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Introdução  

 

O presente Relatório refere-se ao programa, aos conteúdos e à organização 

pedagógica e didáctica da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas 

integrante do leque de unidades curriculares optativas do Segundo Ciclo de Estudos 

em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). A Unidade 

Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas encontra-se em funcionamento desde o 

ano lectivo de 2007/08, aquando da criação do actual Mestrado em Sociologia na 

FLUP1. Este Relatório integrante das Provas de Agregação constitui uma oportunidade 

para fazer um balanço e reflectir sobre a experiência científica e pedagógica de 

leccionação de uma Unidade Curricular que foi criada de raiz pela autora do mesmo.  

A disciplina teve uma primeira fase de funcionamento nas edições de 2004/05 a 

2006/07 da Licenciatura em Sociologia da FLUP, numa modalidade optativa e com 

uma duração anual. Actualmente, e desde o ano lectivo de 2007/08, a Unidade 

Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas é leccionada no Mestrado em Sociologia, 

igualmente a título opcional, porém como uma duração semestral. Trata-se de uma 

Unidade Curricular que procura responder a necessidades específicas de 

profissionalização dos sociólogos e demais alunos interessados na área do trabalho, do 

emprego e das organizações, quer na vertente da investigação, quer da intervenção. 

Pretende-se que possa contribuir, no quadro das suas particularidades, para a 

concretização desse objectivo, o qual será atingido com a criação das condições 

científicas e pedagógicas, que permitam aos alunos iniciar ou aprofundar os seus 

conhecimentos sociológicos, substantivos, processuais e deontológicos em torno das 

temáticas da gestão de pessoas nas organizações.  

Consideramos que a abordagem científica dos temas propostos e as estratégias 

pedagógico-didácticas escolhidas constituem um contributo importante para a 

formação académica e profissional dos alunos, na qualidade de futuros sociólogos, 

tendo em conta o equacionamento das tensões e dos obstáculos que os sociólogos como 

profissionais enfrentam no mercado de trabalho, e que consideramos serem 

                                                            
1 O curso de Mestrado em Sociologia foi criado na FLUP pela Deliberação n.º 1679-B/2007 e o plano de 
estudos actual entrou em vigor no ano lectivo de 2007/08. 
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particularmente marcados neste domínio da especialidade. A Unidade Curricular 

pretende transmitir conhecimentos aplicados acerca da gestão das pessoas nas 

organizações numa perspectiva crítica e reflexiva, desafiando os alunos a colocarem as 

aprendizagens teóricas, metodológicas e epistemológicas anteriores ao serviço do 

exercício de competências especializadas no domínio do trabalho, emprego e 

organizações.  

O Relatório aqui apresentado no âmbito destas Provas de Agregação assume um 

duplo teor científico e pedagógico, com carácter de complementaridade, porém com a 

preocupação nuclear de ser suficientemente explícito e ilustrativo da orientação 

pedagógica-didáctica que a Unidade Curricular assume ao dirigir-se ao público-alvo 

que são os alunos do Segundo Ciclo de Estudos em Sociologia. Para efeitos ilustrativos, 

o ano de referência que será tido em consideração para informações mais detalhadas e 

concretas será o ano lectivo de 2009/10. 

Assim, o presente Relatório é constituído por um conjunto de matérias em que é 

dado relevo à caracterização da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas. 

Iniciámos com uma reflexão sobre o ensino da Gestão de Pessoas e os seus contributos 

para a estruturação da disciplina. Segue-se a apresentação e discussão do lugar da 

Unidade Curricular no plano de estudo do Mestrado em Sociologia, os objectivos a 

cumprir e as competências a potenciar no âmbito da disciplina. Os métodos e as 

técnicas de ensino-aprendizagem, os materiais de estudo e de apoio utilizados são 

abordados no ponto seguinte.  

O Relatório prossegue com as propostas de avaliação sumativa das aprendizagens 

dos alunos, bem como, com a avaliação da Unidade Curricular e do desempenho da 

docente e dos alunos. A exposição dos conteúdos programáticos ocupam o penúltimo 

ponto do Relatório, em que se expõem as opções programáticas e se desenvolve a 

argumentação que sustenta a sua fundamentação. Terminámos o Relatório, 

operacionalizando o plano de sessões lectivas por conteúdos programáticos. 

Consideramos que desta forma respondemos aos objectivos e requisitos do Relatório 

da Unidade Curricular exigidos no âmbito das Provas de Agregação.  
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1. Contributos preliminares para uma reflexão sobre o 
ensino da Gestão de Pessoas 

 

Como ponto de partida para uma reflexão sobre a concepção de uma Unidade 

Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas integrada no Segundo Ciclo de Estudos 

em Sociologia, iremos tecer algumas reflexões sobre a problemática dos recursos 

humanos ao longo do tempo, nas suas intercepções com o campo educativo e científico, 

com o objectivo de demonstrar a sua pertinência e actualidade. 

Num registo sintético e esquemático, propomos um conjunto de considerações 

em torno do surgimento das respostas educativas/formativas neste domínio, bem 

como da organização de campo disciplinar de carácter marcadamente 

profissionalizado. Ambos constituem um pressuposto fundamental para o 

entendimento da caracterização da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de 

Pessoas tal como a concebemos para ser ensinada e aprendida por futuros detentores do 

grau de mestre em Sociologia. 

Ainda que o enfoque da Unidade Curricular apresentada no âmbito destas 

Provas de Agregação não seja meramente a Gestão de Recursos Humanos, no espectro do 

campo académico disciplinar é neste âmbito que se pode enquadrar a Unidade 

Curricular. A este propósito, saliente-se que temos assistido, nas últimas décadas, e em 

Portugal particularmente a partir dos anos 90 do século XX, a uma proliferação da 

disciplina de Gestão de Recursos Humanos (Neves, 2002). Esta passa a ser ensinada quer 

como uma disciplina, entre outras, em vários currículos de Licenciatura e pós-

graduação, quer como grau académico conducente ao perfil profissional de Gestor ou 

Técnico de Recursos Humanos, em cursos de Licenciatura, de Pós-Graduação, Cursos 

de Especialização Superiores e Formação Profissional ao nível do ensino médio.  

Esta proliferação justifica-se pela valorização progressiva dos recursos humanos 

no âmbito organizacional no actual contexto histórico designado por Giddens (1992) 

como modernidade tardia. Bonache e Cabrera (2002) apontam alguns dos factores que 

têm contribuído para um discurso apologético do papel das pessoas nas empresas. O 

autor foca a difusão dos modelos de “excelência”. Vários estudos da década de 80 do 

século XX, nomeadamente a análise de Ouchi (1981) nas empresas japonesas ou a de 

Peters e a de Waterman (1982) nas empresas americanas, mostraram empiricamente 
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que as empresas com melhores resultados económicos têm como denominador comum 

a importância que atribuem aos recursos humanos e a forma como os gerem. As 

mudanças na natureza do trabalho decorrentes da difusão massiva das tecnologias da 

informação e da comunicação, o surgimento de um novo grupo de profissionais 

directamente ligados a elas e, simultaneamente, a mudança no perfil dos trabalhadores, 

em geral, devido ao aumento da escolarização, fazem com que os trabalhadores 

estejam mais capacitados e sejam menos transigentes face à especulação decorrente do 

capitalismo avançado, possuindo maiores expectativas na sua trajectória profissional. 

Paralelamente, num contexto de globalização económica, mais dinâmico e competitivo, 

o custo da não eficiência compromete a viabilidade das empresas e exige intervenções 

em áreas até agora relegadas para segundo plano ou tratadas de uma forma 

meramente administrativa. É o caso da gestão das pessoas que até aos anos 60/70 do 

século XX, era, na generalidade dos países ocidentais, com uma ou outra excepção, 

dominada, por profissionais oriundos das áreas disciplinares do direito ou da 

engenharia. Os primeiros dedicavam-se às questões administrativas, particularmente 

contratuais, salariais, punições disciplinares, direitos e obrigações, ao passo que os 

segundos se ocupavam das questões operacionais, nomeadamente, a formação 

necessária a ocupar o posto de trabalho, as condições de físicas do exercício laboral ou 

ainda, as formas de organizar o trabalho. Tratava-se sobretudo de uma resposta ao 

movimento sindical e a pressões de consciência social decorrentes dos movimentos 

sociais de contestação ampla da sociedade capitalista, como o Maio de 1968 em França 

ou de contestação expressamente laboral visível nas manifestações do Outono Quente 

de 1969 em Itália.  

Mais recentemente, são as mudanças de paradigma técnico-económico e das 

condições sociodemográficas na Europa Ocidental, que contribuem para enfatizar o 

reconhecimento da importância do factor humano como resposta às exigências de 

eficácia organizacional. Se numa primeira fase, são as organizações empresarias que 

requerem profissionais qualificados capazes de implementar uma gestão de pessoas 

pró-activa e estratégica, hoje é unânime a sua necessidade em qualquer tipo de 

organização pública ou do terceiro sector, ainda que sob modalidades diferenciadas, 

que podem ir desde uma actividade de consultoria até à internalização de vários 

profissionais na função.  

É como resultado desta evolução que o mercado educativo/formativo se 



 

 

7

começa a organizar para a formação de gestores e de técnicos de recursos humanos, 

passando a mesma a fazer parte da agenda académica. Este movimento em Portugal é 

propiciado pela opção política de elevação dos níveis de ensino da população a partir 

dos meados dos anos 80 do século XX, e pela expansão da oferta educativa das mais 

variadas índoles, quer no ensino superior universitário e politécnico, quer no ensino 

médio e profissional. 

 A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas aqui proposta 

enquadra-se neste movimento a nível nacional, procurando responder a uma 

necessidade de conhecimento fundamentado e reflexivo neste domínio temático, bem 

como, às solicitações que emergiam do mercado de trabalho de procura de perfis 

profissionais, que de acordo com uma formação de base já adquirida, respondessem 

aos objectivos da profissionalização e da investigação no domínio do trabalho, do 

emprego e das organizações. É uma opção que se enquadra no espírito do Processo de 

Bolonha de promoção da empregabilidade e do potencial de mobilidade dos 

diplomados, que elegeram prosseguir os estudos para o Segundo Ciclo do ensino 

superior em Sociologia. Encontramos neste campo de profissionalização e de 

investigação, uma janela de oportunidade para a integração dos sociólogos no mercado 

de trabalho, possibilitando aplicação dos seus conhecimentos teóricos e metodológicos 

e das suas bases epistemológicas e deontológicas, numa perspectiva pragmática e 

aplicada no domínio da especialidade do trabalho, do emprego e das organizações. 

Assume relevo, destacar que a gestão de recursos humanos não se trata de uma 

disciplina científica, nem tão pouco de uma especialização disciplinar no âmbito de 

uma ciência. Trata-se de uma ferramenta instrumental baseada num conjunto de 

técnicas que remetem para todas as decisões e acções que afectam a relação entre as 

organizações e os seus trabalhadores. Corresponde a uma problemática que tem 

subjacente uma prática, ambas com um reduzido ou mesmo ausente enquadramento 

teórico. A inexistência de um corpo teórico e metodológico de origem enformador da 

prática gestionária, justifica que as reflexões teóricas tenham surgido mais 

recentemente, sobretudo ancoradas em teorias organizacionais e comportamentais 

(Neves, 2002) que foram sendo desenvolvidas em vários espaços científicos. A 

Psicologia, a Sociologia e a Economia são os três principais pilares científicos, quer 

teóricos quer metodológicos, que fundamentam a gestão de recursos humanos, sem 

esquecer o Direito, embora com menor importância. Assim, apoia-se num 
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conhecimento vasto e multidisciplinar e consequentemente difícil de definir e 

circunscrever (Keating, 2006) que, todavia, trataremos de ir analisando e 

fundamentando à medida que formos apresentando a concepção da Unidade 

Curricular que propomos de Organizações e Gestão de Pessoas. Apesar da consideração 

das teorias e metodologias da Psicologia e da Economia, a matriz estruturante de 

pensamento e acção que propomos para a Unidade Curricular são quadros teóricos, 

epistemológicos, metodológicos e deontológicos da Sociologia. Estes implicam 

frequentemente posicionamentos teórico-ideológicos em ruptura com os paradigmas 

psicologista e economicista dominantes naquelas duas disciplinas.   

A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas pretende romper com 

a vertente tecnocrática e mecânica da gestão de recursos humanos, sugerindo uma 

abordagem organizacional de características sistémica e contingencial da gestão das 

pessoas. Também perspectiva acentuar o pendor sociológico da análise e da 

intervenção sobre e com as pessoas nas suas dimensões racional e emotiva e numa 

perspectiva crítica e reflectida. Esta Unidade Curricular pugna, igualmente, pelo 

respeito e enobrecimento da dignidade humana e por um exercício mais pleno da 

cidadania. Igualmente, recusa a concepção de trabalhador enquanto recurso, isto é, um 

mero meio para atingir os objectivos organizacionais pretendidos pelos detentores do 

poder, esclarecendo a ideologia subjacente às políticas e práticas de gestão de pessoas, 

dando voz às minorias subordinadas. Enfim, aceita o desafio de uma função de 

catalisadora da mudança numa perspectiva de conciliação entre objectivos económicos 

e sociais no âmbito das organizações.  
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2. Caracterização da Unidade Curricular de Organizações e 

Gestão de Pessoas 
 

 

2.1. A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas no 

plano curricular do Mestrado em Sociologia resultante do 

Processo de Bolonha 
 

A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas encontra-se integrada 

no plano curricular do Mestrado em Sociologia É uma disciplina optativa do primeiro 

ano do Ciclo de Estudos, leccionada no segundo semestre, com uma correspondência 

de um total de 6 European Credit Transfer System (ECTS) de acordo com o sistema 

europeu de créditos. Considerando o novo modelo de organização do ensino superior 

resultante da concretização do Processo de Bolonha no que respeita aos Ciclos de 

Estudos definido no Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março, assim como a 

necessidade de harmonização com o sistema de graus existente no espaço europeu de 

Ensino Superior, o Segundo Ciclo de Estudos em Sociologia encontra-se estruturado 

em Unidades Curriculares contabilizadas em ECTS (anexo 1). Para a obtenção do grau 

de Mestre em Sociologia, o aluno deve frequentar com sucesso unidades curriculares 

(obrigatórias e optativas) que, no seu conjunto, perfaçam 120 ECTS.  

O curso de Mestrado em Sociologia tem uma duração de quatro semestres 

lectivos. O primeiro ano curricular está dividido em dois semestres, comporta Unidades 

Curriculares, obrigatórias e opcionais, e constitui um Curso de Especialização, 

contabilizando 60 ECTS. É no quadro deste primeiro ano que a Unidade Curricular de 

Organizações e Gestão de Pessoas é leccionada. O segundo ano do Mestrado encontra-se, de 

igual modo, dividido em dois semestres e totaliza os restantes 60 ECTS, ano em que o 

aluno pode optar pela elaboração de uma dissertação de mestrado ou pela realização de 

um estágio profissionalizante com o respectivo relatório (anexo 1). O diploma do curso 

de Mestrado em Sociologia proporciona habilitação de acesso ao terceiro Ciclo de 

Estudos, isto é, ao curso de Doutoramento. 

O curso de Mestrado tem como objectivo central, o aprofundamento e a 
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consolidação dos conhecimentos científicos na área disciplinar da Sociologia, o 

desenvolvimento de competências no domínio da investigação, a par do 

aprofundamento de competências profissionais. Paralelamente, estão traçados 

objectivos específicos por ano curricular. No primeiro ano curricular (1.º e 2.º 

semestres), os objectivos específicos a alcançar são os seguintes: análise de questões 

aprofundadas de teoria sociológica contemporânea; aquisição de saberes e 

competências no domínio das Sociologias especializadas; aquisição de conhecimentos 

aprofundados sobre a sociedade portuguesa contemporânea; consolidação da 

formação em metodologias quantitativas, qualitativas e de intervenção sociológica 

fundamentada. Por seu turno, a formação no segundo ano curricular (3.º e 4.º 

semestres) é orientada por objectivos específicos de: aprofundamento da formação em 

epistemologia, teoria e metodologias no domínio científico da Sociologia; 

desenvolvimento de conhecimento e competências de investigação científica; análise da 

diversidade dos perfis e campos de profissionalização da Sociologia; aprofundamento 

das qualificações inerentes à formação de base e reforço da capacidade de resposta à 

resolução de problemas emergentes em contexto profissional; desenvolvimento de 

competências de análise, avaliação e de intervenção cientificamente sustentadas. 

A história da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas no âmbito 

dos Ciclos de Estudo em Sociologia é comum a tantas outras que sofreram fortes 

reestruturações em termos pedagógicos e didácticos de acordo com as directivas da 

aplicação da Convenção de Bolonha. O objectivo último deste processo é a 

“harmonização generalizada das estruturas educativas, que asseguram as formações 

superiores numa Europa de, actualmente, 45 países” 2. A Convenção de Bolonha, 

subscrita por 29 países europeus em Julho de 1999, é aprofundada posteriormente em 

várias reuniões, designadamente a Reunião de Berlim, em 2003, onde estiveram 

presentes 33 países europeus representados pelos respectivos ministros do ensino 

superior e a de Bergen, em 2005, onde os Ministros dos 45 países “reafirmam a 

importância dos objectivos da Reunião de Berlim referentes à promoção de vínculos 

mais estreitos entre o Espaço Europeu do Ensino Superior e o Espaço Europeu de 

                                                            
2  Disponível no sítio da Direcção Geral do Ensino Superior:  
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/. 
Acedido a 15/01/2011. 
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Investigação e ao Doutoramento”3. 

Não nos interessa para a efectivação deste Relatório, o Processo de Bolonha na 

sua totalidade. Retenhamos um dos objectivos gerais que a Declaração de Bolonha 

impõe pelas consequências para a disciplina em apreço: a promoção da mobilidade e 

empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço europeu. Tal 

empreendimento concretiza-se num conjunto de objectivos específicos que passam 

pelo estabelecimento de um “sistema de graus académicos facilmente legível e 

comparável”, mas sobretudo, para a problemática que aqui nos interessa, a adopção de 

um sistema de ensino em dois ciclos, incluindo: “um primeiro ciclo, que em Portugal 

conduz ao grau de licenciado, com um papel relevante para o mercado de trabalho 

europeu, e com uma duração compreendida entre seis e oito semestres; e um segundo 

ciclo, que em Portugal conduz ao grau de Mestre, com uma duração compreendida 

entre três e quatro semestres”4. 

A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas, tem as suas origens 

numa disciplina com a mesma designação que começou a ser leccionada no ano lectivo 

de 2004/05 como disciplina optativa anual de uma Licenciatura em Sociologia de 10 

semestres. A partir do ano lectivo de 2007/08, data de aplicação do Processo de 

Bolonha aos diferentes Ciclos de Estudo em Sociologia na FLUP, a nova disciplina de 

Organizações e Gestão de Pessoas começou a ser leccionada no Mestrado em Sociologia, 

igualmente com um carácter optativo, porém com uma duração semestral.  

A decisão política que marcará para sempre a evolução dos sistemas de ensino 

superior europeu, baseada na tendência para uma ampla convergência entre países, 

implicou alterações pedagógico-didácticas no processo de ensino-aprendizagem das 

universidades portuguesas. Como se descreve no preâmbulo ao Decreto-Lei nº 42, de 

22 de Fevereiro de 2005, que institui os princípios reguladores de instrumentos para a 

criação do espaço europeu de ensino superior, “preconiza-se uma importante mudança 

nos paradigmas de formação, centrando-a na globalidade da actividade e nas 

competências que os jovens devem adquirir, e projectando-a para várias etapas da vida 

de adulto, em necessária ligação com a evolução do conhecimento e dos interesses 

individuais e colectivos”. 

                                                            
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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A antiga disciplina de Organizações e Gestão de Pessoas a funcionar no plano de 

estudos da Licenciatura em Sociologia, antecipava, nos seus conteúdos programáticos, 

assim como nas suas modalidades de funcionamento (tipo de aulas e modalidades de 

avaliação), desde o ano lectivo da sua criação, as expectativas acima transcritas de 

mudança nos paradigmas formativos, orientados de essa hora em diante para a 

aprendizagem não apenas de saberes teóricos e técnicos e desenvolvimento de recursos 

cognitivos, mas para a sua operacionalização em competências na acepção dos saberes 

em uso de Malglaive (1994). No mesmo sentido, foi pensada como uma Unidade 

Curricular de iniciação, cujos saberes e recursos cognitivos desenvolvidos seriam 

passíveis de aprofundamento e enriquecimento ao longo da vida.  

Apesar da adequada concepção da disciplina em termos de processo de ensino-

aprendizagem aos protocolos do Processo de Bolonha, por influência de todos os 

debates a que a docente tinha assistido acerca da sua aplicação, nomeadamente a 

participação na acção piloto de formação sobre Actualização Pedagógica – Didáctica de 

Docentes da UP5, foi necessário proceder a ajustamentos. A principal alteração ocorreu 

em termos dos conteúdos programáticos com a diminuição das problemáticas em 

análise. Esta redução fez-se à luz de dois critérios: i) a pertinência assumida no 

mercado de trabalho para a formação dos sociólogos; ii) e a articulação com as 

restantes unidades curriculares da mesma área da especialidade que existem no 

Primeiro Ciclo de Estudos em Sociologia, como se verá nos princípios norteadores da 

concepção da Unidade Curricular. 

Antes de apresentarmos esses princípios, salvaguarde-se que este tipo de 

configuração da Unidade Curricular abona em favor dos alunos licenciados em 

Sociologia já abrangidos pela aplicação do processo de Bolinha. Todavia, o Mestrado 

destina-se, igualmente, a licenciados provenientes de outras áreas científicas que 

desejem aprofundar os seus conhecimentos e competências. Assim sendo, para os 

alunos licenciados de outras áreas científicas, a Comissão Científica do Mestrado, 

aquando da sua admissão, verifica os seus conhecimentos de carácter epistemológico, 

teórico e metodológico, orientando-os no sentido de complementarem a sua formação 

sociológica de base. No caso da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas, 

está previsto um conjunto de leituras adicionais com um carácter de formação prévia, 

                                                            
5 Da responsabilidade da Prof. Doutora Carlinda Leite na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto (Junho de 2005). 
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de forma a poderem acompanhar a Unidade Curricular. As leituras aconselhadas 

incidem nos manuais de base da Sociologia do Trabalho e da Sociologia das 

Organizações. No âmbito deste Relatório, retomaremos mais à frente esta questão.  

Esta Unidade Curricular é, no entanto, concebida para funcionar no currículo 

do Mestrado com total independência em relação à formação anterior dos licenciados, 

porém, ganha em ser articulada com as unidades curriculares com que tem fronteiras 

comuns, nomeadamente, Sociologia do Trabalho e Sociologia das Organizações, ou 

mesmo a Sociologia da Educação, para além das unidades curriculares no âmbito das 

Metodologias e Técnicas de Investigação. 

A configuração da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas 

alicerça-se em três grandes preocupações interligadas. Primeiro, conceder continuidade 

à aquisição de conhecimentos na área organizacional, especialmente por parte dos 

alunos que, no Primeiro Ciclo de Estudos em Sociologia, escolheram frequentar, por 

opção, a Unidade Curricular de Sociologia das Organizações, também leccionada pela 

docente. Saliente-se que, neste mesmo Ciclo de Estudos, os alunos frequentam uma 

Unidade Curricular obrigatória de Sociologia do Trabalho. Desta feita, os conteúdos 

programáticos das três unidades curriculares e as metodologias de ensino-

aprendizagem são concebidos articulada e integradamente pelos docentes responsáveis 

das mesmas. O objectivo é proporcionar aos alunos que optarem por esta orientação 

disciplinar, um conjunto de conhecimento nucleares e complementares entre si nas 

áreas do Trabalho, do Emprego, das Organizações e da Gestão de Pessoas. Assim, são 

saberes específicos das Sociologias do Trabalho, do Emprego e das Organizações, mas 

também dos Estudos Organizacionais, da Gestão de Recursos Humanos, da Psicologia 

Social e da Economia do Trabalho, que, em articulação, consideramos constituírem 

uma matriz disciplinar rica e aprofundada para fundamentar uma profissionalização 

neste domínio de especialidade, seja em instituições vocacionadas para a investigação, 

seja na intervenção em empresas privadas, em organismos públicos da administração 

central, regional e local ou no terceiro sector.  

Em segundo lugar, uma preocupação que reside na necessidade de 

proporcionar aos alunos um conjunto de saberes teóricos, técnicos e práticos que 

sustentem a área de especialidade quer no domínio dos conteúdos programáticos, quer 

da sua operacionalização. Tal justifica que a Unidade Curricular se organize, em 

termos de conteúdos programáticos, em dois grandes blocos fortemente imbricados. O 
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primeiro bloco assume um cariz mais teórico, porém, não exclusivamente. Destina-se 

ao debate sobre a génese e consolidação da gestão de recursos humanos enquanto área 

de interesse dentro do campo sociológico. A reflexão sobre a importância da 

abordagem organizacional da gestão das pessoas como elemento diferenciador de 

enfoque crítico e reflexivo da formação dos sociólogos (relativamente a outros 

profissionais que investigam e/ou intervêm neste domínio da especialidade) é central 

nesta iniciação à Unidade Curricular. Analisamos a evolução histórica da gestão das 

pessoas nas organizações, debruçando-nos sobre as diferentes configurações que a 

função pessoal foi assumindo ao longo do tempo nos países ocidentais até se chegar à 

perspectiva actual da gestão estratégica e integrada das pessoas. A reflexão proposta é 

realizada de forma dialógica, quer com as circunstâncias espaciais e temporais que 

forjaram a moderna gestão de recursos humanos, quer com a produção teórica no 

domínio sociológico, psicossociológico, organizacional e gestionário.  

O cariz eminentemente teórico deste bloco não impede que se reflicta, discuta e 

opte por operacionalizar modalidades distintas de gestão de recursos humanos e, no 

caso da gestão estratégica, estudar, explorar e conceber sistemas de informação para o 

planeamento dos recursos humanos. Este bloco perspectiva o debate académico de 

forma comparada, construtiva e operacionalizada, permitindo avanços na formulação 

conceptual que se direcciona para os novos campos de estudos dentro da gestão de 

pessoas. É neste âmbito que se aborda a problemática da responsabilidade social das 

organizações. O segundo bloco, de carácter mais operacional, mas não exclusivamente, 

direcciona-se para uma análise das políticas, práticas e instrumentos de gestão de 

pessoas no âmbito da abordagem sistémica e contingencial postulada no primeiro 

bloco, com enfoque para os novos usos e concepções dos instrumentos tradicionais da 

gestão de pessoas. Analisam-se três subsistemas da gestão de pessoas, os conteúdos 

das suas políticas e seus instrumentos de operacionalização: o subsistema de gestão do 

emprego e de mobilidade; o subsistema de formação e desenvolvimento; e o 

subsistema de remunerações. Outros subsistemas da gestão de pessoas podiam ter sido 

escolhidos, porém, trata-se de uma opção que se justifica pela centralidade das 

matérias aqui tratadas numa prática profissional futura. Sempre que oportuno, e 

porque se trata de um conteúdo transversal aos subsistemas analisados, são 

introduzidas referências ao subsistema de informação e comunicação. Aborda-se cada 

um dos subsistemas ancorados nas diferentes teorias organizacionais que estão na sua 
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origem, bem como nos vários contextos espácio-temporais, para depois se estudar, 

operacionalizar e treinar os diversos instrumentos e os seus usos nas organizações para 

gerir cada um dos subsistemas em causa. Neste segundo bloco, é fundamental 

convocar o património de saberes adquiridos nas unidades curriculares de 

Metodologias e Técnicas de Investigação, e mesmo de Epistemologia das Ciências 

Sociais, para a construção dos instrumentos operacionais e para a tomada de uma 

postura crítica e reflectida sobre os mesmos.  

 Finalmente, a configuração da Unidade Curricular responde à preocupação de 

colocar ao seu serviço, o capital de aprendizagens teóricas e metodológicas que os 

alunos adquiriram no Ciclo de Estudos anterior para que possam aprofundar e aplicar 

os seus conhecimentos sociológicos, substantivos e processuais, às problemáticas da 

gestão das pessoas nas organizações. Desta feita, o diagnóstico de necessidades, a 

análise de representações, as actividades de avaliação e monitorização, as entrevistas, 

as observações sistemáticas e orientadas, os cálculos estatísticos e análise de conteúdo 

são tarefas técnico-metodológicas que os alunos estão aptos a exercitar desde que 

dominem teoricamente o campo da gestão de pessoas. 

Com estas preocupações, pretendemos responder aos objectivos da 

profissionalização neste domínio de especialidade, baseados num processo de ensino-

aprendizagem orientado para o desenvolvimento de competências que usufruem de 

um maior reconhecimento no mercado de trabalho e que propiciem uma maior 

capacidade de mobilidade no espaço europeu dos diplomados que optaram por 

prosseguir os estudos para o Segundo Ciclo do ensino superior em Sociologia.  

Este é um dos resultados esperados do Processo de Bolonha e para o qual nos 

propusemos contribuir, logo em 2004/05, quando assumimos a regência de uma 

Unidade Curricular anual de Organizações e Gestão Pessoas, a qual não era, e continua a 

não ser, usual existir autonomizada e leccionada por sociólogos nos ciclos de estudos 

em Sociologia. Comummente, os sociólogos, ou futuros sociólogos, que enveredam por 

este domínio da especialidade podem frequentar uma ou várias unidades curriculares 

na área da Gestão de Recursos Humanos6, que é oferecida pelo facto de ser leccionada 

                                                            
6 Das universidades portuguesas que conferem o Grau de Mestre em Sociologia ou em alguma das 
especialidades da disciplina, no ano lectivo 2010/11, Universidade do Minho, Universidade Nova Lisboa, 
Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Universidade do Algarve, Instituto Superior de 
Ciências Sociais e da Empresa, Instituto de Ciências Sociais e Universidade Técnica de Lisboa, apenas 
nesta última, é oferecida, no âmbito de um Mestrado numa área da especialidade, a Sociologia do 
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no âmbito de um outro Ciclo de Estudos, por exemplo, em Economia ou Gestão. No 

caso da FLUP, a oferta é orientada na medida em que é leccionada uma Unidade 

Curricular específica e, que nos atrevemos a classificar de singular nos curricula do 

Segundo Ciclo de Estudos em Sociologia em Portugal dados os princípios que 

presidem à sua leccionação. 

Esta Unidade Curricular procura transmitir uma perspectiva crítica e reflectida 

sobre a gestão de pessoas nas organizações, baseada numa matriz teórica e 

metodológica com bases epistemológicas e deontológicas das ciências sociais, em geral, 

e da Sociologia, em particular. Calculamos preencher, assim, uma lacuna que vários 

académicos que trabalham nesta área, oriundos de formações disciplinares diversas 

(licenciados em Economia, Gestão ou Psicologia), nomeadamente Barbosa (2009) e 

Keating (2006), tendem a apontar à disciplina: a separação dos instrumentos e das 

prescrições técnicas da matriz científica que lhes deu origem e validade. Na Unidade 

Curricular que leccionamos, assumimos a matriz disciplinar da Sociologia, cruzando-a 

com os contributos específicos da Sociologia do Trabalho, do Emprego, das 

Organizações e da Empresa, com os da Psicologia, em geral, e com a Psicologia Social, 

em particular, com os Estudos Organizacionais, a Gestão e mesmo da Economia do 

Trabalho e da Educação. A Unidade Curricular assume um conteúdo transversal e 

multidisciplinar que integra conhecimentos e fortalece a formação dos futuros 

sociólogos para trabalhar e investigar nas organizações ou com as organizações.  

A abordagem proposta para a Unidade Curricular é a de um saber resultante da 

“convergência de disciplinas diferentes e de culturas e metodologias de investigação” 

(Keating, 2006: XVIII) complementares, o que não lhe retira legitimidade científica e 

académica. Ao invés, fortalece a sua ancoragem teórica e o seu rigor metodológico em 

detrimento do que é mais comum propor-se em disciplinas desta índole, que é ignorar 

os pressupostos teóricos e metodológicos em que se fundamentam, a favor de um 

saber-fazer técnico neutro e acrítico. Em Portugal, a disciplina soma à matriz positivista 

uma forte influência anglo-saxónica. Esta concretiza-se na utilização intensa de 

estrangeirismos sob a aparência de contemporaneidade e rigor, pois, outsourcing, 

holdings, outplacemnt, coaching, emporwerment, gatekeeping, headhunter são alguns dos 

                                                                                                                                                                              
Trabalho e das Organizações do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a disciplina de Gestão de 
Recursos Humanos I e II.  
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vocábulos que enchem a literatura da gestão de recursos humanos e que recusamos, 

optando pelo uso traduzido para o nosso idioma. Os alunos são acautelados para esta 

questão pela própria pesquisa bibliográfica autónoma que se incentiva na disciplina. 

Consideramos, dado o nosso percurso académico e profissional na área da 

Sociologia e da Gestão, reunir condições privilegiadas para ultrapassar alguns dos 

maiores impasses e paradoxos apontados à disciplina: uma prática não conferida por 

um cuidado analítico rigoroso; uma adesão à vertente facilitista da “cura 

organizacional”; um discurso sedutor com um cunho apologético; um pragmatismo de 

bases duvidosas ou inexistentes. É uma forma alternativa de ensinar e aprender os 

conteúdos da gestão de pessoas que sugerimos nesta Unidade Curricular ao propor 

uma abordagem sociológica ancorada numa perspectiva organizacional pautada por 

uma concepção contingencial e sistémica.  

 

 

2.2. Objectivos e competências da Unidade Curricular  
 

O regulamento interno do Mestrado em Sociologia define, no seu artigo 4.º, a 

propósito dos seus objectivos, que o Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em 

Sociologia tem como objectivo especializar licenciados ou equiparados nas áreas 

científicas em causa, dotando-os de competências para o exercício da actividade 

profissional ou da investigação. A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de 

Pessoas integra-se neste objectivo geral de dupla orientação para a investigação e para a 

intervenção profissional, assumindo, contudo, por excelência, uma vocação de 

preparação para o exercício de uma actividade profissional em organizações, quaisquer 

que elas sejam, públicas, privadas ou do terceiro sector.  

Com o presente programa da Unidade Curricular, pretende-se prover uma 

iniciação ao campo disciplinar e profissional da gestão de pessoas, quer alargar o 

conjunto de conhecimentos e competências no âmbito da área de especialização do 

trabalho, do emprego e das organizações, proporcionando uma perspectiva gestionária 

(enquadrada sociologicamente) sobre a mesma, ao abordar as problemáticas específicas 

da gestão de pessoas nas organizações, designadamente em termos de políticas e 

práticas de gestão (do emprego e da mobilidade; da formação e do desenvolvimento; 
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das remunerações), do papel da função pessoal nas organizações, da sua evolução e 

das suas marcas actuais, bem como, dos novos campos de estudo e de intervenção 

abertos nas duas últimas décadas. 

Deste modo, a Unidade Curricular apresentada como uma disciplina optativa 

de especialização, configura-se como um programa de iniciação ao campo da gestão 

das pessoas quer no domínio técnico-metodológico, quer no domínio teórico, mas, 

simultaneamente, como um programa de aprofundamento dos estudos na área do 

trabalho, do emprego e das organizações. Assumir apenas a primeira configuração ou 

as duas enunciadas, iniciação e aprofundamento, depende grandemente, como já 

enunciámos, da preparação anterior dos alunos neste domínio da especialidade. 

Entenda-se que, para efeitos de uma configuração de aprofundamento da área da 

especialidade, não é necessário dispor-se de um diploma de Primeiro Ciclo em 

Sociologia (essa é apenas uma possibilidade); pode tratar-se de um aluno oriundo da 

área da gestão, da antropologia ou da economia, e/ou de alguém com uma forte 

experiência de trabalho, resultado de uma trajectória profissional nesta área de 

actividade ou em actividades congéneres, como, por exemplo, a formação ou a 

consultoria organizacional 

Identificando os objectivos da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de 

Pessoas nos objectivos gerais do Mestrado em Sociologia para o primeiro e segundo 

anos curriculares, pretende-se proporcionar aos alunos: 

- A aquisição de conhecimentos aprofundados sobre a realidade gestionária das 

organizações portuguesas contemporâneas;  

- A consolidação, por via da aplicação à área da gestão de pessoas, da formação em 

metodologias quantitativas, qualitativas e de intervenção sociológica fundamentada; 

- O aprofundamento das qualificações inerentes à formação de base e o reforço da 

capacidade de resposta à resolução de problemas em contexto organizacional;  

- O desenvolvimento de competências de análise, avaliação e intervenção cientificamente 

sustentadas aplicadas aos domínios específicos operacionais da gestão de pessoas 

(adaptado de Direcção do Mestrado em Sociologia, 2009b: 3). 

  

De acordo com um perfil profissional e um campo de profissionalização da 

Sociologia que se pretende construir na Unidade Curricular em apreço, procura-se 
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implementar um processo de ensino-aprendizagem orientado para os seguintes 

objectivos específicos:  

- A aprendizagem inicial e /ou cumulativa e complementar de uma abordagem 

organizacional da gestão dos recursos humanos, enquadrando-a numa perspectiva 

sociológica, isto é, tendo como matriz estruturante de pensamento e acção os quadros 

teóricos, epistemológicos, metodológicos e deontológicos da Sociologia;  

- O conhecimento das principais teorias acerca do papel da gestão das pessoas nas 

organizações, dos debates actuais acerca da função e do estado da arte da investigação e 

intervenção no domínio da especialidade;  

- A capacitação científica e profissional para abordagens de investigação e intervenção 

nos diferentes domínios da gestão das pessoas; 

- A aprendizagem das principais técnicas operacionais de gestão de pessoas (análise, 

avaliação e intervenção), integrando-as do ponto de vista das opções políticas, de modo a 

negar a sua neutralidade e a assumi-las como escolhas que têm subjacentes determinados 

conceitos, metodologias e técnicas, mas também valores, crenças e ideologias. 

 

As competências são definidas como a dinamização prática dos conhecimentos 

adquiridos na disciplina e aplicados em contexto de investigação e intervenção 

organizacional, ou seja, remetem para os “saberes em uso” (Malglaive, 1988) 

potenciados na Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas. De acordo com 

a definição utilizada no Projecto Tuning7, as competências descrevem os resultados da 

aprendizagem, ou seja, o que um aluno sabe ou pode demonstrar saber uma vez 

completado o processo de aprendizagem, com os limites decorrentes de estarmos face 

a uma situação de simulação e não de um contexto de trabalho concreto. 

A abordagem disciplinar das competências enquanto saberes a serem 

potencialmente mobilizados na prática de trabalho, implica, desde logo, um processo 

de ensino–aprendizagem que combine a pedagogia do concreto e a pedagogia 

abstracta. Os conceitos remetem para a proposta de Malglaive (1988) que defende que a 

primeira tem como primado pedagógico a aprendizagem por referência a situações 
                                                            
7 O Tuning Educational Structures in Europe é um projecto conduzido, desde 2000, por universidades 
europeias que visa contribuir para a implementação e acompanhamento do Processo de Bolonha nas 
diversas áreas disciplinares. A abordagem Tuning consiste numa metodologia para desenhar, desenvolver, 
implementar e avaliar programas de estudo para cada um dos ciclos de estudo. Um dos seus eixos centrais 
é a adaptação de um sistema de títulos facilmente reconhecíveis, comparáveis e compatíveis entre si, 
descritos em termos de volume de trabalho, resultados de aprendizagem, competências e perfis, de forma 
a contribuir para a elaboração do quadro europeu de qualificações. Disponível em 
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/. Acedido a 15/01/2011.  
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concretas e práticas de trabalho, nomeadamente casos simulados, e que a segunda se 

faz por referência a elementos abstracto-formais. A aprendizagem concreta, baseada 

numa compreensão extrínseca a partir da actividade de trabalho, é acompanhada por 

uma organização cognitiva por referência externa aos objectos ou situações. A 

aprendizagem abstracta é baseada numa compreensão intrínseca, em que os sujeitos 

aprendem os conteúdos de forma abstracta através de representações dos objectos ou 

situações.  

De acordo com tal entendimento, as competências a desenvolver na Unidade 

Curricular resultam da combinação desses dois tipos de pedagogia de modo a 

capacitar os alunos para: 

- A intervenção profissional no sistema ou subsistemas da gestão de pessoas;  

- Dominar, de forma aprofundada, as teorias e problematizações referentes às 

temáticas do domínio da especialidade; 

- A intervenção nas áreas técnicas da gestão das pessoas através da construção e 

da utilização dos diferentes instrumentos operacionais cientificamente 

sustentados; 

 - Compreender e resolver problemas novos, imprevistos e não familiares, em 

contextos alargados e multidisciplinares; 

- Emitir juízos e comunicar conclusões, bem como os conhecimentos e os 

raciocínios subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas.  

 

No âmago das orientações para a elaboração de programas disciplinares 

presentes no Regulamento do Ciclo de estudos conducente ao Grau de Mestre em Sociologia, 

encontra-se, transversal ao processo de ensino-aprendizagem ao longo do semestre, o 

aprofundamento e a melhoria das seguintes competências, concretizadas na 

capacidade de análise, de crítica, de síntese; na capacidade de expressão escrita e oral; 

na capacidade de gestão da informação (pesquisa, selecção e análise); na capacidade de 

trabalho autónomo e em equipa; de inovação e criatividade Teremos oportunidade de 

ilustrar em que medida a Unidade Curricular contribui para o seu treino quer na 

exposição da estratégia pedagógica-didáctica, quer da própria metodologia de 

avaliação de conhecimentos e de desempenhos individuais e grupais.  
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2.3. Designação e programa da Unidade Curricular  
 

A designação da unidade disciplinar de Organizações e Gestão de Pessoas foi 

proposta intencionalmente para nos demarcarmos da abordagem clássica da gestão de 

recursos humanos. Pretende-se sugerir uma leitura da gestão de recursos humanos à 

luz do contexto organizacional a partir, como já referimos, da matriz teórica, 

epistemológica, metodológica e deontológica das Ciências Sociais, em geral, e da 

Sociologia, em particular. Trata-se de abordar os temas clássicos e mais recentes da 

gestão de recursos humanos com base num enfoque analítico centrado nos estudos 

organizacionais e nas suas características multidisciplinares que encontram raízes 

particularmente na Sociologia, na Economia e na Psicologia, não descurando o Direito. 

Esta leitura propõe abrir o campo dos estudos tradicionais da gestão e não limitar a 

análise às empresas privadas lucrativas, ampliando-o a todos os sectores de 

actividades, seja aos serviços públicos central, regional e local e empresas públicas, seja 

ao terceiro sector. 

 

O programa da Unidade Curricular estrutura-se em duas partes. O primeiro 

bloco, integrante dos pontos 1 a 4, é destinado ao debate sobre a génese e consolidação 

da gestão de recursos humanos e ao seu papel passado e presente nas organizações. 

Desde o primeiro momento, que se optou por ter como pano de fundo estruturador da 

transmissão e aquisiçao de conhecimentos a abordagem organizacional de cariz crítico 

e reflexivo acerca da gestão das pessoas. Esta vai assumir-se como o elemento 

diferenciador e enformador principal da formação dos alunos ao longo da frequência 

semestral da Unidade Curricular.  

O segundo bloco versa uma aplicação destes princípios enformadores e 

direcciona-se para uma análise das políticas e práticas de gestão de pessoas no âmbito 

da abordagem sistémica e contingencial postulada no primeiro bloco, com enfoque 

para os novos usos e concepções dos instrumentos tradicionais da gestão de pessoas. A 

abordagem realizada destaca criticamente os pressupostos teórico-ideológicos das 

políticas de gestão, realçando as suas repercussões em termos de práticas de gestão e 

dos próprios instrumentos operacionais utilizados.  
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Em síntese, a organização do programa da Unidade Curricular é a seguinte: 

1. Abordagem organizacional da gestão das pessoas 

2. Evolução da gestão das pessoas nas organizações e configurações da 

função pessoal: da administração de pessoal aos novos arranjos 

organizacionais 

3. Gestão estratégica e integrada de pessoas: a perspectiva contemporânea 

4. Responsabilidade social das organizações 

5. Políticas, práticas e instrumentos de gestão das pessoas 

5.1. Políticas de gestão de pessoas numa perspectiva estratégica e integrada 

5.2. Políticas de emprego e de mobilidade 

5.3. Políticas de formação e desenvolvimento 

5.4. Políticas de remuneração 

 

 

2.4. Métodos e técnicas de ensino-aprendizagem: estratégias 

didácticas  
 

As mudanças pedagógicas apontadas pelo Processo de Bolonha não são novas, 

ganhando, no entanto, relevância e força com o compromisso assumido pelos 45 países 

europeus envolvidos a partir de 2005. Desde os anos 70 do século XX que se vem 

questionando os princípios do designado Modelo de Humboldt, seguido pela maioria 

das universidades da Europa. Discute-se a transição para outros modelos de ensino-

aprendizagem em que a qualidade do ensino universitário não esteja única e 

exclusivamente centrada na simbiose entre o ensino e a investigação, com grande 

ênfase na pesquisa académica8. O ensino universitário deve integrar, igualmente, uma 

orientação para as dinâmicas de mercado de trabalho e uma capacidade de responder 

às necessidades de integração profissional por parte dos diplomados, de forma mais 

                                                            
8 Os anos 70 do século XX são caracterizados por uma alteração das posições dominantes na relação entre 
o saber e a prática, por várias influências das quais se destacam um novo paradigma técnico-económico. 
No domínio educativo, em nome da distância entre os saberes escolares e a prática de trabalho, demarcou-
se a formação de adultos, das actividades de ensino baseadas na transmissão de saberes escolares em 
benefício de actividades formativas baseadas em processos de acção, com recurso a práticas pedagógicas 
de simulação no posto de trabalho. Lançam-se, assim, as bases de um modo de ensinar diferente do da 
escola que é rejeitada enquanto modelo (Malglaive, 1990, p. 34). 
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célere e eficaz9. Simultaneamente, ganha relevância o padrão da aprendizagem ao 

longo da vida decorrente da edificação da sociedade do conhecimento e da informação 

e das suas implicações no domínio da actualização, aprofundamento e reestruturação 

de saberes.  

Explicam-se assim, as alterações de encurtamento do Primeiro Ciclo de Estudos 

universitários associadas ao desenvolvimento de uma pedagogia por objectivos de 

vertente behaviorista, que traduz os seus fins em termos de “ser capaz de...” 

(Malglaive, 1990, p. 34). Em Portugal, a Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, que alterou a 

Lei de Bases do Sistema Educativo, consagrou a transição de um sistema de ensino 

baseado na ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no 

desenvolvimento de competências. Estas são algumas das condicionantes que estão na 

origem de um processo de ensino-aprendizagem que passa a ser determinante da 

construção da profissionalidade dos alunos no seio da universidade, um passo 

antecipador em relação à construção tradicional apenas realizada a partir do momento 

posterior de entrada no mercado de trabalho.  

Os princípios pedagógicos nucleares em que se alicerçam o novo paradigma do 

processo de ensino-aprendizagem são os seguintes: o enfoque nos alunos e na 

aprendizagem activa (e não mais apenas no professor e nos saberes por ele 

transmitidos) com objectivos previamente fixados e orientados para a obtenção de 

resultados de aprendizagem concretizados em competências; uma didáctica de ensino-

aprendizagem que congrega a orientação das actividades pelo docente - que assume o 

papel de facilitador, orientador e coordenador -, com resposta participada, continuada 

e responsável do aluno. 

 A estratégia pedagógica da Unidade Curricular de Organizações e Gestão de 

Pessoas foi definida tendo em conta os objectivos da Unidade Curricular, os saberes a 

aprender e as competências a potenciar, como exposto no ponto 2.2., bem como as 

                                                            
9 O conceito de competência no domínio organizacional, sucede ao de qualificação, nos anos 80 do século 
XX, inscrevendo-se num movimento de reconceptualização da actividade de trabalho e das práticas de 
gestão dos recursos humanos. Responde às alterações verificadas nos sistemas de trabalho que implicam 
uma adaptação dos recursos humanos às flutuações permanentes do sistema produtivo. Assim sendo, é no 
mercado de trabalho, na confluência entre a procura de emprego por parte dos trabalhadores e a oferta de 
emprego por parte das empresas, que se equaciona o conceito de competências, envolvendo por 
arrastamento o sistema educativo e o sistema produtivo (Parente, 2003). O conceito de competências surge, 
assim, da confluência das exigências conjuntas sentidas quer no âmbito produtivo, quer escolar e 
formativo.  
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condições concretas da sua leccionação. No que diz respeito a estas últimas, importa ter 

em conta que a Unidade Curricular corresponde a 6 ECTS , o que exige um total de 162 

horas de trabalho que se considera necessário o aluno investir para um desempenho 

adequado na Unidade Curricular 10. A Unidade Curricular ocupa um tempo lectivo 

presencial de 4 horas de contacto professor/aluno, distribuído entre 3 horas de aulas 

teórico-práticas e 1 hora de aula de orientação tutorial. O semestre comporta cerca de 

26 aulas de 120 minutos, em que, de um total de 52 horas de aulas, 39 horas são teórico-

práticas e 13 horas são aulas de orientação tutória. A esta distribuição de trabalho 

presencial e contacto professor/aluno corresponde, um tempo estimado de trabalho 

autónomo do aluno de cerca de 110 horas, o que totaliza as 162 horas de trabalho para 

a realização da Unidade Curricular.  

Ainda ao nível das condições concretas de leccionação consideradas na 

definição da estratégia pedagógica-didáctica, é relevante o facto de se tratar de uma 

Unidade Curricular optativa, o que permite ter uma turma com dimensão razoável, 

que tem variado entre os 18 e os 22 alunos, facilitando uma didáctica centrada no aluno 

e no acompanhamento regular do seu trabalho individual e do grupo em sala de aula. 

Importa, analogamente, reter que se parte do princípio de que os alunos que 

frequentam a Unidade Curricular dispõem de um conjunto de conhecimentos 

sociológicos sobre as problemáticas do trabalho, do emprego e das organizações11 e que 

estão também munidos de conhecimentos metodológicos em ciências sociais 

correspondentes quer a matérias abordadas no decorrer dos três anos curriculares do 

Primeiro Ciclo seja em Sociologia, seja em outra ciência social, quer à disciplina de 

Metodologias de Investigação e Intervenção. Este conjunto de conhecimentos é tomado 

como ponto de partida para a estratégia pedagógica da Unidade Curricular. 

A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas pretende combinar no 

processo de ensino-aprendizagem três tipos de componentes em que radica a sua 

originalidade: i) os conhecimentos científicos teóricos na área da especialidade; ii) os 

conhecimentos factuais sobre a realidade organizacional, particularmente portuguesa; 

iii) os conhecimentos científicos metodológicos aplicados em instrumentos técnicos e 

operacionais usados para gerir pessoas nas organizações. Deste modo, procura-se 

                                                            
10 Assumindo como pressuposto que cada ECTS corresponde a 27 horas de trabalho. 
11 Para os alunos oriundos de outras áreas científicas, que não a Sociologia, pressupõe-se o cumprimento 
do plano de preparação prévia à frequência da disciplina e do Mestrado exposto no ponto 2.1.  
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articular em sala de aula, a exposição formal de matérias de cariz quer teórico, quer 

prático, com tempos lectivos de aprendizagem prática orientada para o treino de 

competências a partir dos saberes adquiridos, com base numa combinação entre 

métodos expositivos e métodos interrogativos, activos e demonstrativos, que contam 

com a participação intensa de trabalho autónomo realizado pelos alunos sob orientação 

da docente. 

Desta feita, aprofundemos a didáctica dos dois tipos de aulas que compõem a 

Unidade Curricular. As sessões teórico-práticas tendem a ser aulas expositivas sobre os 

diferentes pontos do programa, com privilégio para a exposição formal de conteúdos 

teóricos e práticos. A natureza teórico-prática das aulas é uma prática antiga no 

processo de ensino-aprendizagem da Sociologia. Foi estabelecida pelo Conselho do 

Departamento de Sociologia da FLUP no plano de estudos de 2001, vindo na 

continuidade de uma prática que remonta à criação da Licenciatura na FLUP, em 1985. 

A razão de tal prática, tão antiga quanto a Licenciatura, prende-se, entre outros 

factores, com a natureza do conhecimento sociológico e com as indissociáveis vertentes 

teórica e metodológica, a procura de eficácia e eficiência na transmissão e aquisição de 

saberes, na reflexão crítica e na criação de condições para a discussão, partilha e 

aplicação de conceitos (teóricos e processuais) e ideias (Gonçalves, 2006: 93). Na 

Unidade Curricular em causa, que assume uma componente pragmática intensa e onde 

o espaço de aula constitui uma componente importante da construção da 

profissionalidade do futuro sociólogo a trabalhar na gestão de pessoas nas 

organizações, não seria aceitável o uso de uma didáctica que postulasse uma separação 

entre sessões teóricas e sessões práticas, prática pedagógica muito característica da 

universidade portuguesa, mesmo na área das por alguns designadas de ciências sociais 

aplicadas, como sejam a Economia ou a Gestão. 

 Nas aulas de cariz teórico-prático, a intervenção expositiva por parte da 

docente é intercalada quer com práticas interrogativas, que apelam à participação dos 

alunos, quer com metodologias demonstrativas, privilegiando casos da realidade 

organizacional portuguesa e instrumentos operacionais concretos aplicados no 

quotidiano das organizações. Estes materiais são previamente disponibilizados aos 

alunos no sítio electrónico da Unidade Curricular de forma a poderem munir-se deles e 

utilizá-los na aula para participarem e acompanharem a exposição e a demonstração 

que a docente realiza.  
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Paralelamente, e porque temos consciência que uma exposição magistral 

alongada por parte da docente diminui a propensão para actuar (falar e pensar) por 

parte dos alunos, predispondo-os para uma atitude passiva/receptiva de audição, 

procuramos, nestas aulas, que são, quanto a nós, imprescindíveis, ultrapassar esse 

obstáculo utilizando uma estratégia alternativa. Após um período expositivo, em vez 

de fazer uma devolução imediata da palavra à totalidade dos alunos, que pode ser 

ineficaz para quebrar as barreiras da comunicação, optamos por passar o desafio aos 

pequenos grupos de trabalho, para depois, progressivamente, activar círculos de 

comunicação mais amplos em grande grupo. Da mesma forma, as estratégias de 

reforço positivo tendem a ser usadas para a promoção do auto conceito do aluno 

através de um elogio a uma intervenção que pode ser até sofrível ou mediana (e não 

necessariamente excepcional). A experiência diz-nos que estas estratégias têm impacto 

positivo futuro em termos do comportamento do aluno em sala de aula, reforçando o 

seu envolvimento e participação e melhorando o seu desempenho. 

As sessões de orientação tutorial são orientadas por programas de trabalho 

prévios, que podem assumir duas configurações diferentes: i) as fichas de trabalho que 

exigem actividades de leitura, análise crítica e reflexão sobre textos, vídeos ou 

documentos técnicos ilustrativos de situações concretas (casos práticos e estudos de 

caso); e a análise crítica de instrumentos operacionais aplicados em organizações ou a 

concepção de instrumentos novos.  

A docente programa cada actividade tutorial com uma ficha de trabalho onde 

são definidos os objectivos da actividade, o material de suporte (textos, instrumentos 

operacionais, fontes estatísticas e vídeos, entre outros), as tarefas propriamente ditas12, 

os tempos de intervenção na apresentação oral e a necessidade (ou não) de 

sistematização escrita, bem como o número de caracteres máximo que cada registo 

pode conter. As normas de edição dos documentos escritos fazem parte de um texto de 

apoio editado no início do semestre, que funciona como roteiro da disciplina, o texto de 

apoio 1. Qualquer dúvida dos alunos encontra resposta neste texto orientador da 

disciplina.  

Estas sessões consistem no apoio e acompanhamento científico e técnico dos 

alunos organizados em pequenos grupos e na apresentação e discussão oral do 

                                                            
12 Cfr. no ponto 2.8. a título ilustrativo, as aulas 2 e 3 onde figuram todas as componentes enumeradas.  
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trabalho realizado. São aulas direccionadas integralmente para a discussão e reflexão 

sobre actividades previamente definidas, o que ocorre de modo genérico no fim de 

cada um dos pontos ou subpontos programáticos. Trata-se de uma agenda de trabalho 

que é acordada com os alunos e divulgada no início do semestre e que toma por 

referência os pontos principais do programa. 

Os trabalhos propostos são contratualizados no início do semestre entre a 

docente e os alunos. Em espaço de aula, estabelece-se as responsabilidades de cada 

grupo de alunos, comprometendo-os na preparação de cada actividade e na sua 

apresentação oral e/ou escrita numa data definida conjuntamente. Deste modo, obriga-

se ao cumprimento do plano de actividades, comprometendo-os com os resultados da 

aprendizagem individual e colectiva. O não cumprimento por parte de um grupo das 

actividades planeadas põe em causa o normal funcionamento da Unidade Curricular, 

com consequências negativas para a aprendizagem colectiva em grande grupo. Este 

tipo de aulas pressupõe que, desde o começo da Unidade Curricular, existam grupos 

de trabalho formados. Estes não devem ter, por princípio, mais de três elementos, por 

razões de eficiência e eficácia do trabalho. Os pequenos grupos deverão manter-se 

estabilizados para as actividades a realizar durante todo o semestre13.  

No decurso das sessões de apresentação, a docente assume o papel de 

dinamizadora, facilitadora e de orientadora da discussão e da reflexão, direccionando-a 

para que possam ser alcançados os objectivos da Unidade Curricular expressos na 

própria ficha de trabalho. O trabalho de sistematização escrito é feito pelos alunos após 

a sessão de discussão oral. Esta é uma prática que permite aos alunos completar, 

complementar, enriquecer e aprofundar as suas reflexões como resultado da discussão 

em grande grupo em sala de aula, bem como introduzir informação resultante do 

esclarecimento de dúvidas que entretanto tenham surgido14.  

Podemos ainda a acrescentar, as aulas na modalidade de conferência ou 

workshop, classificadas como um tipo de sessão teórico-prática. Trata-se de um número 

limitado de sessões por ano, em que se procura trazer dois tipos de oradores: 

profissionais a trabalharem em organizações, preferencialmente sociólogos licenciados 

pela FLUP que expõem a sua actividade, o que possibilita, entre outros aspectos, uma 

aprendizagem pelos alunos dos temas que podem ser objecto da sua intervenção ou 

                                                            
13 No texto de apoio 1, os alunos encontram uma ficha para inscrição do seu grupo de trabalho. 
14 As regras de apresentação e edição dos registos escritos estão definidos no texto de apoio 1.  
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investigação futuras nas organizações e os “modos de fazer” organizacionais; 

académicos e/ou profissionais, peritos em determinadas matérias, que organizam um 

workshop de uma ou duas sessões para discutir, analisar e operacionalizar um tema 

especifico e eminentemente técnico que exige saberes altamente especializados. A título 

exemplificativo, no ano 2009/10, optou-se por estas modalidades para a abordagem 

das seguintes temáticas: a) Normas e certificação em Responsabilidade Social das 

Organizações, com a presença de dois especialistas (um sociólogo e um engenheiro) da 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER); b) Remunerações: planos remuneratórios 

e gestão de carreiras, com a intervenção de um professor da Faculdade de Ciências 

Económicas (FACE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Convém sublinhar que não se pretende separar as actividades de tutoriais das 

actividades de ensino-aprendizagem que se processam por via das sessões teórico-

práticas ou de conferência/workshop. Considerar as actividades dos dois tipos de 

sessões separadas é negar que o processo de ensino-aprendizagem incorpora sempre 

acções bilaterais entre docente e alunos, ainda que a direcção do docente seja 

determinante dos percursos de formação dos alunos. Propor e executar um 

desenvolvimento integrado dos diferentes tipos de sessões é tornar o processo de 

ensino-aprendizagem “mais consequente quanto à obtenção de resultados, o que é 

indissociável de uma participação e responsabilização do aluno no seu processo de 

formação académica” (Gonçalves, 2006: 95).  

As estratégias didácticas expostas e a forma como se processam na disciplina de 

Organizações e Gestão de Pessoas partem de uma concepção de avaliação sumativa 

enquanto processo contínuo e formativo, com um carácter transversal e presente em 

toda a sua duração semestral. A avaliação é, como temos oportunidade de expor no 

ponto 2.6, uma actividade presente em todas as aulas e perspectivada como um 

mecanismo capaz de gerar aprendizagem apoiada na participação em sala de aula, 

designadamente com as reflexões individuais e colectivas, com os contributos de 

materiais informativos, apresentações orais em grupo e registos escritos dos alunos. 

Com a globalidade das sessões, pretendemos transmitir, de forma organizada, 

sistematizada e sintética, informação científica teórica e informação factual sobre a 

realidade organizacional, bem como sobre instrumentos técnicos e operacionais usados 

para gerir pessoas nas organizações. Espera-se também criar competências práticas 
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para a compreensão do fenómeno da gestão das pessoas nas organizações, bem como 

competências de intervenção nesse domínio da especialidade. 

A articulação sistemática e planeada entre o trabalho realizado pela docente e o 

trabalho dos alunos permite concretizar competências específicas da disciplina, 

situadas no plano da didáctica, nomeadamente:  

- Intervir na gestão de pessoas numa perspectiva ampla ou em um ou mais dos seus 

subsistemas (emprego e mobilidade, formação e desenvolvimento; remunerações); 

- Dominar, de forma aprofundada, as teorias e problematizações referentes às 

temáticas do domínio da especialidade; 

- Intervir nas áreas técnicas da gestão das pessoas através da construção e da utilização 

dos diferentes instrumentos operacionais cientificamente sustentados; 

 - Compreender e resolver problemas novos, imprevistos e não familiares, em contextos 

alargados e multidisciplinares; 

- Emitir juízos e comunicar conclusões, bem como os conhecimentos e os raciocínios a 

elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas.  

 

 

2.5. Materiais de apoio ao processo de ensino-aprendizagem 
 

É hoje unanimemente aceite que o processo de ensino-aprendizagem deve 

ultrapassar os tempos de contacto entre docentes e alunos, em espaço lectivo. Importa 

valorizar o trabalho individual e em pequeno grupo que os alunos desenvolvem fora 

da sala de aula enquanto condição necessária para alcançarem os resultados esperados 

de aprendizagem de saberes e de treino de competências.  

Perfilhamos que esse trabalho dos alunos é tanto mais profícuo quanto mais 

adequada for a disponibilização de materiais de estudo por parte da docente, os quais 

constituem um ponto de partida para explorações subsequentes e autónomas. Os 

materiais de apoio que a Unidade Curricular de Organizações de Gestão de Pessoas 

disponibiliza aos alunos são os seguintes: i) bibliografia central e complementar, 

incluindo publicações periódicas; ii) diapositivos das aulas e respectivos sumários 

desenvolvidos da autoria da docente; iii) fichas de trabalho, textos de apoio às 
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actividades de trabalho e instrumentos técnicos e operacionais de gestão de pessoas 

aplicados em organizações; iv) vídeos ilustrativos.  

Contrariamos a ideia de uma listagem de materiais de estudo fechada à partida. 

Numa Unidade Curricular com forte vertente prática que toca assuntos controversos e 

complexos da actualidade, todo o material listado para arranque da disciplina é uma 

marca de um momento e, neste caso, de uma pessoa, e, por isso, passível e desejável de 

ser reconstruído e reformulado continuadamente por intermédio da participação activa 

da docente e dos alunos. Os alunos são convidados a participar nesta construção, 

fundamentalmente, através da identificação e selecção de notícias de imprensa que 

reportem directamente aos conteúdos programáticos dos fenómenos da gestão de 

pessoas nas organizações. Tais notícias ou casos são comentados e analisados nas aulas 

respectivas, com o objectivo de experimentar, aplicar e treinar competências na 

identificação de problemas, na sua contextualização, na identificação de sujeitos 

envolvidos e na selecção dos instrumentos de trabalho que devem ser mobilizados 

para uma possível resolução. Os alunos são também motivados a desenvolver 

actividades de recolha de bibliografia nas bibliotecas e nas bases electrónicas 

disponibilizadas pela Universidade do Porto (UP), para além da elencada pela docente. 

É, sobretudo, com estes desafios que nos propomos treinar a competência transversal 

de gestão da informação, na sua tripla vertente de pesquisa, selecção e análise. 

 

Comecemos por uma referência à bibliografia aconselhada pela docente. Para os 

licenciados provenientes de outras áreas científicas que não a Sociologia e que não 

apresentem qualquer experiência profissional na área do trabalho, emprego e 

organizações, está previsto, como já referido, um conjunto materiais adicionais que a 

docente indica. De modo, para prepararam a frequência da Unidade Curricular, são 

indicadas leituras com um carácter de formação prévia. É aconselhado a leitura activa 

acompanhada de um trabalho de análise e reflexão de alguns capítulos-chave de dois 

manuais base, um da Sociologia do Trabalho e outro da Sociologia das Organizações, a 

saber:  

 

- Bilhim, J. (1996). Teoria organizacional: estruturas e pessoas. Lisboa: Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas. 
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- Freire, J. (2002). Sociologia do trabalho: uma introdução. Porto: Ed. Afrontamento. 

 

A bibliografia básica da Unidade Curricular indica as obras de referência 

fundamentais para que o aluno possa atingir os resultados esperados da Unidade 

Curricular com sucesso. Consta de quatro obras que devem ser utilizadas como 

manuais, uma vez que qualquer uma delas cobre as temáticas do programa. Optou-se 

pela selecção de um conjunto restrito de obras suficientemente diversificadas em 

termos de abordagens teóricas, metodológicas e instrumentais, que fornecem aos 

alunos uma abordagem global dos vários pontos do programa. Estas obras, ao terem 

pontos de sobreposição, possibilitam a apreensão de olhares parcialmente 

diferenciados sobre uma produção específica de um autor sobre uma determinada 

temática, o que nos parece constituir uma mais-valia para um processo de ensino-

aprendizagem que se pretende plural e diversificado. Acresce que todas as obras têm a 

vantagem de apresentarem estudos de caso e a demonstração dos conteúdos 

programáticos a partir de casos práticos relativos sobretudo a empresas (e não tanto a 

organizações, em geral) internacionais e nacionais. As obras são: 

 

- Bilhim, J. (2006). Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Lisboa: Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas. 

 

- Caetano, A., &VALA, J. (orgs.) (2002). Gestão de recursos humanos. Contextos, 

processos e técnicas. Lisboa: Ed. Recursos Humanos. 

 

- Camara, P.,  Guerra, P. B.,  & Rodrigues, J. V. (1997). Humanator: recursos 

humanos e sucesso empresarial. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

 

- Peretti, J-M. (1997).  Recursos humanos. Lisboa: Ed. Sílabo. 

 

- Sousa, M. J., Sanches, P., Duarte, T., & Gomes, J. (2006). Gestão de recursos 

humanos. Métodos e Práticas. Lisboa: Lidel. 

 

Em segundo lugar, é indicada aos alunos a bibliografia complementar com 

objectivos de aprofundamento de cada um dos pontos programáticos. É uma 
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bibliografia referenciada na aula, que consta dos sumários desenvolvidos e que é 

seleccionada, para cada ponto do programa, de acordo com a actualidade dos assuntos, 

com a pertinência para o trabalho desenvolvido pelos alunos, quer em termos de 

interesses demonstrados, quer de instrumentos operacionais que se encontrem a 

trabalhar. Trata-se de uma selecção que visa proporcionar o acesso directo a textos 

originais dos autores (académicos e profissionais) que trabalham essas temáticas. 

Ficam, assim, detentores de uma base de informação bibliográfica que lhes permite o 

aprofundamento dos temas tratados, em função dos seus interesses e dos seus 

projectos de trabalho, inclusive no que se refere a actividades profissionais futuras 

nesta área especialidade. Atendendo a que são alunos que se integram no primeiro ano 

do Segundo Ciclo de Estudo em Sociologia (ano curricular terminal da sua formação 

universitária), é fundamental o seu contacto com tais produções científicas e 

profissionais, o que permite o fortalecimento quer da capacidade de compreensão dos 

temas em causa, sedimentando conhecimentos adquiridos em sala de aula, quer da 

capacidade de leituras críticas autónomas e, eventualmente, contrastantes com a que se 

encontra explicitada na bibliografia fundamental.   

Ainda numa perspectiva complementar, são indicados aos alunos periódicos 

científicos e técnicos, com os quais devem tomar contacto para a abordagem, sobretudo 

prática, mas não exclusivamente, dos diferentes pontos do programa. É deste acervo 

complementar que são extraídos muitos dos textos e dos exemplos que integram as 

actividades das fichas de trabalho. São indicadas as seguintes publicações periódicas: 

RH Magazine; Pessoal; Inovação e Formação; Revista Sociedade e Trabalho; Cadernos Sociedade 

e Trabalho; Dirigir. Revista para chefias; Formar. Revista dos formadores. 

  

Outro material de apoio a ser considerado é o disponibilizado para ser usado no 

espaço lectivo da Unidade Curricular. Os diapositivos utilizados em sala de aula e 

respectivos sumários desenvolvidos da autoria da docente constituem dois desses 

materiais. Existem outros docentes que reservam este material de leccionação da 

Unidade Curricular apenas para o espaço lectivo, não o disponibilizando aos alunos, 

por duas ordens de razões. Argumentam que a disponibilização deste tipo de materiais 

conduz os alunos a não assistirem às aulas. Adicionalmente, os alunos manifestam 

uma tendência para se centrarem apenas neste material pela facilidade que representa 

para o seu estudo autónomo. Não partilhamos desta posição quer pelas exigências da 
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Unidade Curricular em termos das competências a adquirir para a concretizar com 

sucesso, quer pelo tipo de alunos que tende a escolher a disciplina. Relembre-se que 

são alunos que estão matriculados na Unidade Curricular por opção e que, por isso, 

manifestam um forte interesse em aprofundar os seus conhecimentos na área da 

especialidade. Para este perfil de aluno (muitas vezes, já com uma trajectória no 

mercado de trabalho ou mesmo trabalhador-estudante) dispor de material previamente 

auxilia a preparação e o acompanhamento das aulas. Dadas as condições expostas, não 

vemos inconveniente em partilhar com os alunos, previamente ao espaço de aula, 

diapositivos e sumários desenvolvidos, de modo a poderem manuseá-los enquanto 

assistem à mesma. Finalmente, consideramos que os diapositivos usados e os sumários 

desenvolvidos constituem bons guias quer para a orientação do estudo individual, 

quer para a selecção de bibliografia para o apoiar. 

É ingénuo e incauto negligenciar que cada docente veicula um ponto de vista 

ou uma perspectiva particular sobre os conteúdos programáticos, o que pressupõe uma 

representação selectiva e original sobre as matérias leccionadas que fica patente nestes 

materiais: os conceitos que são privilegiados, as teorias mobilizadas e as problemáticas 

associadas, o foco relevante para a análise e da discussão. Para os alunos, disporem de 

material sistemático e claro acerca do código de leitura do real da docente é um 

mecanismo clarificador. Consideramos, mesmo, que pode ser facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem autónomo ao potenciar uma capacidade de demarcação face à 

visão veiculada e a elaboração de uma visão crítica e própria do aluno. 

 

Finalmente, as fichas de trabalho, os textos de apoio às actividades de trabalho, 

os instrumentos técnicos e operacionais de gestão de pessoas aplicados em 

organizações portuguesas e os vídeos ilustrativos de alguns pontos do programa 

constituem, no seu conjunto, materiais disponibilizados e fundamentalmente 

vocacionados para a realização das actividades no âmbito aulas de orientação tutorial. 

Nas aulas de orientação tutorial, estes materiais destinam-se a responder aos objectivos 

presentes nas fichas de trabalho, contribuindo, particularmente, para o treino das 

seguintes competências: capacidade de construção e aplicação de técnicas de gestão de 

pessoas; capacidade para emitir juízos e comunicar conclusões, bem como os 

conhecimentos e os raciocínios a ele subjacentes. 
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Os instrumentos técnicos e operacionais de gestão de pessoas aplicados em 

organizações portuguesas são, igualmente, usados em sessões teórico-práticas, com o 

objectivo de mobilização de competências de análise, de avaliação e de intervenção 

cientificamente sustentadas de modo a promover um exercício profissional 

fundamentado. O treino da capacidade de compreensão e resolução de problemas em 

situações novas, não familiares e complexas usa sobremaneira este tipo de materiais 

pedagógicos em ambos os tipos de aulas.  

Genericamente, as aulas de orientação tutorial permitem aprofundar e a 

melhorar as subsequentes competências transversais: a capacidade de análise, de 

crítica, de síntese; a capacidade de expressão escrita e oral; o trabalho autónomo e em 

equipa; a capacidade de inovação e criatividade. 

O carácter operacional da Unidade Curricular e a sua complexidade em termos 

do processo de ensino-aprendizagem justificam que integremos no material 

disponibilizado não apenas aquele que é trabalhado fora do espaço de aula, como era 

apanágio de disciplinas de cariz abstracto-formal baseadas num ensino retórico, mas 

que se disponibilize, pela sua centralidade, todo o material usado em sala de aula pela 

docente, nomeadamente para a concretização de actividades dirigidas ao treino de 

competências de intervenção. 

 

 

2.6. Avaliação da aprendizagem e de desempenhos 

 

2.6.1. Avaliação da aprendizagem. Modalidades, critérios e métodos 

 

A avaliação de conhecimentos estipulada para a Unidade Curricular de 

Organizações e Gestão de Pessoas segue as Normas de Avaliação de Conhecimentos da FLUP 

e o Regulamento geral para avaliação dos discentes de primeiros ciclos, de ciclos de 

estudos integrados de Mestrado e de segundos ciclos da Universidade do Porto. 

Os alunos inscritos na Unidade Curricular ficam sujeitos ao designado regime 

de avaliação distribuída sem exame final, definido no art.º 4.º, relativo aos métodos e 

modalidades de avaliação, das Normas de Avaliação de Conhecimentos da FLUP. Este 

regime de avaliação contempla, na Unidade Curricular em apreço, três componentes 
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de avaliação: i) relatório sobre um instrumento operacional de gestão de pessoas; ii) 

relatório de resolução de caso prático simulado; iii) assiduidade e participação nas 

sessões teórico-práticas e orientação tutória. 

O regime de avaliação escolhido é, como já tivemos oportunidade de referir a 

propósito das estratégias didácticas, uma actividade presente em todas as aulas e 

perspectivada como uma via capaz de gerar aprendizagem contínua apoiada num 

processo de avaliação que é constante durante todo o semestre. Retenhamos a nossa 

atenção em cada uma das componentes de avaliação. 

 

A.  Relatório sobre instrumentos operacionais de gestão de pessoas 

O relatório sobre um instrumento operacional de gestão de pessoas é um 

trabalho que consiste na análise crítica de um instrumento operacional de gestão de 

pessoas ou na concepção de um instrumento novo de raiz a ser aplicado numa 

organização existente (a partir de uma situação real concreta vivida) ou numa 

organização e situação que é simulada pelos alunos para o efeito.  

Com este trabalho, pretendemos capacitar os alunos para a intervenção nas 

áreas técnicas da gestão das pessoas através da construção e da utilização dos 

diferentes instrumentos operacionais cientificamente sustentados. A sua concretização 

permite treinar competências operacionais de intervenção técnica no domínio dos 

instrumentos de intervenção da gestão de pessoas, quer no âmbito da sua concepção, 

quer da sua aplicação, ao exigir uma reflexão crítica sobre os mesmos. Trata-se de 

propor uma aprendizagem das principais técnicas operacionais de gestão de pessoas, 

integrando-as do ponto de vista das opções políticas, de modo a negar a sua 

neutralidade e assumi-las como uma escolha que tem subjacente determinados 

conceitos, metodologias e técnicas, mas também valores, crenças e ideologias. 

Para o efeito, são mobilizados os conhecimentos adquiridos nas unidades 

curriculares de Metodologias e Técnicas de Investigação I e II, Epistemologia das 

Ciências Sociais, do Primeiro Ciclo de Estudos em Sociologia, e de Metodologias de 

Investigação e Intervenção frequentada pelos alunos já no primeiro semestre do 

Segundo Ciclo. São retomadas as problemáticas epistemológicas acerca da falsa 

neutralidade das técnicas de recolha e tratamento de informação, das dificuldades de 

medida de atitudes e comportamentos, bem como os conhecimentos processuais acerca 

de como construir e aplicar questionários, entrevistas e grelhas de observação, entre 
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outras. Todas estas matérias serão mobilizadas para a actividade, tratando a docente de 

ensinar as especificidades que o contexto organizacional impõe, bem como proceder às 

respectivas adequações ao âmbito da gestão de pessoas nas organizações.  

Assim, compreender e resolver problemas em situações novas, imprevistas e 

não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares é uma capacitação que se 

prevê ser desenvolvida com a elaboração deste relatório, quer porque se trata de entrar 

em contacto com uma organização e, a partir de uma situação real concreta vivida, 

propor instrumentos que lhe são úteis, quer de simular uma situação para concretizar 

os mesmos objectivos.  

As temáticas que podem ser alvo de abordagem para a elaboração do relatório 

dos instrumentos operacionais de gestão de pessoas são previamente indicadas e 

exemplificados aos alunos na aula de apresentação. Tendo em conta que necessitam, 

para a concretização do relatório, de dominar determinado tipo de conteúdos 

programáticos, o relatório centra-se em algumas das temáticas ministradas no âmbito 

do ponto 5 do programa. Ao longo das abordagens das primeiras aulas, vai-se 

ilustrando com exemplos a concretização dos temas práticos em que os alunos 

demonstraram ter interesse para ajudar a tomada de decisão do relatório. Procura-se 

garantir a dissemelhança de instrumentos operacionais escolhidos, evitando ter grupos 

a trabalhar a mesma temática com os mesmos objectivos, de modo a enriquecer, pela 

diversidade, o processo de aprendizagem.  

Numa primeira fase de trabalho, exige-se a preparação da proposta de trabalho, 

a qual não deverá ultrapassar 1 página A4 e deverá incluir i) a selecção da temática (de 

acordo com os temas acima indicados e exemplificados); ii) o objectivo geral; iii) os 

objectivos específicos; iv) as referências bibliográficas centrais. 

As propostas vão sendo discutidas no decurso das sessões teórico-práticas de 

forma a aferir-se a sua exequibilidade e adequação aos objectivos da Unidade 

Curricular. Para a realização desta proposta, a ser entregue em data previamente 

definida, os alunos recebem o documento orientador já apontado. Depois de discutida, 

a proposta é reformulada e estabilizada e entregue à docente. No decurso do semestre, 

sempre que os alunos necessitem, reserva-se um espaço em sala de aulas para 

esclarecer dúvidas acerca do conteúdo do instrumento operacional. Nesta, é alvo de 

discussão entre o pequeno grupo de alunos, o grande grupo constituído por todos os 

elementos da turma e a docente em aulas de orientação tutorial. Desde o início da 
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concepção do projecto até à sua conclusão, tudo é discutido e reflectido em sala de aula 

ou em reuniões suplementares que, frequentemente, se revelam necessárias. Neste 

caso, as reuniões são feitas entre a docente e o pequeno grupo, pois, por alguma razão 

particular, os alunos não estão a conseguir resolver os problemas surgidos, o que exige 

um tratamento pedagógico individualizado ao grupo.  

A apresentação oral do instrumento operacional pelo pequeno grupo à turma é 

feita em data previamente acordada e realizada numa fase avançada do trabalho, que 

ainda não se encontra terminado. Esta opção justifica-se pela possibilidade que os 

alunos terão de discutir, mais uma vez, o seu trabalho e de introduzir melhorias e 

correcções na forma de registo escrito.   

O registo escrito do relatório dos instrumentos operacionais está regulado em 

termos de requisitos básicos. Estes versam quer conteúdos, quer limites máximos de 

palavras a integrar, a saber: a) descrição da situação organizacional e dos pressupostos 

que a configuram (limite máximo de 800 palavras); b) concepção ou crítica do 

instrumento operacional (ausência de limite de palavras); c) reflexão sobre vantagens, 

limites e dificuldades do instrumento, bem como de alternativas de concepção, 

aplicação e análise do mesmo (limite máximo de 400 palavras). 

No que se refere à modalidade de realização do relatório, é, preferencialmente, 

construído nos pequenos grupos de três elementos previamente formados. A 

realização individual é uma excepção aberta apenas para alunos com estatuto especial. 

A ponderação desta componente de avaliação na nota final da Unidade Curricular é de 

30%.  

Os critérios de avaliação do instrumento operacional são: i) a qualidade e 

criatividade da proposta de trabalho; ii) a clareza da fundamentação teórica do 

instrumento de acordo com as características organizacionais; iii) a capacidade de 

operacionalização dos conceitos processuais mobilizados; iv) o grau de aplicabilidade 

do instrumento ou a qualidade da reflexão crítica (alternativamente, caso se trate de 

um instrumento novo ou de um instrumento em análise); v) a qualidade e a clareza da 

redacção e da apresentação oral; vi) a pesquisa e o aproveitamento bibliográfico. São, 

ainda, determinantes da avaliação, o cumprimento das normas de formatação/edição 

de trabalhos científicos (normas de citação e bibliográficas), bem como das normas de 

redacção fixadas (corpo de letra, número de páginas, espaçamento).  
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B. Relatório de resolução de caso prático 

A resolução do caso prático consiste num exercício em que os alunos são 

convidados a fazer um trabalho de análise e reflexão com propostas de intervenção a 

partir de uma situação concreta descrita, seja um artigo académico de vertente 

aplicada, seja um estudo de caso organizacional. Os alunos, a partir de tópicos de 

questionamento orientadores, interpretam e discutem as problemáticas versadas no 

artigo ou no estudo de caso à luz das teorias e conceitos enformadores da Unidade 

Curricular, terminando a sua reflexão com sugestões e orientações para a acção e 

respectiva argumentação acerca da fundamentação teórica, metodológica e 

deontológica. 

Pretende-se, com o uso de um artigo ou caso e dos tópicos de questionamento 

orientadores, criar condições para testar em que medida a gestão de pessoas é 

entendida como parte integrante da lógica organizacional, os papéis que lhe são 

atribuídos internamente e no relacionamento com o ambiente externo. Desenvolver e 

aperfeiçoar as capacidades críticas e propositivas sobre a gestão de pessoas é outro 

objectivo que se pretende atingir neste tipo de exercício. Treina-se, deste modo, 

competências de análise, avaliação e intervenção cientificamente sustentadas e 

competências para emitir juízos e comunicar conclusões, bem como os conhecimentos e 

os raciocínios subjacentes. 

Com uma ponderação de 60% na classificação final da Unidade Curricular, o 

relatório do caso prático é elaborado individualmente. A sua realização surge numa 

fase já posterior ao término das aulas, sendo apenas entregue sob a forma de 

documento escrito, cuja dimensão não deve ultrapassar um limite máximo de 1200 

palavras.  

Os critérios de avaliação do relatório são: i) grau de cobertura dos temas que 

caso aborda; ii) grau de precisão da aplicação dos conceitos; iii) força lógica do 

esquema; iv) grau de aproveitamento da bibliografia; v) grau de aproveitamento das 

aulas; vi) qualidade da reflexão crítica pessoal; vii) coerência e exequibilidade das 

sugestões e orientações para a acção. É, ainda, considerado, para efeitos de atribuição 

da classificação, tal como no relatório sobre os instrumentos operacionais, o 

cumprimento das normas de formatação/edição de trabalhos científicos (normas de 
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citação e bibliográficas) e das normas de redacção fixadas (corpo de letra, número de 

páginas, espaçamento).  

 

C. Assiduidade e participação nas sessões teórico-práticas e orientação tutória 

Esta componente de avaliação, que incide sobre a assiduidade e participação 

nas aulas, aconselhada pela direcção do programa de Mestrado de acordo com a norma 

prevista num documento regulador aprovado pelo Senado da Universidade do Porto 

(Secção Permanente do Senado, 2005) tem uma ponderação de 10% na classificação 

final da Unidade Curricular para uma obrigatoriedade dos alunos ordinários de 

assistirem a 75% das aulas. No caso dos alunos com estatuto especial, sem 

obrigatoriedade de assiduidade, esta componente fica restrita aos registos escritos da 

totalidade das fichas de trabalho.  

A avaliação da assiduidade e da participação nas sessões teórico-práticas e 

orientação tutória incide sobre todas as intervenções realizadas em espaço de aula, 

desde a realização das fichas de trabalho e a participação no pequeno grupo de 

trabalho até à selecção de notícias da imprensa reportadas directamente aos conteúdos 

programáticos e à discussão em grande grupo. 

As fichas de trabalho são um momento por excelência desta avaliação oral, na 

medida em que são realizadas segundo uma metodologia de discussão em espaço de 

aula, primeiro em pequenos grupos, depois alagada ao grande grupo da turma. 

Poderão estar mesmas sujeitas a registos escritos. Estes são realizados em cerca de 50% 

das fichas de trabalho, condição que fica sujeita a decisão da docente, competindo a 

esta considerar se a síntese escrita é necessária para a consolidação de saberes. Quando 

contemplado, o registo escrito é realizado no seio do pequeno grupo de trabalho, com 

um limite máximo de 800 palavras. É entregue à docente na aula imediatamente a 

seguir àquela em que a discussão foi realizada e concluída de modo a que os alunos 

possam integrar a aprendizagem em grande grupo na sua reflexão e de modo a poder 

aferir da necessidade de voltar, ou não, ao ponto programático em causa.   

Transversal a esta componente avaliativa, ela própria concebida como 

instrumento de aprendizagem, é o treino de competências de análise, de crítica, de 

síntese, de competências de expressão escrita e oral, de competências de gestão da 

informação (pesquisa, selecção e análise), e ainda, de competências de trabalho 

autónomo e em equipa; de inovação e criatividade. 
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Os critérios de classificação incidem sobre a percentagem de aulas assistidas e à 

qualidade das intervenções realizadas, o que exige que a docente faça um registo da 

qualidade do desempenho de cada aluno nas aulas.  

 

Para finalizar a exposição sobre a modalidade de avaliação, retenha-se o facto 

das orientações resultantes do Processo de Bolonha preverem uma correspondência 

entre as componentes de avaliação e uma taxa de ocupação estimada em horas de 

trabalho que se considera necessário o aluno investir para um desempenho adequado 

na Unidade Curricular. O quadro seguinte sintetiza essa prorrogativa. 

 

Quadro 1 – Componentes de avaliação por tipo de trabalho e ocupação em horas 
Descrição das componentes de 

avaliação Tipo de trabalho Tempo (em 
horas) 

Participação presencial  

Participação e realização de fichas de 
trabalho 

em aulas teórico-práticas e de orientação 
tutorial 

52 

Relatório dos instrumentos 
operacionais 

Trabalho/estudo (trabalho autónomo do 
aluno) 50 

Relatório sobre estudo de caso  Trabalho/estudo 
(trabalho autónomo do aluno) 50 

Preparação de materiais de 
pedagógicos de aprendizagem 

Recolha de informação (trabalho 
autónomo do aluno) 

6 
 

Total  162 

 

2.6.2. A avaliação da Unidade Curricular, do docente e dos alunos 

 

A avaliação, enquanto instrumento de monitorização e aprendizagem, por um 

lado, e instrumento de mudança e de apoio à tomada decisão, por outro, é considerada 

central na Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas. São duas as práticas 

de avaliação que marcam a Unidade Curricular neste domínio. 

Por um lado, destaque-se um procedimento de avaliação da Unidade 

Curricular, e por outro, um procedimento de avaliação do desempenho da docente que 

é aplicado aos alunos no término do semestre. Desde o ano lectivo 2008/09, a 

Universidade do Porto implementou um inquérito de avaliação estandardizado a 

todos os alunos, deixando de fazer sentido a docente continuar a manter, como fazia 
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até então, um inquérito autónomo. Porém, os resultados obtidos pela docente eram 

francamente informadores da avaliação da Unidade Curricular e da docente, dado o 

grande número de alunos que se conseguia reunir em sala de aula para o 

preenchimento do respectivo inquérito de avaliação. Não se contesta, pelo contrário, 

valoriza-se a importância de uma prática comum à Universidade nesse domínio. Não 

obstante, questiona-se a modalidade de aplicação do actual inquérito e a forma como 

os resultados são retornados aos docentes. Por um lado, são poucos os alunos que 

respondem ao inquérito; por outro, há uma fraca adequação do instrumento de recolha 

de dados à especificidade da Unidade Curricular; finalmente, a possibilidade de edição 

para de consulta dos resultados por parte do docente é limitada.  

Para evitar sobreposições com o inquérito estandardizado, passou-se a usar, na 

Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas, um instrumento de recolha de 

dados qualitativo. Pede-se aos alunos, na última aula do semestre, que identifiquem os 

pontos fracos e os pontos fortes do processo de ensino-aprendizagem na Unidade 

Curricular, bem como do desempenho da docente (anexo 2). A apreciação é realizada 

por escrito, sendo dada a palavra a quem pretenda pronunciar-se oralmente. Esta 

constitui a única ferramenta que nos permite monitorizar o nosso desempenho e 

introduzir melhorias na Unidade Curricular, bem como reduzir os disfuncionamentos. 

Paralelamente, tem lugar, na última aula do semestre, uma auto-avaliação e 

uma hetero-avaliação dos alunos, numa escala quantitativa de 1 a 5, correspondente, 

respectivamente, ao nível mais baixo e mais elevado de desempenho. Os alunos 

preenchem um pequeno formulário (anexo 3) em que avaliam o seu desempenho 

individual no grupo, bem como, o desempenho e funcionamento do pequeno grupo, 

procedendo a uma avaliação de cada um dos elementos do grupo. Dá-se, assim, 

sequência à contratualização inicial de actividades com os alunos, responsabilizando-

os também pela sua avaliação. Procura-se que tomem consciência dos seus 

desempenhos individuais e grupais e que, em conjunto, tomem decisões num ambiente 

de abertura e transparência. Esta avaliação só é decisiva se encarada pelos alunos de 

forma séria e rigorosa, o que exige uma sensibilização dos mesmos para a sua 

importância, num registo de veracidade e de justiça.  

A auto e a hetero-avaliação constituem informação preciosa para a docente no 

momento de atribuição das avaliações individuais e grupais, assim como, na aferição 

de ambas para a classificação global de cada aluno.  
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A modalidade de avaliação da Unidade Curricular, da docente e dos alunos por 

que optámos, introduz um registo de envolvimento na Unidade Curricular por parte 

dos alunos e de audição por parte da docente que é valorizado positivamente pelos 

alunos que nele participam com agrado, permitindo à docente monitorizar a sua 

prática e melhorá-la. 

 

 

2.7. Conteúdos programáticos e sua fundamentação 
 

A Unidade Curricular de Organizações e Gestão de Pessoas encontra-se organizada 

em dois grandes blocos. Como já referido, no primeiro bloco programático procede-se 

ao debate sobre a génese e consolidação da gestão de recursos humanos e ao seu papel 

nas organizações, reflectindo-se sobre o seu passado e projectando-a no futuro das 

organizações e da sociedade em geral. O segundo bloco incide sobre as políticas e sobre 

as práticas de gestão de pessoas no âmbito da abordagem sistémica e contingencial 

defendida, com enfoque para os novos usos e concepções dos instrumentos 

tradicionais da gestão de pessoas. Em ambos os blocos, a abordagem realizada destaca 

os contributos multidisciplinares e os pressupostos teórico-ideológicos das políticas de 

gestão, reflectindo criticamente sobre as suas repercussões na concepção das práticas 

de gestão e dos instrumentos operacionais aplicados. Passamos, de seguida, em revista 

cada um dos pontos dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular.   

  

O ponto 1, intitulado Abordagem organizacional da gestão das pessoas, visa reflectir 

sobre o objecto da Unidade Curricular. A abordagem sistémica e contingencial da 

gestão das pessoas e o seu contributo para o desempenho organizacional centrado nas 

pessoas em alternativa à abordagem meramente técnica e tecnocrática da gestão dos 

recursos humanos é o eixo central da discussão. Inspirada nos contributos da Escola 

das Relações Humanas Americana e da Escola Sociotécnica Inglesa, propõe-se uma 

concepção sistémica das organizações.  

De acordo com a teoria dos sistemas, metáfora usada para a análise das 

organizações, estas são concebidas como sistemas abertos. No seu interior, são 

compostas por três grandes subsistemas, a saber: o subsistema de gestão, o subsistema 
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social e o subsistema técnico. Os recursos humanos, ao contrário de todos os outros 

recursos, estão presentes em todos os subsistemas organizacionais, constituindo, 

simultaneamente, objecto e sujeito da organização. Os objectivos organizacionais 

constituem a alavanca para o funcionamento dos três subsistemas em interacção e na 

sua interface com o exterior. A finalidade da organização clarifica-se na sua missão, 

visão e valores. Estes constituem, num primeiro nível de reflexão, uma “bússola” 

orientadora do destino da organização, ou seja, do que se pretende realizar na 

envolvente externa e do que se pretende fomentar no ambiente interno. Demonstra-se 

que, apesar da missão, visão e valores constituírem apenas uma entre outras condições 

que consolidam os objectivos organizacionais, na ausência da sua clarificação, as 

organizações tendem a não ter qualquer estratégia definida e a vacilar “ao sabor” dos 

constrangimentos externos (sejam legais, políticos ou de mercado, …), isto é, a fazer 

aquilo a que forem compelidas pelas pressões situacionais, transitórias e de curto 

prazo, perdendo, igualmente, e em consequência, o controlo sobre o seu ambiente 

interno.  

Neste âmbito, explica-se como a existência de uma estratégia e a antecipação de 

cenários futuros, por natureza provisórios, poderá facultar alguma segurança nos 

objectivos a que a organização se propõe. Todavia, a estratégia não é estática, 

implicando um ajustamento contínuo de planeamento, com repercussões nas relações 

externas da organização e nas relações internas com os seus trabalhadores. Estas 

relações são continuamente avaliadas, reavaliadas e modificadas, porém, à luz de 

metas claras que o planeamento estratégico contempla. A importância do planeamento 

estratégico, bem como a sua operacionalização a curto e médio prazos no planeamento 

operacional e táctico no seio de cada um dos subsistemas ou de cada área funcional da 

organização (concretamente, no âmbito da gestão de pessoas) é demonstrada como 

central para a prossecução da estratégia da organização e para a reformulação de 

objectivos.  

Os recursos humanos são aqui perspectivados como o motor da prossecução 

dos objectivos organizacionais. Estes são equacionados como simultaneamente 

conciliáveis e conflituais com os objectivos pessoais e profissionais dos trabalhadores. 

O compromisso possível é umas das metas que se prevê para as políticas de gestão de 

pessoas de modo a criar-se condições para um desempenho eficaz de ambos, 

organização e trabalhadores. Esta possibilidade de compromisso encontra-se marcada 
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por paradoxos, ambivalências e contradições que são avaliados e discutidos em todos 

os pontos do programa, quer no âmbito das políticas e práticas de gestão de pessoas, 

quer no domínio das diferentes configurações da função e dos papéis atribuídos.   

A discussão sobre a concepção dos trabalhadores enquanto recurso é outro tema de 

reflexão. Por um lado, os trabalhadores (manuais) são, numa perspectiva marxista, o 

único recurso que, quando usado, cria e não perde valor, isto é, cria riqueza. Por outro 

lado, os trabalhadores são pessoas de natureza complexa e subjectiva que, para além 

do seu trabalho na organização, têm uma vida pessoal e interesses, expectativas e 

aspirações próprios. Deste modo, discute-se a necessidade de pensar os trabalhadores 

de acordo com outros princípios de gestão que não sejam os de uma mera lógica 

custo/benefício de curto prazo, a qual tende a imperar para os recursos financeiros, 

infra-estruturas, matérias-primas ou outros. Justifica-se, assim, o conceito de gestão de 

pessoas utilizado na denominação da Unidade Curricular em detrimento da concepção 

de recursos humanos. 

Também se adverte que o problema não fica resolvido apenas por opções 

terminológicas. Reflecte-se sobre a utilização abusiva e ideológica do termo 

colaborador, comummente usado por gestores e dirigente das mais diversas 

organizações. Este termo, com uma conotação simpática e politicamente correcta, é 

aplicado de forma demagógica, acentuando a vertente participativa e colaborativa 

esperada do trabalhador, frequentemente sem o retorno em termos do reconhecimento 

do seu desempenho e da autonomia de decisão.  

O conceito de trabalhador enquanto “cliente interno” que se pretende satisfeito 

é aqui focado por analogia ao de “cliente externo”. É considerado um stakeholder, ou 

seja, uma parte interessada como qualquer outra (seja a comunidade, sejam os 

fornecedores), para quem a organização tem determinado tipo de obrigações que não 

são o mero uso utilitarista da força de trabalho. É da responsabilidade da gestão de 

pessoas criar condições para satisfazer os trabalhadores com o intuito de granjear os 

objectivos que a organização se propõe. 

Termina-se o primeiro ponto do programa com uma ficha de trabalho que 

aborda os paradoxos da gestão de pessoas numa empresa industrial portuguesa, 

analisando os conflitos e ambivalências vividos pelo gestor de recursos humanos no 

seu desempenho quotidiano. 
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No segundo ponto do programa, analisa-se, como o título propõe, a Evolução da 

gestão das pessoas nas organizações e as configurações da função pessoal: da administração de 

pessoal aos novos arranjos organizacionais. O foco é colocado na história da gestão de 

pessoas e nas perspectivas evolutivas que a têm marcado. Demonstra-se como a 

concepção, o papel e o âmbito da função pessoal foram assumindo variantes ao longo 

dos tempos, salientando-se a sua localização espácio-temporal. Introduz-se o conceito 

de “função pessoal”, equiparando a gestão de pessoas às restantes funções existentes 

numa organização (função comercial, função financeira, função produção, entre 

outras).  

Neste ponto, discutem-se, do ponto de vista teórico, as diferentes fases de 

evolução da função nas sociedades ocidentais a partir de um conjunto de critérios, tais 

como, as preocupações fundamentais, os objectivos, o perfil dos responsáveis, as 

concepções de pessoa/trabalhador e da própria função. Caracteriza-se, a partir desta 

grelha analítica: primeiro, os tempos embrionários da administração do pessoal, 

genericamente situada nos anos 40 a 60 do século XX; depois, a passagem para uma 

fase em que a função é assumida como uma área de gestão, mas subalterna nos anos 

1960 e 1970, designada de gestão do pessoal; para se chegar à actualidade em que, 

apelidada de gestão de recursos humanos, gestão estratégica de pessoas, gestão de 

talentos, entre outras designações, é entendida generalizadamente como uma função 

estratégica das organizações. Toda a exposição recorre à ilustração e aplicação da 

tipologia a partir de organizações portuguesas. 

Confronta-se esta tipologia de co-autoria da docente (Parente e Brandão, 1996) 

com outra, que considera quatro modelos de gestão de pessoas: gestão administrativa 

de Recursos Humanos; gestão funcional de Recursos Humanos; gestão de pessoas por 

processos; gestão de pessoas (Sousa, Sanches, Duarte et al, 2006). Discute-se a 

equiparação entre ambas as tipologias, reflectindo sobre a subdivisão em dois tipos 

proposta para a fase da função estratégica - a gestão de pessoas por processos e a 

gestão de pessoas -, recorrendo, para o efeito, à utilização de exemplos de organizações 

nacionais e internacionais. As tipologias são expostas de acordo com o conceito de tipo-

ideal na perspectiva weberiana, explorando-se a suas limitações, bem como as mesclas 

de tipos quando aplicadas a organizações, a sectores de actividade e mesmo a países.  

Retém-se a atenção, igualmente, em tipologias de modelos organizativos e de 

funcionamento da função, explorando concepções de diferentes autores acerca do 
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papel da gestão de pessoas: a de Storey (1988), que a posiciona entre o 

instrumentalismo utilitarista (hard) e o humanismo desenvolvimentista (soft); a de 

Câmara, Guerra e Rodrigues (2003), que propõe o modelo de outsourcing 

(subcontratação) da função recursos humanos; o departamento de recursos humanos 

como parceiro do gestor de linha; o departamento de recursos humanos coordenador e 

executante da gestão de pessoas; o empowerment (a capacitação) dos gestores de linha e 

os comités de coordenação. 

Discute-se, igualmente, o papel do gestor de recursos humanos na organização 

a partir da tese de Ulrich (1996 [1953]), que sugere os papéis de parceiro estratégico, 

especialista administrativo, campeão de trabalhadores ou agente de mudança. Debate-

se os perfis de gestores de recursos humanos, explorando a relação com as tipologias 

quer da função, quer dos modelos organizativos e de funcionamento sugeridos para a 

análise da gestão de pessoas. Concretiza-se com os resultados de uma investigação 

nacional que explora as informações dos Quadros de Pessoal, do Ministério do 

Trabalho, para caracterizar os perfis dos gestores dos recursos humanos em Portugal, 

comparando com o contexto europeu. 

Finaliza-se com uma análise aprofundada da função pessoal nas organizações 

portuguesas, traçando a sua evolução desde o período ditatorial até à actualidade, 

culminando com uma ficha de trabalho em que se discute as características da gestão 

de pessoas nas autarquias portuguesas. 

 

A Gestão estratégica e integrada das pessoas: a perspectiva contemporânea ocupa o 

ponto 3 do programa. Começamos por explorar a perspectiva teórica contemporânea 

da gestão de pessoas, retendo a atenção no significado dos dois adjectivos usados para 

a caracterizar - estratégica e integrada. Estes apontam para uma gestão preventiva e 

previsional das pessoas, antecipando cenários de evolução dos recursos humanos de 

acordo com a estratégia global da organização. Aqui, apelam-se a práticas que 

preparam antecipadamente a resolução de problemas previsíveis e permitem ganhar 

margem de actuação para gerir variáveis imprevisíveis: uma gestão pró-activa versus 

uma gestão reactiva.  

Assim, descreve-se como a função de pessoal é chamada a participar na 

definição da estratégia global da organização, e a avaliar a viabilidade da concretização 

daquilo que as outras funções propõem, de modo a traçar-se a um plano de negócios 
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para o futuro da organização baseado num compromisso consensualizado entre 

funções. Ressalta-se ainda a importância de dois requisitos sine qua non para que, na 

prática organizacional, esta postura seja possível: a existência de uma estratégia da 

organização definida de forma clara para o médio e o longo prazos; participação do 

responsável pela gestão de pessoas na definição da mesma.  

A perspectiva de Des-Horts (1988) é escolhida para aprofundar a missão da 

gestão estratégica e integrada das pessoas. Sugere a aplicação de um modelo de gestão 

de competências que elege três domínios de actuação: aquisição de competências 

(remete para o que designamos adiante de políticas de gestão do emprego na óptica do 

recrutamento e selecção), estimulação de competências (apela, igualmente, às políticas 

de gestão do emprego e da mobilidade - porém, agora no que se refere à avaliação do 

desempenho e à gestão de carreiras - e mobiliza também as políticas de remuneração, 

em qualquer caso a favor da motivação dos trabalhadores); finalmente, o 

desenvolvimento de competências (recorre sobretudo ao que apelidamos de políticas 

de formação e desenvolvimento).  

Transversal aos três domínios do modelo de gestão de competências e central 

nas suas práticas é o sistema de informação para a gestão dos recursos humanos que, 

sendo completo e fiável, permite estruturar um plano de recursos humanos de acordo 

com o plano de negócios. Trabalha-se algumas ferramentas de informação de que as 

organizações dispõem, por obrigatoriedade de entrega anual ao Ministério de 

Trabalho, como é o caso do Balanço Social e dos Quadros de Pessoal.  

Neste cômputo recorre-se a exemplos concretos de organizações nacionais e 

discute-se de que forma os dados aí disponibilizados podem ser trabalhados em 

termos de rácios para efeitos de planeamento estratégico. Reflecte-se sobre a 

informação de cadastro individual e a forma como deve estar organizada, por via de 

ferramentas de armazenamento, que, a qualquer instante, permitam dispor de uma 

imagem actualizada em diferentes domínios da gestão de pessoas, bem como 

acompanhar o comportamento dos recursos humanos. A mais utilizada destas 

ferramentas são os designados tableaux de bord, isto é, os quadros de controlo da função 

pessoal, os quais são exemplificados como permitindo, em cada momento de controlo 

(anual, semestral, trimestral, mensal, quinzenal…), analisar os desvios em relação aos 

objectivos fixados e tomar medidas correctivas. Esta demonstração permite revelar a 
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vantagens deste tipo de instrumentos em contraposição aos rácios, que têm um 

carácter estático.  

A este propósito, é introduzida a análise da norma portuguesa para a gestão de 

Pessoas, designada de NP 4427 de 2004 – sistema de gestão de recursos humanos, que, 

seguindo a estrutura e os procedimentos das normas da International Standardize 

Organization para a área dos sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001 nas suas 

diversas versões), aparece como um conjunto de princípios que poderão ajudar as 

organizações a criar, planear e organizar a área de gestão de pessoas. Mostra-se como 

esta norma, que tem a vantagem de estar articulada na actualidade com a ISO 9001: 

2000 – uma marca de notoriedade importante -, pode ser uma opção importante nas 

organizações que não possuem competências na gestão de pessoas, auxiliando, 

inclusive, nas áreas da gestão estratégica de atracção, desenvolvimento e manutenção 

dos trabalhadores e, com isso, tornando-as mais competitivas. 

Esta reflexão culmina com um exercício simulado em que se relaciona 

diferentes tipos de estratégias organizacionais com as práticas de gestão de pessoas nos 

domínios da aquisição, estimulação e desenvolvimento de competências através da 

ficha de trabalho 3.  

 

A problemática da responsabilidade social das organizações é o quarto ponto dos 

conteúdos programáticos. Justifica-se a sua inclusão numa Unidade Curricular de 

Organizações e Gestão de Pessoas, quer pela sua importância em todas as esferas da 

sociedade e pelo consequente efeito de moda de que é alvo, quer pelo facto de ser uma 

área que mobiliza os princípios teóricos e epistemológicos da análise sociológica, na 

sua vertente holística e estruturalista, quer, ainda, porque se trata de uma nova visão 

da organização enformada pelos princípios da teoria crítica, que adquire 

preponderância enformadora na análise das relações entre as organizações e a 

sociedade ao “posicionar-se numa perspectiva de reabilitação da sociedade, na 

possibilidade da sua recuperação e reconstrução, propondo o seu redireccionamento 

no futuro” (Parente, 2003: 12-13). Enquanto sociólogos ou futuros sociólogos, 

consideramos que os alunos devem estar comprometidos com este tipo de projecto de 

criação de um novo modo de olhar as organizações descomprometido com o paradigma 

clássico capitalista da organização enquanto instituição meramente lucrativa.  
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Discute-se o contexto de surgimento da abordagem nos anos 50 do século XX 

com a obra de Howard Bowen (1953) e as razões pelas quais a problemática ressurge, 

com novo vigor, a partir dos finais da década 70. Destacam-se as características do 

contexto técnico, económico e sociocultural de emergência da problemática, com 

relevância para a falência do paradigma do crescimento. Os marcos políticos 

determinantes do paradigma do desenvolvimento sustentável (desde o Relatório 

Meadows sobre os limites do crescimento, em 1972, até ao Livro Verde publicado pela 

Comissão Europeia, em 2001) são mobilizados para se demonstrar que a 

responsabilidade organizacional é a resposta das organizações ao novo paradigma do 

desenvolvimento sustentável. 

A partir daqui, aborda-se o conceito numa perspectiva crítica. Discutem-se as 

várias expressões, frequentemente perspectivadas como sinónimos, e rompe-se com o 

conceito de responsabilidade social empresarial. Defende-se a designação de 

responsabilidade organizacional quer pela abrangência de dimensões que integra (a 

económica, a ambiental e a social e não apenas a social), quer pela coerência em termos 

de campo de aplicação seja empresarial, estatal ou social.  

A operacionalização do conceito de responsabilidade organizacional remete 

para a sua dupla dimensão interna e externa, o que nos permite retomar o conceito de 

stakeholders, ou partes interessadas, com os quais as organizações se relacionam. 

Debate-se a tendência para o centramento das organizações na dimensão externa, que 

visa as relações com a sociedade envolvente, em detrimento da dimensão interna de 

responsabilidade social. Demonstra-se, através de exemplos, como aquela é a dimensão 

mais mediática e visível da responsabilidade organizacional, afirmando-se, 

frequentemente, através da comunicação externa das organizações, pois é uma marca 

de notoriedade. A dimensão interna da responsabilidade organizacional remete para a 

área de actuação específica da disciplina, ou seja, para a sua aplicação ao nível da 

gestão das pessoas (recrutamento e selecção; remuneração e carreira; saúde, higiene e 

segurança; desenvolvimento e formação; igualdade de oportunidades; conciliação das 

vidas pessoal e profissional) e dos códigos de ética e de boa conduta em tudo o que se 

refere ao desenvolvimento da actividade da organização. 

Termina-se a abordagem analisando-se exemplos de códigos de ética e conduta 

organizacional e passa-se em revista algumas normas de certificação neste domínio: a 

Social Accountability - SA 8000: 2008 - que foi desenvolvida pela Social Accountability 
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International, tendo a sua primeira versão em 1997; a Norma Portuguesa do sistema de 

gestão da responsabilidade social datada de 2008 - NP 4469-I: 2008; a ISO 26000: 2010 - 

Guia de Responsabilidade Social que ficou recentemente firmada, após 5 anos de 

discussões e dissidências sobre as mesmas devido ao carácter multistakeholder, isto é, 

ampla participação de diferentes tipos de actores de envolvidos de todos os 

continentes (mais de 400) e, sobretudo, a razões do foro cultural.  

 

O segundo bloco de matérias da Unidade Curricular incide sobre as Políticas, 

práticas e instrumentos de gestão das pessoas. Este bloco direcciona-se para uma análise 

das políticas e práticas de gestão de pessoas no âmbito da abordagem sistémica e 

contingencial postulada no primeiro bloco, com enfoque para os novos usos e 

concepções dos instrumentos tradicionais da gestão de pessoas. Analisam-se os 

diferentes subsistemas da gestão de pessoas, os seus conteúdos em termos das suas 

políticas e das suas práticas, com destaque para os respectivos instrumentos de 

operacionalização: subsistema de emprego e de mobilidade (recrutamento e selecção, 

acolhimento e integração, gestão de carreiras, gestão do desempenho e dos 

afastamentos); subsistema de formação e desenvolvimento; subsistema de 

remunerações.  

  

Numa parte introdutória, define-se o objectivo genérico das políticas de gestão 

de pessoas. Procura-se demonstrar como constituem os princípios orientadores de uma 

gestão estratégica e integrada de pessoas, desde que actuando em articulação com a 

estratégia global da organização e de acordo com os princípios do planeamento 

estratégico e operacional. Constituem um conjunto de princípios a ser seguidos nas 

várias áreas de intervenção dos diferentes subsistemas de gestão e que orientam as 

tomadas de decisões de forma a garantir unidade e coerência na gestão de pessoas, 

bem como a atingir os objectivos desejáveis de justiça social e equidade interna. Para a 

prossecução de políticas, existem vários instrumentos ao alcance das organizações com 

o objecto de sistematizar conteúdos, estandardizar práticas, avaliar o presente e 

planear o futuro. Todo o ponto 5 do programa, Políticas, práticas e instrumentos de gestão 

das pessoas, se destina à discussão destes instrumentos integrados e contextualizados 

como resultado de escolhas políticas feitas pelas organizações num determinado 

momento. 
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Começa-se por elencar e discutir as diferentes políticas de gestão de pessoas a 

partir das suas grandes áreas de actuação: emprego e mobilidade; formação e 

desenvolvimento; remuneração; saúde, segurança e condições de trabalho; relações 

profissionais; informação e comunicação; acção social. Centra-se o foco programático 

apenas em três subsistemas de gestão de pessoas, a saber: subsistema de emprego e 

mobilidade; subsistema de formação e desenvolvimento, subsistema de remuneração. 

Analisa-se cada subsistema quer em termos das políticas e das práticas, quer dos 

instrumentos operacionais utilizados. O subsistema de informação e comunicação é 

analisado de forma transversal aos três precedentes, sem lhe concedermos um 

tratamento autónomo, quer por razões de tempo disponível, quer pelo facto de as suas 

políticas, práticas e instrumentos poderem ser abordados de forma integrada nos 

restantes três subsistemas de gestão de pessoas. 

 

O estudo das políticas de emprego e de mobilidade, que integram um conjunto de 

práticas agrupadas em dois grandes domínios, é o ponto de arranque para a 

leccionação de aspectos como: i) o recrutamento, selecção e integração, onde se aborda 

um dos instrumentos estruturantes da gestão de pessoas, a análise, descrição e 

avaliação de funções; ii) a gestão de carreiras, a gestão do desempenho e dos 

afastamentos.  

O recrutamento, selecção e integração orientam-se para a atracção de 

trabalhadores para a organização. Os processos de recrutamento e selecção são 

equacionados em função da mobilização do mercado de trabalho interno e/ou externo 

da organização. Explica-se que a utilização do mercado interno de trabalho pode ser 

uma forma de gerir carreiras, sobretudo direccionada, ainda que não exclusivamente, 

para os trabalhadores da base da hierarquia profissional. Introduz-se aqui o conceito 

clássico de carreira ascendente e promocional e o mais recente conceito de carreira em 

ziguezague, muito usado para cargos intermédios ou de topo da hierarquia 

profissional.  

Independentemente do tipo de recrutamento, há um instrumento operacional 

que, apesar de ter múltiplos usos, é um requisito indispensável a este processo: a análise 

e descrição de funções e qualificação de funções. Trata-se de “um instrumento que define 

com clareza e transparência as actividades/tarefas inerentes à função, as competências 
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técnicas, estratégicas, sociais e transversais para o seu exercício, bem como as 

qualificações escolares e profissionais. Fornece, também, uma visão sobre o lugar da 

função na hierarquia da organização (e respectivo organograma) e sobre a sua posição 

relativa, bem como sobre as relações de comando e subordinação entre as funções”, e 

as fileiras promocionais previstas (Parente, 2010: 317).  

Explora-se as modalidades de análise e descrição de funções através de uma 

exposição dos procedimentos, ilustrando-os a partir de instrumentos de recolha, 

tratamento e sistematização da informação concretos em uso nas organizações. 

Analisam-se manuais pertencentes a empresas privadas e de consultoria sobre os 

procedimentos, exemplificando-se também como os inquéritos por entrevista e 

questionário e as grelhas de observação de postos de trabalho são usados neste âmbito.  

Também se discutem as modalidades de tratamento da informação através da 

análise de conteúdo categorial e as formas de a sistematizar15 na ficha de descrição da 

função. Salienta-se as particularidades da descrição em causa que nos orientam para a 

utilização de verbos de acção, precaver termos ambíguos, entre outros detalhes. 

Confrontam-se várias fichas, examinando vantagens e inconvenientes e tirando-se 

ilações sobre as boas práticas: como validar as fichas de análise? Como e quando 

actualizar os descritivos de funções? 

Opta-se por abordar, de seguida, os métodos de avaliação e classificação de 

funções que permitem estabelecer o que se designa da qualificação de funções. Estes vão 

ser retomados no último ponto do programa a propósito das políticas de remuneração. 

Todavia, preferimos, do ponto de vista didáctico, não espartilhar o processo de 

construção do instrumento, que tem uma multiplicidade de usos, recorrendo, mais 

tarde, aos conhecimentos agora adquiridos a propósito das políticas de remuneração. 

Expõe-se os vários métodos quantitativos (escalonamento ou job ranking; 

categorias de classificação pré determinadas ou job classification) e qualitativos 

(comparação por factores; avaliação por pontos ou point rating), acentuando-se o seu 

carácter eminentemente comparativo e exemplificando os resultados de tais propostas 

metodológicas com grelhas salariais já aferidas.  

                                                            
15 O recurso aos conhecimentos transmitidos nas unidades curriculares de Metodologias e Técnicas de 
Investigação I e II do Primeiro Ciclo em Sociologia e de Metodologias de Investigação e Intervenção do 
primeiro semestre do Segundo Ciclo de Estudos em Sociologia são aqui centrais. 
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A descrição e qualificação de funções é um instrumento objectivo para orientar 

o processo de recrutamento e selecção dado que define o perfil de recrutamento no que 

diz respeito aos requisitos para o exercício da função: formação escolar e profissional; 

experiência profissional; competências e saberes; remunerações. Apresenta-se a 

importância estruturante desta ferramenta para o recrutamento e selecção. Os alunos 

percebem que dispõem de competências para construir este tipo de instrumentos, que, 

sendo aconselhado como objecto temático do relatório dos instrumentos operacionais, 

é genericamente bem acolhido e posto em prática para o cumprimento desta 

componente da avaliação. 

Retomamos a seguir a exposição teórico-prática do processo de recrutamento e 

selecção, analisando-o faseadamente. Explora-se a necessidade de recrutar de acordo 

com o plano estratégico da organização para se tomar decisões concertadas sobre 

propostas contratuais, remuneratórias, de carreira e outras. Abordam-se as 

especificidades das formas de divulgação do recrutamento interno e externo, 

exemplificando-se os diferentes suportes, respectivamente intranet, newsletter ou folha 

informativa (chama-se a atenção para o facto de se tratar de práticas de comunicação e 

informação e analisa-se uma folha informativa que contém informação sobre um 

recrutamento interna), o anúncio (aborda-se os meios de divulgação discutindo, por 

exemplo, a escolha do jornal adequado ao cargo, a hipótese de utilização das rádios 

locais, etc.), o recrutamento online, académico ou formativo, o recrutamento informal, 

as candidaturas espontâneas. Prossegue-se com a selecção dos candidatos, referindo os 

métodos mais vulgarmente usados para a maioria dos profissionais: a análise 

curricular e as entrevistas de selecção, exemplificando-se as exigências de análise de 

ambos, bem como das cartas de motivação muitas vezes solicitadas aos candidatos. 

Outros métodos concretizam-se em testes e provas que carecem de profissionais 

especializados na área pelo seu foro técnico específico: testes psicológicos; testes de 

personalidade; provas de simulação, incluindo os assessment centers.  

Importa destacar a chamada de atenção para o facto de serem “metodologias que 

garantem maior sucesso no recrutamento por serem mais precisas e terem um maior 

grau de validade, porém são usadas sobretudo para profissionais de topo, quer por 

testarem competências específicas e essencialmente cognitivas, quer pela sua 

morosidade e preço” (Parente, 2010: 326-327). Demonstra-se que, através de uma 

matriz de avaliação, se pode eliminar, nesta pré-selecção, cerca de 90% de candidatos, 
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aos quais deve ser, de acordo com a deontologia profissional, enviada uma carta/um e-

mail a comunicar a exclusão do processo e a agradecer a disponibilidade. Os restantes 

serão convocados para uma entrevista.  

À luz dos conhecimentos metodológicos e temáticos dos alunos, constrói-se, 

com a sua ajuda, um plano de entrevista de selecção para um cargo específico sugerido 

por eles. Faz-se saber da necessidade de existirem tantas entrevistas quanto as 

necessárias de acordo, entre outros factores, com o cargo, o perfil dos candidatos e/ou 

a necessidade de detectar competências sociais, para as quais a entrevista pode ser um 

excelente meio de teste. Decide-se, em grande grupo, quem devem ser os avaliadores 

presentes na(s) entrevista(s) e elabora-se uma matriz de avaliação de acordo com os 

requisitos da função tomada a título exemplificativo. Debate-se as particularidades do 

protocolo de uma entrevista de selecção final, com relevo para a proposta das 

condições de integração na organização e o esclarecimento de dúvidas e da 

disponibilidade do candidato eleito. Explica-se que uma carta ou um e-mail de 

agradecimento deve ser enviado a quem foi eliminado, ilustrando-se os itens que deve 

conter. 

Os anúncios de recrutamentos associados à descrição de funções constituem um 

exercício prático frequentemente escolhido para relatório de instrumentos 

operacionais.  

 

 Procede-se, seguidamente, a uma análise dos vínculos jurídicos contratuais à 

disposição das organizações para o processo de contratação, analisando as vantagens e 

inconvenientes do recurso a uns e a outros, tendo em conta as diferentes variáveis em 

causa. Outrossim, se discutem as modalidades de contratação sem termo, a contratação 

a termo, bem com outras formas flexíveis de emprego (trabalho temporário, prestação 

de serviços, trabalho ao domicílio e trabalho informal), enquadrando-os na 

problemática da precariedade e instabilidade laboral, cara à Sociologia do Trabalho e à 

Sociologia do Emprego, bem como na perspectiva gestionária de diminuição de custos 

fixos - pelo emagrecimento de estruturas de recursos humanos - como estratégia para 

fazer face à crescente competitividade da economia global. Mobilizam-se, aqui, as 

propostas teóricas da Economia de Trabalho, nomeadamente, o esgotamento do modo 

de regulação monopolista baseada na relação salarial fordista a partir dos anos 70 do 

século XX (Aglietta, 1982; Boyer, 1986).  
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 Neste escopo, também se demonstra como este modelo de desenvolvimento 

baseado num círculo virtuoso entre produtividade, consumo, crescimento e 

investimento como motor da dinamização económica no seio de cada Estado Nação foi 

válido em economias fechadas, em que a um aumento da procura nacional 

correspondia um aumento da oferta interna e consequente tributo para o crescimento 

económico. Esta dinâmica permitia que as empresas não só pagassem salários 

indexados à inflação e à produtividade, como reinvestissem os seus lucros e 

contribuíssem com impostos para a redistribuição pelo Estado dos frutos do 

crescimento. Porém, este círculo virtuoso é questionado, entre outros factores: i) pela 

globalização económica e abertura das economias, com a entrada em cena dos então 

designados novos países industrializados e consequente concorrência acrescida; ii) pela 

difusão das tecnologias da informação e da comunicação que permite a elevação dos 

níveis de produtividade num mercado agora internacional e cada vez mais exíguo e 

incerto; iii) pelo agravamento contínuo dos custos de mão-de-obra decorrente das 

tendências inflacionistas e da elevação dos níveis de escolaridade, factor que agrava a 

dificuldade de aceitação, por parte dos trabalhadores, da rigidez e do empobrecimento 

dos métodos da organização científica do trabalho. Tal traduz-se na quebra de lucros e, 

consequentemente, das contribuições empresariais para os gastos públicos, resultando 

numa flexibilização da relação salarial. Deste modo, as economias europeias 

procuraram novas modalidades de adaptação ao clima de crescimento lento e instável. 

Entre estas modalidades, destaca-se a procura de uma utilização flexível das 

qualificações da mão-de-obra e a flexibilidade contratual e salarial.  

 

Retomam-se as questões de âmbito micro gestionário relativas ao acolhimento e 

integração enquanto práticas complementares à entrada de um novo trabalhador na 

organização. O processo de acolhimento e integração visa garantir o sucesso da entrada 

do trabalhador, com a brevidade desejável, familiarizando-o com as diferentes 

vertentes da cultura da organização, num registo que se pretende bastante informal, 

todavia bem estruturado. Retoma-se a problemática da resistência à mudança 

trabalhada nas disciplinas de Sociologia do Trabalho e Sociologia das Organizações 

para justificar o facto de a entrada de um novo trabalhador poder criar instabilidade e 

conflitos de ordem diversa. Analisam-se comportamentos resultantes da desconfiança 
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ou frustração de expectativas dos antigos trabalhadores com quem o novo trabalhador 

interage, podem criar desconforto e discriminação.  

A problemática da socialização secundária por via da integração na organização 

laboral, trabalhada, nomeadamente, por Dubar (1991) e Sainsaulieu (1997), é retomada 

da disciplina de Sociologia do Trabalho do Primeiro Ciclo de Estudos para se discutir 

as funções atribuídas aos procedimentos de acolhimento. Passa-se em revista as 

modalidades de acolhimento que se subdividem em dois grandes tipos de práticas, 

complementares e mutuamente enriquecedoras, visando dois grandes objectivos, a 

saber: dar a conhecer a organização através do chamado acolhimento na organização; 

integrar o recém-contratado na equipa de trabalho através do acolhimento na equipa, 

na função e no local de trabalho. Enceta-se a discussão acerca dos procedimentos e 

elaboram-se, em grande grupo, os roteiros para os dois tipos de acolhimento na 

organização e na equipa, na função e no local de trabalho.  

O manual de acolhimento é apresentado como um meio de comunicação da 

organização com os trabalhadores, de concepção fácil e relativamente pouco 

dispendiosa, e com uma função identificativa e informativa importante. Analisam-se 

diversos manuais de acolhimento de várias organizações e estabelece-se os grandes 

conjuntos de informações que devem contemplar. Trata-se, igualmente, de uma 

temática escolhida para ser trabalhada em termos de relatório de instrumentos 

operacionais e que cruza as políticas de emprego com as políticas de informação e de 

comunicação.  

Justifica-se que, realizado o acolhimento do trabalhador, não se deve dar por 

finalizada a integração. Aconselha-se a fazer um acompanhamento e avaliação do 

processo de integração através de conversas informais, entrevistas formais ou fichas de 

acompanhamento e avaliação. Salienta-se a sua importância i) a meio do período 

experimental, pois permite rever a posição por ambas as partes; ii) em fases de 

renovação do contrato. Analisam-se, por fim, os conteúdos possíveis de uma ficha de 

acompanhamento e avaliação.  

 

A gestão de carreiras e a gestão do desempenho e do afastamento de trabalhadores 

constituem o outro grande domínio das políticas de emprego e de mobilidade. 

Principia-se introduzindo a temática da gestão de carreiras. Alerta-se para a alteração, no 

passado recente, do conceito de carreira, relacionada com as modificações já elencadas 
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do contexto técnico e económico, bem como das estruturas organizacionais, em 

qualquer um dos sectores – público, privado ou terceiro sector. Demonstra-se, 

mobilizando a tipologia dos estudos organizacionais, como, em organizações 

tayloristas e hierárquicas, fazer carreira significa subir na hierarquia, contrapondo as 

carreiras das organizações horizontais, com apenas três ou quatro níveis hierárquicos, 

onde não se pode equacionar a progressão na carreira como movimentação vertical. 

Esta deixou de ser condição para que os trabalhadores se desenvolvam, assumam 

maior responsabilidade ou usufruam de um estatuto superior. Debate-se o novo 

conceito de carreira multifuncional em ziguezague em que se circula entre diferentes 

funções em movimentos laterais, o que permite ir progressivamente adquirindo uma 

visão global da organização e novas competências.  

Acautela-se, porém, que as organizações têm, até por regulamentação legal, 

nomeadamente contratos colectivos de trabalho, fileiras de promoção que indicam a 

sucessão de postos de trabalho. Não obstante, adicionalmente, configura-se outro tipo 

de evoluções de carreira, que incluem mudanças de fileira funcional. Chama-se a 

atenção para a necessidade de os sistemas de desenvolvimento de carreiras estarem 

integrados na estratégia da organização, particularmente no que se refere ao 

planeamento dos recursos humanos, isto é, o processo pelo qual as organizações 

determinam o perfil de competências de que necessitam no que diz respeito à sua 

experiência profissional, formação escolar e outros requisitos a curto, médio e longo 

prazos.  

Também se procede à reflexão sobre as exigências de tal planeamento e das 

suas implicações em termos de gestão de carreiras, na medida que, para que tal seja 

possível, é necessário antecipar a evolução do negócio da organização a 3 e 5 anos, o 

que, no contexto económico turbulento que vivemos, é uma tarefa difícil, como já 

evidenciado, várias vezes, durante o semestre. E alerta-se para o seguinte 

constrangimento: se, em contexto de crescimento e expansão, existem boas condições 

para implementar uma gestão estratégica e integrada das pessoas, em situação de 

retracção, a gestão de pessoas fica subalternizada em relação a outras funções, para 

além de as pessoas serem altamente penalizadas em termos da sua progressão na 

carreira.  

 



 

 

58

A avaliação do desempenho é um dos instrumentos básicos que auxilia na gestão 

das carreiras, inclusive na decisão das práticas de afastamento, que tendem a 

avolumar-se em contextos de crise como o actual. Porém, outras funções mais nobres 

estão associadas a esta ferramenta, como sejam os planos de formação individuais ou 

organizacionais, a melhoria dos desempenhos individuais e organizacionais, a 

promoção da equidade e da justiça remuneratória. 

Inaugura-se, exactamente, a abordagem explicando os propósitos da avaliação 

do desempenho direccionados para o melhoramento contínuo do desempenho de cada 

indivíduo e da organização. Alerta-se para o facto de não dever ser implementada, 

nem entendida como um fim em si mesmo. Definida como meio, propõe-se uma 

concepção de “avaliação do desempenho enquanto instrumento de recolha de 

informação que permite perceber como é que o desempenho de cada um está a 

contribuir, ou não, para o sucesso da organização e encontrar mecanismos para 

promover a sua melhoria a partir da definição de um plano de aprendizagem 

individual e/ou colectivo. Assim, a apreciação do desempenho de cada trabalhador é 

feita de uma forma ampla, tendo em conta quer as tarefas que realiza no seu posto de 

trabalho, quer, ainda, o seu contributo para os objectivos da organização, quer ainda o 

seu potencial de desenvolvimento pessoal e profissional” (Parente, 2010: 336).  

Com estes objectivos, também a avaliação do desempenho pressupõe um 

conjunto de pré-condições, designadamente um planeamento a médio e longo prazos. 

De outra forma, corre-se o risco de criar um sistema de avaliação de cariz meramente 

burocrático, que acabará por reproduzir uma gestão administrativa, reprodutiva dos 

poderes e interesses instituídos, sob a aparência do rigor do acto de avaliar, que, como 

os alunos muito bem compreendem, é limitado nas suas práticas. Neste ponto em 

particular, recorre-se intensamente aos conhecimentos adquiridos quer do semestre 

anterior da Unidade Curricular de Metodologia de Investigação e de Intervenção, quer 

das unidades curriculares de Metodologias e Técnicas de Investigação I e II da 

Licenciatura, para trabalhar a problemática das métricas da avaliação do desempenho 

que permitirão comparar o desempenho ideal definido com o desempenho laboral 

atingido. 

Discutem-se e exemplificam-se os indicadores de avaliação do desempenho, 

tendo em conta: padrões de medida gerais (da organização no seu todo) e específicos 

da função (relembrando aqui o papel orientador da descrição de funções), a sua 
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natureza qualitativa e quantitativa, as suas limitações, bem como os cuidados a ter na 

definição e na sua interpretação. Previne-se o seu carácter subjectivo, não obstante a 

tentativa de o controlar e neutralizar. 

São construídos, em modalidade de grande grupo de alunos, indicadores de 

diversos tipos, tendo em conta os referenciais da descrição das funções e a natureza das 

actividades de trabalho, procurando-se, desta forma, demonstrar como é mais rigoroso 

e objectivo medir um trabalho materializável de um vendedor ou de trabalhador 

manual do que um trabalho eminentemente intelectual ou relacional, por exemplo, de 

um assistente social ou de um educador de infância.  

Expõe-se os métodos clássicos de avaliação do desempenho a partir de 

exemplificações dos vários métodos. Os métodos da escala gráfica, da escala forçada, 

da lista de verificação/frases descritas, dos incidentes críticos, da comparação aos 

pares e o método de ordenamento são ilustrados com formulários próprios de 

instrumentos aplicados em organizações. Criticam-se estes métodos por se centrarem 

sobretudo no desempenho passado e, muitas vezes, em características de 

personalidade. Defende-se que o que está em causa, hoje, é a focalização no futuro e 

nos indicadores de desempenho, pelo que são os métodos de avaliação por 

resultados/objectivos e de avaliação por competências que são os mais utilizados. 

Analisam-se diferentes tipos de formulários exemplificativos com as respectivas 

condições de aplicação, nomeadamente períodos de aplicação e actores envolvidos. 

Propõe-se a utilização de uma metodologia participada de avaliação do 

desempenho em que, apesar de os superiores hierárquicos directos continuarem a 

serem os actores chave da avaliação (tal como nos métodos clássicos usados nas 

organizações hierárquicas), os objectivos a atingir e as competências a aperfeiçoar são 

negociados, contratualizados e avaliados pelos trabalhadores:  “É uma forma de 

respeitar o avaliado, dando-lhe a oportunidade de ser ouvido e de ser juiz de si próprio 

e do seu chefe. É também uma forma de promover uma cultura de participação por via 

da própria definição de objectivos comuns e respectivo compromisso em atingi-los. As 

organizações burocráticas e centralizadas tendem a recusar este modelo por estarem 

vinculados a uma visão tradicional de autoridade da chefia” (Parente, 2010: 344). Neste 

tipo de metodologia, para além da hetero-avaliação, o trabalhador procede à sua auto-

avaliação. 
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 Em alternativa, propõe-se uma avaliação a 360º, em que, para além dos dois 

actores enunciados, intervêm outros na avaliação, tais como pares, subordinados, 

outros superiores e mesmo fornecedores e clientes/utentes. Assim, “Cruzam-se as 

diferentes perspectivas, o que torna mais fidedigna a avaliação e legitima as próprias 

necessidades de melhoria do desempenho e do plano de desenvolvimento profissional 

que vier a ser traçado entre trabalhador e superior hierárquico. Contudo, é um 

processo moroso e complexo” (Parente, 2010: 344).  

Em ambos os casos, existe um ponto alto, a designada entrevista de avaliação 

do desempenho/reunião de retorno, onde se faz o confronto de opiniões e discussão 

acerca das mesmas A reunião entre avaliado e avaliador têm como objectivo chegar a 

um consenso final acerca da avaliação e projectar as melhorias temporalmente e num 

plano de desenvolvimento pessoal e profissional, o que exige uma atitude construtiva 

por parte do superior hierárquico. O protocolo da entrevista, ou reunião, como alguns 

preferem, é construído com os alunos em sala de aula, mobilizando os conhecimentos 

metodológicos, deontológicos e éticos entretanto adquiridos. 

Termina-se chamando a atenção para o facto de as resistências aos processos de 

avaliação resultarem, frequentemente, da sua imposição pelo topo estratégico e duma 

representação vulgar persecutória de punição. Aconselham-se campanhas de 

informação e sensibilização para o processo, o envolvimento dos trabalhadores na 

concepção do mesmo a partir de representantes por eles eleitos na equipa que 

implementa o sistema, bem como a ênfase nos objectivos de melhoria de desempenho e 

a sua articulação com as carreiras, remunerações e formação.  

Igualmente importante neste processo de legitimação da avaliação do 

desempenho é a formação dos avaliadores, dados os erros frequentes que a avaliação 

tende a repetir e dos quais se exploram diferentes exemplos, bem como as formas de os 

superar à luz dos conhecimentos da Psicologia Social.  

A concepção de um manual de avaliação do desempenho a ser distribuído a 

todos os trabalhadores da organização é indicada como uma boa prática de informação 

e de comunicação para apoiar a legitimação do modelo, pois torna-o claro e 

transparente para toda a organização. Analisam-se alguns exemplos concretos para se 

ilustrarem os conteúdos que deve conter tal ferramenta de comunicação. A análise 

crítica de sistemas de avaliação do desempenho tende a ser objecto de estudo nos 
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relatórios sobre instrumentos operacionais – não a construção em si, dada a 

complexidade do processo, mas a reflexão sobre procedimentos já existentes. 

 

As práticas de afastamento, destinadas a pessoas que, involuntariamente, têm de 

abandonar a organização onde trabalham, associadas ao planeamento dos recursos 

humanos, podem ser um dos resultados da avaliação do desempenho, por várias 

razões. Explora-se o exemplo de um trabalhador que, depois de transferido de uma 

função que foi extinta para outra nova, resultante da mudança do negócio da 

organização, manifestou um desempenho inadequado à função. A organização pode 

negociar uma saída por mútuo acordo entre as partes e, em contrapartida, colocar à sua 

disposição uma empresa de outplacement que o vai ajudar a gerir o processo de 

transição. Apresenta-se também as soluções reactivas de gestão das pessoas, muito 

usadas por empresas privadas multinacionais, que, quando optam por fechar uma 

filial, ou parte dela, num país e/ou por deslocalizar o negócio, tendem a colocar este 

tipo de programa à disposição dos trabalhadores para evitar a proliferação de uma 

imagem negativa, mantendo os “sobreviventes” em clima de serenidade e “paz social”, 

bem com motivados para o seu desempenho. Discute-se criticamente a opção, 

questionando vantagens e inconvenientes para a organização e para o trabalhador: 

prática demonstrativa de responsabilidade social da organização? Prática 

impulsionadora da procura activa de emprego? Instrumento de auxílio e 

acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade? Qual o trabalhador-tipo 

a que é disponibilizado o programa? Em que condições e por quanto tempo?  

Nesta análise, recorre-se à problemática das vivências do desemprego 

estudadas em Sociologia do Trabalho para retomar os conceitos de trabalho e de 

emprego enquanto elemento estruturador e integrador da vida das pessoas e o que a 

sua perda representa em termos de ausência de ancoragens sociais, quer no espaço, 

quer no tempo, quer enquanto mecanismo de integração e de identidade pessoal e 

profissional.  

O processo é abordado recorrendo ao exemplo de uma empresa de outplacement 

que actua em Portugal. Explica-se o procedimento do balanço de competências que é 

feito com o trabalhador numa primeira fase. Demonstra-se que se trata de um 

procedimento técnico análogo à história de vida com a qual os alunos tiveram contacto 

na disciplina de Metodologias de Investigação e Intervenção durante o primeiro 
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semestre. A etapa subsequente é a construção do projecto profissional de acordo com o 

perfil profissional e ambições e motivações pessoais e laborais do trabalhador. Tal 

implica transformar as capacidades e interesses num perfil de carreira mais eficiente e 

num plano de marketing pessoal, em que a elaboração do curriculum vitae e de cartas de 

motivação é um dos pontos centrais. Segue-se a fase de formulação do plano de acção a 

partir das aprendizagens adquiridas numa formação colectiva em estratégias de 

procura de emprego (contacto com motores de busca de directórios, com links para 

documentos de interesse; ensinamento sobre como se preparar para uma entrevista de 

recrutamento, …) e dá-se início à procura activa de emprego (selecção das vias de 

procura de emprego – integração em bases de dados de oportunidades de trabalho, 

agências de colocação, criação do auto-emprego, listagem de endereços de redes de 

contactos, comunicação social, …).  

Chama-se a atenção para o tratamento diferenciado dos serviços contratados à 

empresa de outplacement de acordo com o estatuto dos trabalhadores. São processos 

com uma duração variável, que podem cobrir o apoio à totalidade do processo ou 

apenas em fases específicas que se estendem, no limite, ao acompanhamento após a 

colocação durante os primeiros os meses da reintegração no mercado de trabalho. O 

acompanhamento faz-se através de entrevistas, cujos protocolos são discutidos em 

grande grupo, dado que remetem para uma avaliação de resultados, temática que os 

alunos trabalharam na Unidade Curricular frequentada no primeiro semestre de 

Metodologias de Investigação e de Intervenção.  

Consideramos ser momento para demonstrar que a introdução e o recurso dos 

instrumentos operacionais resulta das opções políticas das organizações e atende, por 

defeito, sobretudo aos interesses organizacionais. Às práticas de gestão de pessoas cabe 

pugnar por: i) um planeamento dos recursos humanos, evitando-se a gestão a “quente” 

dos empregos; ii) gratificar e recompensar os bons desempenhos laborais individuais e 

grupais; iii) introduzir correcções nos desempenhos menos bons a partir do diagnóstico 

das razões que estão na sua origem; iii) detectar potenciais de evolução profissional. 

Deste modo, retoma-se a técnica de avaliação do desempenho, defendendo que a 

mesma só têm sentido quando suportada de forma sólida e consequente em sistemas 

de gestão de carreiras, remunerações e formação adequados. É destes dois últimos 

subsistemas que trata o programa curricular. 
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As políticas de formação e desenvolvimento remetem para um conjunto de 

actividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades/competências, 

atitudes e comportamento exigidos para o desempenho e integração profissional numa 

organização. A sua existência implica que a organização se posicione não apenas como 

consumidora de recursos humanos, mas igualmente como produtora de 

conhecimentos e capacitadora dos seus trabalhadores. Considerou-se, durante décadas, 

que cabia à escola preparar os cidadãos e os futuros trabalhadores e às organizações 

empregadoras assegurar a adaptação dos trabalhadores às suas necessidades e 

características específicas, nomeadamente por intermédio da actualização dos saberes-

fazer. Retoma-se a alteração das condições estruturais e conjunturais a partir dos anos 

80 do século XX para se demonstrar um conjunto de novas atribuições que as 

organizações necessitam de assumir ao nível da formação dos trabalhadores como 

condição para assegurar a sua competitividade. Deste modo, desenha-se uma 

tendência para o alargamento das responsabilidades formativas das organizações, quer 

ao nível da formação inicial, quer da formação contínua de adultos. Definem-se os 

conceitos de formação inicial e contínua, bem como de formação profissional inserida 

no sistema educativo e no mercado de trabalho, segundo o critério da entidade 

mentora, respectivamente, instituições educativas ou organizações empregadoras. 

É sobre este segundo tipo de formação que as sessões lectivas se debruçam, o 

que, todavia, não é sinónimo de formação apenas técnica, mas igualmente de formação 

comportamental. A formação é perspectivada como instrumento de mudança e de 

aprendizagem das pessoas e das organizações e, portanto, como um investimento da 

organização no seu futuro. Porém, não é sem resistências que os trabalhadores aderem 

à formação, quer porque a mesma implica sair de uma zona de conforto que é 

conferida pela rotina, quer porque a consolidação e aplicação de conhecimentos não é 

imediata, exigindo tempo para a sua mobilização em competências, bem como um 

contexto favorável à sua aplicação, particularmente por parte dos superiores 

hierárquicos. Estas problemáticas são trabalhadas através do visionamento de um 

vídeo formativo de uma acção formativa de cariz comportamental para um conjunto 

de directores executivos de empresas, sensibilizando-os para a importância das suas 

atitudes e comportamentos face à formação dos seus subordinados. Uma outra questão 

colocada através do visionamento de um outro filme é a crença na formação como via 

de resolução de todos os problemas organizacionais, chamando-se a atenção para a 
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necessidade de um diagnóstico formativo, a partir, por exemplo, da metodologia da 

árvore de problemas ou da espinha de peixe, aprendidas previamente na disciplina de 

Metodologias de Investigação e Intervenção. 

Aqui, exploram-se as cinco fases do ciclo formativo no interior das 

organizações. O diagnóstico de necessidades de formação pode mobilizar duas fontes, 

a saber: um levantamento de necessidades de formação específico; os resultados da 

avaliação do desempenho. Em combinação, permitem um desenho do que podem ser 

as linhas orientadoras do plano de formação de uma organização, e portanto, de uma 

formação pró-activa, planeada a médio e longo prazo. Salienta-se que tal não implica a 

concepção e leccionação interna do plano, mas apenas o planeamento daquilo que se 

deve procurar no mercado formativo. Ter ou não um serviço específico que se dedica à 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores resulta de opções políticas, onde, por 

exemplo, o tamanho da organização em termos do número de trabalhadores ou o 

sector de actividade são determinantes.  

Opta-se por abordar a forma como se concebe, programa e orçamenta acções de 

formação quer porque é uma área de trabalho dos sociólogos, sobretudo em 

organizações que asseguram formação financiada por fundos comunitários, quer 

porque o código de trabalho português prevê, desde 2006, o dever de a entidade 

empregadora promover a formação anual dos seus trabalhadores, num número de 

horas mínimo que é variável com o tipo de vínculo laboral. A título de situação regular, 

exemplifica-se que tem um limite mínimo de 35 horas anuais para um trabalhador 

efectivo. A divulgação e a execução das acções de formação são, igualmente, alvo de 

análise, desde o recrutamento de formandos e formadores e respectiva 

contratualização e contratação, até organização de materiais técnico-pedagógicos 

diversos.  

A avaliação da formação, última fase ciclo formativo, é abordada na 

modalidade de acompanhamento e de monitorização no decurso da acção, de 

avaliação sumativa de conhecimentos e de impactos pós-formação, de acordo com a 

proposta de Kirkpatrick (1994). O autor define quatro níveis de avaliação: i) reacção; ii) 

aprendizagem; iii) comportamentos; iv) resultados ou impactos. Estes são ilustrados a 

partir dos próprios instrumentos sugeridos pelo autor. Novamente nesta abordagem se 

recorre aos conhecimentos da Unidade Curricular do semestre anterior de 

Metodologias de Investigação e Intervenção. 
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Termina-se a análise das práticas formativas no interior das empresas, 

tipificando-as a partir de quatro critérios, a saber: gestão, organização, orientação e 

desenvolvimento/implementação (Parente, 1996). Definem-se três tipos ideais de 

formação: imediatista e utilitarista; adaptativa e de ajustamento; desenvolvimentista e 

estratégica. Cruzando os tipos de práticas de formação com a tipologia de práticas de 

gestão de recursos humanos exposta no ponto 2 do programa, define-se dois grandes 

tipos de estratégias formativas na linha de Des-Horts (1988): estratégias reactivas e 

passivas e estratégias pró-activas. Ilustra-se recorrendo a exemplos de estudos de casos 

em empresas portuguesas. As actividades de diagnóstico de necessidades de formação 

e consequente desenho de acções formativas são uma temática muito escolhida pelos 

alunos para o relatório dos instrumentos operacionais, que rapidamente adquirem 

sensibilidade sobre as áreas em que a especificidade da sua formação lhes proporciona 

uma mais valia profissional. 

 

O último conteúdo programático incide sobre as políticas de remuneração. Inicia-

se a sessão discutindo várias definições de remuneração, umas centradas na 

valorização do trabalhador pela organização através de uma contrapartida económica 

de acordo com a função que ocupam, outras na garantia dos princípios de equidade e 

de justiça para que funcionem como um elemento de motivação e não de conflito entre 

os trabalhadores. Para além destes dois aspectos associados a um sistema de 

remuneração tradicional, mostra-se que a tendência actual é a de definir a remuneração 

como uma prática que estabelece a ligação entre os trabalhadores e a organização. Isto 

é, de uma concepção tradicional de remuneração centrada no cargo que os 

trabalhadores ocupam, passamos para uma remuneração estratégica que, não 

esquecendo a afectação ao cargo, procura reconhecer os conhecimentos, as 

competências e os desempenhos dos trabahadores, bem como os resultados 

organizacionais. A remuneração estratégica é definida aqui como catalisadora da 

convergência de energias individuais e colectivas na organização (Wood Jr; Filho: 

2009). 

Chama-se a atenção para o facto de esta ser a política de gestão em que as 

organizaçoes se encontram mais condicionadas nas suas práticas, quer pela 

regulamentaçao legal (como sejam o salário mínimo e os tectos salariais),  quer pela 
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determinação da conjuntura económica que dita a possibilidade de flexibilizar e inovar 

nas remunerações.  

Discutem-se as diferentes componentes da remuneração para se explicar o 

alcance do conceito de remuneração estratégica: renumeração directa e indirecta. A 

primeira diz respeito à parte de salário que se mantém inalterável durante um 

determinado período de tempo, com as respectivas actualizações salariais, geralmente 

anuais. Tem como referencial de cálculo a qualificação de funções e respectiva 

hierarquização, analisadas no ponto 5.2. do programa, políticas de emprego e de 

mobilidade. Para além da renumeração directa fixa, incluem-se aqui as formas de 

remuneração variáveis, aferidas segundo critérios de desempenho individual/grupal 

e/ou organizacional e que se concretizam numa individualização da remuneração. 

Indica-se que vão desde os simples planos de incentivos (prémios de produção, 

comissões ou prémios de assiduidade) à modulação pessoal ou retribuição em função 

dos níveis de desempenho individuais até à retribuição do desempenho organizacional 

(participação nos lucros/ganhos ou no capital). Explica-se, ilustrando, que estas 

constituem a essência do que se considera ser hoje a renumeração estratégica, pois 

indexa remunerações a desempenhos, contribuindo para o fortalecimento de 

desempenhos individuais e para a melhoria de resultados organizacionais. 

A remuneração indirecta assume, igualmente, uma vertente estratégica porque 

se centra nas necessidades dos trabalhadores ao remeter para um conjunto de 

benefícios e concessões que ultrapassam as obrigações definidas nas regulamentações 

laborais convencionais e legais, incluindo todos os benefícios sociais não obrigatórios e 

complementos de remuneração.  

Demonstra-se como a remuneração estratégica não recusa a visão tradicional 

centrada na função, porém acresce a sua focalização na pessoa - a partir da avaliação 

do seu desempenho -, e na organização, indexando salários a desempenhos individuais 

e a resultados organizacionais.  

 

 
2.8. Plano de sessões lectivas por conteúdos programáticos 

 

O programa desdobra-se em cinco grandes conteúdos programáticos, expostos 

no quadro 2, com as respectivas sessões lectivas por natureza e horas de contacto. 
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Quadro 2 - Plano de sessões por conteúdos programáticos 
 
Aulas por conteúdos programáticos 

Tipo de sessões /horas 
de contacto 

TP OT Outras 
AULA 1 
Apresentação  

 
1 

AULA 2 e 3  
1. Abordagem organizacional da gestão das pessoas 

3 
 

1 
 

 

AULA 4, 5 e 6  
2. Evolução da gestão das pessoas nas organizações e configurações da 
função pessoal: da administração de pessoal aos novos arranjos 
organizacionais 

 
5 
 

 
1 
 

 

AULA 7 e 8  
3. Gestão estratégica e integrada de pessoas: a perspectiva 
contemporânea 

 
3 

 
1 

 

AULA 9 e 10  
4. Responsabilidade social das organizações 

 
2 

  
2 

AULA 11 (½)  
5. Políticas, práticas e instrumentos de gestão das pessoas 
5.1. Políticas de gestão de pessoas numa perspectiva estratégica e 
integrada 

 
1 

 

  

AULA 11 (½), 12, 13, 14 e 15  
5.2. Políticas de emprego e de mobilidade 
5.2.1. Recrutamento, selecção e acolhimento 
5.2.1.1. Recrutamento e selecção 
5.2.1.2. Descrição, análise e avaliação de funções 
5.2.1.3. Admissão, acolhimento e integração 
 
AULA 16, 17, 18 e 19 
5.2.2. Gestão de carreiras, gestão do desempenho e práticas de 

afastamento 
5.2.2.1. Gestão de carreiras 
5.2.2.2. Avaliação do desempenho  
5.2.2.3. Práticas de afastamento 

 

 
 
 

2 
3 
2 
 
 
 

1 
4 
1 

 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 

AULA 20 e 21 
5.3. Políticas de formação e desenvolvimento 

 
2 

 
2 

 

AULA 22 e 23 
5.4. Políticas de remuneração 

 
2 

  
2 

AULA 24, 25 e 26 (½) 
Apresentação e discussão dos instrumentos operacionais 

  
5 

 

Aula 26 (½) 
Avaliação da disciplina e encerramento 

 
1 

Legenda: TP significa aulas teórico-práticas; OT corresponde a aulas de orientação tutorial; “Outro” refere-se a 
sessões que assumem, geralmente, a forma de conferências e workshops. Este foi o caso do que se verificou no ano 
lectivo de referência, 2009/10. 
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No total, ministram-se 26 sessões de duas horas, o que, em regra, 

corresponderia a 39 horas de sessões teórico-práticas e 13 horas de orientação tutorial. 

O plano de sessões exposto no quadro 2 apresenta um ligeiro desvio em relação ao 

teoricamente regulamentado por razões de natureza pedagógico–didáctica, 

susceptíveis de serem sempre modificadas de acordo com os ritmos de aprendizagem 

dos alunos. Contestamos a ideia de um planeamento rígido das sessões e da sua 

natureza. O planeamento é uma ferramenta indicativa que serve exactamente para 

examinar os desvios em relação ao programado, permitindo flexibilizar sem perder o 

controlo sobre a prossecução de objectivos de ensino-aprendizagem e de 

cumprimentos dos conteúdos programáticos. Deste modo, a Unidade Curricular está 

planeada para um total de 35 horas teórico-práticas, incluindo conferências e workshops 

e 14 horas de orientação tutorial. Prevê-se 2 horas para a sessão de apresentação e 1 

hora de aula para a sessão de conclusão da Unidade Curricular. No total, cumprem-se 

52 horas de aulas. 

 Neste ponto, procede-se à indicação dos conteúdos de cada um grupo de 

sessões organizadas por componentes temáticas, assim como dos correspondentes 

sumários desenvolvidos, bibliografias específicas, material disponibilizado e 

actividades de trabalho.  

 

 

Aula 1 

 Sumário 

Apresentação da disciplina: conteúdos, bibliografia, objectivos e métodos de ensino-

aprendizagem, modalidades de avaliação, formas de contacto com a docente e horários de 

atendimento. Discussão sobre actividades de trabalho e calendarização. Análise das temáticas 

para elaboração do relatório sobre instrumentos operacionais de gestão de pessoas e sua 

explicação com ajuda do Suplemento ao texto de apoio 1.  

 
Material de apoio 
Texto de apoio 1.  
Suplemento ao texto de apoio 1.  
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Aula 2 e 3  
Sumário 
1. Abordagem organizacional da gestão das pessoas. 
 
Sumário desenvolvido  
1.1. Abordagem sistémica e contingencial da gestão das pessoas. 
1.1.1. Os subsistemas das instituições: gestão, técnico e humano. 
1.1.2. A abordagem organizacional da gestão de pessoas sociologicamente fundamentada 
versus perspectiva tecnocrática da gestão dos recursos humanos. 
1.1.3. Os conceitos de Recursos Humanos, colaboradores, trabalhadores/assalariados e 
pessoas. 
1.1.4. Os paradoxos da gestão de pessoas. 
 
Bibliografia complementar  
Watson, T. J. (2010). Critical social science, pragmatism and the realities of HRM. The 
International Journal of Human Resource Management, 21(6), 915-931.  
Torraco, R. J. (2004). Challenges and choices for theoretical research in human resource 
development. Human Resource Development Quarterly, 15(2), 171-188. 
 
Material de apoio 
Ficha de trabalho 1  
Texto de suporte 
Soares, J. G. (2002). O verdadeiro, o belo, o bem. Breve crónica sobre os valores nas empresas. 
Dirigir, 81-82, 23-29. 
Actividade 
A partir da proposta do autor, debater os paradoxos éticos da gestão de pessoas.  
Tarefas 
1. Formar os grupos de trabalho. 
2. Cada grupo identifica as ideias chave do texto acerca dos valores nas empresas. 
3. Discussão e apresentação em grande grupo. 
 
 
 
 
Aula 4, 5 e 6 
Sumário 
2. Evolução da gestão das pessoas nas organizações. Configurações da função pessoal: da 
administração de pessoal aos novos arranjos organizacionais. 
 
Sumário desenvolvido  
2.1.Concepções da função pessoal. 
2.1.1. Análise de diferentes tipologias. 
2.1.2.Princípios e características da gestão de pessoas. 
2.2. Modelos da função pessoal. 
2.3. Perfis de gestores de recursos humanos. 
2.4 As especificidades do caso português. 
 
Bibliografia complementar  
Cardoso-Cabral, C. (2004). The evolving Portuguese model of HRM. The international Journal of 
Human Resources Management, 15(6), 959-977. 
Zink, K. J. (2008). Human resources and organisational excellence. Total Quality Management, 
19(7-8), 793–805. 
  
Material de apoio 
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Ficha de trabalho 2  
Texto de suporte 
Simões, M. L. (1990). A gestão dos recursos humanos. O exemplo das autarquias. Dirigir, 11, 14-
19. 
Actividade 
A partir da proposta do autor, caracterizar o modelo de gestão de pessoas posto em prática na 
organização.  
Tarefas 
1. Formar os grupos de trabalho. 
2. Cada grupo identifica o modelo-tipo de gestão de recursos humanos a partir do exemplo das 
autarquias, destacando as diferentes características e justificando a sua opção 
3. Discussão e apresentação em grande grupo. 
 

 

 

Aula 7 e 8   
Sumário 
3. Gestão estratégica e integrada das pessoas: a perspectiva contemporânea. 
 
 
Sumário desenvolvido  
3.1. Lugar da gestão das pessoas nas estratégias organizacionais.  
3.2. Missão da gestão estratégica e integrada das pessoas.  
3.3. O planeamento e organização de recursos humanos. 
3.3.1. Instrumentos de planeamento estratégico. 
3.3.2. Norma portuguesa do sistema de gestão de recursos humanos - NP 4427 de 2004  
3.4. Gestão das pessoas e estratégias organizacionais. 
 
 
 
Material demostrativo 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - Formulário de Quadros de Pessoal 
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social - Formulário do Balanço Social. 
Parente, C. (1996) Anexo G - Listagem de indicadores do balanço social. Avaliação de Impacto da 
Formação sobre as Trajectórias Profissionais e a Competitividade Empresarial. Um Ensaio em Empresas 
do Sector Têxtil do Vale do Ave [Dissertação de Mestrado em Políticas e Gestão dos Recursos 
Humanos]. Lisboa: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Texto policopiado. 
 
 
 
Bibliografia complementar  
Des Horts, C.-H. B. (1988). Vers une gestion stratégique des ressources humaines. Paris: Les Éditions 
d’Organisation. 
Des Horts, C.-H. B. (1987). Tipologie des pratiques de gestion des ressources humaines. Revue 
Française de Gestion, 149-155. 
Wat, F. K. T., & Ngai, E. W. T. (2004). Human resource information systems: a review and 
empirical analysis. Personnel Review, 35(3), 297-314. 
Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2007). Internationalization as a determining factor of HRM 
outsourcing. Human Resource Management, 18(8), 1557–1567.  
   
 
Material de apoio 
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Ficha de trabalho 3  
Actividade 
Debater o lugar da gestão das pessoas a partir de cinco cenários tipo de estratégias 
organizacionais, a saber: estratégia empreendedora; estratégia de benefício-lucro; estratégia de 
crescimento; estratégia de mudança total; estratégia de liquidação.  
Tarefas 
1. Formar grupos de trabalho. 
2. Cada grupo dedica-se a definir o tipo de políticas e de práticas de gestão das pessoas que 
permitiriam prosseguir as estratégias organizacionais previamente definidas, tendo em conta as 
dimensões de aquisição, estimulação e desenvolvimento de competências. 
3. Discussão e apresentação em grande grupo. 

 

 

 

Aula 9 e 10 
Sumário 
4.A responsabilidade social das organizações. 
Sumário desenvolvido  
4.1.Um “novo” modo de olhar as organização vesus paradigma clássico.  
4.2.Contexto técnico-económico e sócio-cultural de emergência da problemática da 
responsabilidade organizacional.  
4.2.1. Marcos políticos determinantes do paradigma do desenvolvimento sustentável 
4.2.2. Relação entre responsabilidade organizacional e desenvolvimento sustentável: 
problemáticas e conceitos. 
4.3.Conceitos em revista: abordagem crítica.  
4.4. Dimensões de operacionalização e pressupostos organizacionais. 
4.5.Códigos de ética e conduta organizacional. 
4.6. Normas e certificação. 
4.6.1. Objectivos, entidades e normas de certificação. 
4.6.2. Social Accountability 8000 -  SA 8000:2008.   
4.6.3. ISO 26000: 2010 - Guidance on social responsibility. 
4.6.4.Norma portuguesa do sistema de gestão da responsabilidade social  - NP 4469-I de 2008.  
 
Bibliografia complementar 
Bowen, H. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Harper. 
Waring,  P., & Lewer J. (2004). The impact of socially responsible investment on Human 
resource management: A conceptual framework. Journal of Business Ethics, 52(1), 99-108. 
Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens III, W.W. (1972). The limits to growth. 
New York: Universe Books.  
União Europeia (2001). Livro Verde. Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das 
empresas. Bruxelas: Comissão Europeia. 
 
Material de apoio 
Documentos técnicos sobre Social Accountability 8000 -  SA 8000: 2008,  ISO 26000: 2010 - 
Guidance on social responsibility  e NP 4469-I de 2008 – sistema de gestão da responsabilidade 
social. 
 
Conferência/Workshop 
Especialista na área das normas de responsabilidade social e em processos de certificação. 
 

Aula 11, 12, 13, 14 e 15  
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Sumário 
5.Políticas, práticas e instrumentos de gestão de pessoas. 5.1. Políticas de gestão de pessoas 
numa perspectiva estratégica e integrada. 5.2. Políticas de emprego e de mobilidade. 
 
Sumário desenvolvido  
5.Políticas, práticas e instrumentos de gestão de pessoas. 
5.1. Políticas de gestão de pessoas numa perspectiva estratégica e integrada. 
5.2. Políticas de emprego e de mobilidade. 
5.2.1. O recrutamento, selecção e integração.   
5.2.2. Descrição, análise e avaliação de funções. 
5.2.2.1. Objectivos e sinergias. 
5.2.2.2. Utilidade e funções. 
5.2.2.3.  Procedimentos básicos de descrição e análise e funções. 
5.2.2.4. Métodos de avaliação de funções. 
5.2.3.  Recrutamento.  
5.2.3.1. A necessidade de recrutamento e diagnóstico de pertinência. 
5.2.3.2. Mercado interno e externo.  
5.2.3.3.Métodos de recrutamento. 
5.2.3.4. Anúncios de recrutamento. 
5.2.4. Selecção. 
5.2.4.1. Da pré-selecção à selecção. Triagem das candidaturas, questionário informativo, 
entrevista preliminar (individuais; em grupo – dinâmica de grupo) e testes. 
5.2.4.2. Entrevistas de selecção (individual; de painel). 
5.2.4.3. Entrevista final. 
5.2.4.4. Decisão. 
5.2.5. Admissão, acolhimento e integração. 
5.2.5.1. Modalidades de admissão: vínculos jurídicos contratuais. 
5.2.5.2. Diferentes práticas de acolhimento. 
5.2.5.2.1.Os programas de acolhimento: conteúdos e acções. 
5.2.5.2.2. Manual de acolhimento. 
5.2.5.3.Modalidades de acompanhamento (individual; colectivo). 
 
Bibliografia complementar 
Ordanini, A., & Silvestri, G. (2008). Recruitment and selection services: Efficiency and 
competitive reasons in the outsourcing of HR practices. The International Journal of Human 
Resource Management, 19(2), 372-391. 
Repartição Internacional do Trabalho (1987). A avaliação das funções. Lisboa: Editorial 
Progresso Social e Democracia. 
Thornton, G. C., & Gibbons, A. M. (2009). Validity of assessment centers for personnel selection. 
Human Resource Management Review, 19, 169–187. 
 
  
Material demonstrativo  
Manual de descrição e análise de funções de consultora. 
Entrevista de descrição e análise de funções de seguradora. 
Inquérito de descrição e análise de funções de empresa industrial. 
Grelha de observação de postos de trabalho de cooperativa de produção. 
Grelha de hierarquização de postos de trabalho de empresa industrial. 
Grelha salarial de um contrato colectivo de trabalho. 
Entrevistas de selecção de empresa industrial. 
Grelhas de avaliação das entrevistas. 
Manuais de acolhimento: empresa de serviços, jornal e empresa industrial. 
 
Actividade de acompanhamento 
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Orientação dos grupos de trabalho para elaboração do relatório dos instrumentos operacionais. 
 

 

 

Aula 16, 17, 18 e 19 
Sumário 
5.2.6. Gestão de carreiras, gestão do desempenho e práticas de afastamento. 
 
Sumário desenvolvido 
5.2.6. Gestão de carreiras, gestão do desempenho e práticas de afastamento. 
5.2.6.1. Gestão de carreiras. 
5.2.6.1.1. Práticas de mobilidade interna: percursos de progressão; critérios 
progressão; políticas de promoção. 
5.2.6.1.2. Os sistemas de desenvolvimento de carreiras. Planos e tipos de carreiras 
5.2.6.1.3. Objectivos do planeamento de carreira.  
5.2.6.1.4. Exigências do planeamento de carreiras. 
 
5.2.6.2. Avaliação do desempenho 
5.2.6.2.1. Conceitos e objectivos. 
5.2.6.2.2. Padrões de medida e indicadores. 
5.2.6.2.3. Responsabilidade da avaliação do desempenho: actores envolvidos. 
5.2.6.2.4. Criação de um sistema de avaliação do desempenho. 
5.2.6.2.5. Métodos clássicos de avaliação do desempenho: exemplos (do método de escala 

gráfica,  de escala forçada, da lista de verificação/frases descritas, do método dos 
incidentes críticos, da comparação aos pares e do método de ordenamento). 

5.2.6.2.6. Novos métodos de avaliação por resultados/objectivos e de avaliação por 
competências. 

5.2.6.2.7. Metodologia participada de avaliação do desempenho. 
5.2.6.2.8. Hetero e auto-avaliação e avaliação a 360º. 
5.2.6.2.9. Erros na avaliação do desempenho. 
5.2.6.2.10. Reunião de retorno (balanço) ou entrevista de avaliação de desempenho. 
 
5.2.6.3. Práticas de afastamento 
5.2.6.3.1. Modalidades de gestão dos afastamentos: soluções ofensivas e defensivas. 
5.2.6.3.2. Afastamento: em torno de uma definição. 
5.2.6.3.3. Conceitos, objectivos e pressupostos. 
5.2.6.3.4. O plano individual de recolocação: fases e procedimentos. 
5.2.6.3.5. A perspectiva organizacional de acompanhamento dos afastamentos. 
 
Bibliografia complementar 
Costa, R. (2005). A mobilidade interna como instrumento de gestão de carreiras: um caso de 
aplicação no sector financeiro [Texto policopiado]. Actas do 5º Congresso Recursos Humanos, 
Criação de valor através das Pessoas. Lisboa. Recursos Humanos Magazine.  
Bilhim, J. (2006). Gestão estratégica de recursos humanos. Lisboa: Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas.  
Caetano, A. (1993). Avaliação de desempenho: Metáforas, conceitos e práticas. Lisboa: Editora 
Recursos Humanos. 
Timmers, J., & Marrewijk. M. V. (2003). Human capital management: New possibilities in 
people management. Journal of Business Ethics, 44 (2-3), 171-184. 
 
 
Material demonstrativo  
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Exemplos de formulários de avaliação do desempenho segundo as diferentes. metodologias: 
método de escala gráfica; método de escala forçada; método da lista de verificação/frases 
descritas; método dos incidentes críticos; método de comparação aos pares; método de 
ordenamento; método de avaliação por resultados; método de avaliação por competências. 
Formulários de auto-avaliação e de hetero-avaliação de desempenho.  
Entrevista de avaliação do desempenho ou reunião de retorno ou confronto e avaliação final.  
Manual de avaliação do desempenho de uma empresa privada. 
Instrumentos de avaliação do desempenho da administração pública (SIADAP). 
 
Actividade de acompanhamento 
Orientação dos grupos de trabalho para elaboração do relatório dos instrumentos operacionais. 
 

 

 

Aula 20 e 21 
Sumário 
5.3. Políticas de formação e desenvolvimento. 
 
Sumário desenvolvido 
5.3.1.Conceitos: formação profissional; formação inicial e formação contínua; formação inserida 
no sistema de ensino e formação inserida no mercado de trabalho; formação técnica; formação 
comportamental. 
5.3.2. Formação como instrumento de mudança e aprendizagem das pessoas e das organizações. 
5.3.3. Ciclo formativo: fases e implementação. 
5.3.3.1.Diagnóstico de necessidades de formação e desenho do plano formativo. 
5.3.3.2. Concepção e programação da formação. 
5.3.3.3. Divulgação, recrutamento e selecção de candidatos. 
5.3.3.4. Execução da formação. 
5.3.3.5. Avaliação da formação. 
5.3.4. Tipologias enformadoras de práticas de formação nas organizações: gestão da formação; 
organização da formação; orientação da formação; desenvolvimento/implementação da 
formação. 
5.3.5.Tipos de formação e de gestão de recursos  humanos:   impactos no desenvolvimento da 
pessoas.. 
 
Bibliografia complementar 
Combs, G.M., & Luthans, F. (2007). Diversity training: Analysis of the impact of self-efficacy. 
Human Resource Development Quarterly, 18 (1), 91-120. 
Kirkpatrick, D. (1994). Evaluating training programs. San Francisco: Koehler Publishers. 
Lim, D. H., & Morris, M. L. (2006). Influence of trainee characteristics, instructional satisfaction, 
and organizational climate on perceived learning and training transfer.  Human Resource 
Development Quarterly, 17 (1), 85-115. 
  
Material demonstrativo 
Exemplos de formulários de diagnóstico de necessidades de formação. 
Exemplo de plano de sessão. 
Tipologia de formação. 
Ficha de trabalho 4.  
 
Material de apoio  
Vídeos de suporte 
i) Formação como instrumento de mudança. 
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ii) Formação integrada: vertentes técnica e comportamental. 
Actividade 
A partir do visionamento de cada um dos vídeos, debater separadamente as duas problemáticas 
em foco.  
Tarefas 
1. Formar os grupos de trabalho. 
2. Cada grupo identifica as ideias chave de cada vídeo. 
3. Discussão e apresentação em grande grupo. 

 
 
 

Aula 22 e 23 
Sumário 
5.4. Políticas de remuneração 
 
Sumário desenvolvido 
5.4.1. Conceitos e definições. 
5.4.2. Determinações extermas: do contexto económico global à regulamentação local.  
5.4.3. Componente da remuneração e suas funções. 
5.4.3.1. Remuneração directa fixa.  
5.4.3.2. Remuneração directa variável. 
5.4.3.3. Remuneração indirecta.  
5.4.4. Enfoque contemporâneo da remuneração 
 
Material demonstrativo 
Grelhas salariais por grupos funcionais de empresa privada. 
Grelhas salariais de Contrato Colectivo de Trabalho. 
 
Bibliografia complementar 
Kroumova, M.K., & Lazarova, M. B. (2009). Broad-based incentive plans, HR practices and 
company performance.  Human Resource Management Journal , 19(4), 355–374. 
Wood Jr, T., & Filho, V.P. (2009). Remuneração estratégica. A nova vantagem competitiva. São Paulo: 
Atlas Editora. 
 
Material de apoio  
Conferência/Workshop 
Especialista na área dos cálculos e planos remuneratórios. 
 
 
 
Aula 24, 25 e 26 (½) 
Sumário 
Apresentação e discussão dos instrumentos operacionais. Análise crítica e reflexiva com 
proposta de melhoramento. 
 
Material de apoio  
Materiais que os grupos disponibilizam entre si.  
 
 
 
 
Aula 26 (½) 
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Sumário 
Encerramento da disciplina com o processo de avaliação dos alunos face à disciplina e ao seu 
desempenho individual e grupal. 
 
Material de apoio  
Grelha de auto-avaliação e hetero-avaliação. 
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ANEXO 1 -  Plano de estudos do Curso de Mestrado em Sociologia 

 

  Plano de estudos do Curso de Mestrado em Sociologia 

 
1º Ano  

1º Semestre Curricular 2º Semestre Curricular 

Unidades curriculares  ECTS Unidades curriculares  ECTS 

Questões de Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

6 Questões de Teoria Sociológica 
Contemporânea II 

6 

Metodologias de Investigação e 
intervenção 

6 Análise de Dados Avançada 6 

Unidade Curricular Opcional 6 Sociedade Portuguesa: Estrutura e 
Recomposição Social 

6 

Unidade Curricular Opcional 6 Unidade Curricular Opcional 6 
Unidade Curricular Opcional 6 Unidade Curricular Opcional 6 
Total                                                           30 Total                                                           30 

Unidades Curriculares Opcionais no ano lectivo 2009-10: Animação Cultural; 
Sociologia da Saúde e da Doença;  Sociologia do Envelhecimento; Sociologia do 
Território; Sociologia da Arte; Sociologia do Ambiente Organizações e Gestão de 
Pessoas.  
 

 
 

2º Ano  

3º e 4º Semestres Curriculares 

Unidades curriculares  ECTS Unidades curriculares  ECTS 

Seminário de Preparação do 
Projecto de Dissertação ou Estágio 
(1º Trimestre) 

3 Dissertação ou Relatório de Estágio 42 

Práticas Profissionais em Sociologia 
 (1 º Trimestre) 

3  

Seminário de Orientação da 
Dissertação ou do Estágio   

12 

Total                                                            18 Total                                                             42 
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ANEXO 2 – Avaliação da disciplina e docência  
 
 
Avaliação da disciplina  

 
Pontos fortes 

 
Pontos fracos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Avaliação da docente  
 

Pontos fortes 
 

Pontos fracos 
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ANEXO 3 - Auto e hetero-avaliação dos desempenhos 

 

Auto e hetero-avaliação dos desempenhos 

Instruções de preenchimento 

- Cada grupo preenche em conjunto a grelha infra;  

-Desempenho grupal: 

Utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa um mau desempenho e 5 um 

desempenho excelente, o grupo avalia o seu desempenho grupal no que se refere aos 

dois itens enumerados 

 - Desempenho individual 

Utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa um mau desempenho e 5 um 

desempenho excelente, cada um faz uma auto-avaliação dos seus contributos para o 

desempenho  do grupo.   

 

 
Identificação 
membros do 
grupo 

Desempenho do grupal Avaliação 
individual 

(contributo de 
cada um para o 

grupo) 

Apresentações/ 
discussões orais 

Trabalho de 
sistematização 

escrito 
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