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Objetivos de 
aprendizagem da 
unidade  

Aquisição de competências específicas do papel dos grupos e das equipas nas organizações, abordando as 
vantagens e desvantagens do funcionamento em grupo. Compreender aprofundadamente os processos e 
relações interpessoais, nomeadamente no que diz respeito à cognição social e à comunicação interpessoal, e 
a sua ligação direta com o funcionamento dos grupos e com o conflito existente. Compreender os processos e 
relações interpessoais e a sua ligação direta com o funcionamento dos grupos e com o conflito existente. 
Identificar e entender os tipos de conflito existentes e os seus modos de gestão, bem como a negociação, as 
suas estratégias, táticas e fases, e a mediação, os seus tipos e variáveis influenciadoras. Desenvolver 
competências de análise do conflito nas organizações. 

Objectives of the 
curricular unit  

Acquisition of specific skills of the role of groups and teams in organizations, addressing the advantages and 
disadvantages of group functioning. Understanding in depth the processes and interpersonal relationships, 
particularly with regard to social cognition and interpersonal communication, and their direct connection with the 
functioning of groups and existing conflict. Understand interpersonal processes and relationships and their 
direct connection with the functioning of groups and existing conflict. Identify and understand the existing types 
of conflict and their management modes, as well as negotiation, their strategies, tactics and phases, and 
mediation, its types and influencing variables. Develop conflict analysis skills in organizations. 
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Conteúdos 
programáticos  

- Os grupos nas organizações: Conceito e Tipos; Vantagens e desvantagens 
- As equipas de trabalho: Diferenças entre um grupo e uma equipa de trabalho; como desenhar equipas de 
trabalho de alto rendimento 
- Processos e relações interpessoais: A cognição social; Perceção de pessoas 
- A comunicação interpessoal: Funções; Comunicação não verbal; Capacidades de comunicação interpessoal 
- O conflito e a sua gestão: Conceito; Tipos; Perspetivas na análise do conflito organizacional; Etapas no 
desenvolvimento de um conflito; Modos de gestão do conflito 
- A negociação nos conflitos sociais: Conceito; Fases de desenvolvimento de um processo de negociação; 
Tipos de negociação; Estratégias e táticas; Características do negociador; Eficácia na negociação 
- A mediação nos conflitos sociais: Definição; Implicações; Tipos de intervenção; Etapas de um processo de 
mediação; variáveis que influenciam o processo. 

Syllabus  

- The groups in the organizations: Concept and Types; Advantages and disadvantages 
- The work teams: Differences between a group and a work team; How to design high performance work teams 
- Processes and interpersonal relationships: The social cognition; Perception of people 
- Interpersonal communication: Functions; Non-verbal communication; Interpersonal communication skills 
- Conflict and its management: Concept; Types; Perspectives in the analysis of organizational conflict; Stages 
in the development of a conflict; Modes of conflict management 
- The negotiation in social conflicts: Concept; Stages of development of a negotiation process; Types of 
negotiation; Strategies and tactics; Characteristics of the negotiator; Effectiveness in negotiation 
- Mediation in social conflicts: Definition; Implications; Types of intervention; Stages of a mediation process; 
Variables that influence the process. 
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Metodologias de ensino  
(avaliação incluída / 
na avaliação deve ser 
indicado peso 
percentual para cada 
aspeto avaliado)  

A metodologia de ensino inclui exposição de conteúdos e a sua aplicação, recorrendo à análise de situações 
concretas e a dinâmicas de grupo, de forma a poder aplicar as competências adquiridas. Recorrer-se-á, ainda, 
à análise de casos onde se possam identificar tipos, fases e modos de gestão do conflito, além de estratégias, 
táticas, fases e tipos de negociação. Na medida do possível, serão convidados especialistas para abordar 
temas mais circunscritos à componente prática do conflito no dia-a-dia da organização. 
A avaliação consiste num teste final e na avaliação contínua de dinâmicas implementadas em sala de aula. 

Teaching 
methodologies 
(including evaluation)  

The teaching methodology includes content exposure and its application, using the analysis of concrete 
situations and group dynamics in order to apply the acquired skills. The analysis of cases where types, phases 
and modes of conflict management can be identified, as well as strategies, tactics, phases and types of 
negotiation will also be used. As far as possible, experts will be invited to address issues more limited to the 
practical component of conflict in the day-to-day organization. The evaluation consists of a final test and 
continuous evaluation of dynamics implemented in the classroom. 
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Demonstração da 
coerência dos 
conteúdos 
programáticos com os 
objetivos de 
aprendizagem da 
unidade curricular  

Os conteúdos estão alinhados no sentido de compreender desde o início a forma como cada sujeito perceciona 
os outros e se posiciona perante uma determinada situação, a partir das suas perceções. A partir daqui, 
avança-se para os conteúdos sobre o conflito em si, permitindo uma integração e leitura dos conteúdos tendo 
em conta a grande variabilidade de perceções e tendo em conta a necessidade de um autoconhecimento 
aprofundado a esse respeito, que permitirá uma leitura de uma situação de gestão de conflito ou de negociação 
mais analítica. 

 

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

The contents are aligned in the sense of understanding from the beginning the way each subject perceives 
others and positions him/herself in a given situation, from his/her perceptions. From here, we move on to the 
contents about the conflict itself, allowing an integration and reading of the contents taking into account the 
great variability of perceptions and taking into account the need for a deeper self-knowledge in this respect, 
which will allow a reading of a more analytical conflict management or negotiation situation. 
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Demonstração da 
coerência das 
metodologias de 
ensino com os 
objetivos de 
aprendizagem da 
unidade curricular 

Procura-se aplicar uma metodologia expositiva, demonstrativa e crítica. A possibilidade de discussão e de 
utilização de dinâmicas de grupo, escolhidas para que os alunos possam vivenciar em primeira mão o que é 
discutido, permite uma melhor compreensão da situação e um maior entendimento da vivência do sujeito nas 
situações de conflito. A discussão/análise de materiais escritos e audiovisuais permite uma leitura crítica, bem 
como uma análise às questões abordadas nesses materiais. 

 

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

The aim is to apply an expositive, demonstrative and critical methodology. The possibility of discussion and use 
of group dynamics, chosen so that the students can experience first-hand what is discussed, allows a better 
understanding of the situation and a greater understanding of the subject's experience in conflict situations. The 
discussion/analysis of written and audiovisual materials allows a critical reading, as well as an analysis of the 
issues addressed in these materials. 
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