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Objetivos de 
aprendizagem da 
unidade  

Esta unidade curricular visa promover conhecimentos sobre contributos teóricos e empíricos que sustentam 
práticas de aconselhamento e gestão de carreira em contexto organizacional. Constituem objetivos específicos 
de aprendizagem: 
-Definir o conceito de carreira, compreendendo a sua evolução conceptual a partir de mudanças 
organizacionais e sociais; 
-Conhecer modelos teóricos de gestão de carreira e respetivas evidências empíricas; 
-Conhecer modelos teóricos de aconselhamento de carreira e respetivas evidências empíricas; 
-Extrair informação de artigos científicos que favoreçam a sustentação científica de práticas de 
aconselhamento e gestão da carreira em contexto organizacional; 
-Identificar práticas cientificamente sustentadas de aconselhamento e gestão da carreira em contexto 
organizacional. 

Objectives of the 
curricular unit  

This course aims at fostering knowledge on theoretical and empirical contributions that sustain career 
counseling and career management practices in organizational settings. The following specific learning goals 
are considered: 
-Define career, taking its conceptual evolution based on organizational and social changes into account; 
-Acknowledge theoretical models of career management and related empirical evidence; 
-Acknowledge theoretical models of career counseling and related empirical evidence; 
-Extract information from scientific papers to scientifically sustain career management and career counseling 
practices in organizational settings; 
-Identify scientifically-sound practices of career counseling and career management practices in organizational 
settings. 
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Conteúdos 
programáticos  

1. Enquadramento e Conceptualização da Carreira 
1.1. Evolução do conceito e carreira 
1.2. Abordagens clássicas, desenvolvimentistas, contextualistas e construtivistas de carreira 
1.3. Investigação sobre carreira na sociedade contemporânea 
2. Gestão de Carreira 
2.1. Modelos teóricos de gestão de carreira e evidência empírica 
2.2. Variáveis endógenas e exógenas da gestão de carreira 
2.3. Estratégias de apoio à gestão organizacional e pessoal de carreira 
3. Aconselhamento de carreira 
3.1. Modelos teóricos de aconselhamento de carreira e evidência empírica 
3.2. Paradigma life-design e suas implicações para a organização e os colaboradores 
3.3. Estratégias de aconselhamento de carreira 

Syllabus  

1. Framework and Conceptualization of Career 
1.1. Evolution of the career concept 
1.2. Classical, developmental, contextualist and constructivist approaches to career 
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1.3. Career research within the contemporary society 
2. Career Management 
2.1. Career management theoretical models and empirical evidence 
2.2. Endogenous and exogenous variables of career management 
2.3. Strategies to support organizational and personal career management 
3. Career Counseling 
3.1. Career counseling theoretical models and empirical evidence 
3.2. Life-design paradigm and its implications to the organization and employees 
3.3. Career counseling strategies 
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Metodologias de ensino  
(avaliação incluída / 
na avaliação deve ser 
indicado peso 
percentual para cada 
aspeto avaliado)  

São dinamizadas aulas teórico-práticas, articulando a exposição de conteúdos com atividades práticas (e.g., 
estudos de caso, análise crítica de artigos científicos). Procura-se, assim, favorecer a consolidação de 
conhecimentos, a análise crítica de literatura científica, a reflexão e a participação dos estudantes. A avaliação 
contínua resulta da ponderação das classificações em dois elementos: 
-Elaboração de um trabalho escrito de revisão da literatura sobre um modelo de gestão ou aconselhamento de 
carreira. Este trabalho é realizado em pequeno grupo, com ponderação de 40% na nota final. 
-Relatório escrito e apresentação oral de um trabalho incidente no planeamento de um programa de gestão de 
carreira em contexto organizacional, com base nos contributos teóricos e empíricos abordados nas aulas e 
autonomamente estudados pelos estudantes. Este trabalho é realizado individualmente, com ponderação de 
60% na nota final. 

Teaching 
methodologies 
(including evaluation)  

The course includes theoretical-practical classes that articulate the exposition of programmatic contents with 
practical activities (e.g., case studies, critical analysis of scientific papers). The classes aim at fostering 
students’ consolidation of knowledge, critical analysis of the scientific literature, reflection and participation. The 
continuous evaluation relies on two components: 
-Written assignment focused on the review of literature regarding a career management or career counseling 
model. This is a group assignment that accounts for 40% of the final grade. 
-Written report and oral presentation of an assignment focused on the planning of a career management 
program in an organizational setting, based on theoretical and empirical contents covered throughout the 
classes and deepened in students’ autonomous work. This is an individual assignment accounting for 60% of 
the final grade.  
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Demonstração da 
coerência dos 
conteúdos 
programáticos com os 
objetivos de 
aprendizagem da 
unidade curricular  

Os conteúdos do primeiro ponto favorecem a análise de perspetivas e teorias sobre a carreira, que têm 
acompanhado mudanças sociais e organizacionais. Indo ao encontro do primeiro objetivo de aprendizagem, 
salienta-se uma conceção integradora da carreira, com base nos contributos teóricos analisados e nas 
características da sociedade contemporânea. Os conteúdos abordados no segundo e terceiro pontos permitem 
conhecer modelos de gestão e aconselhamento de carreira e identificar estratégias práticas ancoradas nesses 
modelos. Em coerência com o segundo e terceiro objetivos de aprendizagem, serão identificadas estratégias 
de atuação, sustentadas na teoria e investigação sobre gestão e aconselhamento de carreira. Todos os 
conteúdos contribuem para o alcance do último objetivo de aprendizagem, pois será suscitada reflexão sobre 
os conteúdos, favorecendo articulação entre a literatura científica, a análise de situações-problema e de 
possibilidades de intervenção em contexto organizacional. 

 

Evidence of the 
syllabus coherence 
with the curricular 
unit’s intended learning 
outcomes 

The contents of the first point favor the analysis of career perspectives and theories, which have accompanied 
social and organizational changes. Meeting the first learning objective, an integrative conception of career is 
highlighted, based on the theoretical contributions analyzed and the characteristics of contemporary society. 
The contents approached in the second and third points allow to know management models and career 
counseling and identify practical strategies anchored in these models. In coherence with the second and third 
learning objectives, strategies of action will be identified, based on theory and research on management and 
career counseling. All the contents contribute to the achievement of the last learning objective, because it will be 
raised reflection on the contents, favoring articulation between the scientific literature, the analysis of problem 
situations and possibilities of intervention in organizational context. 
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Demonstração da 
coerência das 
metodologias de 

Uma vez que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular implicam conhecimentos de tipo declarativo e 
processual, os métodos de ensino procuram favorecer tais conhecimentos. Para tal, serão combinadas 
técnicas de tipo expositivo-demonstrativo com a apresentação, análise e discussão não só de conteúdos 
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ensino com os 
objetivos de 
aprendizagem da 
unidade curricular 

derivados de artigos científicos, mas também de situações práticas. Assim, com base nos conteúdos 
abordados e nas metodologias de ensino, procura-se modelar e reforçar a aplicação de linguagem técnico-
científica cuidada, precisa e específica à carreira. Procura-se também favorecer a reflexão sobre casos práticos 
a partir da mobilização de conhecimentos científicos, numa lógica de articulação teoria-investigação-prática. 
Deste modo, ao elaborar um portfólio de análise de casos práticos em pequeno grupo, os estudantes têm 
oportunidade de analisar conjuntamente conteúdos derivados de artigos científicos e situações práticas, 
apropriando e consolidando conhecimentos sobre a carreira, a gestão de carreira e o aconselhamento de 
carreira. Ao realizar um relatório escrito e apresentação oral de planeamento de um programa em contexto 
organizacional, cada estudante terá oportunidade de identificar modelos teóricos e estratégias práticas 
coerentes, bem como de refletir quanto à sua pertinência em contexto organizacional. 

 

Evidence of the 
coherence between the 
teaching 
methodologies and the 
intended learning 
outcomes: 

Since the learning objectives of the curricular unit imply knowledge of a declarative and procedural type, the 
teaching methods seek to favor such knowledge. To this end, expositive-demonstrative techniques will be 
combined with the presentation, analysis and discussion not only of contents derived from scientific articles, but 
also of practical situations. Thus, based on the contents addressed and the teaching methodologies, the aim is 
to model and reinforce the application of technical-scientific language that is careful, precise and career-specific. 
It also seeks to encourage reflection on practical cases from the mobilization of scientific knowledge, in a logic 
of articulation theory-research-practice. In this way, by developing a portfolio of case studies in small groups, 
students have the opportunity to jointly analyze content derived from scientific articles and practical situations, 
appropriating and consolidating knowledge about career, career management and career counseling. By 
conducting a written report and oral presentation of program planning in an organizational context, each student 
will have the opportunity to identify theoretical models and coherent practical strategies, as well as to reflect on 
their relevance in an organizational context. 

 
 
 

6 
Bibliografia principal/ 
Main bibliography  

Bagdadli, S., & Gianecchini, M. (2019). Organizational career management practices and objective career 
success: A systematic review and framework. Human Resource Management Review, 29(3), 353-370. 
Kleine, A., Rudolph, C., & Zacher, H. (2019). Thriving at work: A meta-analysis. Journal of Organizational 
Behavior, 40(9-10), 973-999. 
Robertson, P., Hooley, T., & McCash, P. (2020). The Oxford Handbook of Career Development. Oxford 
University Press. 
Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of relationships with 
measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal of Vocational Behavior, 98, 17-34. 
Savickas, M. et al. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st Century. Journal of 
Vocational Behavior, 75(3), 239-250. 
Swanson, J.L., & Fouad, N. (2019). Career theory and practice: Learning through case studies (3rd ed.). Sage. 

 


