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Horas Contacto

0036:00 Semanais

(OT) Orientação e
tutorial

0020:00 Semanais
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(T) Teórico

lid

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas
dedicadas)
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4.Docentes

0140:00

vá

0066:00

Docentes Responsáveis
Nome

JORGE MANUEL FERRAZ MARTINS

5.Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver
pelos estudantes)
Estimular conhecimento estruturado e critico sobre as principais teses das ciências sociais no
estudo do comportamento humano em contexto de trabalho, com ênfase nas questões da
liderança e da cultura organizacionais desenvolvidos pela Sociologia, Antropologia,
Psicologia, Ciência Política e Economia Política e operacionalizadas para o mundo das
organizações turísticas. Esta é a base para um desenvolvimento sustentado e rigoroso das
competências da gestão organizacional e de pensamento crítico autónomo e cientificamente
sustentado articulando promoção da dignidade humana com eficácia produtiva. Igualmente, e
para além da necessidade de entender a realidade das organizações hoteleiras quanto às suas
dimensões simbólico-culturais e quanto ao seu modo de governo, há que ter presentes as

questões do emprego, trabalho e gestão enquanto realidades que assumem uma determinada
configuração no quadro de um dado contexto socio-histórico com impacto na gestão e
funcionamento organizacionais.

6.Learning Outcomes of the curricular unit
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Stimulate structured and critical knowledge about the main theses of the social sciences in the
study of human behavior in the workplace, with an emphasis on the issues of organizational
leadership and culture developed by Sociology, Anthropology, Psychology, Political Science
and Political Economy and operationalized for the world tourist organizations. This is the basis
for a sustained and rigorous development of the competences of organizational management
and of autonomous and scientifically sustained critical thinking, articulating the promotion of
human dignity with productive efficiency. Likewise, one needs to understand the reality of tourist
organizations in terms of their symbolic-cultural dimensions and in terms of their mode of
government, and the issues of employment, work and management with an impact on
organizational management and functioning.
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6.
7.

O que é comportamento das pessoas nas organizações?
Conceito de Organização e características do trabalho nas sociedades contemporâneas
Para uma perspectiva de ciências sociais sobre a empresa, a gestão e o gestor.
A importância dos factores simbólico-culturais na vida organizacional.
Cultura, subculturas e clima organizacionais. Identidade, socialização, vinculação e
implicação organizacionais.
Atitudes, motivação e satisfação no trabalho.
Caracterização genérica dos principais aspectos do mercado laboral no sector hoteleiro.
Cultura organizacional, atitudes e comportamentos nas organizações hoteleiras
Dinâmica de Grupos e comunicação.
Liderança organizacional
Tipos de conflito organizacional.
A cidadania organizacional, autenticidade/disfuncionalidade no trabalho e organizações
autentizóticas
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7.Conteúdos programáticos

fic

rti

1. What is the behavior of people in organizations?
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8.Syllabus
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2. Concept of Organization and characteristics of work in contemporary societies
3. For a social sciences perspective on the company, the management and the manager.
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4. The importance of symbolic-cultural factors in organizational life.

5. Culture, subcultures and organizational climate. Organizational identity, socialization, linking
and involvement.
6. Attitudes, motivation and job satisfaction.
7. Generic characterization of the main aspects of the labor market in the tourism sector.
Organizational culture, attitudes and behavior in tourist organizations.
8. Group dynamics and communication.
9. Organizational leadership
10. Types of organizational conflict.

11. Organizational citizenship, authenticity / dysfunctionality at work and authentizotic
organizations

9.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular
A escolha e a lecionação dos conteúdos da disciplina norteiam-se pela preocupação em
articular o princípio multidimensional da eficácia organizacional e as competências periciais
nestas áreas do conhecimento cientifico psicossocial, sociocultural e socioeconómico e da
ação profissional, com o estimular da autonomia, da responsabilidade, da competência critica,
da cidadania e do respeito pela dignidade humana.
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Apresenta-se a gestão como uma prática social secundária devidamente contextualizada e o
gestor como um ator social com múltiplos rostos e papéis. Por isso mesmo apresenta nos seus
conteúdos os principais componentes dos níveis de análise macro e micro sobre o que
estrutura o comportamento humano no mundo do trabalho visando competências de gestão,
conscientes da diversidade disciplinar e paradigmática da questão.
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10.Demonstration of the syllabus coherence with the curricula unit's learning objectives
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The choice and teaching of the contents of the discipline are guided by the concern to articulate
the multidimensional principle of organizational effectiveness and expert competences in these
areas of psychosocial, sociocultural and socioeconomic scientific knowledge and professional
action, with the encouragement of autonomy, responsibility, critical competence, citizenship and
respect for human dignity.
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Management is presented as a secondary social practice properly contextualized and the
manager as a social actor with multiple faces and roles. That is why it presents in its contents
the main components of the levels of macro and micro analysis of what structures human
behavior in the world of work, aiming at management skills, aware of the disciplinary and
paradigmatic diversity of the issue.
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11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
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As aulas alternam entre a apresentação, por parte do docente, dos contributos de autores e
teses cientificamente alicerçados relativos às temáticas do programa e a discussão entre
docente e estudantes a propósito de tais teses e temáticas, procurando relacioná-las
igualmente com os objetivos e contextos genéricos da formação proporcionada pelo curso e do
futuro profissional. Igualmente, nalgumas aulas haverá lugar a exercícios práticos de simulação
e debate em temas da matéria, tais como ¿liderança¿, ¿autenticidade no trabalho¿, ¿medir e
avaliar atitudes e motivação da equipa¿, ¿inteligência cultural¿. Uma outra tarefa é o estimular
a prática de recorrentemente debater no início de aula um tema de actualidade relacionável
com os conteúdos programáticos da UC.
Avaliação: frequência individual (50%); um ensaio a realizar em sala de aula (40%);
participação e presença (10%)
Condição mínima necessária para a aprovação em avaliação contínua: 7 valores na frequência
final

12.Teaching methodologies (including evaluation)
The classes alternate between the presentation, by the teacher, of the contributions of authors
and scientifically based theses related to the themes of the program and the discussion
between teacher and students about such theses and themes, trying to relate them equally with
the objectives and contexts generics of the training provided by the course and the professional

future. Likewise, in some classes there will be practical exercises of simulation and debate on
subjects of the subject, such as "leadership", "authenticity at work", "measuring and evaluating
team attitudes and motivation", "cultural intelligence". Another task is to stimulate the practice of
repeatedly debating at the beginning of the class a topical topic related to the syllabus of the
UC.
Assessment: individual frequency (50%); an essay to be carried out in the classroom (40%);
participation and presence (10%)
Minimum condition necessary for approval in continuous assessment: 7 points¿ ¿in the final
frequency

13.Demontração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade
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As metodologias de lecionação e as indissociáveis opções de avaliação visam articular
conhecimentos teórico- empíricos nas áreas das dimensões psicossociais e socioculturais que
caracterizam comportamento humano laboral com (um assim sustentado) desenvolvimento de
competências de eficácia, autonomia e de valorização das pessoas: nas aulas, promovendo o
debate cientificamente alicerçado em torno dos temas e teses dos conteúdos programáticos
em relação com as experiências e interesses dos discentes; no ensaio, exigindo-se o
cumprimento das regras do texto cientifico e o desenvolvimento de um enfoque particular da
escolha do estudante a partir do tema genérico fornecido, valorizando-se reflexões críticas
cientificamente sustentadas; na frequência, testando conhecimentos, reflexões críticas e
competências individuais, em perguntas que vão além da simples exposição de conteúdos da
matéria lecionada, pedindo-se aos estudantes que estabeleçam relação entre aqueles e
fundamentem posições.
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14.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the
learning outcomes
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The teaching methodologies and the inseparable evaluation options aim to articulate
theoretical-empirical knowledge in the areas of psychosocial and socio-cultural dimensions that
characterize human labor behavior with (a sustained thus) development of skills of
effectiveness, autonomy and valuing people: in class, promoting the scientifically based debate
around the themes and theses of the syllabus in relation to the students' experiences and
interests; in the essay, demanding compliance with the rules of the scientific text and the
development of a particular focus of the student's choice based on the generic theme provided,
valuing scientifically supported critical reflections; in frequency, testing knowledge, critical
reflections and individual skills, in questions that go beyond the simple exposure of the contents
of the taught material, asking students to establish a relationship between them and to base
their positions.
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16.Metodologias de ensino (inclui avaliação) em situação de possível transição para o
ensino à distância ou sistema misto no âmbito da pandemia COVID19)
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Docente lecciona em sala de aulas e em simultâneo: presencialmente para um turno reduzido
rotativo; via zoom para os restantes
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Alternativa: 75% das sessões via zoom com acompanhamento tutorial de trabalho autónomo
dos estudantes gerido via moodle; necessidade de 25% de aula presencial com toda a turma
em simultâneo numa sala adequada.
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MODELO DE FICHA DE UNIDADE CURRICULAR (2020-21)
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Avaliações escritas feitas via moodle com consulta de materiais bibliográficos e pedagógicos

