,22.52€. The annual cash flow was 8,325,150.76 €.

The amounts mentioned above allow us to clearly attest to the financial soundness of the promoting entity. We
therefore consider that all conditions have been created regarding the sustainability of the present study cycle.

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Universitá Degli Studi di Genova; Suiça - European University - Center for Managment Studies (Montreux); Centro
Universitário Plínio Leite (UNIPLI); Fac.Católica de Ciências Económicas da Bahia (FACCEBA); Univ. Metodista de
S.Paulo; Univ.Federal da Bahia (UFBA); Univ.Federal Fluminense;
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3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Universitá Degli Studi di Genova; Suiça - European University - Center for Managment Studies (Montreux); Centro
Universitário Plínio Leite (UNIPLI); Fac.Católica de Ciências Económicas da Bahia (FACCEBA); Univ. Metodista de
S.Paulo; Univ.Federal da Bahia (UFBA); Univ.Federal Fluminense;

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O ciclo de estudos, no âmbito do ISMAT, mantém relações intensas com o curso de Gestão, sobretudo a nível de
intercâmbio de docentes e organização de actividades de extensão curricular (conferências, colóquios, publicações), já
que ambos os ciclos de estudos se situam na mesma área disciplinar. Existem relações de colaboração com outros
estabelecimentos de ensino tutelados pela COFAC:
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
ULP – Universidade Lusófona do Porto

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The course of study as part of ISMAT, maintains strong relations with the Management Course, especially at the level of
exchange of lecturers and organizing curricular extension activities (conferences, publications), since both courses of
study are located on the same subject area. There are collaborative relationships with other educational institutions.
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
ULP – Universidade Lusófona do Porto

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação interinstitucional ao nível do ciclo de estudos está definida em função de uma dupla articulação. Por um
lado, a direcção académica do curso tem completa autonomia para a promoção de acordos e parcerias com outras
instituições, desde que as mesmas se restrinjam a um âmbito académico. Entretanto, a celebração formal de acordos
ou parcerias é sempre articulada com a Direcção e a Administração. Sempre que esses modelos de colaboração
envolvam componentes financeiras ou de âmbito mais lato, nomeadamente ao nível da prestação de serviços, está
definida a necessidade de autorização por parte da Administração, sendo que em qualquer um dos casos a iniciativa
do contacto parte sempre da entidade que coordena o ciclo de estudos. A promoção da cooperação interinstitucional é
ainda assegurada a nível internacional pela Direcção de Relações Internacionais da entidade instituidora.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The interinstituional cooperation at the level of the study cycle is defined along a two-fold combination. On the one
hand, the programme’s academic direction has full autonomy to establish agreements and partnerships with other
institutions as long as they solely have an academic nature. Whenever these cooperation models involve financial
components or are broader in character, namely regarding the provision of services, the need to obtain authorization
from the academic direction and administration of IES. In any case, the contact initiative always originates in the body
which coordinates the study cycle. Fostering inter-institutional cooperation is also assured at international level by the
International Relations Direction of the institution.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
As práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público são, no essencial,
mediadas pela dinâmica própria da entidade instituidora e dos órgãos de gestão da instituição. Assim, para além da
participação activa de elementos destes sectores nos órgãos de consulta estatutariamente definidos (Conselho Geral
do ISMAT), é prática institucionalizada e incentivada, em linha aliás com o preconizado nos princípios orientadores da
declaração de Bolonha, o envolvimento de elementos oriundos do tecido empresarial e do sector público em iniciativas
regulares de ligação à comunidade e divulgação de conhecimento, como fóruns e conferências, para além da
integração destes elementos como docentes e conferencistas convidados em momentos e unidades curriculares
diversas do ciclo de estudos.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The practices aiming to foster relations between the study cycle and the business fabric and the public sector are
essentially mediated by the promoting institution’s own dynamics as well as that of the institution’s managing bodies.
Thus, also in keeping with the guiding principles of the Bologna Declaration, besides the active participation of
members of these units in the consultation entities defined by the statutes, it is common and encouraged practice to
engage elements from the business fabric and the public sector in regular initiatives of community involvement and
knowledge dissemination, such as forums and conferences. Moreover, these elements are also integrated as lecturers
and guest speakers in various moments and curricular units of the study cycle.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Equipa docente do ciclo de estudos

Anexo VII - - - 1º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

4.1.1.1. Study Cycle:
Human Resources Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Gestão de Riscos / Risk
Management

Jaime António Sequeira
Marques

TP 3.3 1 17 Optativa / Optional

Introdução ao Direito do
Trabalho / Introduction to
Labour Law

Maria de Fátima Mendes
Cabrita

TP 4 1 21 -

Introdução ao Pensamento
Contemporâneo / Introduction
to Contemporary Ideas

José Pedro Cantinho
Pereira

T 4 1 25 -

Introdução à Metodologia das
Ciências Sociais /
Introduction to Social
Sciences Methodology

Cláudia Lago Brás
Correia Diogo

TP 4.6 1 18 -

Princípios de Gestão de
Recursos Humanos /
Principles of Human
Resources Management

José Alexandre Rolim de
Santa Rita e Mesquita;
Maria de Jesus Vitorino
Dionísio Alves Diniz

TP 4.6 1 18 -

(5 Items)       

Anexo VII - - - 1º Ano / 2º Semestre
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4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

4.1.1.1. Study Cycle:
Human Resources Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Comportamento Organizacional -
Indivíduos e Grupos /
Organisational Behaviour –
Individuals and Groups

Damasceno Dias;
Maria de Jesus
Vitorino Alves Diniz

TP 4.6 1 18 -

Direito do Trabalho e Segurança
Social / Labour and Social
Security Law

Maria de Fátima
Cabrita Mendes

TP 4 1 20 -

Introdução ao Marketing /
Introduction to Marketing

Tito Ferreira de
Carvalho

TP 3.3 1 19 Optativa / Optional

Noções Básicas de Economia /
Basic Notions of Economy

Adão de Jesus
Gonçalves Flores

TP 4.6 1 20 -

Sociologia do Trabalho e dos
Processos de Gestão / Sociology
of Labour and Management
Processes

António da Silva
Mendes

TP 4.6 1 23 -

(5 Items)       

Anexo VII - - - 2º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

4.1.1.1. Study Cycle:
Human Resources Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado
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4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas
Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Comportamento Organizacional -
Estruturas e Processos /
Organizational Behaviour:
Structures and Processes

Maria de Jesus
Vitorino Alves Dinis

TP 4.6 1 23 -

Formação e Desenvolvimento /
Training and Development

Ruben José de
Almeida Martins
Raposo / Maria de
Jesus Vitorino Alves
Diniz

TP 4.6 1 23 -

Gestão da Qualidade / Quality
Management

António da Silva
Mendes

TP 3.6 1 23
Optativa /
Optional

Informática de Gestão de
Recursos Humanos / Information
Technologies for Human
Resources Management

José de Sousa de
Macedo de Sá
Coutinho

TP 4 1 23 -

Saúde, Segurança e Higiene no
Trabalho / Occupational Health,
Safety and Hygiene

Jaime António
Sequeira Marques

TP 4 1 21 -

(5 Items)       

Anexo VII - - - 2º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

4.1.1.1. Study Cycle:
Human Resources Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
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-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Análise de Funções, Selecção
e Recrutamento / Analysis of
Functions, Hiring and
Selection

José Alexandre Rolim
de Santa Rita e
Mesquita

TP 4.6 1 23 -

Análise e Gestão de
Competências / Skills Analysis
and Management

Damasceno Dias /
José Alexandre Rolim
de Santa Rita e
Mesquita

TP 4.6 1 23 -

Estatística Aplicada às
Ciências Sociais / Applied
Statistics in Social Sciences

Albertina da Conceição
Dias

TP 4.6 1 21 -

Finanças Empresariais /
Corporate Finance

Francisco Manuel Maia
Nobre; José de Sousa
de Macedo Sá
Coutinho

TP 3.6 1 22 Optativa / Optional

Gestão de Compensações e
Benefícios / Management of
Compensation and Benefits

José Alexandre Rolim
de Santa Rita e
Mesquita

TP 4.6 1 24 -

(5 Items)       

Anexo VII - - - 3º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

4.1.1.1. Study Cycle:
Human Resources Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
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3d Year / 1st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Avaliação da Personalidade /
Assessment of Personality

Marina Alexandre
Diogo Carvalho

TP 3 1 14 Optativa / Optional

Gestão de Desempenho e do
Potencial / Management of
Performance and Potential

António da Silva
Mendes; José
Alexandre Rolim de
Santa Rita e Mesquita

TP 4.6 1 13 -

Mudança e Desenvolvimento
Organizacional / Organization
and Development Changes

Maria de Jesus
Vitorino Alves Diniz

TP 4.6 1 13 -

Planeamento Estratégico de
Recursos Humanos / Strategic
Planning for Human Resources

Idília Gonçalves Lopes
Lourenço de Jesus
Ramos

TP 4.6 1 13 -

Socioeconomia Política da
União Europeia / Political
Socio-Economics of the
European Union

José Pedro Cantinho
Pereira

T 4.6 1 14 -

(5 Items)       

Anexo VII - - - 3º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Recursos Humanos

4.1.1.1. Study Cycle:
Human Resources Management

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3d Year / 2nd Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
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Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No. classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Gestão Administrativa de
Pessoal / Administrative
Management of Personnel

Tito Ferreira de
Carvalho; Felipa
Cristina Henriques
Rodrigues Lopes dos
Reis

TP 4.6 1 12 -

Informática de Gestão de
Recursos Humanos II /
Information Technologies for
Human Resources Management
II

Tiago Miguel Pereira
Candeias; José de
Sousa de Macedo de
Sá Coutinho

TP 3.6 1 12 Optativa / Optional

Relações Laborais / Labour
Relations

Virgílio Miguel
Rodrigues Machado;
Maria de Jesus
Vitorino Alves Diniz

TP 4.6 1 11 -

Seminário de Pojecto - Estágio /
Project Seminar - Internship

José Pedro Cantinho
Pereira; António da
Silva Mendes

S; P 5.3 1 14 -

(4 Items)       

4.1.2. Fichas curriculares

Anexo VIII - José Alexandre Rolim de Santa Rita e Mesquita

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alexandre Rolim de Santa Rita e Mesquita

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Maria de Jesus Vitorino Dionísio Alves Diniz

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Jesus Vitorino Dionísio Alves Diniz

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Cláudia Lago Brás Correia Diogo

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Lago Brás Correia Diogo

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Jaime António Sequeira Marques

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jaime António Sequeira Marques

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Maria de Fátima Cabrita Mendes

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Maria de Fátima Cabrita Mendes

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - António da Silva Mendes

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António da Silva Mendes

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Rúben José de Almeida Martins Raposo

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rúben José de Almeida Martins Raposo

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Virgílio Miguel Rodrigues Machado

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Virgílio Miguel Rodrigues Machado

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - José de Sousa de Macedo de Sá Coutinho

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José de Sousa de Macedo de Sá Coutinho

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Tiago Miguel Pereira Candeias

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Marina Alexandre Diogo Carvalho

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marina Alexandre Diogo Carvalho

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Francisco Manuel Maia Nobre

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Maia Nobre

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Idília Gonçalo Lopes Lourenço de Jesus Ramos
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4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Idília Gonçalo Lopes Lourenço de Jesus Ramos

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - José Pedro Cantinho Pereira

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Tito Ferreira de Carvalho

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tito Ferreira de Carvalho

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Damasceno Dias

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Damasceno Dias

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Albertina da Conceição Dias

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Adão de Jesus Gonçalves Flores

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adão de Jesus Gonçalves Flores

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
40

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo VIII - Felipa Cristina Henriques Rodrigues Lopes dos Reis

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Felipa Cristina Henriques Rodrigues Lopes dos Reis

4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

COFAC

4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.3 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

José Alexandre Rolim de Santa
Rita e Mesquita

Mestre
Ciências da Educação - Formação e
Desenvolvimento (CNAEF_14)

50 Ficha submetida

Maria de Jesus Vitorino Dionísio
Alves Diniz

Mestre Sociologia Económica (CNAEF 31) 100 Ficha submetida

Cláudia Lago Brás Correia Diogo Mestre História Regional e Local - (CNAEF 22) 100 Ficha submetida

Jaime António Sequeira Marques Licenciado Ciências Militares (CNAEF 86) 50 Ficha submetida

Maria de Fátima Cabrita Mendes Doutor Direito Económico (CNAEF 38) 100 Ficha submetida

António da Silva Mendes Doutor Sociologia (CNAEF_31) 50 Ficha submetida

Rúben José de Almeida Martins
Raposo

Doutor Gestão (CNAEF 34) 100 Ficha submetida

Virgílio Miguel Rodrigues
Machado

Doutor Turismo (CNAEF 81) 50 Ficha submetida

José de Sousa de Macedo de Sá
Coutinho

Licenciado Economia (CNAEF 34) 100 Ficha submetida
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Tiago Miguel Pereira Candeias Doutor
Engenharia Electrónica e Computação
(CNAEF 52/48)

100 Ficha submetida

Marina Alexandre Diogo Carvalho Doutor Psicologia Clínica (CNAEF 31) 100 Ficha submetida

Francisco Manuel Maia Nobre Doutor Finanças e Auditoria (CNAEF 31) 100 Ficha submetida

Idília Gonçalo Lopes Lourenço de
Jesus Ramos

Licenciado
Gestão de Recursos Humanos e Psicologia
do Trabalho (CNAEF 34)

50 Ficha submetida

José Pedro Cantinho Pereira Doutor História Contemporânea (CNAEF 22) 100 Ficha submetida

Tito Ferreira de Carvalho Doutor Ciência Política (CNAEF 31) 100 Ficha submetida

Damasceno Dias Doutor Gestão (CNAEF 34) 50 Ficha submetida

Albertina da Conceição Dias Doutor Economia e Gestão (CNAEF_34) 50 Ficha submetida

Adão de Jesus Gonçalves Flores Doutor Gestao (CNAEF_34) 40 Ficha submetida

Felipa Cristina Henriques
Rodrigues Lopes dos Reis

Doutor Gestão de Recursos Humanos (CNAEF 345) 100 Ficha submetida

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. a 4.1.10.

4.1.4. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%).
57,9

4.1.5. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento.
69,8

4.1.6. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do ciclo de estudos.
53

4.1.7. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica do ciclo de
estudos.

6

4.1.8. Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
60

4.1.9. Informação sobre procedimentos previstos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do
ciclo de estudos, e sobre medidas para a sua permanente actualização..

O ISMAT promove regularmente a avaliação do corpo docente através de questionários respondidos pelos alunos.
Estes questionários constituem um valioso elemento de ponderação do desempenho ao nível pedagógico,
considerando a assiduidade do docente, a sua disponibilidade para acorrer às necessidades dos alunos e a qualidade
geral da leccionação e materiais de suporte, para além da verificação via internet da qualidade das aulas sumariadas.
No plano científico, a aferição de prestações docentes é regularmente executada ao nível das reuniões de coordenação
do ciclo de estudos, mediante análise de actividades desenvolvidas e projectos executados. Esta iniciativa é
complementada com iniciativas regulares de formação em metodologias de ensino e novas tecnologias. A par do
desempenho pedagógico, é tida em consideração a actividade de investigação desenvolvida por cada docente e a
respectiva produção científica.

4.1.9. Information on procedures to evaluate competences and performance of the study cycle’s academic staff, and on
measures for its updating.

ISMAT regularly conducts the assessment of the teaching staff through surveys of the students’ opinion. These surveys
constitute an important element when pondering the lecturers’ pedagogic performance, considering their attendance
record, their availability to meet students’ needs and the general quality of their teaching and support material. On the
internet the quality of the classes’ summaries is also verified.
On a scientific level, a meeting of scientific area coordinators is held quite frequently so that each of them can submit a
report of the activities carried out and the main on-going projects. This initiative is also complemented by regular
training sessions on teaching methodologies and new technologies.
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Besides the pedagogic performance, the research activity carried out by the lecturers is also taken into account for
career progression purposes as is their scientific production.

4.1.10. Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais ou internacionais.
A  entidade instituidora assegura financiamento e promove regularmente sessões de divulgação de Programas e
Bolsas (ex: Programa LLP/Erasmus e Overseas), para além de garantir a publicitação regular desta informação na sua
intranet e canais de comunicação internos, bem como incentivar a realização de formação avançada (programas de
doutoramento e de pós-doutoramento). Existe, a nível da entidade instituidora, um serviço de relações internacionais
com competências específicas de apoio à mobilidade de docentes. O processo de regresso de mobilidade é feito
garantindo o reconhecimento do trabalho realizado. Todos os períodos de mobilidade realizados e resultados obtidos
deverão ser disseminados nos canais existentes na instituição. Os períodos de mobilidade realizados são
contabilizados para efeitos de progressão de carreira. O incentivo à participação em programas de investigação
internacionais (Tempus, LDV, IP’s, 7Programa Quadro, etc.) é constante.

4.1.10. Promotion of the mobility of the study cycle’s academic staff, both among national and international institutions.
The institution ensures funding and regularly promotes information sessions on Programmes and Grants (e.g.
LLP/Erasmus and Overseas Programmes) besides ensuring the regular publication of this information on its intranet
and internal communication channels, as well as fostering advanced training programmes, such as postdoctoral
studies. The selection of lecturers for mobility is the responsibility of the academic programmes’ directors. There is an
internal international relations service, with specific powers to support teacher mobility. The process of returning from
mobility is done by ensuring the recognition of the work done abroad. All mobility periods undertaken and the results
obtained are disseminated through the institution’s channels. The mobility periods are taken into account for career
progression. Participation in international research projects (Tempus, LDV, IPs, 7th Framework Programme, among
others) is constantly fostered.

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
15 (Quinze). Todos com dedicação exclusiva.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
15 (fifteen). All with exclusive dedication

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Auxiliar de Limpeza - 4º ano de escolaridade - 1 funcionário
Auxiliar de Limpeza - 6º ano de escolaridade - 1 funcionário
Recepcionista - 4º ano de escolaridade - 2 funcionários
Recepcionista -9 º ano de escolaridade - 1 funcionário
Ajudante de Reprografia - 12º ano de escolaridade - 1 funcionário
Auxiliar de Acção Educativa - 8º ano de escolaridade - 1 funcionário
Auxiliar de Acção Educativa - 12º ano de escolaridade - 1 funcionário
Escriturária - 11º ano de escolaridade - 1 funcionário
Escriturária - 12º ano de escolaridade - 2 funcionários
Operador de Computador - 11º ano de escolaridade - 1 funcionário
Operador de Computador - 12º ano de escolaridade - 1 funcionário
Assistente Administrativas I - Frequência do Ensino Superior - 2 funcionários

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
Cleaner - 4th school year - 1 employee
Cleaning Assistant - 6th school year - 1 employee
Receptionist - 4th school year - 2 employees
Receptionist -9th school year - 1 employee
Reprographic assistant - 12th school year - 1 employee
Educational assistant - 8th school year - 1 employee
Educational assistant - 12th school year - 1 employee
Office assistant - 11th school year - 1 employee
Office assistant - 12th school year - 2 employees
Computer technician - 11th school year - 1 employee
Computer technician - 12th school year - 1 employee
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Administrative Assistant I - Higher Education - 2 employees

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A definição dos objectivos de cada unidade orgânica, bem como os objectivos a atingir pelas respectivas equipas de
trabalho, são transmitidos semestralmente em reuniões promovidas pela entidade instituidora com os responsáveis
das mesmas. Daqui resulta um claro conhecimento do trabalho esperado e a realizar por cada um, e do necessário
acompanhamento e formação contínua a fomentar junto do pessoal não docente, bem como das responsabilidades de
cada interveniente sobre a avaliação do seu desempenho, que é realizada anualmente através da aplicação de
questionários de avaliação, específicos a cada área. A par da avaliação de desempenho individual realizada por cada
responsável, onde são avaliadas as competências técnicas e interpessoais do colaborador, é ainda tida em
consideração a avaliação realizada regularmente pelos alunos e docentes aos diversos serviços da instituição, através
da aplicação de questionários de preenchimento obrigatório.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The objectives defined for each organic unit and service directions, as well as the objectives to be achieved by their
respective teams, are conveyed every semester in meetings set up by the direction of the HEI, with the people in charge
of said units and directions. This results in a clear understanding of the work expected and to be carried out, and the
necessary monitoring and continuous training to be encouraged for the non-teaching staff. Also clear are the
responsibilities of each element regarding the assessment of their own performance, which is carried out annually by
assessment questionnaires, specific to each area. Besides the individual performance evaluation which is carried out
by each director, where the technical and interpersonal competencies of each staff member are considered, the
assessment made every semester by students and teachers of the various areas of the university is also taken into
account. This assessment is made by filling out compulsory questionnaires.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A instituição promove cursos de formação avançada, com especial incidência nas áreas das tecnologias informáticas e
da comunicação, nomeadamente em ordem à melhoria de competências relacionadas com a organização e gestão de
processos, para além de promover acções regulares que incidem sobre aspectos específicos da actividade académica,
particularmente aqueles que envolvem aspectos legais ou financeiros. Parte destas acções visa promover, não só a
aquisição de informação relativamente a inovações ou desenvolvimentos no sector do ensino superior, mas também
adequar as competências do pessoal às inovações organizacionais que possuam implicações para o seu exercício
profissional, particularmente aquelas que concernem ao uso, na óptica do utilizador, das ferramentas informáticas
disponibilizadas pela Instuição no contexto do seu sistema integrado de gestão.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The institution frequently carries out advanced training programmes, especially on the areas of computing
technologies and communication, namely in order to improve competencies related to the organization and to process
management. It also undertakes regular initiatives that cover specific aspects of academic activity, in particular
involving legal or financial elements.
Part of these initiatives aims to encourage, not only the acquisition of information regarding innovations or recent
developments in the field of higher education, but also the adequacy of staff’s competencies to organizational
innovations that may have implications on their professional practice, in particular those that concern the use, from a
user’s perspective, of computer tools made available by the HEI within the context of its integrated management
system.

5. Estudantes

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de proveniência
e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género
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5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 23

Feminino / Female 77

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 1.6

20-23 anos / 20-23 years 27.9

24-27 anos / 24-27 years 34.4

28 e mais anos / 28 years and more 36.1

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 0

Centro / Centre 1.6

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 3.3

Algarve / Algarve 95.1

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 14.1

Secundário / Secondary 5.6

Básico 3 / Basic 3 23.9

Básico 2 / Basic 2 18.3

Básico 1 / Basic 1 38

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
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5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 66.1

Desempregados / Unemployed 3.2

Reformados / Retired 19.4

Outros / Others 11.3

5.1.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.2. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2008/09 2009/10 2010/11

N.º de vagas / No. of vacancies 75 55 40

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 30 30 19

N.º colocados / No. enrolled students 27 25 18

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 27 25 18

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 117 113 103

Nota média de entrada / Average entrance mark 126 125 117

 402 373 315

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A entidade instituidora oferece um serviço de aconselhamento suportado nos seus serviços académicos que
regularmente fornece aos estudantes esclarecimentos sobre possibilidades de formação e opções de percursos. As
medidas de apoio pedagógico disponibilizadas incluem: acesso a meios e equipamentos, incluindo salas de estudo,
biblioteca e laboratórios de informática; serviço de atendimento e encaminhamento de questões do foro pedagógico
concentrado na direcção de cada curso e coadjuvado pelo provedor do aluno; serviço de aconselhamento (SAP); meios
de suporte, via internet, nomeadamente através de plataforma síncrona e assíncrona de b-learning (moodle+cisco
webex); disponibilização de unidades curriculares extra em áreas transversais ou em áreas específicas (ex.
matemática) sobre a forma de cadeiras de competências transversais ou cadeiras zero.

5.2.1. Measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The promoting entity offers a counselling service bases on its academic services, which regularly provides students
with information regarding training possibilities and path options. The pedagogic support measures made available
include: access to means and equipment, including study rooms, library and computer labs; an academic service which
provides assistance and handles pedagogic issues centred in the direction of each programme, complemented by the
student ombudsman; counselling service (SAP) with the possibility of requesting the opportunity to have tutorial aid in
specific curricular units; internet-based support media, namely through the b-learning synchronous and asynchronous
platform (moodle + cisco webex); extra curricular units available in cross-sectional areas; English) or in specific areas
(e.g. mathematics) as units for cross-sectional competencies or 0 units.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Em ordem à promoção da integração dos estudantes na comunidade académica, é assegurada a sua efectiva
participação nos órgãos onde estatutariamente têm assento; é auscultada de forma regular a sua opinião e percepções
através de inquéritos; é promovida a sua organização associativa; é assegurada a sua informação regular, seja de
forma presencial, seja por meios electrónicos; e é incentivado o seu envolvimento na vida da instituição através da
promoção regular de iniciativas de formação e animação cultural destinadas a promover a sua integração.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of students in the academic community, their effective participation in the bodies of
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which students are statutorily entitled to be a part is ensured; students’ opinions and perceptions are regularly
collected by means of surveys; their associative organization is fostered; their regular information, be it face-to-face or
by electronic media, is ensured (regular dissemination of newsletter and various reports); and their involvement in the
institution’s life is encouraged through the regular promotion of training and cultural initiatives aimed at promoting
their integration

5.2.3. Medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Para aconselhamento sobre possibilidades de financiamento, a instituição disponibiliza informações, com
reencaminhamento para instituições bancárias com as quais dispõe de acordos preferenciais protocolados,
nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos. Em paralelo, as possibilidades de financiamento que decorrem dos
programas específicos de apoio promovidos pela instituição através dos seus programas de acção social e bolsas de
mérito, bem como as Bolsas de Estudo que decorrem do Protocolo estabelecido entre a entidade instituidora e o
MCTES, são promovidas pela Instituição, que assegura a visibilidade da informação, bem com a prestação de apoio e
aconselhamento presencial. O aconselhamento e a promoção de emprego são feitos através do serviço de apoio à
criação de emprego e empreendedorismo entidade instituidora.

5.2.3. Measures for providing advice on financing and employment possibilities.
To advise students regarding the possibilities of funding, the institution provides information on the internet regarding
the possibilities of funding with links to the sites of the banking institutions with which it has celebrated protocol-based
preferential agreements, namely Caixa Geral de Depósitos. At the same time, the possibilities of funding derived from
specific support programmes promoted by the institution via its support programmes and merit scholarships, as well
as the Scholarships that stem from the Protocol signed between the institution and MCTES, are undertaken by SASE –
School Support Service, which ensures the visibility of the information on the Internet and provides face-to-face
support and counselling as well. Counselling and fostering employment are conducted on the dedicated job portal kept
by the institution on the internet as well as on a face-to-face basis, through the service it set up to support the creation
of employment and entrepreneurship.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.

Os inquéritos de satisfação são uma das principais ferramentas a que se recorre em ordem à melhoria do processo de
ensino-aprendizagem. Assim, em primeiro lugar, os resultados desses inquéritos são apreciados e discutidos nas
instâncias próprias de organização do ciclo de estudos, e posteriormente com todos os docentes do mesmo. Dessa
reflexão resultam sugestões de melhoria, apresentados à direcção científica da instituição e à entidade instituidora,
para efeitos tidos por convenientes. Os resultados destes inquéritos são processados pelo serviço de gestão da
qualidade e utilizados também para efeitos de monitorização das acções de qualidade da instituição, análises
comparativas e monitorização dos corpos discentes e docentes. Finalmente, estes resultados constituem um dos
elementos de avaliação do corpo docente e de cada ciclo de estudos.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
Satisfaction surveys are one of the main tools we resort to in order to improve the teaching-learning process. Thus, first
of all the results of these surveys are appreciated and discussed in the proper organizing bodies of the study cycle and
later on with all its teaching staff. From this reflection derives an annual improvement plan which is submitted to the
students in the body considered in the statutes, the scientific board of the institution and the promoting entity for
approval and adjustment to the institution’s quality management plan. The results of these surveys are processed by
the quality management service and also used for monitoring the institution’s quality initiatives, for comparative
analyses and monitoring students and lecturers. Finally, these results constitute one of the elements in the assessment
of the teaching staff and each study cycle.

5.2.5. Medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A entidade instituidora dispõe de um Serviço de Relações Internacionais, que realiza sessões presenciais de
divulgação das actividades de mobilidade. A página de Internet e a Newsletter são também instrumentos utilizados para
divulgação das oportunidades, que vão desde os programas mais conhecidos (Erasmus/Leonardo Da vinci), até
oportunidades mais inovadoras, como o programa ISEP – International Students Exchange Program (EUA) ou
protocolos institucionais que garantem ofertas em outras partes do mundo. Todos os estudantes em mobilidade in/out,
têm garantido o reconhecimento de créditos, através de: Divulgação/partilha do Guia ECTS; Learning Agreement antes
da partida/chegada e plano de equivalências (para estudantes out) antes da saída em mobilidade.

5.2.5. Measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The institution has an International Relations Service which carries out face-to-face sessions to disseminate mobility
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initiatives. The website and Newsletter are also tools used to disseminate opportunities, which range from better known
programmes (Erasmus/Leonardo da Vinci) to more innovative initiatives, such as the ISEP programme – International
Students Exchange Program (USA), or international protocols which ensure mobility vacancies in other parts of the
world. All students in ‘in/out’ mobility are assured credit recognition by means of: dissemination/sharing of the ECTS
Guide; Learning Agreement before departure/arrival and equivalency plan (for ‘out’ students) before they leave on
mobility.

6. Processos

6.1. Objectivos de Ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Competências a desenvolver no ciclo de estudos, operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de
cumprimento.

O 1º Ciclo em Gestão de Recursos Humanos é composto por uma formação básica em todas as especialidades inter-
relacionadas, tendo por base as principais teorias e técnicas nesta área do conhecimento. Este ciclo de estudos
permite fornecer, igualmente, uma introdução básica às aptidões fundamentais da Gestão de Recursos Humanos e às
metodologias da actividade.
Considerando um conjunto integrado de objectivos, de carácter transversal e de carácter específico, o 1º Ciclo em
Gestão de Recursos Humanos pretende fornecer as ferramentas necessárias para a aquisição de competências
relacionadas com:
- Compreensão, de forma aprofundada e crítica, dos princípios da Gestão de Recursos Humanos;
- Aquisição de conhecimento especializado acerca dos campos de actuação da Gestão de Recursos Humanos.
- Desenvolvimento de pesquisas, reflexões críticas, concepção e implementação de projectos em contextos
diferenciados no campo da Gestão de Recursos Humanos;
- Desenvolvimento da capacidade de avaliação da responsabilidade ética e deontológica, necessárias ao exercício
futuro da actividade de Gestão de Recursos Humanos;
- Desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares.
- Desenvolvimento de autonomia na aquisição de novos conhecimentos, que permitam ao estudante prosseguir de
forma autónoma a necessária especificação de saberes e competências numa área de especialização ou
desenvolvimento.
O programa deste 1º Ciclo abrange um total de 180 ECTs, distribuídos ao longo de 3 anos, durante os quais os
estudantes deverão realizar 29 unidades curriculares, que abordam os principais modelos teóricos, metodologias de
avaliação e de investigação. De entre estas unidades curriculares, 6 são seleccionadas a partir de um conjunto de
unidades curriculares opcionais da área científica da Gestão de Recursos Humanos e constituem uma abordagem às
principais áreas de especialização.

6.1.1. Competences to be developed in the study cycle, operationalization of the objectives, and measurement of its
degree of fulfillment.

The 1st Cycle in Human Resource Management is composed of basic training in all interrelated specialties, based on
the major theories and techniques in this area of knowledge. This course of study also enables us to provide a basic
introduction to the fundamental skills of Human Resource Management and the methodologies of the activity.

Considering an integrated, crosscutting and specific set of objectives, the 1st Cycle of Human Resource Management
aims to provide the tools necessary to acquire the following related skills:

- To understand, thoroughly and critically, the principles of Human Resource Management;

- Acquisition of expert knowledge about the active fields in Human Resource Management.

- Development of research, critical thinking, design and the implementation of projects in different contexts in the field
of Human Resource Management;

- Developing the ability to assess the ethical responsibility and ethics necessary for the performance of future activities
of Human Resource Management;

- Developing the ability to work in multidisciplinary teams.

- Development of autonomy in the acquisition of new knowledge, enabling students to independently pursue the
required specification of knowledge and skills in an area of specialization or development.
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The program of the 1st cycle covers a total of 180 ECTs, spread over three years, during which students must achieve
29 units, which address the main theoretical models, assessment methodologies and research. Of these units, six are
selected from a set of optional courses in the scientific area of Human Resource Management and is an approach to the
main areas of expertise.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A estrutura curricular é, nos termos da alínea i), do Decreto-lei nº 42/2005, de 22 de Março, alterado pelo Decreto-lei nº
107/2008, de 25 de Junho, o conjunto de áreas científicas que integram um curso e o número de créditos que um
estudante deve reunir em cada uma delas para: i) A obtenção de um determinado grau académico; ii) A conclusão de
um curso não conferente de grau; iii) A reunião de uma parte das condições para obtenção de um determinado grau
académico. Ora, se o número total de créditos resulta de imposição legal, já a sua distribuição constitui um exercício
científico de rigor, dentro de um campo de actuação onde a liberdade e a autonomia dos órgãos académicos só podem
exercer-se em coerência com os objectivos pedagógicos previamente assentes, sendo estes, por sua vez, ordenados à
conferência de competências. A opção por um ciclo de estudos com duração de 6 a 8 semestres, dentro das
alternativas abertas pelo nº 1, do artigo 9º, do Decreto-lei nº 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-lei nº
107/2008, de 25 de Junho, teve em conta, a um tempo, a comparação com ciclos de estudos com objectivos análogos,
inclusive em Portugal, e o período normal de formação teórico-prática, de acordo com as regras da experiência comum.
Não é, nem poderia ser, objectivo da presente proposta alargar, desnecessariamente, o tempo de formação, a não ser
que se juntasse algo mais à mesma − aliás, o mercado se encarregaria de relegar para o insucesso tal ideia. Aquilo que
agora se propõe, de acordo com o conceito de formação, à luz de Bolonha, assenta na expectativa da capacidade do
estudante para “desenhar” o percurso formativo próprio, abrindo caminho à progressiva substituição da mera
preparação técnica por uma verdadeira formação integral, susceptível de facultar ao diplomado perspectivas de
integração profissional mais amplas e duradouras.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
Under item i) of Decree-Law 42/2005, of 22 March, changed by Decree-Law 107/2008, the curricular structure is the set
of scientific areas which integrate a programme and the number of credits which a student must take in each area in
order to:
i) Obtain a specific academic degree;
ii) Conclude a programme which does not award a degree;
iii) Meet part of the conditions necessary to obtain a specific academic degree.
If the total number of credits is the result of a legal imposition, its distribution is a scientific exercise of rigour, within a
field of action where the freedom and the autonomy of the scientific bodies can only be exercised in coherence with the
previously established pedagogic objectives, which in turn are oriented to the development of competencies.
Opting for a study cycle of 6 to 8 semesters, within the alternatives presented by nº 1 of article 9 of Decree-Law 74/2006,
of 24 March, changed by Decree-Law 107/2008 of 25 June, took into account not only the comparison with study cycles
aiming for similar objectives, including in Portugal, but also the average period of theoretical-practical training
according to the rules of common experience. It is not the purpose of the present proposal, nor could it be, to extend
the time of training needlessly unless it brought more to this very training – besides, the market would take it upon
itself to doom this idea to failure. What is now being proposed, according to the concept of training in light of the
Bologna principles, rests on the expectation of the students’ ability to “design” their own training path, paving the way
to the progressive substitution of mere technical preparation for true integral training, susceptible of giving the
graduate broader and longer lasting perspectives of professional integration.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Não existe uma definição rígida para a periodicidade de revisão curricular deste ciclo de estudos, mas essa revisão é
assegurada numa base anual através do diálogo entre a coordenação do ciclo de estudos e respectivos docentes, em
ordem à avaliação do grau de adequação entre os conteúdos / métodos de ensino e o estado da arte na área objecto.
Complementarmente, procura-se de uma forma regular incentivar o uso pelos docentes de metodologias
tecnologicamente suportadas como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como base, não só os
resultados dos inquéritos realizados aos discentes, mas também a avaliação pelos pares e pela coordenação do grau
de actualidade dos conteúdos e métodos de ensino.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
There is no rigid timeframe definition for the revision of the curriculum of this study cycle, but this revision is ensured
on an annual basis by the dialogue between the coordination of the study cycle and its lecturers with a view to
assessing the degree of adequacy of the contents and the teaching methods to the state of the art in the object area. At
the same time, the use of technology-supported methodologies by the teaching staff is regularly fostered, as a means
of enhancing the teaching-learning process. To this end training sessions in the workshop format are conducted with
the lecturers, and an annual assessment of their scientific updating is also conducted, based on, not only the results of
the questionnaires answered by the students, but also peer assessment and the assessment made by the coordination
of how topical the contents and teaching methods are.
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6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Para além de fornecer uma introdução básica às aptidões fundamentais para os Gestores de Recursos Humanos, este
1º Ciclo de estudos permite fornecer, igualmente, uma introdução básica às metodologias de investigação quantitativas
e qualitativas, bem como às metodologias de análise de dados.
Formação e Desenvolvimento, da Análise de Funções, Selecção e Recrutamento, da Gestão de Competências, da
Gestão de Compensações e Benefícios, da Gestão de Desempenho e de Potencial, e do Planeamento Estratégico. O
ciclo de estudos termina com um Estágio Curricular, devidamente orientado e enquadrado através de seminários de
estágio, no 2.º semestre do 3.º ano.
Este processo é garantido através das metodologias de ensino-aprendizagem implementadas nestas unidades
curriculares, que visam o desenvolvimento de trabalhos de investigação.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
In addition to providing a basic introduction to the fundamental skills for Human Resource Managers, this 1st cycle of
studies also enables us to provide a basic introduction to the methodologies of quantitative and qualitative research, as
well as the methodologies for data analysis.

Training and Development, Analysis of Functions, Selection and Recruitment, Management Skills, Management
Compensation and Benefits, Management Performance and Potential, and Strategic Planning. The course of study ends
with a curricular internship, properly guided and framed by workshops for the second semester of the 3rd year.

This process is guaranteed through the teaching-learning methodologies implemented in these units, which are aimed
at developing research.

Introduction to Labour Law

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Anexo IX - Introdução ao Direito do Trabalho /Introduction to Labour Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Direito do Trabalho /Introduction to Labour Law

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José António Lopes Coelho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Compreensão das realidades jurídicas;
 Desenvolvimento da capacidade de abstracção, de análise e de síntese;
 Aquisição de terminologia jurídica ajustada às situações de facto;
 Aplicação de conceitos jurídicos à vida real na empresa.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
 Understanding of the legal realities;
 Development of the capacity for abstraction, for analysis and synthesis;
 Acquisition of legal terminology adjusted to the actual situation;
 Application of legal concepts to real life in the company.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:

Parte I – O âmbito do Direito do Trabalho
Introdução Geral
Breve Introdução Específica
As fontes
O Contrato de Trabalho
1) – A noção de contrato
2) – O contrato de trabalho e as categorias afins
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3) – As características do contrato de trabalho
4) – O trabalhador
5) – O empregador
Parte II - As relações individuais de trabalho
6) – A formação do contrato de trabalho
Parte III – Tipologias de contratos de trabalho
7) – Requisitos dos contratos afins e aplicabilidade prática

6.2.1.4. Syllabus:
Part I - The scope of Labour Law
General Introduction
Brief Specific Introduction
Sources
The Employment Contract
1) – Understanding of the contract
2) - The labour contract and related categories
3) - The characteristics of the employment contract
4) - The employee
5) - The employer
Part II - The individual employment relationships
6) - The formation of the employment contract
Part III - Types of employment contracts
7) - Requirements of the related contracts and practical applicability

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities, personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
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e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

Introduction to Social Science Methodology

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Constituição da República Portuguesa.
- Código do Trabalho e Legislação Complementar, 2010, Quid Iuris.
- MONTEIRO FERNANDES, António (2006), Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina.
- Código Civil, 2010, Almedina.

Anexo IX - Introdução à Metodologia das Ciências Sociais /Introduction to Social Sciences Methodologies

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Metodologia das Ciências Sociais /Introduction to Social Sciences Methodologies

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cláudia Lago Brás Correia Diogo

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão da problemática da investigação nos seus aspectos metodológicos e epistemológicos.
Aquisição de aptidões de investigação bibliográfica, de pesquisa de informação e de trabalho de campo.
Aquisição da capacidade de elaboração e redacção de um trabalho de investigação na área dos Recursos Humanos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding the problems of research in their methodological and epistemological aspects.
Acquisition of skills of bibliographical research, information research and field work.
Acquisition of the capacity of developing and writing a research paper in the area of Human Resources.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução
1 - As características do conhecimento científico
I – Metodologia da Investigação
1 – A definição de um tema de trabalho
2 - O processo de investigação
3 - Trabalho de campo e observação da realidade social
4 - O tratamento dos dados e a validação dos resultados
II - Metodologia da Redacção de Trabalhos Científicos
1 – Estrutura do trabalho científico
2 – Qualidades da escrita científica
3 - Referências bibliográficas
4 – Notas de rodapé e citações no texto
5 - Aspectos gráficos
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6 – Apresentação de trabalhos científicos

6.2.1.4. Syllabus:
Introduction
1 - The characteristics of scientific knowledge
I - Research Methodology
1 - The definition of a working theme
2 - The investigation process
3 - Fieldwork and the observation of social reality
4 - Data processing and the validation of results
II – Editorial Methodology of Scientific Papers
1 - Structure of scientific work
2 - Quality of scientific writing
3 – Bibliographic References
4 - Footnotes and citations in the text
5 – Graphic aspects
6 - Presentation of scientific papers

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assesment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge Ismat;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
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através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork, through active learning methodologies based on problems
(“problem-based learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AZEVEDO, Mário – Teses, relatórios e trabalhos escolares – sugestões para a estruturação da escrita. 3ª Edição.
Lisboa: Universidade Católica, 2003.
BRITO, José Henriques - Introdução à metodologia do trabalho científico. Braga: Universidade Católica Portuguesa -
Publicações da Faculdade de Filosofia, 2001.
CRISTOVÃO, Fernando - Método - Sugestões para a elaboração de um ensaio ou tese. Lisboa: Edições Colibri, 2001
FRADA, João José - Guia prático para a elaboração e apresentação de
trabalhos científicos. 11ª edição. Lisboa: Edições Cosmos, 2001.
LAKATOS, Eva e MARCONI, Marina - Metodologia do trabalho científico. 2ª Edição. São Paulo: Edições Atlas, 1986.
PEREIRA, Alexandre e POUPA, Carlos - Como escrever uma tese, monografia ou livro científico usando o word. 2ª
edição. Lisboa: Edições Sílabo, 2003.
SERRANO; Pedro – Redacção e apresentação de trabalhos científicos. 2ªa Edição. Lisboa: Relógios de Água, 2004.

Anexo IX - Introdução ao Pensamento Contemporâneo / Introduction to Contemporary Thought

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Pensamento Contemporâneo / Introduction to Contemporary Thought

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Levar os alunos a reflectir analítica e criticamente sobre as grandes questões do pensamento contemporâneo, à luz
das transformações, rupturas, paradigmas e movimentos de ideias ocorridos nas nossas sociedades e que
consubstanciam a modernidade/ pós – modernidade.
Proporcionar aos alunos as ferramentas que lhes permitam a construção de uma representação conceptual do mundo
onde se inserem como condição para uma intervenção social critica, racional e activa como profissionais ( de recursos
humanos) e cidadãos intervenientes e responsaveis.
- Abordar as grandes questões e problemáticas das sociedades contemporâneas.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Lead students to think analytically and critically about the major issues in contemporary thought, in light of the
changes, breaks, paradigms and ideological movements that took place in our societies and that embody modernity /
post - modernity.

Provide students with the tools to build a conceptual representation of the world where they belong as a condition for a
critical social intervention, as rational and active professionals (human resources) and public players and officials.

- Address the major issues and problems of contemporary societies.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
-O Pensamento/Conhecimento como produção social e como processo dinâmico de análise critica, reflexivo e de
conhecimento de si, multireferencial, multidimensional, (trans, meta, pós, inter...) multidisciplinar e globalizante e
…como factor de progresso;
I) O(s) (des)caminhos da modernidade: paradigmas, tensões, rupturas,
(re)voluções na génese do Pensamento Contemporâneo.
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II) - O panorama epistemo-paradigmático do pensamento contemporâneo
ou algumas das grandes questões actuais no início de um novo milénio
em tempo de incerteza
III)– Conclusão : O devir está em aberto

6.2.1.4. Syllabus:
-Thinking / Knowledge as a social production and as a dynamic process of critical analysis, reflective and
self-knowledge, multi-referential, multi-dimensional (trans, meta, post, inter ...) multidisciplinary and globalizing and ...
as a factor of progress;

I) The (mis) direction of modernity: paradigms, strains, breaks,
(re) voluções in the genesis of Contemporary Thought.

II) - The epistemological and paradigmatic outlook of contemporary thought

or some of the major current issues at the beginning of a new millennium

in times of uncertainty

III) - Conclusion: The work is open

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ISMAT.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
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com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BINDÉ, Jérôme, (Coord.) Rumo às sociedades do conhecimento, edições Piaget,2008
Brandão, Nuno Goulart - Séc. XXI-Novas Solidariedades e Incertezas – Edições
Universitárias Lusófonas , 2008
CARRILHO Manuel Maria (Direcção). Dicionário do Pensamento Contemporâneo,
Publicações D. Quixote
ESPADA , João Carlos e ROSAS ,João Cardoso- Pensamento Politico Contemporâneo(Uma Introdução);Bertrand
Editora,2004
GOUNARI, Panayota- A Democracia na Nova Era tecnológica,Edições Pedago, 2009
KOÏCHIRO, Matsuura- As Chaves do século XXI, edições Piaget 2002
MORIN,Edgar, O Método VI- Ética, Biblioteca Universitária,Publicaçãoes Europa América,2005.
SANTOS Neves F. Introdução ao Pensamento Contemporâneo,
Tópicos/Ensaios/Documentos – Edições Universitárias Lusófonas - 2007
SANTOS, Boaventura Sousa. Pela Mão de Alice: O Social e o Político na pósmodernidade, Porto, 1994
Touraine , Alain – Um Novo Paradigma, para compreender o mundo de hoje. Edições Piaget, 2005

Anexo IX - Gestão de Riscos Opção 1 / Risk Management Option 1

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Riscos Opção 1 / Risk Management Option 1

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jaime António Sequeira Marques

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1 – Conhecer os diferentes tipos de riscos a que estão expostas as empresas, estando minimamente familiarizado com
os mecanismos dos diferentes tipos de ocorrência.

2 -- Identificar, para cada tipo de acidente ou incidente possível, os meios técnicos e os instrumentos legais existentes
para a sua prevenção e/ou minimização.

3 -- Dominar a problemática dos riscos, nomeadamente nos seus aspectos legais e organizativos, sendo capaz de
equacionar situações concretas e apresentar soluções para as mesmas.

4 – Estar habilitado a tomar decisões, no âmbito da Gestão de Empresas, que entrem em consideração com a função
segurança, repercutindo a sua eficácia nos campos da organização e do controlo.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1 - Know the different types of risks companies are exposed to, be somewhat familiar with the mechanisms of different
types of events.

2 - Identify, for each type of accident or incident possible, the technical and legal instruments for their prevention and /
or minimization.
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3 - Master the issue of risk, particularly in its legal and organizational aspects, being able to consider specific situations
and provide solutions for them.

4 - Be able to take decisions, within the Corporate Management environment, which take into consideration the function
of safety, reflecting its effectiveness in the fields of organization and control.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 – Introdução
1.1 - Definições, conceitos e objectivos
1.2 - Principais escolas de Gestão de Riscos
1.3 - Fundamentos da Gestão de Riscos.
2 – Processo de Gestão de Riscos
2.1 – Análise de Riscos
2.2 – Avaliação dos Riscos
2.3 – Controlo de Riscos
2.4 – Financiamento e Transferência de Riscos
2.5 – Plano de Recuperação
3 – Segurança nas Empresas
3.1 – Conceitos e definições
3.2 – Análise sistémica da Segurança
3.3 – Triângulo da Segurança
3.4 – Segurança Integrada
3.5 – Auditorias de Segurança
3.6 – Organização da Segurança
3.7 – Fases de uma situação de emergência
3.8 – Análise de casos concretos
4 – Seguros
4.1 – Noção de Seguro
4.2 – Ramos de Seguros
4.3 – A Apólice de Seguros
4.4 – Análise dos principais esquemas de cobertura de Riscos nas Empresas
4.5 – Seguros obrigatórios em Portugal
4.6 – Análise de casos concretos

6.2.1.4. Syllabus:
1 - Introduction
1.1 - Definitions, concepts and objectives
1.2 - Principal schools of Risk Management
1.3 – The fundamentals of Risk Management.
2 – The Risk Management Process
2.1 - Risk Analysis
2.2 - Risk Assessment
2.3 - Risk Control
2.4 - Financing and Risk Transfer
2.5 - Recovery Plan
3 - Security in Enterprises
3.1 - Concepts and definitions
3.2 - Systemic Analysis of Security
3.3 - Safety Triangle
3.4 - Integrated Security
3.5 - Security Audits
3.6 - Security Organization
3.7 - Phases of an emergency situation
3.8 - Analysis of specific cases
4 - Insurance
4.1 - Concept of Insurance
4.2 – Branches of Insurance
4.3 - The Insurance Policy
4.4 - Analysis of major schemes covering Risk in Enterprises
4.5 - Mandatory insurance in Portugal
4.6 - Analysis of specific cases

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
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Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ISMAT.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Caderno “GESTÃO DE CRISES”, distribuído pelo SNPC (1994)
Caderno “SEGURANÇA INDUSTRIAL” da colecção O GESTOR – ÁREA DA PRODUÇÃO, Edição do IAPMEI (1994)

CASTRO, Carlos e ABRANTES, José B. (2004) – “MANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS”,
Escola Nacional de Bombeiros, Sintra
FREITAS, Luís C. (2004) – “GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO” vol. 1 e 2, Edições Universitárias
Lusófonas, Lisboa
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PINTO, Abel (2004) – “MANUAL DE SEGURANÇA – CONSTRUÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURO DE EDIFÍCIOS”,
Edições Silabo, Lisboa
Revistas “ SEGURANÇA”, trimestral, Edição Activo Humano
STIJNEN,J.(1998) – “GESTION DE LA SECURITÉ INTEGRÉE. Kluwer.Editorial
SEVILHANO, José Luís - “ ANÁLISIS DE NECESIDADES” - Apontamentos da Universidade Pontifícia de Salamanca

Anexo IX - Noções Básicas de Economia / Basic Understanding of Economics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções Básicas de Economia / Basic Understanding of Economics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Adão de Jesus Gonçalves Flores

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Abertura ao conhecimento científico.
 Demonstração de cultura geral em conceitos de economia.
 Análise económica dos factores relativos aos recursos humanos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Openness to scientific knowledge.

 Demonstration of general concepts in economics.
 Economic analysis of factors relating to human resources.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Princípios Fundamentais da Economia
2- A Ciência Económica
2.1 - Noção de Ciência Económica
2.2 - Os postulados da Economia
3- O problema Económico
3.1 – Escassez e Escolha
3.2 – As Possibilidades de Produção
4- Soluções do Problema Económico
4.1 – Economias tradicionais
4.2 - Economias dirigidas
4.3 – Economias de mercado
4.4 – O Papel do Estado nas Economias Modernas

5- Determinação dos preços dos bens
5.1 – Oferta
5.2 – Procura
5.3 Os mecanismos de mercado
5.4 – O preço e quantidade de equilíbrio
6- A teoria do Consumidor
6.1 – Valor de uso e valor de troca
6.2 – As decisões de consumo e as Leis de Gossen
6.3 – Curvas de indiferença e a função preferência
6.4 – A recta do Orçamento e o espaço orçamentário
7- Elasticidades: Do Rendimento, da Preço da Procura, da Receita Total e Elasticidade preço cruzada da procura
8- Teoria Monetária
8.1 – A moeda
8.2 – Funções da Moeda
8.3 – Créditos, bancos e politica monetária
9- Política Económica

6.2.1.4. Syllabus:
1 – Fundamental Principles of Economics
2 - Understanding Economic Science
2.1 – The understanding of Economic Science
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2.2 - The postulates of Economics
3 – The Economic Problem
3.1 - Scarcity and Choice
3.2 - The Production Possibilities
4 - Solutions to the Economic Problem
4.1 - Traditional Economies
4.2 – Directed Economies
4.3 - Market economies
4.4 - The Role of the State in Modern Economies
5 – Determining the pricing of goods
5.1 - Offer
5.2 - Search
5.3 Market mechanisms
5.4 - The price and quantity equilibrium
6 - The Theory of Consumer Behavior
6.1-Value in use and value in exchange
6.2-The decisions of consumption and Gossen's Laws
6.3-Indifference Curves and the desirability function
6.4-The line of the budget and budget space
7–Price elasticities: the revenue, the demand price, Total Revenue & cross price elasticity of demand
8-Monetary Theory
8.1–The currency
8.2-Functions of currency
8.3-Credit, bank. and currency policy
9-Economic Policy

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ISMAT.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
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resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
MANKIW, N.G. (2001) - Introdução à Economia. São Paulo: Ed.Campus.
MORCILLO, F.M. & Troster, R.L. (1994) - Introdução à Economia. São Paulo: Macgraw-Hill.
NEVES, J. L.C. (1992) - Introdução à Economia. Lisboa: Ed. Verbo.
SAMUELSON, P.A. and Northaus, W.D. (2005) – Macroeconomia. McGraw-Hill, 18ª Edição.
UCHA, I., (1995) - Introdução à Economia. Lisboa: Verbo.

Anexo IX - Direito do Trabalho e Segurança Social / Labour Law and Social Security

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Trabalho e Segurança Social / Labour Law and Social Security

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Cabrita Mendes

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Compreensão e aplicação de noções jurídicas básicas.
 Fomento da compreensão do direito do trabalho como ciência de interesse prático.
 Conhecimentos nas áreas de formação, desenvolvimento, compensações, benefícios e relações laborais.
 A segurança do trabalhador no âmbito social.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding and application of basic legal concepts.

 Promotion of the understanding of employment law as a science of practical interest.
 knowledge in the areas of training, development, compensation, benefits and labour relations.
 The safety of the worker in the social sphere.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Parte I – Relações individuais de trabalho
A remuneração
1) – Tipos de remuneração
2) – Determinação qualitativa e quantitativa da remuneração
A suspensão do contrato de trabalho
3) – A suspensão por culpa do trabalhador
4) – A suspensão por culpa do empregador
5) – Redução da laboração
A cessação do contrato de trabalho
6) – Caducidade, revogação, resolução e denúncia
7) – O processo disciplinar e as várias fases: inquérito, acusação, instrução, defesa, decisão e execução.
Parte II – As relações colectivas de trabalho
8) – As associações sindicais
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9) – As associações de empregadores
10) – As comissões de trabalhadores
11) – A negociação colectiva
Parte III – Direito da Segurança Social
12) – Objectivos
12.1) – Promover a melhoria dos níveis de protecção
12.2) – Proteger as pessoas carenciadas
13) – Princípios
14) – O sistema de acção social
14.1) – Sistema complementar
14.2) – Financiamento
14.3) – Organização
15) – A Protecção Social

6.2.1.4. Syllabus:
Part I - Individual employment relations

Remuneration
1) - Types of renumeration
2) - Qualitative and quantitative determination of remuneration

The suspension of the employment contract
3) - Suspension by the fault of the worker
4) - Suspension by the fault of the employer
5) – Labour reduction

The termination of the employment contract
6) - Expiry, revocation and complaint resolution
7) - The disciplinary process and the various phases: investigation, prosecution, education, advocacy, decision and
implementation.

Part II - The collective labour relations
8) - Trade unions
9) - An association of employers
10) - A committee of workers
11) - Collective bargaining

Part III - Social Security Law
12) - Objectives
12.1) - To improve levels of protection
12.2) - Protecting the poor
13) - Principles
14) - The social action system
14.1) – The complimentary system
14.2) - Financing
14.3) - Organization
15) - Social Protection

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.
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6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ISMAT.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology: Lectures, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the resolution of
problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development. Internet-based
learning (E-Based Learning), through Moodle.

Rating:
The assessment in this course is composed of at least two times of assessment (written and / or oral preparation and
presentation of individual and / or group) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT; available
in http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Constituição da República Portuguesa.
- Código do Trabalho e Legislação Complementar, 2010, Quid Iuris.
- MONTEIRO FERNANDES, António (2006), Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina.
- Código Civil, 2010, Almedina.
- Código da Segurança Social, 2007, Coimbra Editora
- APELLES J. B. Conceição (2001), Manuel Prático da Segurança Social, Editora Rei dos Livros.

Anexo IX - Sociologia do Trabalho e dos Processos de Gestão / Sociology of Work and Management Processes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia do Trabalho e dos Processos de Gestão / Sociology of Work and Management Processes

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António da Silva Mendes

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Atitude de abertura ao conhecimento científico;
 Evidência de consciência social e orientação ética;
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 Adaptabilidade a novos ambientes e contextos; Domínio e aplicação de História Económica; Aplicações
metodológicas de Sociologia.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Openness to scientific knowledge;

 Evidence of social awareness and ethical orientation;
 Adaptability to new environments and contexts; mastery and application of Economic History, Methodological

Applications of Sociology.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Da Sociedade Industrial
2- Da “Organização do Trabalho” às “Organizações de Trabalho”
2.1 - Evolução das Concepções sobre Trabalho
2.2 - Formas Sociais de Trabalho
2.3 - Sistemas Produtivos: Trabalho, Técnica e Organização
2.4 - Da Racionalização Taylorista à Abordagem Socio-Técnica
2.5 - Actores Sociais do Trabalho, Relações e Conflitos
3- A Aceleração da Mudança Social e os seus Impactes sobre o Trabalho e as Organizações de Trabalho
3.1- Sociedade Pós-Industrial, Sociedade do Lazer ou Sociedade de Informação?
3.2 - O “Não Trabalho” e as Novas Formas de Trabalho
3.3 - As “Novas Tecnologias”: Automação e Informatização
3.4 - O Processo de Inovação nas Organizações
3.5 - As Relações Interorganizacionais

6.2.1.4. Syllabus:
1 - The Industrial Society

2 – From the "Organization of work" to "Work Organizations"

2.1 - Evolution of Ideas about Work

2.2 -Social forms of Work

2.3 - Productive Systems: Work, Technology and Organization

2.4 – From the Taylorist rationalization to the Socio-Technical Approach

2.5 - Social Actors in Labour, Industrial Relations and Conflict

3 - The Acceleration of Social Change and its Impacts on Labour and Labour Organizations

3.1-Post-Industrial Society, Society of Information or Society of Leisure?

3.2 - "Not Working" and New Forms of Work

3.3 - The "New Technologies": Automation and Computerization

3.4 - The Process of Innovation in Organizations

3.5 - Interorganizational Relationships

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
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discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CARNEIRO, Roberto e al. (2000). Aprender e Trabalhar no Século XXI: tendências e desafios. Lisboa: DEGFP/MTS
CASTILLO, Juan José (org.) (1988). La automación y el futuro del trabajo. Madrid: Ministerio deTrabajo y Seguridad
Social Madrid.
ETTIGHOFFER, Denis (1999). A Empresa Virtual: ou os novos modelos de trabalho. Lisboa: Instituto Piaget.
FREIRE, João (1997). Variações sobre o Tema Trabalho. Porto: Edições Afrontamento
FREIRE, João (2002). Sociologia do Trabalho: Uma Introdução (2ª edição revista). Porto: Edições Afrontamento.
FRIEDMANN, G.; NAVILLE, P. (1973). Tratado de Sociologia do Trabalho. S. Paulo: Ed. Cultrix
KOVÁCS, I. e CASTILLO, J. (1998). Novos Modelos de Produção. Oeiras: Celta Editora
MÉDA, Dominique. (1999). O Trabalho: um valor em vias de extinção. Lisboa: Fim de Século
SCHNAPPER, Dominique. (1998). Contra o Fim do Trabalho. Lisboa: Terramar

Anexo IX - Comportamento Organizacional - Indíviduos e Grupos / Org. Behaviour - Individuals and Groups

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Comportamento Organizacional - Indíviduos e Grupos / Org. Behaviour - Individuals and Groups

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Damasceno Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Identificar as etapas fundamentais da evolução do pensamento organizacional.
 Dominar e saber expor os conceitos básicos do CO - indivíduo; grupo; organização.
 Identificar os principais conceitos do CO no Diagnóstico e Intervenção organizacionais.
 Proporcionar situações formativas que facilitem a aquisição das inerentes) para o desempenho das funções de

especialista de RH.
 Relacionamento Interpessoal;
 Iniciação ao domínio de Técnicas de Comunicação, Expressão e Impacto Pessoal;
 Orientação para a Auto-Análise Crítica;
 Liderança;
 Abertura ao Estímulo e à Inovação.
 Competência Interpessoal na Orientação para o Cliente;
 Comunicação e Influência Interpessoal;
 Coaching

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Identify the fundamental stages in the evolution of organizational thinking.

 Master and learn the basics of the CO – individual; group; organization.

 Identify key concepts for the CO in Organizational Diagnosis and Intervention.

 Provide formative situations which facilitate the acquisition inherent to the functions of the HR specialist.

 Interpersonal Relationship;

 Introduction to the field of Technical Communication, Expression and Personal Impact;

 Guidance for Self-Critical Analysis;

 Leadership;

 Open to Stimulus and Innovation;

 Interpersonal Competence in Customer Orientation;

 Communication and Interpersonal Influence;

 Coaching

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Natureza do Comportamento Organizacional
1.1 – Emergência e desenvolvimento do CO.
1.2 – Níveis epistemológicos de análise.
2. O Indivíduo
2.1 – Conceitos chave: Aptidões, personalidade e padrões comportamentais. Percepção, atribuição e aprendizagem.
2.2 – Introdução à Análise Transaccional.
2.3 – Motivação: Teorias de Conteúdo e de Processo; Teoria das necessidades de Maslow; Teoria Bifactorial de
Herzberg; Teoria da Equidade; Teoria da Expectância e Características da Tarefa.
2.4 – Implicações e aplicações das teorias motivacionais
2.5 – Satisfação no trabalho e atitudes face ao trabalho: instrumentos de medida da satisfação.
3. O Grupo
3.1 – Estruturas e processos de grupo. Kurt Lewin.
3.2 – Tomada de decisão.
3.3 – Liderança. Teorias. Exercícios práticos. A eficiência e a eficácia da liderança nas organizações.
4.1 – Estrutura e dinâmica das organizações. Introdução.
4.2 – Configurações Estruturais de Mintzberg. Introdução.

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

58 of 120 15-02-2011 14:09



6.2.1.4. Syllabus:
1. Nature of Organizational Behavior
1.1 - Emergence and development of the OC.
1.2 - Levels of epistemological analysis.

2. The Individual
2.1 - Key concepts, skills, personality and behavioral patterns. Perception, attribution and learning.
2.2 - Introduction to Transactional Analysis.
2.3 - Motivation: Theories of Content and Process, Maslow’s Theory of needs, Herzberg’s Bifactorial Theory, Equity
Theory, the Expectancy Theory and Characteristics of Task.
2.4 - Implications and applications of motivational theories
2.5 - Job satisfaction and attitudes to work: tools for measuring satisfaction.

3. The Group
3.1 - Structures and group processes. Kurt Lewin.
3.2 - Decision-making.
3.3 - Leadership. Theories. Practical exercises. The efficiency and effectiveness of leadership in organizations.

4.1 - Structure and dynamics of organizations. Introduction.
4.2 – Mintzberg’s Structural Configurations. Introduction.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
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com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CUNHA, M. P. e Outros (2004) – Manual de Comportamento Organizacional e Gestão. RH Editora. Lisboa.(Obra Base)
(*).
DEVILLARD, Olivier (2001) – A Dinâmica das Equipas. Bertrand Editora.
DULUC, Alain (2000) – Liderança e Confiança. Desenvolver o Capital Humano para Organizações Competitivas. Piaget.
Lisboa.
FERREIRA, J.M.; NEVES,J.; ABREU, P.N. e CAETANO, A. (2001) – Manual de Psicossociologia das Organizações.
Lisboa, McGraw-Hill. (*)
ISABEL CAMPOS e Luís Campos (1998) – Dicionário de Gestão e Negócios. Clássica Editora.
MINTZBERG, Henry (1995) – Estrutura e Dinâmica das Organizações. Lisboa, D. Quixote.
PARREIRA, Artur (1996) – Liderança: Tecnologia da Eficácia para o Desenvolvimento de Pessoas e Grupos. Edições
Universitárias Lusófonas. Série Cadernos. Lisboa.
REGO, Arménio (1999) – Comunicação nas Organizações. Edições Silabo.
REGO, A. e CUNHA, M. P. (2004) – Liderar. Publicações D. Quixote. Col. Economia e Empresa. Lisboa.

Anexo IX - Introdução ao Marketing - Opção 2 / Introduction to Marketing - Option 2

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Marketing - Opção 2 / Introduction to Marketing - Option 2

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tito Ferreira de Carvalho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
• Fornecer, a um nível introdutório, uma visão global da actividade comercial da empresa, com vista a familiarizar os
alunos com a problemática do Marketing nos dias de hoje.
• Articular a função comercial no âmbito da gestão global das empresas.
• Efectuar uma abordagem prática do Marketing, através de exemplos actuais de sucesso em empresas nacionais e
internacionais.
• Aproximar gestores comerciais e gestores de recursos humanos.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
• Provide at an introductory level, an overview of the company's commercial activity in order to familiarize students with
the problem of Marketing today.

• Articulate the commercial role in managing global businesses.

• Carry out a practical approach to marketing, through actual examples of successful national and international
companies.

• Bring together business managers and human resource managers.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Marketing: Conceitos base. Marketing e Recursos Humanos.
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2. O Plano de Marketing: Objectivos e características. Etapas de Desenvolvimento. Estudo empírico.
3. O Sistema de Informação de Marketing: Análise de mercado. O Marketing relacional.
4. A Política de Mercado: Segmentação do mercado. Mercado-alvo. Posicionamento. O mix de Marketing.
5. A Política do Produto: O mix do produto. A Marca: criação e importância. Tipos de marca. Estratégias de marca.
Gestão do Capital-Marca.
6. A Política de Preço: a determinação do preço. A importância dos custos, da estrutura dos mercados e da
elasticidade da procura na decisão sobre os preços. O preço no mix de Marketing.
7. A Política de Comunicação: O processo de Comunicação. O mix de Comunicação: Publicidade. Promoção. Relações
públicas. Abordagem dos conceitos de "Direct-Marketing", "e-Marketing", "Merchandising" e "Sponsoring".

6.2.1.4. Syllabus:
1. Marketing: Basic concept. Marketing and Human Resources.

2. The Marketing Plan: Objectives and characteristics. Stages of Development. Empirical study.

3. The Marketing Information System: Market Analysis. Direct Marketing.

4. The Common Market: Market segmentation. Target market. Positioning. The marketing mix.

5. The Politics of Product: The product mix. Brand: creation and importance. Tag types. Branding strategies. Capital
Brand Management.

6. The Price Policy: The determination of the price. The importance of costs, market structure and the elasticity of
demand in the decision on prices. The price in the mix of marketing.

7. The Politics of Communication: The process of communication. The mix of Communication: Advertising. Promotion.
Public relations. Addressing the concepts of "Direct Marketing", "e-Marketing", "Merchandising" and "Sponsoring".

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and later development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
KOTLER, PHILIP -Administração de Marketing, Prentice Hall, 10ª edição, São Paulo (2000).
LENDREVIE, J., LINDON, D., DIONÍSIO, P. e RODRIGUES, V. -Mercator - Teoria e Prática do Marketing, Publicações Dom
Quixote, 7ª ediçao .
PIRES, ANÍBAL -Marketing, Conceitos, Técnicas e Problemas de Gestão, Editorial Verbo, Lisboa (1991).
BROCHAND; B., LENDREVIE, J., RODRIGUES, J. e DIONÍSIO, P. - Publicitor, Publicações Dom Quixote, 1ª edição (1999).
PAUL, MALCOM - A Comunicação com sucesso, Editorial Presença (1993).
SERRA, E. e GONZALEZ, V - A Marca -avaliação e gestão estratégica, Editorial Verbo (1998).
Manual Prático de Marketing -Tracy Intemational, Exame, (1994)
Revistas nacionais de Marketing: "Marketeer", etc.

Anexo IX - Formação e Desenvolvimento / Training and Development

6.2.1.1. Unidade curricular:
Formação e Desenvolvimento / Training and Development

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ruben José de Almeida Martins Raposo

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Formação e desenvolvimento de competências.
 Gestão do conhecimento. Gestão de competências.
 Avaliação e reconhecimento dos colaboradores.
 Gestão de percursos profissionais.
 Orientação para resultados.
 Processos de comunicação interna.
 Gestão do capital humano.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Training and skills development.

 Knowledge Management. Management skills.
 Evaluation and recognition of employees.
 Career path management.
 Results Orientation.
 internal communication processes.
 management of human capital.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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1. A importância da formação profissional continua.
2. Ciclo de formação: planeamento, organização e controle.
3. Planeamento da formação: identificação de necessidades, estrutura do plano, orçamentação das actividades. .
4. A organização da formação: mobilização dos recursos, marketing da formação, acompanhamento dos programas.
5. Avaliação e controlo da formação.

6.2.1.4. Syllabus:
1. The importance of continuous professional training.
2. Cycle of training: planning, organization and control.
3. Planning of training: needs identification, structure of the plan, activities budget.
4. Organizing of training: resourcing, marketing training, monitoring of programs.
5. Assessment and control of the training.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and later development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assesment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge Ismat;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
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learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENTO, L.. (2005). Formação pragmática – Um novo olhar. Editora Pergaminho:Porto.
CEITIL, M.(2000). O Papel da Formação no desenvolvimento de novas competências, in Caetano e J. Vala (Orgs.)
Gestão de Recursos Humanos: Contextos, Processos e técnicas. R.H. Editores: Lisboa.
CRUZ, J.V.P.(1988). Formação profissional em Portugal: do Levantamento de necessidades à avaliação. Edições Sílabo:
Lisboa.
MEIGNANT, A. (1999). A Gestão da Formação. Publicações D. Quixote: Lisboa (1ª edição).
MOREIRA, P. (2006). Gestão de Pessoas, Tendências, Qualificações e Formação. IQF: Lisboa.
PEREIRA, Orlando. (2001), O Papel da Formação Autárquica no Desenvolvimento Local/Municipal, Carvalho e Simões:
Coimbra.
PEREIRA, Orlando, et all (2008), Estudo de Avaliação da Formação Desenvolvida pela Associação de Municípios do
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral entre 2002 e 2006, AMBAAL: Beja.
PERETTI, J. (1998).Os Recursos Humanos. Edições Sílabo: Lisboa.

Anexo IX - Informática de Gestão de Recursos Humanos / Computing in Human Resource Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática de Gestão de Recursos Humanos / Computing in Human Resource Management

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José de Sousa de Macedo de Sá Coutinho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Conhecimento das ferramentas informáticas utilizadas nas empresas, com aplicação na área da Gestão de RH.
- Conhecimento das problemáticas relacionadas com as características e segurança dos sistemas informáticos de
informação e de gestão.
- Conhecimento da legislação existente com aplicação na área da protecção de dados pessoais e programas de
computador.
- Capacidade de conceber e implementar soluções informáticas de apoio à gestão de RH, no âmbito do Office
Automation.
- Aplicação de operações de recolha e tratamento de dados.
- Proficiência na utilização de meios informáticos de utilização genérica e especifica para Recursos Humanos.
- Capacidade de utilização de Sistemas Integrados de Gestão de Recursos Humanos (recrutamento, desempenho,
competências, formação e carreiras) e Pessoal (vencimentos, processos, faltas, mapas e controlo de custos)

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Knowledge of the tools used in business, with application in the field of HR Management.

- Knowledge of issues related to the features and security of computer systems and information management.

- Knowledge of existing legislation with enforcement in the area of the protection of personal data and computer
programs.

- Ability to design and implement IT solutions in support of HR management within the Office Automation.

- Application of the cost of collecting and processing data.

- Proficiency in the use of computers for general use and specific to Human Resources.

- Ability to use Integrated Systems for Human Resource Management (recruitment, performance, skills, training and
careers) and Personnel (salaries, procedures, defaults, maps, and cost control)

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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- Breve abordagem à codificação da informação e conversão analógico-digital
- Questões inerentes à concepção, escolha e implementação
- Legislação
- Segurança dos Sistemas de Informação
- Sistema Integrado de Gestão Empresarial
- Componentes funcionais de um sistema informático
- Protocolos de Comunicação e Sistemas Operativos
- Utilização das ferramentas informáticas disponibilizadas pelo Office do Windows
- Word
- Excel: Manuseamento de ficheiros, formatação e configuração de páginas. Recolha e tratamento de dados:
ordenação; filtragem e validação. Aplicação de fórmulas e funções no tratamento de dados. Inserção de gráficos,
símbolos e figuras. Exercícios práticos com aplicação na área de gestão de RH.
- PowerPoint: Preparação de apresentações relacionadas com a Gestão de RH de uma empresa ou organização.
- Access: Criação de Bases de Dados Relacionais, para aplicação a funções da Gestão

6.2.1.4. Syllabus:
- Brief overview of the information encoding and analog to digital conversion

- Issues involved in designing, selecting and implementation

- Legislation

- Security of Information Systems

- Integrated Business Management

- Functional components of a computer system

- Communication Protocols and Operating Systems

- Using tools provided by Windows Office

- Word

- Excel: Handling files, formatting and configuration pages. Collection and processing of data: ordination; filtering and
validation. Applying formulas and functions in data processing. Placing graphics, symbols and figures. Practical
exercises with application in the area of HR management.

- PowerPoint: Preparation of presentations related to HR management of a company or organization.

- Access: Creation of Relational Database for application management functions of Management

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
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orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- FASCÍCULOS e outros documentos que serão entregues pelos docentes da disciplina.
- SOUSA, Sérgio e SOUSA, Maria José, Microsoft Office 2007 para todos nós, FCA.
- SOUSA, Sérgio, Soluções Informáticas na Gestão de Recursos Humanos, FCA.

Anexo IX - Saúde Segurança e Higiene no Trabalho / Health, Safety and hygiene at Work

6.2.1.1. Unidade curricular:
Saúde Segurança e Higiene no Trabalho / Health, Safety and hygiene at Work

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jaime António Sequeira Marques

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender os objectivos e estratégias da gestão da prevenção no contexto da organização interna da empresa;
Incrementar um sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho à escala da empresa;
Saber articular as intervenções dos diferentes actores, nomeadamente técnicos de segurança e higiene do trabalho,

médicos do trabalho, representantes dos trabalhadores e empregadores e organismos da rede de prevenção;
Avaliar os riscos para a segurança e saúde no trabalho, programando e implementando as adequadas medidas de

controlo;
Desenvolver estratégias de formação e informação que permitam integrar, a todos os níveis, a prevenção no conjunto

das actividades da empresa.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
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Understand the objectives and strategies of prevention management in the context of the internal organization of the
company;

 Improve the health and safety management system at work across the enterprise;

 Know how to articulate the activities of the different actors, including work safety and hygiene technicians,
occupational physicians, representatives of workers and employers and agencies from the prevention network;

 Assess risks to health and safety at work, scheduling and implementing appropriate control measures;

 Develop training and information strategies at all levels, which allow for the integration of prevention measures into
all the activities of the company.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A evolução das condições de trabalho
2. Organismos nacionais e internacionais relevantes na gestão da ssht
3. A abordagem da OIT: a convenção nº 155
4. A acção da união europeia:
5. Directiva -quadro: princípios nucleares
6. Estrutura do sistema nacional de prevenção de riscos profissionais. Regime jurídico da promoção da SST e o código
do trabalho
7. A gestão da prevenção na empresa
8. A organização dos serviços de SST
9. O planeamento da prevenção
10. O controlo de riscos
11. Auditoria do sistema de gestão
12. Registos do sistema
13. Saúde no trabalho
14. Segurança do trabalho
15. Higiene do trabalho
16. Ergonomia
17. Riscos psicossociais do trabalho

6.2.1.4. Syllabus:
1. The evolution of working conditions

2. Relevant national and international organizations in managing SST

3. The approach of the ILO: Convention No. 155

4. Action by the European Union:

5. Framework Directive: the core principles

6. Structure of national prevention of occupational risks. Legal status of the promotion of SST and the Labour Code

7. The management of prevention in the company

8. The organization of the SST

9. The prevention planning

10. Risk control

11. Audit Management System

12. Records system

13. Occupational health

14. Safety in the workplace

15. Hygiene in the workplace
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16. Ergonomics

17. Psychosocial work risk

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ISMAT.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
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BELLOVI, M. Et alt (2000). Seguridad en el trabajo. Madrid: INSHT.
CABRAL, F. (2009). Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho, Lisboa: VERLAG DASHOFER
FREITAS, l. (2003). Gestão da segurança e saúde no trabalho. Vol I e II, Lisboa: Edições universitárias lusófonas.
GONZALEZ GALLEGO, Santiago (1990).”La Ergonomie y el ordenador”.Barcelona: Marcombo S.A.
HEINRICH, H., Petersen, d., e Roos, N. (1980). Industrial accident prevention. London: McGraw Hill.
LAZARUS, R.S.;FOLKMAN,S.,(1984) ”Stress, Appraisal and Coping”, New York: Springer,
LIDA, Itiro (2000). Ergonomia – Projeto e Produção. S.Paulo:Editora Edgard Blücher Ltda
MACEDO, R. (1988). Manual de higiene do trabalho na indústria. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian

Anexo IX - Comportamento Organizacional - Estruturas e Processos / Org. Behavior - Structures and Process

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamento Organizacional - Estruturas e Processos / Org. Behavior - Structures and Process

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria de Jesus Vitorino Dionísio Alves Diniz

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Dominar teoricamente e saber utilizar os modelos explicativos dos comportamentos de conflito, negociação e poder,

bem como os factores estruturais e os processos individuais, grupais e organizacionais que os condicionam ;
Identificar os principais conceitos inerentes a esses mesmos fenómenos em contextos profissionais;

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Mastering the theory and know how to use current models of behavioral conflict, negotiation and power as well as the
structural factors and processes, individually, in groups and organizations that condition them;

 Identify key concepts related to these same phenomena in professional contexts;

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. O Processo de conflito e negociação
1.1 - O processo de conflito : fases e desenvolvimento;
1.2 - Conflito e relações intergrupais;
1.3 - Negociação : papéis, dinâmica e resultados;
1.4 - Gestão de conflitos.
2. O Poder e a Política
2.1 – Conceitos chave: Política, Poder e Liderança
2.2 – Abordagem política das Organizações
2.3 – Bases e fontes de poder
3. As Estruturas e Processos Organizacionais
3.1 – Estruturas e desenho organizacional.
3.2 – A estrutura e os seus efeitos na formalização dos comportamentos;
3.3 – Estruturas e teorias organizacionais: clássica, psicossocial e contingencial;
3.4 – Abordagens contingenciais:
- estratégia e estrutura
- dimensão e estrutura
- tecnologia e estrutura
- meio-ambiente e estrutura
4.Cultura Organizacional
4.1 – O valor da Cultura
4.2 – Os níveis de cultura existentes na organização.
4.3 – Mudança e Gestão pela Cultura
4.4 – O Modelo dos Valores Contrastantes

6.2.1.4. Syllabus:
1. The process of negotiation and conflict
1.1 - The process of conflict: phases and development;
1.2 - Conflict and intergroup relations;
1.3 - Negociations: roles, dynamics and outcomes;
1.4 - Conflict management.
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2. The Power and Politics
2.1 - Key Concepts: Politics, Power and Leadership
2.2 - Political Approach of Organizations
2.3 - Bases and sources of power

3. Organizational Structures and Processes
3.1 - Structures and organization design.
3.2 - The structure and its effects on the formalization of behavior;
3.3 - Structures and organizational theories: classical, psychosocial and contingency;
3.4 - Contingency Approaches:
- Strategy and structure
- Size and structure
- technology and structure
- environment and structure

4. Organizational Culture
4.1 - The Value of Culture
4.2 - Levels of culture in the organization.
4.3 - Changing the Culture and Management
4.4 - Model of competitive values

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
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com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CUNHA, M. P. et al., (2003) – Manual de Comportamento Organizacional e Gestão. Lisboa: RH Editora. (Obra Base)
FERREIRA, J.M., NEVES, J. Abreu, CAETANO, A., 2001, (1996) – Manual de Psicossociologia das Organizações. Lisboa:
McGraw-Hill. (Obra base)
JESUINO, J. C., (1992) – A Negociação. Estratégias e Tácticas. Lisboa: Texto Editora.
NEVES, J.G., (2000) – Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão dos Recursos Humanos. Lisboa: Editora
RH.
MINTZBERG, Henry, (1995) – Estrutura e Dinâmica das Organizações. Lisboa: D. Quixote. (Obra Base)
ROBBINS, S., (1996) – Organizational Behaviour. London: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
SCHEIN, Edgar, (1982) – Psicologia Organizacional. 3ª Ed.. Printice Hall do Brazil.
SCHEIN, Edgar, (1997) – Organizational Cultural and Leadership. 2th. London: Ed. Jossey-Bass Comp.
TEIXEIRA, Sebastião, 2005 (1999) – Gestão das Organizações. Lisboa: McGraw Hill.

Anexo IX - Gestão da Qualidade Opção 3 / Quality Management Option 3

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão da Qualidade Opção 3 / Quality Management Option 3

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António da Silva Mendes

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver nos alunos uma atitude transversal de qualidade conferindo-lhes competências no âmbito da metodologia
de certificação de sistemas de gestão da qualidade.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop in students a broad attitude to quality, giving them skills in the approach to certification of quality management
systems.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. O CONCEITO DE QUALIDADE E SUA EVOLUÇÃO
2. A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PORTUGAL E A GESTÃO DA QUALIDADE
3. SISTEMA PORTUGUÊS DA QUALIDADE
3.1. Os sub-sistemas do SPQ: Normalização, Metrologia e Qualificação
3.2. O papel do Instituto Português da Qualidade
4.ACREDITAÇÃO VS CERTIFICAÇÃO
5.AS NORMAS
6.MODELOS DE GESTÃO DA QUALIDADE
6.1. Modelo EFQM
6.2 Modelo ISO 9001:2000
7. A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGQ – ISO 9001:2000
7.1. Estrutura e Requisitos da ISO 9001:2000
7.2. O papel da gestão de topo (gestão estratégica)
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7.3. Análise de casos práticos
8. AUDITORIAS DE QUALIDADE
9. A FUNÇÃO DO GESTOR DA QUALIDADE
10. PRINCIPAIS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

6.2.1.4. Syllabus:
1. THE CONCEPT OF QUALITY AND ITS EVOLUTION
2. ADMINISTRATIVE MODERNIZATION IN PORTUGAL AND QUALITY MANAGEMENT
3. PORTUGUESE QUALITY SYSTEM
3.1. Sub-systems of the SPQ: Standardization, Metrology and Qualification
3.2. The role of the Portuguese Institute for Quality
4. ACREDITATION VS CERTIFICATION
5. STANDARDS
6. MODELS OF QUALITY MANAGEMENT
6.1. EFQM Model
6.2 Model ISO 9001:2000
7. IMPLEMENTATION OF A SQG - ISO 9001:2000
7.1. Structure and requirements of ISO 9001:2000
7.2. The role of top management (strategic management)
7.3. Analysis of case studies
8. QUALITY AUDITS
9. THE ROLE OF THE MANAGER OF QUALITY
10. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
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e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
António, N., e Teixeira, A., (2006).Gestão da Qualidade: De Deming ao Modelo da Excelência da EFGH. Sílabo

Baes, B., e Cooper, C., (2005). Qualidade Total de Recursos Humanos. Presença

Cruz, C. V., (1992). Qualidade uma filosofia de gestão. Texto Editora

Fey, R., e Gogue, S., (2005). Princípios da Gestão da Qualidade. Gulbenkian

Lopes, A., e Capricho. L., (2006). Manual de Gestão da Qualidade. Editora Recursos Humanos

Pires, A. R., (2005). Qualidade. Sílabo

Normas: ISO 9000:2000; ISO 9001:2000

Anexo IX - Estatística Aplicada às Ciências Sociais / Statistics Applied to Social Sciences

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística Aplicada às Ciências Sociais / Statistics Applied to Social Sciences

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Albertina da Conceição Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aplicação de técnicas de resolução de problemas científicos.
Técnicas de tomada de decisão.
Aplicação de operações de recolha e tratamento da informação em problemas de comportamento de trabalho.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Application of techniques for the solving of scientific problems.

 Decision-making techniques.
 Application of operations for the collecting and processing of information on behavioral problems at work.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I – Introdução
1. Considerações gerais
2. A importância da disciplina na Gestão de Recursos Humanos
II – A Estatística Descritiva aplicada às Ciências Sociais
1. Introdução às teorias de decisão Estatística
2. Apresentação dos dados-quadros e gráficos
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3. Distribuição de frequências de variáveis discretas e contínuas e sua representação gráfica
4. Medidas de tendência central: média, moda e mediana
5. Medidas de dispersão e de concentração
6. Medidas de assimetria e achatamento ou curtose
7. Associação entre duas variáveis: representação linear de correlação simples
III - Introdução à Teoria das Probabilidades e à Inferência Estatística
1- Aspectos gerais e conceptuais
2- A sua aplicação na análise dos fenómenos sociais

6.2.1.4. Syllabus:
I - Introduction
1. General considerations
2. The importance of discipline in Human Resource Management

II - Descriptive Statistics Applied to Social Sciences
1. Introduction to statistical decision theories
2. Presentation of data-tables and graphs
3. Frequency distribution of discrete and continuous variables and their graphical representation
4. Measures of central tendency: mean, median and mode
5. Measures of dispersion and concentration
6. Measures of asyemmtry and kurtosis or flatness
7. Association between two variables: linear representation of simple correlation

III - Introduction to the Theory of Probability and Statistical Inference
1 - Overview and conceptual
2 - Their application in the analysis of social phenomena

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

74 of 120 15-02-2011 14:09



6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
DENCKER, Ada de VIA, Sarah de (2002) Pesquisa Empírica em Ciências Humanas, 2 ed.,.S. Paulo: Editora Futura
FONSECA, Da Jairo Simon, MARTINS (1993), Alberto de Andrade, Curso de Estatística, S. Paulo: Editora Silas S.A.
GHIGLIONE, R. e MATALON, B.(1992), O Inquérito: teoria e prática, Oeiras: CeltaEditora
GUIMARÃES, R., CABRAL, J. (1984), Estatística, Lisboa: McGraw-Hill.
LIMA. Marinús P., (1987), O Inquérito Sociológico: problemas de metodologia, Lisboa: Editorial Presença, Lda.
MARCONI M. de A. e LAKATOS, E.M. (1990), Técnicas de Pesquisa Social, S.Paulo:Editora Atlas, S.A.
REIS, Elisabeth e al (1997), Estatística Aplicada, Lisboa: Edições Sílabo.
REIS, Elisabeth (2008), Estatística Descritiva, 7ª ed., Lisboa: Edições Sílabo
SIEGEL, Sidney (1975), Estatísticas Não-Paramétricas, São Paulo: McGraw-Hill.
VAIRINHOS, Valter M. (1995), Estatística, Lisboa: Universidade Aberta.

Anexo IX - Análise e Gestão de Competências / Skills management and analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise e Gestão de Competências / Skills management and analysis

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Damasceno Dias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Gestão de competências.
 Aplicação de modelos de gestão de recursos humanos.
 Formação, desenvolvimento e gestão do conhecimento.
 Análise do trabalho.
 Processos de avaliação e reconhecimento dos colaboradores.
 Gestão de percursos profissionais.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Management skills.

 Application of human resource management models.
 Training, development and knowledge management.
 Work analysis.
 assessment processes and recognition of employees.
 management of career paths.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Os novos paradigmas na Gestão de Recursos Humanos
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2. Introdução ao conceito de competências
3 .Metodologias de descrição e avaliação de competências
4. Desenvolvimento de uma metodologia integrada de Gestão de
Competências

6.2.1.4. Syllabus:
1. New paradigms in Human Resources Management
2. Introduction to the concept of skills
3. Methods of description and evaluation of skills
4. Development of an integrated approach to management
Skills

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").
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The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
SPENCER,L.M & SPENCER,S.M. (1993). Competence at Work. New York: John Wiley and Sons,Inc M.
CEITIL, M. (2004). Sociedade e Gestão de Competências. Lisboa: Ed. Sílabo
REGO, Arménio e CUNHA, Rita (2008). Comportamento Organizacional, Lisboa: Editora RH

Anexo IX - Gestão de Compensações e Benefícios / Compensation Management and Benefits

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Compensações e Benefícios / Compensation Management and Benefits

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Alexandre Rolim de Santa Rita e Mesquita

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender o papel da gestão de compensações de benefícios no contexto actual das organizações;
Conhecer as metodologias utilizadas no planeamento, execução e avaliação da gestão de compensações de

benefícios.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
 Understand the role of management compensation benefits in the context of the current system of organizations;
 Understand the methodologies used in the planning, implementation and evaluation of management compensation

benefits.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura dos sistemas de recompensas
1.1. Conceito e objectivos do sistema de recompensas
1.2. Pressupostos do sistema de recompensas
1.3. Estrutura do sistema de recompensas
2. Conceitos e diferenças entre as recompensas intrínsecas e as recompensas extrínsecas
3. O salário
3.1. Conceito e características do salário
3.2. O salário fixo
3.3. O salário variável
4. Programa de incentivos
4.1. As modalidades de incentivos
4.2. Desenho e implementação do programa de incentivos
5. Programa de benefícios
5.1. Classificação dos benefícios
5.2. Subsídio de alimentação
5.3. Complemento do subsídio de doença
5.4. Seguro de saúde
5.5. Seguro de vida
5.6. Plano de pensões
5.7. Benefícios flexíveis (estudo de casos)
5.8. Benefícios individualizados
6. Princípios do sistema de administração salarial
7. Construção de uma estrutura salarial
8. Avaliação do sistema de recompensas
8.1. Teste à eficácia do sistema
8.2. Indicadores do sistema

6.2.1.4. Syllabus:
1. The structure of reward systems
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1.1. Concept and objectives of the reward
1.2. Assumptions of the reward
1.3. The structure of the reward

2. Concepts and differences between intrinsic rewards and extrinsic rewards

3. Salary
3.1. Concept and characteristics of the wage
3.2. The fixed salary
3.3. The variable salary

4. Incentive Program
4.1. The modalities of incentives
4.2. Design and implementation of the incentive program

5. Program benefits
5.1. Classification of benefits
5.2. Meal allowance
5.3. Completion of sickness benefits
5.4. Health Insurance
5.5. Life insurance
5.6. Pension plan
5.7. Flexible benefits (case studies)
5.8. Benefits individualized

6. Principles of the system of salary administration

7. Construction of a salary structure

8. Evaluation of the reward
8.1. Test the effectiveness of the system
8.2. System Indicators

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

78 of 120 15-02-2011 14:09



The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BANCALEIRO, J. (2006) – Scorecard de Capital Humano, Lisboa: RH Editora
CÂMARA, P. B. (2000) – Os Sistemas de Recompensas e a Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Lisboa:
Publicações Dom Quixote
CHIAVENATO, I. (1999) – Gestão das Pessoas – O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações, Rio de
Janeiro: Editora Campus
COSTA, R. F. (2003) – Persona, Manual Prático de Gestão de Pessoas, Lisboa, Bertrand Editores
FARAH, F. (2004) – Ética na Gestão das Pessoas: Uma visão Prática, São Paulo: Edições Inteligentes
NASCIMENTO, L. P. (2001) – Administração de Cargos e Salários, São Paulo: Pioneira Thomson Learning
RIMSKY, TOLO M. (2005) – Adninistración de la Remuneración Total: Nuevos Sistemas de Pago al Personal, México:
McGraw-Hill,
SEIXO, J. M. (2009) – Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lisboa: Lidel

Anexo IX - Análise de Funções Selecção e Recrutamento / Analysis of Functions Selection and Recruitment

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Funções Selecção e Recrutamento / Analysis of Functions Selection and Recruitment

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Alexandre Rolim de Santa Rita e Mesquita

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:

Saber caracterizar os conceitos de função, posto de trabalho, categoria profissional, profissão e emprego.
Conhecer os diferentes processos e métodos para descrever, analisar e qualificar as funções
Saber identificar o papel do recrutamento e da selecção de pessoas no ciclo da Gestão de Recursos Humanos
Conhecer os diferentes processos, métodos e técnicas para recrutar pessoas

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to characterize the concepts of function, job, profession, occupation and employment.

 Understand different processes and methods to describe, analyze and classify the functions
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 Learn how to identify the role of recruitment and selection of people in the cycle of Human Resource Management

 Understand different processes, methods and techniques to recruit people

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A descrição, a análise e a qualificação de funções

 Os conceitos e os objectivos
 Os métodos de descrição de funções
 Os critérios de análise de funções
 Os métodos de qualificação de funções

2. O Recrutamento e a Selecção como subsistemas da Gestão Integrada de Recursos Humanos
3. O Recrutamento de Recursos Humanos
3.1 Como sistema de alimentação dos efectivos da Empresa
3.2 O processo de Recrutamento tradicional
3.2.1 As Fontes de Recrutamento
3.2.2 Os tipos de recrutamento: interno, externo e misto
3.3 O Executive Search e o Head-Hunting
4. A Selecção e Técnicas de Análise dos Candidatos
4.1 O processo de Selecção
4.2 A análise Curricular
4.3 Os testes de aptidão, de personalidade e de conhecimentos
4.4 As novas técnicas de selecção
4.5 A entrevista de selecção
4.6 O relatório de avaliação psicológica dos candidatos
4.7 A escolha do(s) candidato(s) a admitir

6.2.1.4. Syllabus:
1. The description, analysis and classification of functions

 The concepts and objectives
 The methods of job description
 The criteria function analysis
 The methods of classification of functions

2. The Recruitment and Selection as subsystems of the Integrated Management of Human Resources

3. Human Resource Recruitment
3.1 As a supply system to the employees of the Company
3.2 The traditional recruitment process
3.2.1 Sources of Recruitment
3.2.2 The types of recruitment: internal, external and mixed
3.3 The Executive Search and Head-Hunting

4. The Selection and Analysis Techniques Candidates
4.1 The Selection Process
4.2 Analysis Course
4.3 Aptitude tests, personality and knowledge
4.4 The new selection techniques
4.5 The selection interview
4.6 The report of psychological evaluation of candidates
4.7 The choice (s) of Applicant (s) to admit

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
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of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CAETANO, António e VALA, Jorge (orgs.) (2000). Gestão de Recursos Humanos: contexto, processos e técnicas.
Lisboa: Editora RH.
CHIAVENATO, I. (2005). Gerenciando com as Pessoas – Transformando o executivo em um excelente gestor de
pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora e Editora Campus, Colecção Chiavenato Management.
CHIAVENATO, I. (2004). Recursos Humanos - O capital humano das organizações. São Paulo: Editora Atlas.
CHIAVENATO, I. (1999). Gestão de Pessoas – O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Editora Campus.
PERETTI, J-M . (2001). Recursos Humanos. Lisboa: Edições Sílabo, Colecção Sílabo Gestão.
PINHO, R. (2001). Head-Hunter – Caça-cabeças ou Gestor de Carreiras?. Cascais: Editora Pergaminho, Colecção
Empresa Inteligente

Anexo IX - Finanças Empresariais - Opção 4 / Corporate Finance - Option 4

6.2.1.1. Unidade curricular:
Finanças Empresariais - Opção 4 / Corporate Finance - Option 4
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Maia Nobre

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se proporcionar aos discentes, um conhecimento genérico sobre os principais temas das finanças
empresariais partindo dos conceitos contabilísticos de base, passando por noções de análise financeira e terminando
com conceitos de custo de capital e análise de projectos de investimento.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
It is intended to give students general knowledge about the main themes of business finance starting with the basic
concepts in accounting, through financial analysis concepts and ending with the concepts of cost analysis and capital
investment projects.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos Fundamentais da Contabilidade
1.1. As Demonstrações Financeiras
1.2. A Técnica Contabilística
1.3. Compras e Vendas, Rendimentos e Gastos
1.4. Acréscimos e Diferimentos
1.5. Depreciações, Provisões e Perdas por Imparidade
2. A Análise Financeira
2.1. Rácios e Indicadores
2.2. O Equilibrio Financeiro
2.3. Análise do Risco
3. O Custo do Capital
3.1. O Custo Médio Ponderado do Capital
3.2. O CAPM – Modelo de Custo do Capital Próprio
4. Noções de Análise de Projectos de Investimento
4.1. O Valor Temporal do Dinheiro
4.2. VAL, TIR e Payback

6.2.1.4. Syllabus:
1. Fundamental Concepts of Accounting
1.1. The Financial Statements
1.2. The Technical Accounting
1.3. Purchases and Sales, Income and Expense
1.4. Accruals and Deferrals
1.5. Depreciation, Provisions and Impairment Losses

2. Financial Analysis
2.1. Ratios and Indicators
2.2. The Financial Balance
2.3. Risk Analysis

3. The Cost of Capital
3.1. The Weighted Average Cost of Capital
3.2. The CAPM - Model Cost of Equity

4. Understanding the Analysis of Investment Projects
4.1. The Time Value of Money
4.2. NPV, IRR and Payback

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

82 of 120 15-02-2011 14:09



The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
• RODRIGUES, João (2009), Sistema de Normalização Contabilística Explicado. Lisboa. Porto Editora

• COSTA, Carlos e ALVES, Gabriel (2005), Contabilidade Financeira. Lisboa. Publisher Team

• MOTA, António Gomes e CUSTÓDIO, Cláudia (2007), Finanças da Empresa. Booknomics.

• NEVES, João C. (2007), Análise Financeira – Técnicas Fundamentais. Lisboa. Texto Editores.

• MENEZES, H. Caldeira. (1995), Princípios de Gestão Financeira. Lisboa. Editorial Presença.

• ESPERANÇA, José Paulo e MATIAS, Fernanda (2005), Finanças Empresariais. Lisboa. Dom Quixote.
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Anexo IX - Planeamento Estratégico de Recursos Humanos / Strategic Planning for Human Resources

6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Estratégico de Recursos Humanos / Strategic Planning for Human Resources

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Idília Gonçalo Lopes Lourenço de Jesus Ramos

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender e contribuir para o desenho da estratégia de uma organização
Compreender a necessidade de articular as políticas de gestão de recursos humanos com a estratégia da

organização.
Saber desenhar uma estratégia de Recursos Humanos alinhada com a estratégia da organização
Conhecimento dos processos de planeamento dos recursos humanos e da sua especificidade
Saber definir e negociar percursos profissionais
Saber analisar mercados de trabalho

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand and contribute to the design of the strategy of an organization

 Understand the need to articulate the policies of human resource management with the organization's strategy.
 Learn to draw a human resources strategy aligned with organizational strategy
 Knowledge of planning processes for human resources and their specificity
 Knowing how to define and negotiate career paths
 Know how to analyze labour markets

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Conceito e Desenvolvimento do Planeamento estratégico de uma organização
1.1. Análise estratégica
1.2. Formulação da Estratégia – Pensamento Vs Planeamento
2. Factores influenciadores e integração da estratégia da organização na gestão de recursos humanos
2.1. Visão, Missão, Valores e Objectivos
2.2. Cultura da organização
2.3. Plano Estratégico da Organização
2.4. Análise do Ambiente Interno e Externo
2.5. Definição de Estratégias Alternativas
2.6. Selecção e implementação
2.7. Avaliação e controlo
3. Os sistemas de gestão, avaliação, desenvolvimento e desvinculação do capital humano no seguimento da estratégia
da organização
3.1. Gestão de Competências
3.2. Gestão de Desempenho
3.3. Gestão de Carreiras e Identificação de Colaboradores de Elevado Desempenho
3.4. Planos de Sucessão
3.5. Outplacement

6.2.1.4. Syllabus:
1. Concept Development and Strategic Planning of an organization
1.1. Strategic Analysis
1.2. Strategy Formulation - Thought Vs Planning

2. Factors that influence integration and the organization's strategy on human resource management
2.1. Vision, Mission, Values and Goals
2.2. Organization culture
2.3. Organization's Strategic Plan
2.4. Analysis of Internal and External Environment
2.5. Definition of Alternative Strategies
2.6. Selection and implementation
2.7. Assessment and monitoring

3. Management systems, evaluation, development and untying of human capital following the strategy of the
organization
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3.1. Management Skills
3.2. Performance Management
3.3. Career Management and Identification of High Performance Employees
3.4. Succession Plans
3.5. Outplacement

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
CÂMARA, Pedro B. et al (2007). Novo Humanator – Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Dom Quixote.
BILHIM, João Abreu de Faria (2006). Gestão Estratégica de Recursos Humanos, 2ª edição. Lisboa: Instituto Superior de
Ciências Sociais e Politicas.
CARDOSO, L. (1999). Gestão Estratégica das Organizações. Ao Encontro do Terceiro Milénio. Lisboa: Verbo.
FINURAS P. (1999). Gestão Internacional e Recursos Humanos. Lisboa: Sílabo.
FREIRE, Adriano (2002). Estratégia – Sucesso em Portugal. Lisboa. Verbo.
LOPES DOS SANTOS, F. (1992). Excelência Estratégica. Métodos para a Mudança. Lisboa: CIFAG.
LOPES DOS SANTOS, F. (1993). Estratégia e Competitividade. Lisboa: Quarta Vaga.
MICHAELIS, E., HANDFIELDD-JONES e AXELROD, B. (2002). A Guerra pelo Talento. S. Paulo: Campus.
ROLDÃO, V.S.(2002). Planeamento e Programação das Operações, na Indústria e nos Serviços. Lisboa: Monitor.
STRATEGOR (1993). Política Global da Empresa. Lisboa: D. Quixote.

Anexo IX - Gestão do Desempenho e do Potencial / Performance Management and Potential

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão do Desempenho e do Potencial / Performance Management and Potential

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António da Silva Mendes

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Aplicação de operações de recolha e tratamento de informação
 Auto análise critica
 Capacidade de utilização dos instrumentos de análise de desempenho e de reconhecimentos do potencial dos

colaboradores
 Orientação para resultados
 Avaliação e reconhecimentos de colaboradores
 Gestão de Competências
 Avaliação da importância do sistema de gestão de desempenho para eficácia organizacional

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Applying to collecting and processing information

 Self critical analysis

 Ability to use analysis tools for performance and recognition of the potential of employees

 Results Orientation

 Evaluation and recognition of employees

 Management Skills

 Evaluation of the importance of system performance management for organizational effectiveness

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A Gestão de Desempenho - Enquadramento geral
2. A ética na Avaliação de Desempenho: Avaliações de Desempenho sólidas e eficazes
3. Instrumentos e fontes de Análise de Desempenho
4. Concepção e aplicação de um sistema de Gestão de Desempenho
5. As tecnologias de informação e a Gestão de Desempenho

6.2.1.4. Syllabus:
1. Performance Management - General Framework
2. Ethics in Performance Evaluation: Strong and effective Performance Evaluations
3. Instruments and Performance Analysis Supplies
4. Design and implementation of a Performance Management System
5. Information technology and Performance Management
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Fernandes Neves (1996). Avaliação de desempenho para Gestores. Lisboa.: MacGraw-Hill .
CAETANO, António (1997). Avaliação de desempenho - Metáforas, Conceitos e Práticas. . Lisboa: Ed. R.H..
DAVY, D. Mackenzie (1992). Métodos de avaliação de desempenho -técnicas para melhor conhecer o seu interlocutor.
Lisboa.: Ed. Presença.
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FERREIRA, J. M. C., NEVES, J. & Caetano, A. (2000). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa:
McGraw-Hill.
MEYER, P. J., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research and application. CA. Sage.
Thousand Oaks.
NEELY, Andy (2002). A avaliação de desempenho nas empresas. Lisboa: Ed. Caminho.
CUNHA, M., Rego Oina, CAMPOS e CUNHA A., CARDOSO, R., C. (2003). Manual de comportamento organizacional e
Gestão. Lisboa: Ed. R. H.
VALA, J.& MONTEIRO, M.B. (Coords.) (2000). (4º ed.) Psicologia social. Lisboa: F.C. Gulbenkien.
WALTING, Brian (2000). A avaliação de recursos humanos. Lisboa: Ed. Livros e Revistas.

Anexo IX - Socio - Economia Política da União Europeia / Socio-Economic Politics of the European Union

6.2.1.1. Unidade curricular:
Socio - Economia Política da União Europeia / Socio-Economic Politics of the European Union

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Demonstração de cultura geral
 Adaptabilidade a novos ambientes e contextos
 Consciência social e orientação ética
 Abertura à inovação
 Adaptação a meios sociais e culturais diversos
 Gestão das diversidades socioculturais

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Demonstration of general culture

 Adaptability to new environments and contexts
 social awareness and ethical orientation
 Openness to innovation
 Adapting to different societies and cultures
 Management of socio-cultural diversity

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A Europa: Mitos e Realidades
1.1. A Europa como Continente e a definição do espaço europeu
1.2. As origens da ideia de uma Europa Unida
1.3. A I Guerra Mundial e as suas consequências
1.4. A perspectiva da União Pan-Europeia e o projecto Briand
1.5 As causas e consequências da II Guerra Mundial
1.6. A Europa do pós-guerra
2.Reconstrução da Europa: Tentativas de Cooperação
3. A Integração Europeia: As Comunidades Europeias
3.1. O Plano Schuman
3.2. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
3.3. A Comunidade Europeia de Defesa
3.4. A Comunidade Económica Europeia e a Comunidade de Energia Atómica
3.5 Os alargamentos
4. O sistema institucional da União Europeia
5. A Ordem Jurídica da União Europeia
6. O ordenamento económico da União Europeia
7. A União Económica e Monetária (UEM)
7.1. A União Económica
7.1.1. Princípios fundamentais
7.1.2. As Políticas Comuns
7.2. A União Monetária
7.3 A Europa e o Mundo

6.2.1.4. Syllabus:
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1. Europe: Myths and Realities
1.1. Europe as a continent and the establishment of the European space
1.2. The origins of the idea of a United Europe
1.3. The First World War and its consequences
1.4. The prospect of the Pan European Union and the Briand project
1.5 The causes and consequences of World War II
1.6. The post-war Europe

2. European reconstruction: Attempts at Cooperation

3. The European Integration: The European Communities
3.1. The Schuman Plan
3.2. The European Coal and Steel
3.3. The European Defence Community
3.4. The European Economic Community and the Community of Atomic Energy
3.5 Flares

4. The European Union's institutional system

5. The European Union Legal Order

6. The European Union's economic planning

7. The Economic and Monetary Union (EMU)
7.1. The Economic Union
7.1.1. Fundamental principles
7.1.2. Common Policies
7.2. Monetary Union
7.3 Europe and the World

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
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available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALVES, Rui (2009) – A Europa no Pós-Euro. Desafios e Respostas. Lisboa: Vida Económica.
CAMPOS, João, CAMPOS, João Luís (2010). Manual de Direito Europeu – O sistema institucional, a ordem jurídica e o
ordenamento económico da União Europeia. 6.ª edição. Coimbra: Coimbra Editora.
COSTA, Carla G. (2004). Economia e Política da Construção Europeia. Os desafios do Processo de Integração. Lisboa:
Ed. Terramar.
DREYFUS, F.-G., MARX, Roland e POIDEVIN, Raymond (1996). História Geral da Europa, de 1789 aos nossos dias. Vol.
3. Lisboa: Publicações Europa-América.
DUROSELLE, J.-B. (1990). História da Europa. Lisboa: Círculo dos Leitores – Publicações D. Quixote.
HEN, Christian, LÉONARD, Jacques (2002). O essencial sobre a União Europeia. Lisboa: Ed. Bizâncio.
JUDT, Tony (2006) – Pós-Guerra. História da Europa desde 1945. Lisboa: Edições 70 Lda.
KISSINGER, Henry (1996) – Diplomacia. Lisboa: Gradiva.

Anexo IX - Mudança e Desenvolvimento Organizacional / Organizational Change and Development

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mudança e Desenvolvimento Organizacional / Organizational Change and Development

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria de Jesus Vitorino Dionísio Alves Diniz

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Visa a preparação dos alunos para o contexto prático e operacional quer de um Gestor de Recursos Humanos, quer de
um Técnico especializado em Consultoria de Recursos Humanos.
Deverão conseguir identificar, desenvolver e gerir situações diversas no âmbito do dia a dia de uma Empresa, relativas
aos recursos humanos, bem como a utilização dos vários instrumentos inerentes à função.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Aims to prepare students for the practical and operational role of either a Human Resources Manager, or a technical
specialist in Human Resources Consulting.

They should be able to identify, develop and manage different situations relating to human resources in the everyday
life of a company, as well as the use of various instruments connected to the role.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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• Caracterização da Empresa
• Levantamento do quadro de pessoal, identificação dos problemas e das necessidades de pessoal e elaboração do
organograma.
• Mudança organizacional e as alterações na forma de organização do trabalho.
• Processos de mudança e implicações em novas competências.
• As escolas de análise da mudança organizacional.
• Identificar os principais factores que levam as pessoas a resistir à mudança
• Abordagem do desenvolvimento organizacional e da pesquisa-acção. do trabalho, o inquérito com devolução de
resultados e a reengenharia organizacional.
• O “stress” organizacional como resultado da interacção entre o indivíduo e a mudança organizacional.
• Gestão de emoções e mudança organizacional.
• Ética organizacional e responsabilidade social
• Formação e mudança organizacional.
• Criação do Manual de Acolhimento, Integração e Procedimentos.

6.2.1.4. Syllabus:
• Characterization of the Company
• Survey of staff, identification of problems and development needs of staff and the organization chart.
• Organizational change and changes in the way of organizing work.
• Processes of change and implications for new skills.
• The schools of analysis of organizational change.
• Identify key factors that lead people to resist change
• Approach of organization development and action research. work, with the return of the survey results and
organizational reengineering.
• The stress as a result of organizational interaction between the individual and organizational change.
• Managing emotions and organizational change.
• Organizational ethics and social responsibility
• Training and organizational change.
• Creation of the Manual on Reception, Integration and Procedures.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
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presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CAETANO, António e VALA, Jorge (orgs.), 2007, (2000). Gestão de Recursos Humanos – Contextos e Técnicas. Lisboa:
Editora RH.
CAMARA da, Pedro B., GUERRA, Paulo Balreira, RODRIGUES, J.Vicente, (2007). Novo Humanator, Recursos Humanos
e Sucesso Empresarial. Lisboa: Dom Quixote.
FERREIRA, J.M., NEVES, J. Abreu, CAETANO, A., 2001,(1996). Manual de Psicossociologia das Organizações. Lisboa:
McGraw-Hill.
MARQUES, C.A. & CUNHA, M.P. (1996). Comportamento Organizacional e Gestão de Empresas. Lisboa: D. Quixote.
ROBINS, S. (1996). Organizational Behavior. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
VALA, J., MONTEIRO, M.B., LIMA L. & CAETANO, A., (1994). Psicologia Social das organizações. Lisboa: Celta Editora.

Anexo IX - Avaliação da Personalidade - Opção 5 / Personality Assessment - Option 5

6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação da Personalidade - Opção 5 / Personality Assessment - Option 5

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Marina Alexandre Diogo Carvallho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Metodologias de avaliação da personalidade.
Observação, entrevistas e questionários.
Aquisição de competências para a tomada de decisão tendo em conta a avaliação da personalidade.
Questões éticas na avaliação da personalidade.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Methodologies for assessing personality.

Observation, interviews and questionnaires.

Acquisition of skills for decision making with regard to personality assessment.

Ethical issues in personality assessment.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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História e fundamentos da avaliação da personalidade
Objectivos, conceitos e definições.
Avaliação qualitativa da personalidade:
Observação
Entrevistas não estruturadas
Técnicas projectivas e temáticas
Avaliação quantitativa da personalidade
Entrevistas estruturadas
Inventários
Vantagens e desvantagens da avaliação qualitativa e quantitativa
Questões éticas na avaliação da personalidade

6.2.1.4. Syllabus:
History and the foundations of personality assessment

Objectives, concepts and definitions.

Qualitative assessment of personality:
Observation
Unstructured interviews
Projective techniques and themes

Quantitative assessment of personality
Structured interviews
Inventories
Advantages and disadvantages of the qualitative and quantitative assessment

Ethical issues in personality assessment

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:
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The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Aiken, L. R. (1999). Personality assessment: Methods and practices: Seattle: Hogrefe &. Huber.
Bernaud, J. (2000). Métodos de Avaliação da Personalidade. Colecção Psicológica de Bolso – Climepsi.
Beutler, L.& Groth-Marnat, G. (2003). Integrative assessment of adult personality. New York: Guilford Press.
Cardoso, A. (2005). Recrutamento & Selecção de Pessoal. Lisboa: Lidel.
Clark-Carter, D. (2004). Quantitative psychological research: A student's handbook (2nd ed.). Philadelphia, PA:
Psychology Press.
Davidoff, L. (2001). Introdução à Psicologia. São Paulo: Pearson Makron Books.
Hansenne, M. (2004). Psicologia da Personalidade. Climepsi.
Neves, J., Garrido, M. & Simões, E. (2006). Manual de Competências Pessoais, Interpessoais e Instrumentais – Teoria e
Prática. Edições Sílabo.
Ribeiro, J. (1999). Investigação e Avaliação em Psicologia e Saúde. Lisboa: Climepsi.

Anexo IX - Informática de Gestão de Recursos Humanos II - Opção 6 / Inf. Man.e Res.Management II - Option 6

6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática de Gestão de Recursos Humanos II - Opção 6 / Inf. Man.e Res.Management II - Option 6

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Adquirir competências no software de gestão de Recursos Humanos PHC
Adquirir competências no software de tratamento de dados SPSS

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Acquiring skills in the management of Human Resources software PHC
Acquire skills in data processing software SPSS

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.PHC
a.Recursos Humanos
i.Gestão da Formação
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ii.Anexos em formato electrónico
b.Pessoal
i.Análise de absentismo
ii.Gestão de férias
iii.Gestão de despesas dos funcionários
iv.Balanço Social
v.Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
c.Supervisão
i.Gestão de Utilizadores
ii.Acessos
2.Manual do PHC

6.2.1.4. Syllabus:
1.PHC
a. Human Resources
i. Management Training
ii. Annexes in electronic format
b. Staff
i. Analysis of absenteeism
ii. Holiday Management
iii. Management of staff expenses
iv. Social Balance
v. Health, Safety and Hygiene at Work
c. Supervision
i. User management
ii. Accesses
2. PHC Manual

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Manual do PHC
Documentação distribuída pelo docente

Anexo IX - Relações Laborais / Industrial Relations

6.2.1.1. Unidade curricular:
Relações Laborais / Industrial Relations

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Virgílio Miguel Rodrigues Machado

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão da evolução e das principais características do sistema de relações laborais actualmente existente em
Portugal. O impacto de legislação Europeia no desenvolvimento das relações laborais em Portugal. Desenvolvimento
de competências de comunicação, gestão de conflitos e negociação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand the evolution and main characteristics of the industrial relations system currently in use in Portugal. The
impact of European legislation in the development of industrial relations in Portugal. Development of communication
skills, conflict management and negotiation.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. A Contratação Colectiva
3. As Instituições presentes nas das Relações Laborais
4. Os Instrumentos de Regulamentação Colectiva
5. Conflito coletivo de trabalho

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction
2. Collective Contracting
3. The institutions present in Labour Relations
4. The instruments of collective
5. Collective labour conflict

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
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Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CAETANO, António e VALA, Jorge (orgs.) - Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: Editora RH, Lda, 3ª edição, 2007
COSTA, Hermes Augusto, ARAÚJO, Pedro – As vozes do trabalho nas Multinacionais, o impacto dos Conselhos de
Empresa Europeus em Portugal. Coimbra: Editora Almedina, 2009
DORNELAS, António – As relações industriais em Portugal. É possível mudar? É possível não mudar?. In “ Sociedade e
Trabalho”. Lisboa: MTS,2000
DORNELAS, António – Labour markets, regulation and social convergence with EU patterns: the case of Portugal.
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Estoril: 7th European Congress of the IIRA, 2004
MONTEIRO FERNANDES, António – A convenção colectiva de trabalho segundo o Código do Trabalho, Estudos em
Homenagem ao Prof. Manuel Alonso Olea. Coimbra: Almedina, 2003
NASCIMENTO RODRIGUES, H. – A Inevitabilidade do Diálogo Social. Coimbra: Editora Almedina, 2003
SALAMON, Michael – Industrial Relations- Theory and Practice. Great Britain Prentice Hall, 1992

Anexo IX - Gestão Administrativa do Pessoal / Administrative Staff Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Administrativa do Pessoal / Administrative Staff Management

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tito Ferreira de Carvalho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
 Organizar o Trabalho
 Recolher, Tratar e Processar Informações e Utilizar os Indicadores de Gestão
 Domínio da Operacionalização do Direito do Trabalho na Gestão dos Contratos
 Gestão Previsional de RH
 Gerir o Sistema de Remunerações e Benefícios

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
 Organize Work
 Collect, Treat and Process Information and use Management Indicators
 Master Operationalisation of Labour Law in Contract Management
 HR Management Estimates
 Managing Compensation and Benefits Systems

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 - A Função Administrativa
Objectivos, Organização e Particularidade
A Informação
2 - Métodos de Organização e Simplificação do Trabalho
- Função, categoria profissional e tarefa
- Quantificação e avaliação do trabalho
- Suportes de informação e princípios de análise
3 - Gestão Previsional de Recursos Humanos
- Plano Pressupostos e Orçamento
- Controlo
4 - O Processo de Recrutamento e Selecção
5 - O Controlo da Prestação de Trabalho
- Suportes, processos e regimes de trabalho
6 - O Processamento de Salários
- Políticas Salariais e Fiscalidade do Trabalho
- “Out-puts” do Processamento e Sistema de Informação de Gestão
7 - O Procedimento Disciplinar
8 - Gestão de Contratos – Políticas e Quadro Legal
9 – Registos e Suportes Obrigatórios
- Conteúdos e Finalidades
10 – Tableau de Bord, Auditoria e Balanço Social

6.2.1.4. Syllabus:
1 - The Administrative Role
Objectives, Organization and Particularity
The Information

2 - Methods of Organization and Work Simplification
- Function, job and task
- Quantification and evaluation of work
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- media information and analysis principles

3 - Human Resource Management Estimates
- Assumption Plan and Budget
- Control

4 - The Process of Recruitment and Selection

5 - The Control of the provision of Labour
- Brackets, processes and working arrangements

6 - Payroll Processing
- Wage Policies and Labour Taxation
- "Out-puts" Processing and Information System Management

7 - The Disciplinary Procedure

8 - Contract Management - Policy and Legal Framework

9 - Records and Obligatory Support
- Content and Aims

10 - Tableau de Board, Audit and Social Balance

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
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problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
MOURA, E. (2004). Manual de Gestão de Pessoas. Lisboa: Edições Sílabo
OLIVEIRA, Djalma (2002). Sistemas de Organização e Métodos. Editora Atlas.
RASCÃO, José (2001). Sistemas de Informação para as Organizações. Lisboa: Ed.Sílabo

Anexo IX - Seminário de Projecto - Estágio / Project Seminar - Internship

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Projecto - Estágio / Project Seminar - Internship

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Realização de tarefas profissionais em contexto real de trabalho
2. Revisão e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na área disciplinar em que o estágio se insere
3. Aplicações metodológicas da área disciplinar em que o estágio se insere
4. Competência de escrita científica e de elaboração de relatórios profissionais.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Carrying out professional tasks in a real workplace
2. Review and deepening of knowledge in disciplines in the area of the internship
3. Methodological applications in the internship subject area
4. Competency in the area of scientific writing and the development of professional reports.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos dependem dos estágios a realizar pelos estudantes.

6.2.1.4. Syllabus:
The course contents depend on the internships undertaken by students

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
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objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Revisão da bibliografia fundamental das disciplinas da área científica em que o estágio se insere.

Anexo IX - Princípios de Gestão de Recursos Humanos / Principles of Human Resource Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios de Gestão de Recursos Humanos / Principles of Human Resource Management

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Alexandre Rolim de Santa Rita e Mesquita

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecimento das correntes teóricas e modelos explicativos em gestão de recursos humanos;
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Capacidade de integração da função Recursos Humanos no conjunto das funções organizacionais;
Adaptabilidade a diversos contextos organizacionais.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge of current theoretical and explanatory models in human resource management;
Integration capacity of the Human Resources function in the set of organizational functions;
Adaptability to various organizational contexts.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.A função dos Recursos Humanos
2.Conceito, objectivos e evolução.
3.Principais correntes teóricas com impacto na função dos Recursos Humanos: Taylorismo; escola das relações
humanas; teoria geral dos sistemas; a corrente sócio-técnica; abordagem contingencial; as teorias do capital humano;
a gestão do conhecimento.
4.Estruturas e processos da função de Recursos Humanos.
5.A função dos recursos humanos como prestadora de serviços (marketing interno).
6.A função dos recursos humanos como parceiro estratégico.
7.Políticas de recursos humanos:
8.A relação entre as políticas da empresa e os recursos humanos; as políticas de emprego e de recursos humanos.
9.As políticas de recursos humanos e o seu impacte na vida das organizações.
10.Perspectivas de evolução função: novos papéis, novas competências.

6.2.1.4. Syllabus:
1. The role of Human Resource Management
2. Concept, objectives and progress.
3. Principal theoretical trends impacting the human resources area: Taylorism, school of human resources, general
systems theory, the socio-technical current, the contingency approach, theories of human capital, knowledge
management.
4. Structures and processes of Human Resources.
5. The role of human resources as a service provider (internal marketing).
6. The role of human resources as a strategic partner.
7. The Politics of human resources:
8. The relationship between the company's policies and human resources, employment policies and human resources.
9. Human resources policies and their impact on organizational life.
10. Perspectives on function of evolution: New roles, new competencies.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program contents, in terms of a generic context and latter development, point to the achievement of defined
objectives, as there is a structural connection between them. It is assumed therefore that the exposure and sequential
discussion of the syllabus will lead to a proper understanding of their programmatic objectives. The different moments
of previewed assessments, as well as the diversity of methodologies adopted, allow for a steady consistency between
the course content and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
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Teaching methodology: theoretical classes, using the lecture method. Lectures and practical classes, based on the
resolution of problems / cases. Tutorials, self-monitoring activities and personal and professional development.
Internet-based learning (E-Based Learning), through Moodle.

Assessment:

The assessment on this course is composed of at least two assessments (written and / or oral tests, preparation and
presentation of individual and / or group work) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge ISMAT;
available on http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods - learning values, the development of communication skills (written and oral) and the
organization and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based
learning").

The acquisition of skills related to the objectives to be reached is achieved through a continuous process, based on
qualitative criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy,
class participation, the development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group
work, written and oral presentation and through the development of projects).

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CAETANO, António e VALA, Jorge (orgs.) (2000). Gestão de Recursos Humanos. Contextos, processos e técnicas.
Recursos Humanos. Lisboa.
PERETTI, J-M. (1998). Recursos Humanos (2ª Edição). Lisboa: Edições Silabo.
CAMARA, P.B., Guerra, P.B. & Rodrigues, J.V. (1997). Humanator. Recursos Humanos e Sucesso Empresarial.
Publicações D. Quixote.
CHIAVENATO, Idalberto (2001). Gestão de Pessoas. S.Paulo: S.Paulo Elcevier-Campos..

Perguntas 6.2.2. a 6.2.3.

6.2.2. Procedimentos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
Os procedimentos definidos para a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos são a) adequação
entre as unidades curriculares e os respectivos conteúdos em função da avaliação conjunta dos mesmos que é
realizada pela direcção do departamento e/ou direcção do ciclo de estudos no início de cada semestre lectivo após
submissão dos conteúdos por parte da equipa docente de cada UC; e b) monitorização permanente da articulação
entre unidades e conteúdos realizada através da verificação dos sumários disponibilizados em formato electrónico aos
serviços competentes da IES através da plataforma digital de gestão académica da IES.

6.2.2. Procedures for ensuring the coordination between the curricular units and their contents.
The procedures established for coordination between the modules and their contents are a) a complement between the
courses and their contents according to the evaluation of the same which is held by the department and / or direction of
the unit in the early part of each semester after submission of the content by the teaching staff of each curricular area
and b) constant monitoring of the relationship between content and units which includes the examination of the
summaries available in electronic form to the competent services of the IES through the digital platform of academic
management of IES.

6.2.3. Acções de divulgação dos objectivos das unidades curriculares entre os docentes e os estudantes.
Os objectivos das unidades curriculares são divulgados entre os docentes e os estudantes através da ampla circulação
dos respectivos programas em suporte papel (em reunião geral de docentes do cursos e nas primeiras aulas de cada
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unidade curricular), bem como através da plataforma de b-learning da instituição (moodle), no guia de ects labels. São
ainda disponibilizados nos serviços académicos da instituição. Estes objectivos são também discutidos com docentes
e discentes nas reuniões semestrais de docentes do ciclo de estudo.

6.2.3. Actions taken to communicate the objectives of each curricular unit to the academic staff and students.
The objectives of the course units are distributed among faculty and students through the wide circulation of their
programs on paper (in general meeting of teachers of the courses and within the first class of each course) and
through the b-learning platform the institution (moodle) and in the guide to ECTS labels. Still available in the
institution's academic services. These objectives are also discussed with teachers and students in the semmestral
meetings of teachers of the course.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos das unidades curriculares.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.3.1. Teaching methodologies and didactics adaptation to the objectives of the curricular units.
The teaching - learning methods value the development of communication skills (written and oral) and the organization
and management of teamwork through active learning methodologies based on problems (“problem-based learning ").

The acquisition of skills related to the objectives are achieved through a continuous process, based on qualitative
criteria (related to the critical demonstration of acquired knowledge, initiative, responsibility and autonomy, class
participation, parallel development activities and self-evaluation) and quantitative (individual and group work, written
and oral presentation, and through the development of projects).

6.3.2. Verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS.
Em conformidade com o Decreto-Lei nº. 42/2005 de 22 de Fevereiro, Artigos 4º e Artigo 5º, este ciclo de estudos
organizou o seu ano lectivo em 40 semanas, concedendo neste período, 60 ECTS, trinta ECTS em cada semestre,
constituído cada um destes por 20 semanas. Este ciclo faz equivaler cada unidade de ECTS a um total de carga horária
de 25 horas. Para verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS,
procede-se ao questionamento directo dos discentes sobre a matéria em inquérito pedagógico semestral relativo a
cada unidade curricular; verifica-se o volume de tráfego por unidade curricular na plataforma dedicada de b-learning;
procede-se de forma qualitativa à análise do tópico nas reuniões regulares de docentes; finalmente, e em linha com a
legislação em vigor, é verificada a adequação entre as horas de contacto, as horas de estudo e trabalho, horas de
avaliação, bem como os ECTS de cada componente.

6.3.2. Verification that the average study time required is the estimated in ECTS.
Under Decree-Law 42/2005 of 22 September, Article 4 and Article 5, this study cycle has organized its academic year in
40 weeks, awarding 60 ECTS in this period, thirty ECTS in each semester, which comprise 20 weeks each. In this study
cycle each ECTS is equivalent to 25 hours of total work hours. In order to ascertain that the average necessary study
time corresponds to the time estimated in ECTS, a direct survey of the students’ opinion is conducted, in the form of a
pedagogic questionnaire on each curricular unit; the traffic flow on the dedicated b-learning platform is monitored; a
quantitative analysis of the topic is carried out in regular teachers’ meetings; and finally, in keeping with legislation in
force, the suitability of contact hours, study hours and work hours, and evaluation hours, as well as each component’s
ECTS is verified.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade
curricular.

Independentemente das metodologias de ensino-aprendizagem especificamente utilizadas em cada uma das unidades
curriculares, em função dos objectivos e competências específicas a adquirir, procura-se que os métodos de avaliação
utilizados em cada unidade curricular garantam a adequação (a) da correspondência entre os conteúdos
programáticos que são transmitidos e a informação que se pretende que os estudantes tenham assimilado, (b) do
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âmbito e profundidade dessa informação, através, por exemplo, da demonstração de competências reflexivas, (c) do
esforço e carga de trabalho desenvolvidos pelo aluno e (d) da actualização dos resultados da aprendizagem ou
competências avaliadas.

6.3.3. Means to ensure that the students learning evaluation is adequate to the curricular unit's objectives.
Regardless of the teaching-learning methodologies specifically used in accordance with the objectives and acquisition
of specific skills in each of the units, the assessment methods used in each course seek to ensure the adequacy of (a)
the correspondence between content programming that is transmitted and the information intended for students to
have assimilated, (b) the scope and depth of information by, for example, demonstration of reflective skills, (c) the effort
and workload developed by the student and (d) the updating of learning outcomes or assessed skills.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
As metodologias de ensino que são utilizadas neste ciclo de estudos em ordem ao favorecimento da participação dos
estudantes em actividades de iniciação à investigação, são metodologias de trabalho grupal que integram momentos
de apresentação pública dos trabalhos; metodologias de discussão participada que introduzem os alunos às técnicas
da discussão em grupo e da entrevista qualitativa e metodologias de heurística de texto que introduzem os alunos à
complexa tarefa da escrita e interpretação de textos e informação científica.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The teaching methodologies that are used in this course of study in order to facilitate the participation of students in
research activities are methods of group work that offer moments of public presentation of works; participatory
methodologies that introduce students to the techniques of group discussion and qualitative interview and text
heuristic methodologies that introduce students to the complex task of writing and interpreting texts and scientific
information.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2007/08 2008/09 2009/10

N.º diplomados / No. of graduates 6 16 22

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 3 14 22

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 2 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

 12 32 44

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
A taxa média de aprovação ronda os 90%; a taxa de reprovações situa-se nos 5%, relativamente ao ano lectivo de
2009-201. O diferencial corresponde a desistências e anulações de matrícula. As reprovações distribuem-se de forma
mais ou menos homogénea por todas as unidades curriculares, havendo contudo algumas que registam taxas de
reprovação mais significativas, como: Sociologia do Trabalho e dos Processos de Gestão, com 23%; Noções Básicas
de Economia, Gestão da Qualidade e Introdução ao Pensamento Contemporâneo, todas com 14%.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas and related curricular units.
The average approval rate is around 90%; disapproval rate stands at 5% for the academic year 2009-2010. The difference
corresponds to withdrawals and registration cancellations. The failures are more or less homogeneously distributed
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over all units, however there are some that are more significant, such as Sociology of Work and Process Management,
with 23%; Basic understanding of Economics, Management Quality and Introduction to Contemporary Thought, all at
14%.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

Produção semestral de relatório entregue ao responsável pelo ciclo de estudos para avaliação de resultados e
definição de propostas de melhoria de conteúdos programáticos e métodos de avaliação; Definição de unidades
curriculares extra-curriculares (ex. matemática 0) de frequência optativa, disponibilizadas aos alunos nas áreas onde se
verifica menor sucesso; Incentivo aos docentes para reforço de utilização de TIC e aumento do índice de produção de
materiais didácticos para suporte ensino;

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
- production of a report each semester, handed to the person in charge of the study cycle for results evaluation and
definition of proposals to improve syllabi and assessment methods; definition of extracurricular units (e.g. maths 0), of
optional attendance, made available to the students in areas where the success rate is lower; incentive programme to
foster lecturers to emphasise the use of ICTs and increase the production of learning materials as teaching aids.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

62.5

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

37.5

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

100

 200

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade.

7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade /
Research Center(s) in the area of the study cycle in which the academic staff develops research activities.

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification (FCT)

IES / Institution
Observações /
Observations

UIE - Unidade de Investigação em
Economia

Ainda não avaliado
COFAC - Cooperativa de Formação e
Acção Cultural

CIEO Muito Bom Universidade do Algarve

CEPCA Bom
COFAC - Cooperativa de Formação e
Acção Cultural

Pergunta 7.2.2. a 7.2.5

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.

2

7.2.3. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
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A mensuração do impacto real de actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico de uma sociedade ou de um País é uma tarefa de elevada complexidade. O impacto das actividades
desenvolvidas no passado por este ciclo de estudos deve ser verificado no contexto mais amplo da Instituição em que
ele se enquadra, e por sua vez no contexto do projecto educativo em que esta se integra. Se considerarmos este
referencial, esse impacto é muito assinalável e verificável em função da relevância desse projecto educativo na
valorização e desenvolvimento económico não só de Portugal, mas em particular da região do Algarve, onde se situa a
Instituição, assim contribuindo para um desígnio que obviamente em muito ultrapassa os objectivos a que em situação
normal pode ambicionar um ciclo de estudos no nosso país.

7.2.3. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Measuring the actual impact of scientific, technological and artistic activities to enhance and economically develop a
society or a country is a highly complex task. The impact of the activities developed in the past by this study cycle must
be considered in the wider context of the HEI in which it is taught, as well as in the context of the broader educational
project it is a part of. If we take this framework into account, this impact is quite considerable and can be established by
the relevance of this educational project to the enhancement and economic development not only of Portugal but in
particular of the region where the HEI is located, as well as all Portuguese-speaking countries. In this way, it
contributes to a goal which clearly goes well beyond the objectives which, in an average situation, any study cycle can
aim to achieve in our country.

7.2.4. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

O ISMAT, no âmbito do ciclo de estudos em Gestão de Recursos Humanos, mantém parcerias com instituições e
entidades situadas na região Algarve (câmara municipais, empresas de hotelaria, IPSS, etc.), com vista ao
desenvolvimento de trabalhos acádémicos. Actividades extra-curriculares são desenvolvidas em parceira com a
Universidade Lusófona. Existe um projecto de capacitação de Rh em curso com a área local da Portugal Telecom SA

7.2.4. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

ISMAT, in the course of study in Human Resource Management, has partnerships with institutions and entities located
in the Algarve region (local councils, hospitality businesses, IPSS, etc.) for the development of academic works. Extra-
curricular activities are developed in partnership with Lusophone University.

Portugal Telecom Ltd

7.2.5. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O serviço responsável na instituição pela monitorização destas actividades utiliza os dados resultantes desse projecto
para a elaboração de recomendações aos órgãos de gestão académica relativamente às áreas de maior potencial ou
necessidade de investimento; publicitação e divulgação das actividades da instituição em meios de comunicação
externos e internos como por exemplo o portal noticioso LOC (http://loc.grupolusofona.pt); produção de relatório a ser
entregue serviços de recursos humanos e órgãos de gestão académica para efeitos de avaliação de performance de
docentes e investigadores; definição anual de plano estratégico de promoção de actividades de I&D

7.2.5. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The institution’s service in charge of monitoring these activities uses the data resulting from that project to prepare the
recommendations to the bodies of academic management regarding the areas of higher potential or need for
investment; dissemination and communication of the institution’s activities in external and internal media, such as the
news portal LOC (http://loc.grupolusofona.pt); preparation of a report to be handed to the Human Resources
department and bodies of academic management for the purpose of assessing teachers’ and researchers’
performance; annual definition of a strategic plan to foster R&D activities.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada.

O 1º Ciclo em Gestão de Recursos Humanos está integrado no Departamento de Economia e Gestão do ISMAT, o qual
engloba um conjunto diversificado de actividades, muitas delas de suporte à actividade deste Ciclo de Estudos.
Este Departamento, formalmente constituído desde Abril de 2010, engloba, para além das actividades de formação
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graduada, actividades de formação contínua, actividades de investigação e avaliação.
Neste âmbito, foi desenvolvido um conjunto alargado de acções de formação avançada, criadas com base numa
avaliação das necessidades sentidas pelos docentes e pelos discentes, que visa o desenvolvimento de actividades de
formação ao longo da vida, em diversas áreas da Gestão de Recursos Humanos. Organizaram-se seminários,
conferências, workshops e outras actividades afins. Promoveram-se publicações da especialidade.
Foi proposta a criação de uma Pós-graduação na área dos Recursos Humanos, que está em fase de apreciação no
Grupo Lusófona.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The 1st Cycle in Human Resources Management is integrated into the Department of Economics and Management at
ISMAT, which encompasses a diverse set of activities, many of them in support of the activity of this cycle of studies.

This Department, formally established since April 2010, comprises, in addition to graduate training activities,
continuous training activities and activities in research and evaluation.

In this context, we developed a comprehensive set of advanced training, created based on an assessment of the needs
felt by teachers and by students, which aims to develop training activities throughout life in various areas of Human
Resource Management. Seminars, conferences, workshops and other related activities are organized. Industry
publications are promoted.

The establishment of a Post-graduation in Human Resources has been proposed, which is under examination by the
Lusophone Group.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística.

Sendo o único curso de Gestão de Recursos Humanos existente na região Algarve, o ciclo de estudos tem contribuído
sobremaneira para a formação superior nesta área do conhecimento / actividade, através da formação de diplomados,
que se integram na vida activa. As actividades de formação e extensão educativa realizadas (cursos, workshops,
conferências, publicações) contribuem para a acção cultural.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

As the only course in Human Resource Management in the Algarve region, the cycle of studies has greatly contributed
to the higher education in this area of knowledge / activity through the formation of graduates who are integrated into
working life. The extension and educational training activities conducted (courses, workshops, conferences,
publications) contribute to the cultural action.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.

O conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, este ciclo de estudos e o ensino ministrado,
está adequado à natureza dos diferentes público-alvo a que se destina, bem como às exigências legais e normativas em
vigor. Assim, é garantida a disponibilização no sítio internet da instituição e na sua plataforma de b-learning de toda a
informação base sobre a instituição e o ciclo de estudos, nomeadamente informações relativas a corpo docente,
discente, planos de estudo e conteúdos programáticos, bem como informações relativas ao processo de ensino. A
disponibilização destas informações em formato electrónico ocorre no contexto do projecto Campus virtuais da
instituição (POSC_42/3.12/D/LVT), da publicação anual do relatório de concretização do processo de Bolonha e da
política geral de gestão da qualidade da Instituição. Complementarmente, é ainda garantida a disponibilização pública
desta informação em formato impresso.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.

The contents of the information disseminated to the outside regarding the institution, this study cycle and its teaching,
is suitable to the nature of the different target audiences they are intended for, as well as the legal and regulatory
requirements in force. Thus, all basic information on the institution and the study cycle, namely the teaching staff,
study plans and syllabi, as well as information regarding the teaching process, is made available on the Institution’s
website and on its b-learning platform. Making this information available in an electronic format takes place in the
context of the virtual campuses of the institution (POSC_42/3.12/D/LVT), of the annual publication of the performance
report on the Bologna Process, and the general quality management policy of the HEI. At the same time, this
information is also made publicly available in paper format.
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7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 5

Percentagem de alunos em programas internacionais / Percentage of students in international programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0

 5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Missão e Objectivos

8.1.1. Pontos fortes
Formação básica em Gestão de Recursos Humanos fornecida por especialistas com grande experiência profissional
nas matérias leccionadas. Único 1º Ciclo nesta área de formação no Algarve. Ligação estreita com o mundo
empresarial regional e com as autarquias locais. Dimensão reduzida, numa lógica de ‘small is beautiful’, que permite
economia de meios e flexibilidade organizacional.

8.1.1. Strengths
Basic Training in Human Resource Management provided by experts with vast experience in the subjects taught. This is
the only 1st cycle in this area of training in the Algarve. Close liaison with the regional business world and local
authorities. Small in size, in a logic of 'small is beautiful', which allows for a saving of resources and organizational
flexibility.

8.1.2. Pontos fracos
Juventude da instituição, ainda em fase de crescimento. Corpo docente jovem, ainda em formação. Pequena / média
dimensão, que dificulta criação de sinergias em determinados contextos. Escassez de investigação significativa a nível
regional. Mercado de emprego nesta área de especialização ainda relativamente limitado no Algarve.

8.1.2. Weaknesses
Youth of the institution, even in the growth phase. Young teaching faculty, still in formation. Small / medium in
dimension, which hinders the creation of synergies in certain contexts. Significant shortage of research at regional
level. Employment market in this area of expertise is still relatively limited in the Algarve.

8.1.3. Oportunidades
Ligação às entidades reguladoras da profissão (AGRH). Alargamento da oferta formativa. Reforço da componente
investigativa. Captação de novos públicos (+ 23 anos, pós-graduações). Carência de especialistas com formação
superior a nível regional. Interacção com o meio económico e social. Reforço dos mecanismos de auto-avaliação.

8.1.3. Opportunities
Link to regulators of the profession (AGRH). Amplification of the training offer. Strengthening of the investigative
component. Attracting new audiences (+ 23 years postgraduate). Lack of specialists with higher education at regional
level. Interaction with economic and social development. Strengthening of mechanisms of self-evaluation.

8.1.4. Constrangimentos
Conjuntura económica actual. Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros culturais. Ausência de
financiamento / apoio público. Falta de horizontes de pequenos e médios empresários locais relativamente à
importância da GRH. Discriminação face ao ensino particular e cooperativo.

8.1.4. Threats
Current economic situation. Peripheral location of the Algarve, relative to major cultural centres. Lack of funding /
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public support. Lack of horizons of small and medium local businesses about the importance of HRM. Discrimination
against private and cooperative education.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
•Existência de um serviço central responsável pela gestão da qualidade – gabinete de gestão da qualidade, a nível da
entidade instituidora;
• Compromisso da liderança da instituição com uma cultura de qualidade e orientação estratégica da instituição para a
mesma;
•A estrutura organizacional para a qualidade é representativa das componentes académica, científica, administrativa e
de gestão;
•A definição de mecanismos de garantia de qualidade conta com o envolvimento dos principais interessados nos
processos em cuja qualidade interessa investir (alunos, docente e restantes stakeholders da instituição)
•Equipa responsável pela implementação dos mecanismos de qualidade com qualificações, competências e motivação
adequada à prossecução dos objectivos
•Experiência no uso dos instrumentos e ferramentas de recolha e tratamento da informação
•Existência de sistema de informação dedicado

8.2.1. Strengths
• Existence of a central service responsible for quality management – Quality Management Office;
• The institution’s leadership commitment with a quality culture, and the institution’s strategic orientation to it;
• The Organizational Structure for Quality is representative of the academic, scientific, administrative and management
components;
• The definition of mechanisms for quality assurance relies on the involvement the main interested parties in the
processes in the quality of which it is important to invest (students, lecturers and other stakeholders of the institution);
• Team responsible for implementing the quality mechanisms with qualifications, competencies and motivation that fits
the objectives to be achieved;
• Experience in the use of instruments and tools to gather and process information
• Existence of dedicated information system.

8.2.2. Pontos fracos
•Quantidade de informação, decorrente da dimensão da instituição e da complexidade dos parâmetros de análise
utilizados
•A insuficiente descrição/formalização de alguns dos mecanismos e instrumentos utilizados na gestão dos processos
de garantia de qualidade;
•Excessiva orientação do sistema de garantia de qualidade a modelos burocratizantes impostos do exterior;
•Baixa maturação do sistema interno de qualidade em função da sua relativa juventude.

8.2.2. Weaknesses
• Amount of information derived from the institutions’ dimension and the complexity of used analysis parameters;
• Insufficient description/formalization of some mechanisms and tools used for managing quality assurance processes;
• Excessive orientation of the quality assurance system towards bureaucracy-heavy models imposed from outside;
• Weak maturation of the internal quality system as a result of its relative youthfulness.

8.2.3. Oportunidades
* Adequação do sistema interno de gestão da qualidade da IES aos principais referenciais nacionais e europeus;
* Acesso a boas práticas e outros instrumentos importantes na melhoria contínua de qualidade na IES;
* Oportunidade para reflexão e aprendizagem;
* Certificação de acordo com norma ISO 9001:2008 de serviços administrativos;
* Reforço da cultura de qualidade da instituição com melhoria de circuitos de diálogo e intervenção entre envolvidos.

8.2.3. Opportunities
• Conformity of the HEE’s internal system for quality management to the main national and European reference
frameworks;
• Access to good practices and other important instruments for continuous quality improvement at the HEE;
• Opportunity for reflection and learning;
• Certification according to the ISO 9001:2008 norm of administrative services;
• Reinforcement of the institution’s quality culture with improved dialogue flows and intervention among those involved.
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8.2.4. Constrangimentos
* O tempo dispendido, as exigências dos mecanismos de avaliação interna e externa para todos os envolvidos no
processo, bem como o risco de demasiada “burocratização” dos processos podem, paradoxalmente, constituir-se
como um entrave à focalização no objectivo pretendido – a garantia de qualidade;
* Alteração aos indicadores de avaliação de qualidade por parte de entidades externas

8.2.4. Threats
• The time spent, the requirements of the internal and external assessment mechanisms for all those involved in the
process, as well as the risk of making the processes “over-bureaucratic” may paradoxically become an obstacle to
focusing on the desired objective – quality assurance;
• Changes in quality assessment indicators by the external entities.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
Foram efectuados avultados investimentos materiais, em matéria de instalações e de equipamentos, que levaram a que
as condições melhorassem muito significativamente.
A parceria com a Direcção de Relações Internacionais, Estágios, Emprego e Empreendedorismo, da Universidade
Lusófona, proporcionou a abertura ao mercado nacional. Todos os alunos estagiários / finalistas entram numa bolsa de
nacional empresas com protocolos com a Lusófona.

8.3.1. Strengths
Huge investments were made in materials, in terms of facilities and equipment, in order to allow conditions to improve
dramatically.

The partnership with the Directorate of International Relations, Internships, Career and Entrepreneurship, the
Lusophone University, provided an opening to the domestic market. All intern students/ finalists enter into a national
company grant with companies who have protocols with the Lusophone University.

8.3.2. Pontos fracos
Escassez de recursos bibliográficos, em particular no que respeita ao acesso às bases de dados científicas online.
Dificuldade em aceitar estágios fora da zona de residência, nomeadamente por razões ligadas à sua actividade
profissional. Poucas parcerias inter-universitárias.

8.3.2. Weaknesses
Shortage of library resources, in particular with regard to access to online scientific databases.
Difficulty accepting internships outside the area of residence, in particular for reasons relating to their professional
activities. Few inter-university partnerships.

8.3.3. Oportunidades
Estabelecimento de uma política de parcerias com o objectivo de facilitar os apoios à formação e inserção na vida
activa. Celebração de protocolos de mobilidade nacional e internacional dirigida a discentes e docentes.
Celebração de protocolos com entidades locais (Câmaras municipais, cadeias de hotéis, empresas locais, etc.).
Reforço da biblioteca.

8.3.3. Opportunities
Establishment of a partnership policy with the aim of facilitating training support and integration into working life.
Celebration of protocols of national and international mobility aimed at students and teachers.

Signing of agreements with local authorities (municipal councils, hotel chains, local businesses, etc.).. Strengthening
the library.

8.3.4. Constrangimentos
Custos elevados de equipamentos e materiais.
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Concentração da actividade económica no sector do turismo.

8.3.4. Threats
High cost of equipment and materials.
Concentration of economic activity in the tourism sector.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
Corpo docente jovem e motivado. Corpo docente que combina prática profissional com experiência académica. Corpo
docente com projectos de pós-graduação em curso. Proximidade aos estudantes. Fluxos de comunicação rápidos e
eficientes.

8.4.1. Strengths
Young and motivated teaching faculty. Teaching faculty that combines professional practice with academic experience.
Teachers with postgraduate projects in progress. Proximity to students. Communication flows fast and efficiently.

8.4.2. Pontos fracos
Baixa produção científica, em particular no que respeita a publicações com peer-review. Dificuldade em recrutar
localmente docentes doutorados nesta área de especialidade. Articulação entre unidades curriculares da mesma área.

8.4.2. Weaknesses
Low scientific production, particularly with regard to peer-review publications. Difficulty in locally recruiting doctorate
teachers in this area of expertise. Articulation between courses in the same area.

8.4.3. Oportunidades
Constituição de um corpo docente altamente especializado, pela conclusão das investigações de doutoramento a
serem realizadas por docentes em exercício de funções. Incentivo à investigação e publicação. Reforço da articulação
horizontal e vertical no seio do corpo docente.

8.4.3. Opportunities
Establishment of a highly specialized teaching faculty, through the completion of doctoral research to be conducted by
teachers on duty. Encouraging research and publication. Strengthening of horizontal and vertical articulation within the
faculty.

8.4.4. Constrangimentos
Dificuldades de adaptação por parte de alguns docentes aos novos paradigmas decorrentes de Bolonha.
Tempo dedicado pelos docentes ao exercício da actividade docente.

8.4.4. Threats
Adapting difficulties by some teachers due to the new paradigms of Bologna.
Time spent by the faculty on the business of teaching.

8.5. Estudantes

8.5.1. Pontos fortes
Motivação para o desempenho, trabalho em equipa e participação em actividades científicas paralelas (eventos
científicos). Baixo número de reclamações. Ambiente escolar amigável.

8.5.1. Strengths
Motivation for performance, teamwork and participation in parallel scientific activities (scientific events). Low number of
complaints. Friendly school environment.

8.5.2. Pontos fracos
Moderada atractividade do ciclo de estudos. Compreensão dos princípios subjacentes ao paradigma de Bolonha.
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Genérica acumulação com actividades laborais (curso é nocturno). Escassa mobilidade internacional.

8.5.2. Weaknesses
Moderate attractiveness of the course. Understanding of the principles underlying the paradigm of Bologna. Generic
accumulation with work activities (course is nocturnal). Scant international mobility.

8.5.3. Oportunidades
Possibilidades de valorização profissional para estudantes-trabalhadores. Interacção escola-meio. Aumento de
atractividade do curso. Incentivo a programas de mobilidade.

8.5.3. Opportunities
Possibilities for professional development for student-workers. Middle school environment. Increased attractiveness of
the course. Encouraging mobility programs.

8.5.4. Constrangimentos
A maior parte dos estudantes trabalha, pelo que o tempo de estudo é mais limitado. O regime pós-laboral implica uma
motivação suplementar e um esforço acrescido. Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros
culturais.

8.5.4. Threats
Most students work, so study time is more limited. The after-work scheme involves extra motivation and a greater effort.
Peripheral location in the Algarve, to major cultural centres.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
Grande proximidade entre os alunos e professores.
Turmas relativamente pequenas.

8.6.1. Strengths
Close proximity between students and teachers.
Classes are relatively small.

8.6.2. Pontos fracos
Tendência dos estudantes para basearem a sua preparação na acumulação da informação, em detrimento da
aprendizagem reflexiva e do questionamento crítico.

8.6.2. Weaknesses
Tendency of students to base their preparations on the accumulation of information, rather than reflective learning and
critical inquiry.

8.6.3. Oportunidades
Abertura metodológica proporcionada pelo Processo de Bolonha, que apela à valorização das competências e das
capacidades, revelou-se uma oportunidade no curso de Gestão de Recursos Humanos.

8.6.3. Opportunities
Opening methodology provided by the Bologna Process, which calls for the enhancement of skills and capabilities,
proved to be an opportunity on the course of Human Resource Management.

8.6.4. Constrangimentos
Regime pós-laboral dificulta (sem impedir) a adopção de metodologias mais activas. Desempenho de estudantes-
trabalhadores sob maior pressão. Necessidade de esforço acrescido da parte de docentes, no sentido de gerar
interacções de ensino-aprendizagem

8.6.4. Threats

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

113 of 120 15-02-2011 14:09



After working hours makes it difficult (without preventing) the adoption of more active methodologies. Performance of
student workers under greater pressure. Need for increased effort on the part of teachers, in order to generate the
teaching-learning interactions

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
Fraco índice de abandono / retenção. Bons resultados académicos, indício de adequação de processos / métodos de
ensino. Output de diplomados.

8.7.1. Strengths
Lower rate of dropout / retention. Good academic results, an indication of adequacy of processes / methods of
teaching. Output of graduates.

8.7.2. Pontos fracos
Apesar de rápida integração no mercado de trabalho por parte de diplomados, alguma dificuldade em termos de
mobilidade profissional, em termos de adequação formação superior / profissão.

8.7.2. Weaknesses
Despite rapid integration into the labour market by graduates, some difficulty in terms of mobility, in terms of adequate
higher education / profession.

8.7.3. Oportunidades
Ainda maior adequação das formações superiores às necessidades do mercado de trabalho.

8.7.3. Opportunities
Even greater suitability of courses to the needs of the labour market.

8.7.4. Constrangimentos
A actual crise económico-financeira terá reflexos negativos nesta área, na medida em que vai haver, muito
provavelmente, uma maior contenção nas contratações.

8.7.4. Threats
The current economic and financial crisis will have negative repercussions in this area, as it will be most probably
result in a greater restraint in the hiring process.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Missão e objectivos

9.1.1. Debilidades
a) Dificuldade na aproximação dos conteúdos programáticos teóricos à sua aplicabilidade prática mais relacionada
com a realidade do mercado.
b) Articulação entre as unidades curriculares, no que respeita aos conteúdos programáticos transversais e específicos.
c) Escassez de investigação significativa.

9.1.1. Weaknesses
a) Difficulty in the theoretical approach of the syllabus due to its practical applicability to the market reality.
b) Coordination between the units, with regard to transverse program content and specifics.
c) Lack of significant research.

9.1.2. Proposta de melhoria
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a) Estabelecimento de parcerias, com vista à realização de sessões/aulas práticas com profissionais de GRH, por forma
a permitir uma melhor assimilação desses conteúdos e promover o contacto com a realidade da vida activa.
b) Nomeação de um docente responsável por cada uma das áreas base nas quais se integram as unidades curriculares
do ciclo de estudos, com a função de reunir e articular com os responsáveis pelas unidades curriculares. Avaliação por
parte dos docentes e discentes dessa mesma articulação.
c) Incentivo á apresentação de comunicação / textos em reuniões científicas / publicações.
d) Aumentar a quantidade e a qualidade das conferências, workshops, visitas de estudo, e seminários.

9.1.2. Improvement proposal
a) Establishing partnerships with a view to holding sessions / classes with professionals from Human Resource
Management practices in order to allow better assimilation of such content and promote contact with the reality of
working life.

b) Appointment of a teacher responsible for each of the basic areas upon which the curricular units form part of the
course, with the task of bringing together and coordinating those responsible for the units. Assessment by teachers
and students of the same articulation.

c) Encouraging the production of communication / texts in scientific meetings / publications.

d) Increase the quantity and quality of conferences, workshops, study tours and seminars.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas sejam implementadas no ano lectivo 2011-2012 e que se crie uma rotina de boas práticas.

9.1.3. Implementation time
It is expected that the measures are implemented in the 2011-2012 school year and a good practice routine is
established.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.1.5. Indicador de implementação
Parcerias estabelecidas; realização das sessões e avaliação da adequação das mesmas por parte dos discentes e
docentes; número de comunicações; número de publicações.

9.1.5. Implementation marker
Partnerships; the assessment sessions and evaluation of the suitability thereof by the students and teachers; number
of communications; number of publications.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
* Quantidade de informação;
* Insuficiente descrição/formalização de mecanismos e instrumentos;
* Excessiva orientação do sistema de garantia de qualidade a modelos burocratizantes;
* Baixa maturação do sistema interno de qualidade em função da sua relativa juventude.

9.2.1. Weaknesses
• The amount of information;
• Insufficient description/formalizing of mechanisms and tools;
• Excessive orientation of the quality assurance model towards bureaucracy-generating models;
• Low level of maturation of the internal quality assurance system as a result of its relative youthfulness.

9.2.2. Proposta de melhoria
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A melhoria global da organização interna e dos mecanismos de garantia de qualidade da instituição passa por um
reforço da cultura de qualidade da mesma e por uma melhor articulação entre todos os intervenientes. Assim, a
principal proposta de melhoria preconizada em ordem à eliminação das debilidades inventariadas é o reforço do
sistema de informação subjacente ao sistema integrado de gestão da qualidade, nomeadamente com a integração no
mesmo de um modelo de balance score card que permita avaliar melhor do grau de cumprimento dos principais
indicadores e respectivo grau de formalização, melhorando a organização da informação e garantindo a reversão para
o interior da instituição dos resultados positivos originados pelo processo de gestão da qualidade.

9.2.2. Improvement proposal
The global improvement of the internal organization and the quality assurance mechanisms of the institution involve
reinforcing its quality culture and a better articulation between all intervening elements. Thus, the main proposal for
improvement submitted, in order to eliminate the weaknesses detected, is the reinforcement of the information system
that underlies the integrated system for quality management. This will be achieved by integrating it with a balanced
scorecard model which allows us to measure more accurately the extent to which the main indicators and their
respective degree of formalization achieve their ends, thus improving information organization and ensuring that the
positive results derived from the process of quality management will revert into the organization.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
O período total de implementação desta proposta de melhoria é de três anos. Considerando que neste momento se
encontra em fase inicial de implementação do mesmo, prevê-se a sua conclusão em 2013.

9.2.3. Improvement proposal
The total period of implementation of this improvement proposal is three years. Considering that it is at present in its
initial implementation stage, we foresee that it will be concluded in 2013.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.2.5. Indicador de implementação
Dois indicadores de implementação: sistema de business inteligence operacional e reactivo ao nível das práticas e
orientações estratégicas do sistema interno de garantia de qualidade – 2011. Modelo de balance score card em
funcionamento com ferramentas complementares de extracção e análise de dados de monitorização – 2013.

9.2.5. Implementation marker
Two implementation indicators: a business intelligent system that is operational and reactive at the level of strategic
practices and guidelines for the internal quality assurance system – 2011. Balanced scorecard model running with
complementary tools to extract and analyse monitoring data – 2013.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
a) Acervo da Biblioteca do ISMAT na área de estudos de GRH.
b) Parcerias com outras instituições de ensino superior.

9.3.1. Weaknesses
a) Collection of ISMAT library studies in the area of Human Resource Management.
b) partnerships with other institutions of higher education.

9.3.2. Proposta de melhoria
a) Avaliação de necessidades com vista à aquisição e actualização do material bibliográfico.
b) Desenvolvimento de parcerias institucionais.
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9.3.2. Improvement proposal

a) Needs assessment for the acquisition and updating of library materials.
b) development of institutional partnerships.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas comecem a ser implementadas já no ano lectivo 2010-2011 e actualizadas anualmente.

9.3.3. Implementation time
It is expected that the measures are already being implemented at the beginning of the academic year 2010-2011, and
updated annually.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.3.5. Indicador de implementação
a) Indicador directo: número de fontes bibliográficas no acervo da Biblioteca do ISMAT; Indicador indirecto: número de
requisições para utilização dessas mesmas fontes.
b) Número de novas parceirias.

9.3.5. Implementation marker
a) Direct indicator: number of bibliographic sources in the ISMAT Library; indirect indicator: number of requests to use
these same sources.
b) Number of new partnerships.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
Reduzido número de docentes doutorados nesta área científica.
Baixa produção científica.

9.4.1. Weaknesses
Reduced number of doctoral faculty in this scientific field.
Low scientific production.

9.4.2. Proposta de melhoria
No caso dos docentes que se encontram a realizar doutoramento, incentivo aos doutorandos para o término das
actividades relacionadas com os trabalhos a realizar na área de especialização do doutoramento. No caso dos
docentes que ainda não iniciaram doutoramento, aprovação, em órgãos estatutários, de prazos para progressão
académica. Aprovação, em órgãos estatutários, de regra relativa à necessidade de publicação, por ano, de pelo menos
um artigo científico em revista com revisão por pares.

9.4.2. Improvement proposal
In the case of teachers who are in the process of their doctorates, incentive for doctoral students for completion of
activities related to the future work in the specialized area of the doctorate. In the case of teachers who have not yet
begun their doctorates, approval of deadlines for academic progression in statutory bodies. Statutory bodies approval
for the rule concerning the need for of the publication of at least one scientific paper in peer-reviewed journal per year.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas sejam implementadas no ano lectivo 2011-2012.
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9.4.3. Implementation time
It is expected that the measures are implemented in the academic year 2011-2012.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.4.5. Indicador de implementação
Número de docentes que concluíram doutoramento e número de docentes que iniciaram doutoramento.
Trabalhos publicados e/ou aceites para publicação em revista científica com revisão por pares.
Livros publicados.

9.4.5. Implementation marker
Number of teachers who have completed doctorates and the number of teachers who have started doctoral programs.

Published works and / or accepted for publication in a scientific journal with peer review.

Books published.

9.5. Estudantes

9.5.1. Debilidades
a) Existência de turmas exclusivamente pós-laborais.
b) Números de procura abaixo do considerado ideal

9.5.1. Weaknesses
a) Availability of classes exclusively after-work.
b) Relatively poor attractiveness of the course.

9.5.2. Proposta de melhoria
a) Abertura de turmas diurnas.
b) Aumento da atractividades.

9.5.2. Improvement proposal
a) Opening of daytime classes.
b) Increase in attractiveness.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
Ano lectivo de 2010-2011, e seguintes, visto ser um processo contínuo.

9.5.3. Implementation time
Academic year 2010-2011, and following, as it is an ongoing process.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.5.5. Indicador de implementação
a) Abertura de uma turma diurna em 2011-2012.
b) Aumento do número de alunos no 1º ano do ciclo de estudos, relativamente a 2010-2011.
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9.5.5. Implementation marker
a) Opening of a daytime class in 2011-2012.
b) Increase the number of students in 1st year of the course, for 2010-2011.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
Tendência dos estudantes para basearem a sua preparação na acumulação da informação, em detrimento da
aprendizagem reflexiva e do questionamento crítico.

9.6.1. Weaknesses
Tendency for students to base their preparations on the accumulation of information, rather than reflective learning and
critical inquiry.

9.6.2. Proposta de melhoria
Adopção de medidas concertadas entre docentes, nomeadamente em matéria de incentivo à leitura crítica, à discussão
orientada e à defesa de trabalhos, com vista ao desenvolvimento de uma postura mais crítica e reflexiva.

9.6.2. Improvement proposal
Adoption of concerted measures among teachers, in particular to encourage critical reading, focused discussion and
the defence of work, with a view to developing a more critical and reflective position.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Ano lectivo de 2010-2011, e seguintes.

9.6.3. Implementation time
Academic year 2010/2011 and following

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.6.5. Indicador de implementação
Produção de textos, fichas de leitura e realização de debates.

9.6.5. Implementation marker
Production of written work, reading records and the realization of debates.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
Tem-se verificado alguma dificuldade em mudar de profissão no fim do curso (a maior dos estudantes exerce uma
profissão). Existe alguma rigidez em matéria de contratação de gestores de recursos humanos.

9.7.1. Weaknesses
There has been some difficulty in changing profession at the end of the course (most of the students are pursuing an
occupation). There is some stiffness in the procurement of human resources managers.

9.7.2. Proposta de melhoria
Divulgar junto das empresas e instituições do Algarve a importância da função de gestor de recursos humanos.

CEF/0910/27221 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b30ef0...

119 of 120 15-02-2011 14:09



Divulgar junto das empresas e instituições do Algarve a existência do curso.

9.7.2. Improvement proposal
Communicate to enterprises and institutions in the Algarve the important function of the human resources manager.

Communicate to enterprises and institutions in the Algarve of the existence of the course.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
Ano lectivo de 2010-2011, e seguintes.

9.7.3. Implementation time
Academic years 2010/2011 and following.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.7.5. Indicador de implementação
Número de licenciados inseridos no mercado de trabalho na área da Gestão de Recursos Humanos.

9.7.5. Implementation marker
Number of graduates entered the job market in the area of Human Resource Management.
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