
ACEF/1314/22827 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A3. Ciclo de estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A3. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Declaração de rectificação nº 1935/2011, DRE, 2.ª série N.º 242 20 de Dezembro de 2011

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Sociologia

A6. Main scientific area of the study programme:
Sociology

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF):

312

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:

380

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:

314

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos (4 semestres)

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years (4 semesters)

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências do Trabalho e
Relações Laborais:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos
do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do ISCTE-IUL;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do
estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

A11. Entry Requirements:
To be eligible to apply for the degree of master in Labour Sciences and Industrial Relations, candidates must:
a) have a bachelors degree or legal equivalent;
b) have a foreign academic degree granted upon completion of a 1st cycle of studies organised in accordance with
the
Bologna Process principles by an associated state;
c) hold a foreign academic degree recognised as fulfilling the requirements for the bachelors degree by the
statutory and legally competent body within ISCTE-IUL;
d) have an especially relevant academic, scientific or professional curriculum, acknowledged as proof of
capacity for the realization of this cycle of studies by the statutory and legally competent body within ISCTEIUL.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento
(se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A13.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A13.2. Grau:
Mestre
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A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Sociologia / Sociology Soc / Soc 66 0

Ciências jurídicas não empresariais / Non Enterprise Law CJNE / NEL 12 0

Economia / Economics Econ / Econ 6 0

Métodos de pesquisa social / Social research methods MPS / SRM 0 6

Políticas públicas ou Não especificada / Public policy or Not
specified

PP ou n.e. / PP
or n.s.

0 12

Recursos humanos ou Não especificada / Human resources or Not
specified

RH ou n.e. / HR
or n.s.

0 6

Métodos de pesquisa social- Estatística e Análise de Dados /
Social research methods- Statistics and Data Analysis

MPS-EAD /
SRM-ADA

0 6

Não especificada / Not specified n.e. / n.s. 0 6

(8 Items)  84 36

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Ano – 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A14.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano – 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year – 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Direito do trabalho e da
segurança social / Labour and
social security law

CJNE / NEL
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory
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Economia do trabalho / Labour
economics

Econ / Econ
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Sociologia do trabalho e do
emprego / Sociology of work and
employment

Soc / Soc
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Relações de trabalho e
sindicalismo / Industrial relations

Soc / Soc
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Administração do pessoal OU
Optativa livre * / Personnel
administration OR Free option

RH ou n.e. / RH
or n.s.

Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional - Medium
contact hours

(5 Items)       

Mapa II - - 1º Ano – 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A14.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano – 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year – 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Políticas de emprego e formação ou
Optativa livre / Employment and
training policy or Free option

PP ou n.e. / PP
or n.s.

Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional -
Medium contact hours

Sistemas de protecção social
comparados ou Optativa livre /
Comparative social protection
systems or Free option

PP ou n.e. / PP
or n.s.

Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional -
Medium contact hours

Direito social e do trabalho europeu
e internacional / International and
European labour and social law

CJNE / NEL
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional -
Medium contact hours

Sistemas de relações industriais
comparados / Comparative industrial
relations

Soc / Soc
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Desenho da pesquisa / Research
design

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

(5 Items)       
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Mapa II - - 2º Ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A14.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Optativa em técnicas especializadas de
pesquisa / Research methods option

MPS-EAD /
SRM-SDA

Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio
de contacto / Optional -
Medium contact hours

Optativa livre / Free option n.e. / n.s.
Semestral /
Semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio
de contacto / Optional -
Medium contact hours

Dissertação em ciências do trabalho e
relações laborais ou Trabalho de projecto
em CTRL / Master dissertation in LSIR or
Master project in LSIR

Soc / Soc
Anual /
Annual

1200
29 (S=24;
OT=5)

48 Obrigatória / Mandatory

(3 Items)       

Mapa II - - Optativa em TEP - Lista aprovada anualmente pela respetiva comissão científica

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A14.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Optativa em TEP - Lista aprovada anualmente pela respetiva comissão científica

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Research methods option - Aproved annualy by the cientific council

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Análise de arquivos e de outras
fontes documentais / Archives and
other sources studies

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Análise de conteúdo com programas
informáticos / Using content analysis
software

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Análise de indicadores estatísticos /
Using statistical indicators

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Análise de redes em ciências sociais
/ Network analysis

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Métodos avançados de análise de
dados / Advanced data analysis
methods

EAD / SDA
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Pesquisa de terreno / Field research MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Métodos de inquirição online /
Inquiry methods online

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

(7 Items)       

Mapa II - - Optativas - Lista indicativa aprovada anualmente pela respetiva comissão científica

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

A14.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Optativas - Lista indicativa aprovada anualmente pela respetiva comissão científica

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Optiona Courses - Indicative list aproved annualy by the cientific council

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)
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Métodos de Pesquisa em Ciências
Sociais / Research Methods in
Social Sciences

MPS / SRM
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

Gestão dos Recursos Humanos /
Human Resource Managements

RH / HR
Semestral /
Semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Optativa / Optional
course

(2 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

A15.1. Se outro, especifique:
-

A15.1. If other, specify:
-

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Alan David Stoleroff

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
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<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

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

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (University Institute of Lisbon)
Avenida das Forças Armadas
1649-026 Lisboa Portugal

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._ISCTE-IUL_regulamento_creditacao_experienciaprofissional.pdf

A20. Observações:

Este curso arrancou no ano lectivo 1998-1999 na sequência de um convite ao ISCTE-IUL para integrar a rede do
Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho. A entrada na rede implicou a adesão a um programa curricular comum
existente que foi concebido para promover a mobilidade estudantil. O plano de estudos aplicado com poucas
alterações nas diversas universidades da rede tem como objecto o trabalho e as relações industriais, é inter-
disciplinar e tem uma vocação explicitamente comparativa e europeísta. Na altura não existia outro curso com um
perfil semelhante a este curso. Ainda hoje este Mestrado é único no sistema de ensino superior português.
Nos seus primórdios o curso era gerido por uma Comissão Científica composta de docentes dos quatro
departamentos envolvidos (Sociologia, Psicologia Social, Economia e Gestão), ficando a coordenação com o
membro do Departamento de Sociologia. Com a transformação do ISCTE-IUL em fundação universitária a direcção
do curso tornou-se uninominal mantendo-se na alçada do Departamento de Sociologia.
A estrutura do plano de estudos do primeiro ano mantem-se essencialmente a mesma desde o arranque do curso,
embora o peso da Sociologia das Relações do Trabalho e do Direito do Trabalho tenha sido reforçado no primeiro
semestre, substituindo a disciplina de Psicologia das Organizações, cujas matérias relevantes foram integradas na
Administração do Pessoal. Como resultado do processo de Bolonha e a uniformização de estruturas dos cursos de
segundo ciclo do Departamento de Sociologia, o plano de estudos foi aumentado no segundo ano introduzindo
optativas metodológicas. Várias unidades curriculares chaves doo tronco comum do curso servem também como
optativas procuradas por alunos de outros cursos.
Ao longo da sua evolução o corpo docente do curso tem tido elementos de continuidade e de renovação devido a
aposentações e novas contratações, tendo-se a sua coordenação mantido estável. O curso também tem tido uma
componente internacionalizada com a colaboração regular de docentes advindo de outras universidades da rede.
Após uma fase de menorização do campo das relações industriais à gestão de recursos humanos a importância
para o desenvolvimento económico das transformações do trabalho e das relações laborais e a visibilidade dos
conflitos derivados das mudanças têm aumentado a relevância desta formação. Com adaptações contínuas aos
programas das diversas unidades curriculares face aos desafios científicos e práticos da evolução económica e
social nacional e europeia, este curso tem contribuido e continua a contribuir para a formação de agentes técnicos,
investigadores e dirigentes qualificados, capazes de analisar, produzir diagnósticos e intervir para resolver
problemas do âmbito das relações de trabalho e relações laborais.

A20. Observations:

This course took off in the academic year 1998-1999, following the invitation for ISCTE-IUL to join the network of the
European Masters in Labor studies. Entry into the network implied taking up an existing common curriculum that
had been conceived in order to promote student mobility. This course structure, adopted with very few alterations
by the various universities within the network, is centered upon the interdisciplinary study of work and industrial
relations and has an explicitly comparative and European focus. At the time of its inauguration no other course
existed with a similar profile to the course. Even today this Masters is unique within the Portuguese system of
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higher education.
At the beginning the course was managed through its own Scientific Committee composed of teachers from each
of the four departments concerned (Sociology, Social Psychology, Economy and Management), with the member
from the Department of Sociology as coordinator. With the transformation of ISCTE-IUL into a university and
foundation the course was incorporated within the Department of Sociology and its management was concentrated
in a course Director.
The curriculum for the first year of the program has remained basically the same since the course’s launching,
although the weight of the Sociology of Employment Relations and Labor Law has been increased, thereby taking
over the place of Social Psychology, whose relevant themes were incorporated into Personnel Administration. As a
result of the Bologna process and the uniformization of the program structures of the Sociology Department’s
second-cycle courses, the curriculum for the second year was expanded with the introduction of optional
methodological courses.Most of this course’s basic units are available as optional units for students from other
course programs.
Throughout the course’s evolution its teaching staff has maintained much of its continuity but has been somewhat
renewed due to the need to substitute retiring colleagues with new personnel. Its direction has been stable and has
maintained the same Director.The course has also benefitted from its international status through the regular
collaboration of teachers coming from other universities within the Network.
Following a period during which the field of industrial relations had been systematically subordinated to the
management of human resources,the importance for economic development of this teaching program is now
increasingly recognized in light of the transformations in work and labor relations and the resurgence of labor
conflict. Continuously adapting its teaching programs in order to respond to the scientific and practical challenges
of national social and economic developments, this course has contributed and continues to contribute to the
formation of skilled researchers,technicians and managers capable of analyzing and producing diagnostics and
intervention projects aimed at resolving problems in the areas of work and labor relations.

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Os objectivos gerais do curso são a formação e qualificação de analistas capacitados a investigar, assessorar ou
intervir no campo do trabalho e das relações laborais aos níveis organizacionais e políticos. Estes objectivos do
curso assentam-se assim num plano de estudos interdisciplinar em Ciências do Trabalho e Relações Laborais com
um enfoque especial na sua dimensão europeia. A formação é simultaneamente teórica e instrumental, visando o
desenvolvimento de competências necessárias à investigação científica e aplicada nos diversos campos
disciplinares leccionados e à intervenção nos diversos níveis de gestão organizacional, social e política. Estes
objectivos fundamentam-se na transmissão de saberes e no desenvolvimento de conhecimento aprofundado nos
campos disciplinares presentes no currículo (sociologia, direito e economia) e nos campos temáticos das políticas
do emprego e segurança social numa perspectiva comparada internacional e, sobretudo, europeia.

1.1. study programme's generic objectives.
The general goals of the course are the preparation and qualification of analysts able to research, consult or
intervene practically in the fields of work and labor relations at the organizational and political levels. These
objectives of the course are grounded in an interdisciplinary study plan in Labor Studies and Labor Relations with
a special focus upon the European dimension. The teaching program is simultaneously theoretical and
instrumental, aiming at the development of skills essential for both fundamental and applied research in the diverse
disciplinary areas and practical intervention at various levels of economic-organizational, social and political
management. These goals are based upon the transmission of elementary and advanced knowledge in the
disciplinary areas that make up the curriculum (Sociology, Law and Economics) and the thematic areas of
employment and social policy within a comparative international, especially European, perspective.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os objectivos do curso identificam-se com as linhas tradicionais da missão e estratégia deste instituto. As
Ciências do Trabalho, em conjunto com as Ciências de Gestão, constituiram um pilar do ensino e investigação
presente na sua fundação na fase da democratização do país, e mantiveram um papel importante ao longo da
evolução da instituição. A partir de um núcleu de ensino e investigação original do então ISCTE na Sociologia do
Trabalho, este curso no campo de trabalho e relações laborais veio cumprir por excelência os objectivos inter-
disciplinares da missão do ISCTE-IUL, integrando as áreas de saber especializadas no campo e visando a
formação de graduados com conhecimento crítico e competências fortes tanto nas actividades de investigação
como de intervenção. Assim os objectivos deste curso continuam a corresponder perfeitamente com a missão do
ISCTE-IUL, ou seja, contribuir com qualidade, exigência e rigor à produção e transmissão de conhecimento
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científico no campo do trabalho e das relações laborais e de prestação de serviço à comunidade.
O curso continua a contribuir para a realização da missão e estratégia do ISCTE-IUL também através do pleno
aproveitamento das sinergias inter-disciplinares existentes na escola. O seu plano de estudos inter-disciplinar
consegue integrar de forma equilibrada o ensino teórico com base nas disciplinas chaves das relações industriais
e uma orientações prática virada para o mundo activo. Os seus objectivos de formação correspondem à vocação
especial do ISCTE-IUL em privilegiar uma formação académica que se baseia nas realidades do trabalho e prepara
praticantes (técnicos, gestores e dirigentes) com referências e perspectivas críticas.
O seu enfoque na dimensão europeia e a sua integração numa rede universitária europeia de ensino contribuem
significativamente para a realização de objectivos da estratégia do ISCTE-IUL no plano da sua internacionalização,
tanto no que toca ao inter-câmbio de estudantes como de docentes e também no plano das referências europeias
da sua formação.
Finalmente a sua atracção para alunos já inseridos no mundo professional confirma a efectividade do seu caracter
como um meio à aprendizagem ao longo da vida qualificante.
Trata-se de um curso aberto à comunidade e contribui para a disseminação de perspectivas críticas com respeito
às relações industriais.

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
The course’s goals are identified with the traditional goals associated with the mission and strategy of this institute.
Labor Studies, together with Managerial Studies, from the start were pillars of the teaching and research programs
at the heart of its foundation in the phase of the democratization process of the country and have maintained a
central place throughout its evolution. Taking off from an original nucleus of teachers and researchers from the
Sociology of Work in what was the ISCTE, this course in the fields of work and labor relations came to fulfill par
excellence the inter-disciplinary vocation of the mission of ISCTE-IUL, integration the areas of specialized
knowledge in the field and aiming at the preparation of graduates with critical perspectives and strong skills in both
the areas of scientific and applied research and organizational practice. In this way the goals of this course
correspond perfectly with the mission of ISCTE-IUL, that is, through the contribution of its high quality, demanding
and rigorous program to the production and transmission of scientific knowledge in the fields of work and labor
relations and the provision of services to the community.
The course further continues to contribute to the fulfillment of the mission and strategy of ISCTE-IUL through the
utilization to its benefit of the inter-disciplinary synergies existing in the school. Its curriculum of inter-disciplinary
studies achieves a balance between theoretical teaching based upon the key disciplines of industrial relations and
practical orientations aimed at the world of work .Its teaching objectives correspond to the special vocation of
ISCTE-IUL by emphasizing an approach to academic training that is based in the realities of the world of work and
to the preparation practical roles (technicians, managers and leaders) while developing critical references and
perspectives.
Its focus upon the European dimension of industrial relations and its integration within a European university
teaching network significantly contribute to the strategic goals of ISCTE-IUL in the realm of its internationalization,
with regard to both the academic exchange of students and teaching staff as well as with regard to the European
references and orientation of its teaching approaches.
Finally, its attraction for students who have already developed careers in the professional world confirms the
effectiveness of this course as a vehicle for life-long education and training.
This course is open to the community it aims to serve and contributes to the dissemination of critical perspectives
in relation to the problems of industrial relations.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Em primeiro lugar, os objectivos do curso correspondem com os objectivos disciplinares e temáticos do seu plano
de estudos. No entanto, os objectivos explícitos do MCTRL são formulados nos documentos orientadores e
regulamentares do curso e comunicados através de vários meios de informação sobre o curso, tanto nos sítios
internos (Fénix) e externos (página do curso no site do ISCTE-IUL) do ISCTE-IUL como em e publicidade (postais,
divulgação pelo ISCTE-IUL em jornais, etc.).
Todos os anos, antes do arranque das aulas, realiza-se uma sessão de apresentação para os novos alunos em que
o Director do curso apresenta os objectivos dos curso. Os alunos do segundo ano e os docentes são convidados a
assistir à sessão e participar na discussão dos objectivos do programa.
O Director do curso assegura UCs estratégicas do curso do ponto de vista da orientação dos alunos, o que permite
um acompanhamento continuado do trabalho do curso e uma supervisão correspondente com os objectivos do
curso.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Firstly, the goals of the course correspond with the disciplinary and thematic goals of its curriculum taken as a
whole. Nevertheless, the explicit goals of the program are formulated in the guidelines and regulations of the
course and are communicated through the various media outlets provided for the course by the institute, in internal
(Fénix) and external (course web-page) internet sites, as well as in advertising (post cards, newspapers ads, etc.)
Each year, before the beginning of classes, there is an opening session for the new students in which the Director
presents the objectives of the course. Students from the second year and teaching staff are invited to take part in
the session and participate in the discussion of the goals of the course.
The Director’s coordination of teaching units that are strategic in terms of guidance of the students’ work affords
them ongoing accompaniment of their progress and ensure correspondence of work with the objectives of the
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course.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

O conselho científico(CC)é o órgão de coordenação central das atividades científicas e dos processos relativos à
carreira docente e de investigação. Delibera sobre a distribuição do serviço docente, sujeitando-a a homologação
do Reitor; pronuncia-se sobre a criação e alteração de ciclos de estudos e aprova os planos de estudos dos ciclos
de estudos ministrados,bem como as disposições sobre transições curriculares. Intervêm neste processo o Diretor
e CC do Dep.Sociologia,CC da ESPP,Comissão Análise Curricular,CC e o Reitor.A criação e alteração de cursos é
regulamentada por despacho reitoral com os referenciais a considerar, as competências dos diferentes órgãos e os
elementos que devem constar da instrução dos processos,cuja aprovação é precedida por parecer positivo da CAC
a qual assegura a conformidade dos planos de estudo dos cursos aos padrões de garantia da qualidade, às
normas das entidades reguladoras e à política e estratégia para a qualidade e a sustentabilidade institucional.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The scientific council (CC) is the central coordinating body of scientific activities and processes relating to the
teaching career and to research. This body decides on the distribution of teaching activities, and is subject to the
approval of the Rector; decides on the creation and modification of study cycles and approves the curricula of the
courses offered, as well as the provisions on curricular transitions. This process includes: Dept.’s Director –
Dept.’s CC – School’s CC – Curricular Review Committee–CC–Rector. The creation and modification of courses is
governed by Rector’s order, which includes the references to take into account, the responsibilities of the different
bodies and the elements to be included in the trial processes, whose approval is preceded by a positive opinion of
the CAC, who ensures compliance of curricula to the standards of quality assurance, to the rules of regulatory
entities and to the policy and strategy for quality and institutional sustainability.

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

A participação de docentes e estudantes realiza-se através de reuniões semestrais de conselho de ano, avaliações
intercalares e inquéritos finais de UC e de curso. Nas reuniões de conselho de ano participam os representantes de
alunos e os coordenadores das UC; com o objectivo de definir e aprovar o calendário de avaliação de cada UC e
analisar eventuais problemas. A avaliação intercalar a meio do semestre, possibilita que, em tempo útil, as
opiniões dos alunos sejam consideradas pelos docentes na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Os
alunos reúnem para identificar os “Pontos Fortes e a Melhorar” de cada UC e posteriormente é realizado um novo
conselho de ano para análise das opiniões dos alunos e decisão sobre medidas a implementar. No fim de cada
semestre realiza-se um inquérito que visa auscultar a opinião dos estudantes sobre a qualidade pedagógica, e o
Coordenador de cada UC reúne com os docentes para analisar o desenrolar da UC e completam o relatório de UC.

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

The participation of teachers and students takes place via six-monthly meetings of the year council, mid-term and
final surveys for CU and for the course. The year council meetings are attended by student representatives and CU
coordinators, with the aim to define and approve the evaluation timetable of each CU, and analyze possible
problems. The mid-term evaluation through the semester allows the students' opinions to be timely considered by
teachers, in order to improve teaching and learning. Students are gathered to identify the "Strengths and the
Improvement Proposals" in each CU, and is subsequently carried out a new year council to analyse the students'
opinions and to decide on measures to be implemented. At the end of each semester, there will be a survey that
aims to gauge the opinion of students about the quality of teaching, and each CU Coordinator meets with teachers
to examine the development of the CU and to complete the CU report.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A monitorização da qualidade do ensino segue uma abordagem multinível que procura articular as avaliações
efetuadas para produzir relatórios anuais de autoavaliação, propostas de melhoria e acompanhamento que
contribuam para a sua melhoria contínua. Este processo contempla os seguintes níveis sucessivos de avaliação:
UC, Curso, Unidade Orgânica e ISCTE-IUL. Estes relatórios orientam-se pelos termos de referência do Manual da
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Qualidade e incluem uma síntese dos pontos fortes e fracos e propostas de melhoria a implementar no ano
seguinte, com a respectiva calendarização e efeitos esperados para ser possível efetuar a sua monitorização. O
Gabinete de Estudos, Avaliação, Planeamento e Qualidade (GEAPQ) proporciona o apoio técnico e logístico
previsto nas suas competências, competindo à Direção de Sistemas de Informação garantir a produção e
disponibilização online da maior parte da informação. É produzido um relatório semestral por UC e para cada ciclo
de estudos um relatório anual.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
Monitoring the quality of education follows a multilevel approach that seeks to articulate the conducted evaluations
to produce the annual self-assessment reports, and monitoring and improvement proposals that contribute to its
continuous enhancement. This process includes the following successive levels of evaluation: CU, Course,
Organic Unit and ISCTE-IUL. These reports are guided by the terms of reference within the Quality Manual, and
include a summary of the strengths and weaknesses, as well as suggestions for improvements to be implemented
in the following year, with their timing and expected effects, in order to carry out their monitoring. The Office of
Research, Evaluation, Planning and Quality (GEAPQ) provides technical and logistical support, as defined by its
competences, and the Directorate of Information Systems ensures production and online availability for most of the
information. A biannual report is produced for each CU, and an annual report for each study cycle.

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

O modelo organizacional do sistema interno de garantia da qualidade (SIGQ) do ISCTE-IUL incluí a Comissão de
Garantia da Qualidade (CGQ), o Conselho Consultivo de Garantia da Qualidade, um Painel de stakeholders
externos, a Comissão de Análise Curricular e o GEAPQ. A CGQ é presidida por um Vice-Reitor ou Pró-Reitor para a
qualidade e integra um Coordenador Executivo do SIGQ responsável por gerir a implementação e monitorização do
SIGQ. São também membros da CGQ os: Presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico, Diretores de
Escolas, Representantes dos alunos, Administrador e Diretor Coordenador. A CGQ é responsável por: propor ao
Reitor os objetivos estratégicos para a qualidade; estabelecer os procedimentos e planos de atividades para a
concretização e monitorização do SIGQ; assegurar o ajustamento do SIGQ às normas legais e critérios das
entidades reguladoras; aprovar a proposta de relatório de auto-avaliação institucional; rever o Manual da
Qualidade

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The organizational model of the internal system of quality assurance (SIGQ) at ISCTE-IUL includes the Commission
for Quality Assurance (CGQ), the Advisory Council for Quality Assurance, a panel of external stakeholders, the
Curricular Review Committee and the GEAPQ. The CGQ is headed by a Vice Rector or Pro Rector for quality and
includes an SIGQ executive coordinator, who is responsible for managing the implementation and monitoring of
SIGQ. The following are also members of the CGQ: Presidents of the Scientific and Pedagogic Councils, School
Principals, Students’ Representatives, Administrator and Chief Coordinator. The CQC is responsible for: proposing
the strategic objectives for the quality to the Rector, establishing procedures and activity plans for the
implementation and monitoring of SIGQ; ensuring SIGQ adjustment to legal standards and criteria of the regulatory
entities; approving the draft of the institutional self-evaluation report; review the Quality Manual.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A garantia da qualidade do ensino/aprendizagem assenta na elaboração dos relatórios sequenciais de
autoavaliação já referidos. Posteriormente o presidente da CGQ e o GEAPQ elaboram um relatório síntese do
ensino e o plano global de ação para a melhoria da qualidade do ensino no ISCTE-IUL. A CGQ faz uma análise
sobre o grau de prossecução dos objetivos definidos para a qualidade do ensino e um parecer sobre o
funcionamento do sistema interno de garantia da qualidade do ensino, bem como um plano global de melhoria. A
CGQ aprecia o relatório de autoavaliação e são propostos ao Reitor a aprovação dos programas de promoção da
qualidade e a alocação dos meios necessários, bem como a aprovação do relatório de autoavaliação. Para além
destes procedimentos de recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos,
existem outros já referidos anteriormente como a avaliação intercalar e os inquéritos semestrais de monitorização
da qualidade do ensino

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
Quality assurance in teaching/learning is based on the elaboration of the above-mentioned sequential
self-assessment reports. Then, the president of the CQC and the GEAPQ prepare a synthesis report of teaching and
the global plan of action to improve the quality of teaching at ISCTE-IUL. The CGQ analyses the progress degree of
the objectives set for the quality of teaching and an opinion on the functioning of the internal system of quality
assurance in teaching, as well as a comprehensive plan for improvement. The CGQ examines the self-assessment
report and the approval of programs to promote quality and allocation of necessary resources is proposed to the
Rector, as well as the adoption of the self-assessment report. In addition to these procedures for collecting
information, monitoring and periodically evaluating the course, there are others already mentioned such as the
mid-term and semi-annual surveys to monitor the quality of teaching.
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2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://goo.gl/Tbqhf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
A monitorização da qualidade do ensino realiza-se de acordo com uma abordagem multinível (UC, Curso, Unidade
Orgânica e ISCTE-IUL) e procura articular as avaliações efetuadas de modo a produzir relatórios anuais de
autoavaliação que contribuam para a sua melhoria contínua. Na avaliação intercalar são analisados os problemas
detectados e apresentadas sugestões de melhoria específicas para o período seguinte. Com base nos resultados
do inquérito de monitorização pedagógica é produzida uma sistematização dos resultados. Os que se afastem
significativamente dos objectivos e metas traçados são considerados como não satisfatórios e referenciados para
melhoria, sendo então desencadeados procedimentos que podem incluir a necessidade de os docentes fazerem
formação em áreas de desenvolvimento pedagógico relevantes, a realização de uma auditoria pedagógica à UC
para uma análise mais profunda da situação e a aplicação de soluções efetivas de melhoria.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
Monitoring the quality of teaching is carried out according to a multilevel approach (CU, Course, Organic Unit and
ISCTE-IUL) and seeks to articulate the tests conducted so as to produce the annual self-assessment reports that
contribute to its continuous improvement. In the mid-term review, there is the discussion of the problems detected
and specific improvement suggestions for the following period. Based on the results of the monitoring teaching
survey, a systematization of the results is produced. The results that are significantly deviated from the objectives
and targets are considered as unsatisfactory and referenced for improvement, and then some procedures are
triggered that may include the need for teachers to be trained in relevant pedagogical development areas, or to a
pedagogical audit to the CU to perform a deeper analysis of the situation and implementing effective solutions for
improvement.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Os objectivos, estrutura curricular, resultados e funcionamento geral do geral foram objecto de auto-avaliação
anual através da submissão dos Relatórios de Bolonha. Embora não tenha tido avaliação externa nos últimos 5
anos, é de notar que a rede do Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho tinha sido seleccionado junto com
outras 10 redes eurpeias pela Eurpean University Association para fazer parte de um projecto apoiado pela
Comissão Europeia que procurou determinar as melhores práticas de desenvolvimento de “joint Masters”
europeus. Subsequentemente recebeu apoio da Comissão Europeia para um projecto que ensaiou a aplicação de
um currículo comum em 5 universidades da rede.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The objectives, curriculum, results and general operation of the course have been subject to annual self-evaluation
through the regular submission of Bologna Reports. Although there has not been external evaluation in the last 5
years, it is worth mentioning that the network of the European Masters in Labor Studies had been selected by the
European University Association, along with 10 other European academic networks, as part of a project, supported
by the European Commission, that sought to identify best practices in the development of European “joint
masters”. Subsequently, the network received additional Commission support to develop a project that
experimented in the application of a common curriculum in 5 universities of the network, in which this course
participated.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

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

66 salas de aula (3215 lugares sentados) 3983.1

66 salas de aula com 1 PC com acesso rede de dados e projector (3215 lugares sentados) 3983.1

Área total com acesso Wireless 6173.9

13 laboratórios de informática (376 lugares sentados) 702.7

6 laboratórios de Ciências e Tecnologias da Informação (153 lugares sentados) 226.7

1 anfiteatro com 70 lugares 70.5

2 anfiteatros com 88 lugares cada um 147.8

2 anfiteatros com 130 lugares cada um 260

1 anfiteatro com 180 lugares 185.8
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2 anfiteatros com 192 lugares cada um 331

1 anfiteatro com 204 lugares 187.9

1 anfiteatro com 244 lugares 230

1 anfiteatro com 296 lugares 234.4

2 auditórios planos com 50 lugares cada um 214.6

1 auditórios plano com 60 lugares 150

1 auditórios plano com 72 lugares 114.6

1 grande auditório com 497 lugares 1189.6

Biblioteca (234 lugares sentados) 1733

Sala de estudo geral (120 lugares sentados) 490

Sala de estudo em grupo (207 lugares sentados) 203

Centros de investigação 510.9

Salas de investigação 721.8

Gabinetes de investigadores (48 lugares sentados) 312.7

4 laboratórios de Investigação 327.9

Espaço de exposições 372.8

Sala polivalente (Impressões, reprografia, apoio informático e logístico) 125

Cantina 375

Restaurante e bares 758.5

27 Salas e gabinetes de reuniões 593.9

Residência universitária (alunos e docentes deslocados) 6580

Gabinete de apoio ao aluno 30

Parques de estacionamento 7600

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Número de computadores existentes nos laboratórios de informática 405

Número de computadores existentes na biblioteca 61

Número de computadores existentes nas salas de estudo 13

Impressoras: sala polivalente, biblioteca e residência 11

Fotocopiadoras: sala polivalente, biblioteca e espaços comuns (com cartão recarregável ou uso de código) 17

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O Mestrado em Ciências do Trabalho e Relações Laborais insere-se na rede universitária do Mestrado Europeu em
Ciências do Trabalho, que integra um conjunto de centros de formação e investigação entre os principais centros
europeus neste campo. A rede promove o intercâmbio académico de alunos e docentes entre as instituições
participantes. Os alunos do curso têm a possibilidade de frequentar o segundo semestre do curso numa das
outras universidades da rede, podendo obter assim um certificado do “Mestrado Europeu em Ciências do
Trabalho” quando acabarem o curso. A rede promove também o inter-câmbio de docentes, do qual o curso no
ISCTE-IUL tem aproveitado positivamente.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The Masters in Labour Studies and Industrial Relations is integrated within the university network of the European
Masters in Labour Studies, a consortium of many of the main centers for teaching and research in this field. The
network promotes the academic exchange of students and teachers within the institutions of the network. Students
have the opportunity of attending the second semester in one of the other universities of the network, and may
obtain a certificate for achievement of the “European Masters in Labour Studies” upon successful completion of
the course. The network also promotes the exchange of teaching staff, which has been used to the positive benefit
of ISCTE-IUL.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Existe uma colaboração próxima deste curso com o curso de Licenciatura em Sociologia, o Mestrado em
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Sociologia do ISCTE-IUL nas áreas do trabalho e o curso de Doutoramento em Sociologia do ISCTE-IUL.

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education
system.

There is close collaboration between this course and the Licenciatura degree in Sociology, the Masters program in
Sociology of ISCTE-IUL in the specialities of work and labour and the Doctoral Program in Sociology of ISCTE-IUL.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A título individual existem parcerias em investigação e na organização de conferências na área do campo temático
entre docentes deste curso e investigadores da Universidade de Lisboa (SOCIUS-ISEG), a Universidade Nova de
Lisboa e a Universidade de Coimbra (CES).

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
Individual members of the teaching staff have developed partnership with researchers from other universities in
research and in the organization of conferences in this field (for example with research centers of the Universidade
de Lisboa (SOCIUS-ISEG), Universidade Nova de Lisboa and Universidade de Coimbra (CES).

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Neste domínio, cujo objecto é as relações de cooperação e conflito laboral a todos os níveis económico, sociais e
políticos, é importante para a formação dos alunos que vierem a conhecer o mundo do trabalho através do
contacto direto com os atores. Por isso, as atividades deste curso não podem privilegiar em particular as relações
com o “tecido empresarial” e o sector público relativamente a outros actores. Tanto os empregadores e os seu
representantes como os trabalhadores e os seus representantes são procurados como parceiros nas atividades do
curso. Fomentam-se relações de cooperação com organizações sindicais e Comissões de Trabalhadores e outras
organizações presentes no campo laboral bem como com as entidades e associações representativas dos lados
patronal e público. Contribui para esse esforço a organização de sessões de encontro entre esses atores e os
alunos em que os alunos são expostos aos relatos e discursos dos atores sobre realidades das relações laborais.

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
In this domain, whose object is the work relations of cooperation and conflict at each of the economic, social and
political levels, it is important for the students’ preparation that they come to know the world of work through direct
contact with its actors. For this, the activities of the course cannot attribute special priority in particular to relations
with “entrepreneurial networks” or the public sector in detriment to others. Contact with employers and their
representatives as well as with worker communities and their representatives share equal importance as partners
in the course’s activities. Cooperative relations are promoted as much with union organizations and Workers
Councils as with entities and representative associations on the side of the employers and the public sector.
Invitations are frequently addressed to relevant actors to present their views and experiences in conferences as
well as classes for the benefit of students.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Alan David Stoleroff

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alan David Stoleroff

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

15 de 90



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

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

Mapa VIII - Ana Maria de Saint-Maurice Correia de Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria de Saint-Maurice Correia de Matos

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António Lemos Monteiro Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Lemos Monteiro Fernandes

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Fátima Suleman

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fátima Suleman

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Florinda Maria Carreira Neto Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Florinda Maria Carreira Neto Matos

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

ISLA – Santarém

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10

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

Mapa VIII - Generosa Gonçalves Simões do Nascimento

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Generosa Gonçalves Simões do Nascimento

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
90

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

Mapa VIII - Helena Maria Barroso Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Barroso Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
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A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Inês Conceição Farinha Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Conceição Farinha Pereira

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - Maria João Mendes Vaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Mendes Vaz

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Madalena Reis Mendes de Matos
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena Reis Mendes de Matos

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
45

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

Mapa VIII - Nuno Alexandre de Almeida Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

19 de 90



Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Patrícia Durães Ávila

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Durães Ávila

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Paulo Jorge Marques Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Marques Alves

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Paulo José Fernandes Pedroso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José Fernandes Pedroso

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

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

Mapa VIII - Pierre Henri Guibentif

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pierre Henri Guibentif

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Rita Maria Espanha Pires Chaves Torrado da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Maria Espanha Pires Chaves Torrado da Silva

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Sílvia Costa Agostinho da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Costa Agostinho da Silva

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Tiago José Ferreira Lapa da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago José Ferreira Lapa da Silva

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

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

Nome / Name
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Alan David Stoleroff Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Ana Maria de Saint-Maurice
Correia de Matos

Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

António Lemos Monteiro
Fernandes

Mestre Direito 100 Ficha submetida

Fátima Suleman Doutor Economia 100 Ficha submetida

Florinda Maria Carreira Neto
Matos

Doutor
Ciências Sociais – Especialidade em
Comportamento Organizacional

10 Ficha submetida

Generosa Gonçalves Simões do
Nascimento

Mestre Gestão 90 Ficha submetida

Helena Maria Barroso Carvalho Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Inês Conceição Farinha Pereira Doutor Antropologia 30 Ficha submetida

Maria João Mendes Vaz Doutor História Moderna e Contemporânea 100 Ficha submetida

Maria Madalena Reis Mendes
de Matos

Doutor
Ciência Política; equivalência no ISCTE:
Sociologia Política

100 Ficha submetida

Maria Paula Ferreira Freitas
Martins Sanchez Jorge

Licenciado Direito 45 Ficha submetida

Nuno Alexandre de Almeida
Alves

Doutor Sociologia Política 100 Ficha submetida

Patrícia Durães Ávila Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Paulo Jorge Marques Alves Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Paulo José Fernandes Pedroso Licenciado Sociologia 50 Ficha submetida

Pierre Henri Guibentif Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Rita Maria Espanha Pires
Chaves Torrado da Silva

Doutor Sociologia 100 Ficha submetida
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Sílvia Costa Agostinho da Silva Doutor Psicologia Social e Organizacional 100 Ficha submetida

Tiago José Ferreira Lapa da
Silva

Mestre Sociologia 20 Ficha submetida

   1545  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
13

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)

84,1

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos

12

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

77,7

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor
12

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

77,7

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
1,6

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

10,4

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
1,9

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

12,3

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
Os procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente do ISCTE-IUL encontram-se definidos no
despacho nº. 16623/2010, publicado em DR nº. 212 de 2 de Novembro de 2010. A avaliação individual do
desempenho dos docentes coexiste no ECDU com a avaliação no âmbito de concursos para recrutamento de
professores e de provas de agregação, e também com a avaliação após período experimental, mas distingue-se
das restantes formas de avaliação consignadas no ECDU pelo seu carácter universal e periódico. A avaliação de
desempenho tem ainda em consideração, todas as vertentes constantes no Regulamento de prestação de serviços
dos docentes do ISCTE-IUL. A avaliação do desempenho dos docentes realiza-se em períodos trienais, tendo por
base objetivos anuais, nas seguintes vertentes: investigação; ensino; gestão universitária; transferência de
conhecimentos. A vertente de investigação contempla o desempenho de atividades de investigação científica,

23 de 90



criação cultural e artística ou desenvolvimento tecnológico. A vertente do ensino consiste no desempenho da
atividade de docência de unidades curriculares, orientação de dissertação e projetos de mestrado, teses de
doutoramento e publicações pedagógicas. A dimensão gestão universitária contempla o desempenho de cargos de
órgãos da Instituição, atividades de coordenação e outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão
competentes. A vertente transferência de conhecimento considera o desempenho dos docentes em atividades de
extensão universitária, divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento. A periodicidade da
avaliação do desempenho reporta-se ao trabalho desenvolvido nos três anos civis completos imediatamente
anteriores àquele em que é efetuada, tendo em consideração os objetivos anuais. O processo de avaliação decorre
nos meses de Janeiro a Junho do ano imediatamente seguinte ao triénio em avaliação. O resultado da avaliação do
desempenho do triénio é obtido de acordo com o método e critérios definidos no Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos Docentes do ISCTE-IUL, definido no despacho acima referido. A classificação global é expressa
em cinco níveis: Inadequado; Suficiente; Bom; Muito Bom e Excelente. A classificação de nível Inadequado é
considerada avaliação negativa do desempenho, sendo os restantes níveis considerados avaliação positiva. No
processo de avaliação do desempenho dos docentes participam os seguintes intervenientes: Avaliado; Diretor do
Departamento; Conselho Científico; Painel de Avaliadores; Conselho Coordenador da Avaliação do desempenho
dos Docentes. O processo de avaliação do desempenho inclui as seguintes fases: Definição do objetivo geral para
o triénio; autoavaliação; validação; avaliação; audiência e homologação e notificação da avaliação. A plataforma
electrónica “i-meritus” garante a atualização permanente da informação sobre as quatro vertentes da avaliação do
desempenho dos docentes.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for assessing the performance of teaching staff at ISCTE-IUL are defined in the order no.
16623/2010, published in DR no. 212, November 2, 2010. The individual evaluation of teacher performance coexists
at ECDU with the assessment in teacher recruitment and tests of aggregation, and also with the evaluation after the
trial period, but is distinguished by its universal and periodical outline from other forms of assessment embodied in
ECDU. The performance evaluation also takes into consideration all aspects contained in the Regulation of teacher
service in ISCTE-IUL. Performance evaluation of teachers takes place in three-year periods, based on annual
objectives, in the following areas: research, teaching, university management, knowledge transfer. The research
aspect considers the performance of scientific research activities, artistic or cultural creation or technological
development. The teaching aspect is the performance in the activity of teaching curricular units, supervising
master's thesis and projects, doctoral theses and educational publications. The university management dimension
includes the performance in occupying a position in bodies of the institution, coordination activities and other
duties assigned by the competent bodies. The strand transfer of knowledge considers the performance of teachers
in university extension activities, scientific dissemination and economic and social valuation of knowledge. The
frequency of performance evaluation reports to the work developed in the three full calendar years immediately
preceding that in which it is made, taking into account the annual targets. The evaluation process takes place in the
months of January to June of the year immediately following the three year period under review. The result of
evaluating the performance of the three years is obtained according to the method and criteria defined in the
Regulation for Teacher Performance Evaluation of ISCTE-IUL, defined in the above-mentioned order. The overall
rating is expressed in five levels: Inadequate; Suficient, Good, Very Good and Excellent. The Inadequate
classification level is considered negative performance evaluation, the remaining levels are considered positive. In
the process of evaluating the performance of teachers participate the following intervenients: the Reviewed, the
Department Director, the Scientific Council, the Panel of Examiners, the Coordinating Council for Teacher
Performance Evaluation. The performance evaluation process includes the following phases: Definition of the
overall objective for the triennium; self-assessment; validation; evaluation; hearing and approval and notification of
assessment. The electronic platform "i-Meritus' ensures the continuous update of information on the four aspects
of teacher performance evaluation.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://goo.gl/viyxf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
No ISCTE-IUL não existe uma afetação direta de pessoal a cada ciclo de estudos, pelo que para este curso está
estimado o equivalente a 1.3 pessoas.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
ISCTE-IUL there is no direct association of non-academic staff to each programme. For this specific
programme is estimated the equivalent to 1.3 people.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
O pessoal não docente do ISCTE-IUL distribui-se pelas seguintes qualificações:
30 funcionários com ensino básico
84 funcionários com ensino secundário
04 funcionários com bacharelato
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88 funcionários com licenciatura
16 funcionários com mestrado
03 funcionários com doutoramento

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
The non-academic staff of ISCTE-IUL is distributed by the following qualifications:
30 employees with the primary school or equivalent
84 employees with the secondary school or equivalent
04 employees with bachelor
88 employees with a degree
16 employees with a master
03 employees with a PhD

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O desempenho do pessoal não docente do ISCTE-IUL é medido pela aplicação do SIADAP, no que concerne aos
funcionários com contrato por tempo indeterminado em funções públicas, e pela aplicação do Regulamento de
avaliação do desempenho de trabalhadores não docentes com contrato individual de trabalho. Estes
procedimentos visam contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço, para a coerência e
harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação
profissional e desenvolvimento de competências. A avaliação aplica-se pois a todo o pessoal não docente,
independentemente do título jurídico da relação de emprego, e de acordo com os regulamentos de avaliação
aplicáveis a cada modalidade, estando os seus procedimentos consubstanciados no Regulamento do Conselho
Coordenador da Avaliação do ISCTE-IUL

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The performance of non-teaching staff at ISCTE-IUL is measured by applying the SIADAP, in respect of employees
with contract of indefinite duration in public functions, and by implementing the Regulation of the performance
evaluation of non-teaching employees with individual employment contracts. These procedures aim to help
improve the performance and quality of service, the consistency and harmony of the activities carried out by the
service, managers and other workers, and to promote their professional motivation and skill development. The
rating applies for the entire non-teaching staff, regardless of the legal title of the employment relationship, and in
accordance with the applicable evaluation regulations to each method, with its procedures embodied in Regulation
of the Coordinating Council for the Evaluation of ISCTE-IUL.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Em conformidade com o Decreto-Lei nº 50/98 de 11 de Março, realiza anualmente o levantamento das necessidades
de formação do pessoal não docente, através da elaboração de um questionário de diagnóstico e da sua respetiva
aplicação. O Plano de Formação Profissional do pessoal não docente é proposto ao Reitor e procura assegurar a
valorização profissional e adequação às exigências funcionais (procedimento de qualidade devidamente aprovado
e certificado pela norma ISO 9001). Também os funcionários cujo vínculo contratual se rege pelo Código Geral do
Trabalho participam em ações de formação profissional que o referido Código impõe e a instituição promove.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
In accordance with Decree-Law No. 50/98 of March 11, an annual survey of training needs for non-teaching staff is
conducted, through the development of a diagnostic questionnaire and its implementation. The Professional
Training Plan of the non-teaching staff is proposed to the Rector and seeks to ensure the professional development
and adaptation to functional requirements (quality procedure duly approved and certified by ISO 9001). The
employees whose contractual relationship is governed by the Code of Labour are also engaged in professional
training courses that the mentioned Code imposes and the institution promotes.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
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Género / Gender %

Feminino / Female 76.2

Masculino / Male 23.8

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 28.6

24-27 anos / 24-27 years 23.8

28 e mais anos / 28 years and more 47.6

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

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

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 9.5

Centro / Centre 9.5

Lisboa / Lisbon 64.3

Alentejo / Alentejo 2.4

Algarve / Algarve 2.4

Ilhas / Islands 4.8

Estrageiro / Foreign 7.1

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

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

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 11.4

Secundário / Secondary 22.9

Básico 3 / Basic 3 22.9

Básico 2 / Basic 2 12.9

Básico 1 / Basic 1 30

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

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

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 48.8

Desempregados / Unemployed 6

Reformados / Retired 20.2

Outros / Others 25

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
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5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 15

2º ano curricular do 2º ciclo 27

 42

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

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 32 26 17

N.º colocados / No. enrolled students 24 20 14

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 24 20 14

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
No ISCTE-IUL existem diversas estruturas de apoio pedagógico das quais se destacam o Conselho Pedagógico
que é o órgão de coordenação central das atividades pedagógicas e o Gabinete de Aconselhamento que
proporciona um atendimento personalizado aos estudantes identificando, prevenindo e ajudando a resolver
problemas que afectam o desempenho académico dos estudantes. De salientar também o papel do Career Services
que procura assegurar o contacto entre os alunos de 1.º e 2.º ciclos durante todo o percurso académico,
desenvolvendo um conjunto de iniciativas no sentido de promover a imagem dos alunos no mercado de trabalho e
a sua preparação e acompanhamento nas diversas fases dos processos de recrutamento e seleção. Os alunos do
2º e 3.º ciclo contam ainda com o apoio regular dos orientadores na escolha dos temas, no desenvolvimento e
conclusão dos seus trabalhos finais. Anualmente são realizadas sessões de apresentação da oferta formativa do
ISCTE-IUL aos alunos de 1º, 2º e 3º ciclo

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
There are several structures at ISCTE-IUL for pedagogical support, of which stand out the Pedagogical Council, a
central coordinating body of educational activities and the Advice Bureau, that provides personalized support to
students by identifying, preventing and helping to solve problems that affect their academic performance.
Noteworthy is the role of Career Services that seeks to ensure contact between students from the 1st and 2nd
cycles throughout their academic careers, developing a set of initiatives to promote the image of students in the
labour market and their preparation and monitoring through the various stages of recruitment and selection.
Students attending the 2nd and the 3rd cycles count on the regular support from advisors with the choice of
themes, the development and completion of their term papers. Yearly meetings are held to present the training offer
of ISCTE-IUL to students attending the 1st, 2nd and 3rd cycles.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
No início de cada ano lectivo a Direcção do curso organiza uma sessão de recepção e de informação para os novos
alunos com a presença dos docentes do curso e alunos do segundo ano. Os alunos são então convidados a
seleccionar delegados de turma que são responsabilizados de manter a comunicação com os docentes e o
Director do curso sobre todos os assunto de interesse dos alunos.
Em adição, as Escolas do ISCTE-IUL realizam sessões de abertura para todos os alunos e para a divulgação dos
regulamentos internos do ISCTE-IUL que integram o dossier do curso entregue aos alunos.
A Associação de Estudantes do ISCTE-IUL representa e defende os interesses dos estudantes, respondendo às
suas necessidades da vida académica, nomeadamente através da promoção e desenvolvimento de atividades
desportivas, eventos culturais e recreativos, com vista a promoção das melhores condições de desenvolvimento
científico, desportivo, social e cultural.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In the beginning of each academic year, the Direction of the course organizes a session together with teachers and
second-year students to welcome and inform the new students and to integrate them into the academic community.
They are asked to elect delegates who are then charged with maintaining contact with the Director and teachers
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regarding any issues of interest to the students. In addition the School of Sociology and Public Policy organizes its
own opening session among all students in order to divulge general information and the internal norms and
regulations of ISCTE-IUL .The Students Association of ISCTE-IUL represents and defends the interests of the
students by responding to the needs of academic life, particularly through the promotion and development of
sports, cultural and recreational events, aiming to promote better standards of scientific, sports, social and cultural
development.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O Serviço de Ação Social concentra-se especialmente no apoio aos alunos provenientes de agregados familiares
com carência socioeconómica, os quais dispõem de duas alternativas para situações excecionais de alteração da
situação económica: atribuição de bolsa de estudo (DGES) e atribuição de bolsa de ação social no âmbito dos
Apoios de Emergência (Regulamento ISCTE-IUL). Foram celebrados protocolos com instituições bancárias que
facilitam o acesso ao financiamento aos alunos interessados. O Gabinete de Inserção Profissional e o Career
Services para a IBS asseguram e promovem o contacto entre alunos e empresas recrutadoras desenvolvendo para
o efeito um vasto conjunto de ações que visam preparar os alunos para o mundo do trabalho (Career Skills Week;
Career Week, Career Forum) e promover o contacto entre os alunos e as empresas recrutadoras: envio de CD de
finalistas às empresas; feiras de emprego; apresentações de empresas; disponibilização online de CV e estágios
de verão

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Office of Social Action focuses primarily on supporting students from households with socioeconomic
deprivation, which have two alternatives for exceptional circumstances to amend the economic situation: the
allocation of scholarships (DGES) and the assignment of a social action scholarship under the Emergency Support
(ISCTE-IUL Regulation). Protocols were signed with banking institutions that facilitate access to financing to
students. The Professional Insertion Office and the Career Services for IBS ensure and promote contact between
students and recruiting companies developing a wide range of actions aimed at preparing students for the
workplace (Career Skills Week, Career Week, Career Forum) and to promote contact between students and industry
recruiters, sending CD from finalists to the companies; job fairs; company presentations; online CV and summer
internships.

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

Os resultados da monitorização intercalar realizada entre a 4ª e a 6ª semana do semestre são analisados na reunião
de Conselho de Ano com vista a definição de melhorias e serem implementadas até ao final do semestre. Os
resultados dos inquéritos finais que não atinjam os objetivos e metas traçados, relativamente ao ensino e
aprendizagem, são referenciados para melhoria. O diretor do curso, em articulação com o coordenador da UC,
analisam o respetivo RUC e demais informação disponível. Se necessário, os outros docentes da UC são
contactados e, consoante as conclusões, acordam um plano de ação de melhoria. Nos casos em que estes
resultados se verificam simultaneamente em dois ou mais dos critérios estabelecidos, ou se não se tiver
observado uma evolução positiva na edição seguinte da UC, quanto aos problemas referenciados, pode
determinar-se a realização de uma auditoria pedagógica com o objetivo de analisar mais aprofundadamente a
situação e encontrar soluções efetivas de melhoria.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The results of the interim monitoring conducted between the 4th and 6th week of the semester are examined at the
meeting of Board of year with a view to define improvements to be implemented by the end of the semester. The
final results of surveys that do not meet the objectives and goals outlined concerning teaching and learning , are
referenced for improvement. The programme director , in conjunction with the coordinator of UC , analyze the
respective RUC and other available information . If necessary, the other UC teachers are contacted and, depending
on the findings, agree an action plan for improvement. Where these results occur simultaneously in two or more of
the defined criteria, or, if a positive trend is not observed in the following edition of the UC , the realization of an
educational audit can be determined with the objective to further analyze the situation and find effective solutions
for improvement.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O Gabinete de Relações Internacionais exerce as suas competências no domínio da internacionalização e no apoio
operacional ao desenvolvimento das atividades de cooperação e mobilidade académica. Tem por funções
contribuir para a promoção intercultural dos estudos proporcionando uma experiência internacional enriquecedora
aos estudantes e docentes; promover e reforçar a cooperação com universidades congéneres de todo o mundo,
incrementar a participação em programas europeus e internacionais, coordenar e acompanhar os projetos de
âmbito internacional e potenciar a mobilidade de docentes e estudantes. Em cada departamento é nomeado um
coordenador de ECTS e um coordenador ERASMUS que asseguram o reconhecimento mútuo de créditos. No
quadro dos programas de mobilidade é de salientar o excelente desempenho do ISCTE-IUL na mobilidade IN e OUT
de estudantes nos diversos cursos. A mobilidade de docentes está também a ser fortemente potenciada através da
celebração de protocolos para o efeito
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5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The competences of the International Relations Office are exercised in the field of internationalization and
operational support to the development of activities of cooperation and academic mobility. Its functions contribute
to the promotion of intercultural studies providing an enriching international experience to students and teachers;
to promote and strengthen cooperation with similar universities worldwide; to increase participation in European
and other international programs; to coordinate and monitor the projects of international scope; and to enhance the
mobility of teachers and students. Each department appoints an ECTS coordinator and an Erasmus coordinator to
ensure mutual recognition of credits. In the framework of mobility programs, note the excellent performance of
ISCTE-IUL in the mobility IN and OUT of students in different programmes. The mobility of teachers is also being
strongly enhanced by the establishment of specific agreements.

6. Processos

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

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.

O curso visa a formação de profissionais com capacidade analítica crítica, capazes de formular diagnósticos no
domínio das relações laborais. Os objectivos de aprendizagem incidem sobre competências adequadas para a
investigação científica ou para a aplicação dos conhecimentos adquiridos nas áreas de gestão ou asseroria nos
campos de recursos humanos,conflitos laborais e relações laborais, e direção e administração sindicais. Os
objectivos específicos do programa envolvem, assim, em primeiro lugar, o desenvolvimento de saberes
aprofundados nas disciplinas especializadas que consituem os múltiplos contextos (económicos, sociais e
políticos) do trabalho e das relações laborais, e, em segundo lugar, o conhecimento da variedade de modelos de
relações laborais e de políticas sociais ao nível europeu e internacional. Por isso, a aprendizagem integra uma forte
vertente comparada, incidindo sobre os sistemas de relações industriais, o direito do trabalho, os sistemas de
proteção social e as políticas de emprego, especificamente ao nível europeu.
Os objectivos com respeito à aprendizagem interdisciplinar são realizados através da transmissão de
conhecimentos disciplinares especializados nos campos da Sociologia, Economia, Direito e Gestão. Para
estabelecer uma base comum para a aprendizagem comparativa, o plano de estudos do primeiro semestre é
inteiramente ocupado por Unidades disciplinares. As matérias leccionadas proporcionam ambas a recapitulação
de temas e tópicos chaves e a introdução de novos temas avançados que permitem aprofundar as problemáticas.
Assim é garantido uma aprendizagem relativamente uniformizada entre alunos com formações anteriores
heterogéneias. As Unidades do segundo semestre cumprem os objectivos com respeito à introdução de matérias
comparativas e todas as Unidades consistem de temas comparativos ou, pelo menos, internacionais, introduzidos
de trabalho sobre problemas contemporâneos, sejam esses problemas laborais no âmbito da representação
sindical ou o funcionamento da contratação colectiva nos diferentes países, ou políticas de emprego ou políticas
sociais ou direito do trabalho. Também se introduz, no segundo semestre, aprendizagem aplicada de investigação
através da aprendizagem da metodologia e procedimentos associados à concepção de um projeto de pesquisa.
Nessa unidade os alunos são avaliados com base num pré-projecto que servirá a investigação para a dissertação.
O currículo do segundo ano é dirigido para a realização do trabalho final de curso que pode ser uma dissertação
ou a conceptualização de um projeto aplicado de intervenção. Assim, no primeiro semestre, os alunos devem optar
por uma unidade associada aos temas substantivos dos seus projectos e uma outra que os prepara
metodologicamente para a realização do seu projecto.
Os alunos são orientados a desenvolver o seu trabalho final sobre um tema de actualidade do mundo do trabalho e
das relações laborais.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.

The course aims at preparing professionals with critical analytical skills, capable of making diagnostics in the
domain of labor relations. Learning goals are focused on the adequate skills for scientific research or for the
application of acquired know-how to management or consultancy in the fields of human resources, labor conflict
and labor relations, and union leadership and administration. The specific goals of the program involve, firstly, the
development of advanced know-how in the disciplinary specialties that deal with the diverse contexts (economic,
social and political) of work and labor relations, and, secondly, the knowledge of the variety of models of labor
relations and social policy at the European and international levels. The learning process therefore integrates a
strong comparative component that focuses upon industrial relations systems, labor law, systems of social
protection and employment policy at the European level.
The course’s goals with regard to interdisciplinary learning are achieved through the transmission of specialized
knowledge from the disciplines of Sociology, Economics, Law and Management. In order to establish a common
basis for comparative study, the study plan for the first semester is entirely occupied by disciplinary courses.
Teaching consists of both the recapitulation of key themes and the introduction of advanced issues in order to
deepen the understanding of problems. In this way the program guarantees a relatively uniform learning process

29 de 90



amongst students with diverse previous academic backgrounds. The Units of the second semester fulfill the
course’s goals in relation to the introduction of comparative studies; the programs of all the Units consist of
comparative or, at least, international themes. These are introduced through the study of contemporary problems,
be they problems in the realm of union representation or the operation of collective bargaining in the different
countries, or employment policy or social policy or labor law. In the second semester the students are also
introduced to applied research. They are introduced to methodological issues while learning about how to conceive
a research project. In this latter Unit students are evaluated on the basis of a pre-project that should orient the
research for a dissertation in the following year.
The curriculum of the second year supports students in the preparation of their final project, which can take the
form of either a dissertation or an applied project for intervention. Therefore, in the first semester students must
opt for a Unit whose theme is close to the object of their final project and another that should reinforce their
methodological preparation for carrying out their project.
Students are oriented to develop their final project on a topic of present day concern in the world of work and labor
relations.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
O curso incorpora uma abordagem da formação no campo das Ciências do Trabalho e Relações Laborais ao nível
do segundo ciclo que é comum às universidades da rede do Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho, sendo
que um programa com um tronco comum de matérias é ministrado em quase todas as universidades da rede. O
plano de estudos do curso foi adaptado de um modelo curricular desenvolvido e acordado na rede do Mestrado
Europeu em Ciências do Trabalho a pensar nas inovações do processo de Bolonha e sofreu adaptações adicionais
para uniformizar a sua estrutura curricular original com os outros Mestrados do Dep. Sociologia para promover
uma melhor articulação entre eles.
A estrutura curricular visa uma aprendizagem interdisciplinar no campo do trabalho e das relações laborais da
Sociologia, Economia, Direito e Gestão. Assim é garantido uma aprendizagem relativamente uniformizada entre
alunos com formações anteriores heterogéneias, alguns que nunca tiveram exposição aos fundamentos
disciplinares e outros que estão prontos para avançar para o nível mais aprofundado. As Unidades do segundo
semestre cumprem os objectivos com respeito à introdução de matérias comparativas e todas as Unidades
baseiam-se em temas comparativos ou, pelo menos, internacionais. Também se introduz, no segundo semestre,
matérias que têm a ver com a aprendizagem da investigação. Em conformidade com a prática geral dos Mestrados
sediados no Departamento de Sociologia, as matérias metodológicas são introduzidas através da aprendizagem
dos procedimentos associados à concepção e elaboração de um projeto de pesquisa. Nesta unidade os alunos são
avaliados com base num pré-projecto do seu trabalho de investigação para a dissertação.
O currículo do segundo ano é dirigido para a preparação e realização de um trabalho final de curso que pode ser
uma dissertação (geralmente com base num projeto de investigação) ou a concepção de um projeto aplicado
(geralmente de intervenção). Assim, no primeiro semestre, os alunos devem optar por unidades que, por um lado,
satisfazem necessidades de aprendizagem associadas com os temas substantivos dos seus projectos e, por outro
lado, os preparam metodologicamente para a realização do seu projecto.
Os alunos são orientados a desenvolver o seu trabalho final (dissertação ou projecto) sobre um tema e problema
de actualidade do mundo do trabalho e das relações laborais.
Em todos as unidades do curso os alunos recebem instrucção em aula e são obrigados a desenvolver trabalho
autónomo.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The curriculum structure aims at an interdisciplinary learning process in the areas of work and labor relations in
Sociology, Economics, Law and Management. This assures a relatively uniform learning process amongst students
with diverse academic backgrounds, some of whom may have never been introduced to the fundamentals of these
disciplines and some who may be ready to go on to more advanced issues. The teaching units of the second
semester achieve goals related to the introduction of comparative studies and all the Units are therefore based
upon comparative or, at least, international topics. At this point the program also introduces research methods and
projects. Conforming to the general practice of Masters programs offered by the Sociology Department, research
methods are introduced through learning about the steps involved in the conception and elaboration of a research
project. In this Unit the students are evaluated based upon a pre-project for their final course project.
The curriculum of the second year is directed towards the preparation and realization of a final work that can be
either a dissertation (generally on the basis of a research project) or the conception of an applied practical project
(generally conceiving organizational intervention). In the first semester the students are therefore required to opt
for teaching units that, on the one hand, satisfy their learning needs regarding a substantive theme related to their
projects, and, on the other, prepare them methodologically for carrying out their projects.
Students are oriented to develop their final work (dissertation or project) on a contemporary theme or problem in
the world of work and labor relations.
All teaching units combine classroom instruction with required independent work by students.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
O curso sofreu adaptações com o processo de Bolonha para uniformizar a estrutura do seu plano de estudos
original com os outros Mestrados do Dep. Sociologia e promover uma melhor articulação entre eles. Porém, o
plano de estudos continua a corresponder a um modelo curricular acordado na rede do Mestrado Europeu em
Ciências do Trabalho e que é revisto anualmente nas reuniões da sua coordenação (a qual o Director do curso no
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ISCTE-IUL faz parte por inerência). Por isso, tem-se mantido um tronco básico de unidades disciplinares,
correspondendo aos objectivos inter-disciplinares do curso no primeiro semestre e um tronco de unidades
comparativas no segundo semestre. Estas áreas curriculares são suficientemente amplas para acolher
actualizações científicas aos seus programas sem ter que fazer revisões curriculares ao nível do plano de estudos.
As bibliografias e materiais didáticos das unidades curriculares, bem como os pontos programáticos, são revistas
anualmente pelos seus responsáveis.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
With the Bologna Process the original study program was adapted in order to develop a uniform structure amongst
all the Masters programs offered by the Department of Sociology and to improve their articulation. Nevertheless,
the study plan continues to correspond to a curricular model agreed upon within the network of the European
Masters in Labor Studies, which is reviewed annually in the network’s coordination meetings (which are attended
by the program director for each university). As a result, the study plan maintains a set of core course units that are
disciplinary in the first semester and comparative in the second. These curricular units are sufficiently broad to
incorporate regular updating to their scientific programs without requiring changes at the level of the curricular
structure. Bibliographies and didactic material as well as syllabi are reviewed annually by teaching staff.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
A primeira garantia da integração dos estudantes na investigação científica é o conjunto de docentes do curso, que
inclui investigadores ativos neste campo, e os programas das suas unidades. Na medida possível, os trabalhos
finais dos alunos integram-se nas linhas de pesquisa do corpo docente.
O plano de estudos integra os alunos na investigação científica quer através da frequência de optativas
metodológicas, quer através de unidades dedicadas especificamente ao ensino do desenho de projetos e à
realização de investigação no campo.
Na unidade do primeiro ano denominada “Desenho de Pesquisa”, os alunos concebem e elaboram um projeto de
investigação no campo como pré-projeto para o trabalho final a realizar no segundo ano. No segundo ano os
alunos têm a obrigação de incluir pelo menos uma unidade de técnica e metodologia nas suas optativas e são
orientados para escolher unidades que ensinam metodologias que serão utilizadas na investigação do trabalho
final.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The first guarantee that scientific research will be integrated with students’ learning is the integration of the
on-going research experience of the teaching staff, which includes active researchers in the field, into their syllabi.
As much as possible, students’ final projects are situated within the on-going research interests and projects of
their supervisors.
The study plan integrates the goals of scientific research through attendance of both methodological courses and
required curricular units that are dedicated specifically to the teaching of research design or to accompanying the
final research projects.
In the unit “Research Design”, students conceive a research project as a pre-project for their final work in the
second year. In the second year the students are required to choose at least one technical or methodological
course amongst their options and are oriented to choose courses that teach the methodologies that will be used in
their final research project.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Relações de Trabalho e Sindicalismo

6.2.1.1. Unidade curricular:
Relações de Trabalho e Sindicalismo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alan David Stoleroff - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver um conhecimento introdutório da vasta literatura e das diversas abordagens das relações de trabalho
e do emprego e do sindicalismo.
Desenvolver capacidade de analisar problemas actuais das relações de trabalho e do sindicalismo.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop introductory knowledge of the vast literature and diverse perspectives on labor relations and trade
unionism.
Develop the ability to analyze current problems in labor relations and trade unionism.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Relações de trabalho e emprego
Sistemas de Relações industriais, Contratação colectiva e sindicalismo
O sindicalismo no quadro das relações de trabalho e emprego
Do Fordismo à globalização: da regulação à desregulação das relações de trabalho e do emprego
Abordagens teoricas do sindicalismo
História sindicalismo e ideologias sindicais
A sociologia do sindicalismo
O Fordismo e a sua transformação e sindicalismo
Declínio do sindicalismo: convergencias e divergencias
Revitalização sindical ou transformação das formas de acção colectiva laboral

6.2.1.5. Syllabus:
Labor and Employment Relations
Industrial Relations Systems, Collective bargaining and trade unions
Trade unionism within the framework of work and employment relations
From Fordism to globalization: from regulation to deregulation
Theoretical approaches to the study of trade unionism
The history of trade unionism and trade union ideologies
Sociologies of Trade Unionism
Fordism and its transformation and Unions
Converging and diverging tendencies towards the decline of trade unionism
Trade union revitalization or transformation of the forms of labor collective action

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Trata-se da primeira de uma sequência de cadeiras que procuram introduzir o campo das relações industriais (no
sentido da tradição anglo-americana dessa terminologia) e o estudo dos sistemas de relações industriais
comparados. No entanto, em complemento com o programa inter-disciplinar do Mestrado em Ciências do Trabalho
e Relações Laborais, esta cadeira privilegia as teorias e abordagens sociológicas. Os tópicos do programa situam
o estudo das relações industriais nos contextos da evolução e das transformações do mundo do trabalho e das
relações de trabalho e do emprego.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This is the first in a sequence of courses that seek to introduce the field of industrial relations and comparative
industrial relations systems (in the sense of the Anglo-american tradition with regard to the terminology used).
However, it develops a complimentary sociological approach to the field in accordance with the inter-disciplinary
curriculum of the Masters in Labor Studies and Labor Relations. The program's topics locate the the study of
industrial relations within the context of the evolution and transformation of the world of work and labor and
employment relations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O funcionamento combinará leccionação, trabalho autónomo e discussão. Para cada sessão semanal de aula serão
indicadas leituras gerais e específicas (que normalmente serão colocadas na plataforma de e-learning). Assim,
cada sessão será iniciada por uma apresentação da matéria das leituras, seguido de discussão e levantamento de
questões. O trabalho das aulas continuará de forma autónoma com base na utilização da plataforma 'e-learning' e
pesquisa bibliográfica adicional pelos alunos.
A avaliação será baseada num trabalho individual de síntese realizado sobre uma pergunta derivada de um
sub-tema do programa com base numa pesquisa bibliográfica substantiva e autónoma que deve demonstrar
conhecimento de bibliografia relevante. Um projecto para este trabalho deve ser preparado durante o semestre,
entregue ao docente até a última semana de aulas, e aprovado pelo docente. Do projecto deveria constar um título
indicando o tema, alguns tópicos e uma bibliografia preliminar.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Course functioning will combine lecture, discussion and independent work. Selected required and suggested
readings will be indicated for each week's topics and placed on the course e-learning platform.
Assessment will be based upon an individual essay on a theme related to the program. It should be based upon
substantive and independent bibliographical research. The essay should demonstrate familiarity with relevant
literature related to the chosen theme. A project for the essay should be prepared and submitted for previous
approval. The project should include a title, an index of topics and a preliminary bibliography.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A leccionação terá como objectivo a introdução de conceitos e perspectivas que os alunos aprofundarão através
da leitura orientada e o trabalho autonomo de pesquisa bibliográfica e síntese. O trabalho de avaliação dará aos
alunos uma oportunidade de articular a material leccionada e a bibliografia com a análise de problemas actuais do
trabalho e do sindicalismo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classroom lectures and discussion will be oriented towards introducing concepts and perspectives that the
students should deepen through guided reading and the independent work of bibliographical research and
synthesis. The assignment for the final assessed work will provide students with an opportunity to link the taught
material and bibliography with the analysis of the contemporary problems of labor and trade unionism.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Edwards, P. K., Conflict at Work: A Materialist Analysis of Workplace Relations (Blackwell, 1986)
Blyton, P. & P. Turnbull, The Dynamics of Employee Relations (Macmillan, 1994)
Poole, M., Theories of Trade Unionism (Routlege and Kegan Paul,1981)
Paquet, R., J.-F. Tremblay et É. Gosselin, "Des theories du syndicalisme: Synthèse analytique et considerations
contemporaines", Relations Industrielles-Industrial Relations, Vol 59, 2, 2004
Hyman, R., Understanding European trade Unionism (Sage, 2001)
Ebbinghaus, B. & J. Visser, The Societies of Europe, Trade Unions in Western Europe since 1945 (Macmillan, 2000)
European Commission, Industrial Relations in Europe 2010.
Waddington, J. & R. Hoffmann (eds.), Trade Unions in Europe (ETUI, 2000)
Waddington, J. (ed.), Restructuring Representation (Peter Lang, 2004)
Frege, C.M. & J. Kelly, Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy (Oxford
University Press, 2004)

Mapa IX - Economia do Trabalho

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia do Trabalho

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fátima Suleman - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Descrever os fenómenos do mercado de trabalho nacional e europeu
2.Compreender o funcionamento do mercado de trabalho de acordo com os quadros teóricos de referência
3.Compreender os termos do debate sobre o desemprego e outros fenómenos do mercado de trabalho nacional e
europeu
4.Ser capaz de sintetizar, argumentar e apresentar seu trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.Describe the Portuguese and European labour market outcomes
2.Explain labour market outcomes according to theoretical frameworks
3.Explain the discussions around unemployment and other Portuguese and European labour market outcomes
4.Be able to synthesise, argue and present the reports? findings.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Principais fenómenos do mercado de trabalho nacional e europeu
2.Fundamentos teóricos sobre o funcionamento do mercado de trabalho: o modelo neoclássico
3.Teoria Keynesiana e políticas de mercado de trabalho
4.As instituições do mercado de trabalho e debate europeu
5.Educação e mercado de trabalho: capital humano, sinal e filtro

6.2.1.5. Syllabus:
1.Main Portuguese and European labour market outcomes
2.Theoretical foundations of labour market functioning: the neoclassical framework
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3.Keynesian theory and labour market policy
4.Labour market institutions within European debate
5.Education and labour market: human capital, signalling and screening

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A definição dos conteúdos programáticos seguiu dois critérios: ajustar a UC à especificidade da licenciatura em
Gestão dos Recursos Humanos e atingir os objetivos de aprendizagem propostos.
OA1 ? 1: Principais fenómenos do mercado de trabalho nacional e europeu
OA2 ? 2: Fundamentos teóricos sobre o funcionamento do mercado de trabalho: o modelo neoclássico; 3: Teoria
Keynesiana e intervenção no mercado de trabalho; 5: Educação e mercado de trabalho: capital humano, sinal e
filtro
OA3 - 3: Teoria Keynesiana e intervenção no mercado de trabalho; As instituições do mercado de trabalho e debate
europeu
OA5 ? Trata-se de um objetivo de natureza transversal que cobre todos pontos do programa

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The design of this unit syllabus fulfils two criteria: to match the unit to the Human Resource Management course,
and to achieve the proposed learning outcomes.
LO1 ? 1: Main Portuguese and European labour market outcomes
LO2 ? 2: Theoretical foundations of labour market functioning: the neoclassical framework; 3: Keynesian theory
and labour market policy; 5: Education and labour market: human capital, signalling and screening; LO3 ? 3:
Keynesian theory and labour market policy; 4: Labour market institutions within European debate
LO5: This learning outcome covers all topics in the syllabus

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino-aprendizagem são:
1.Expositivas: para apresentação e discussão das estatísticas e dos quadros teóricos de referência
2.Participativas: para análise de estudos de caso e outros trabalhos sobre temas relevantes e implicam a
discussão conjunta de um artigo científico ou um estudo aplicado
3.Auto-estudo está relacionado com o trabalho autónomo de preparação das aulas participativas, do trabalho e do
teste
A avaliação contínua comporta dois momentos:
- Teste individual cuja ponderação é de 50% (nota mínima 8);
- Trabalho individual sobre um tema específico. A ponderação deste trabalho é de 50% na nota final.
Avaliação final pressupõe a realização de um exame escrito conforme definidas no calendário da ESPP.
A aprovação na UC pressupõe a nota mínima de 9.5 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies include:
1.Expositional classes for presentation and discussion of statistics and theoretical frameworks
2.Participative classes for exploring case studies on reports on relevant outcomes. This involves the discussion of
a scientific paper or a dedicated study
3.Self-study is related to the autonomous work for the preparation of participative classes, of team report and
written exercise
The ongoing assessment includes:
- Written exercise that counts for 50% of the final mark (minimum mark 8)
- Individual Reports on specific subjects, which reports. This has 50% in the final mark.
The end-of unit examination includes a written exercise to be performed according to rules defined by ESPP.
In any type of assessment, students should obtain a minimum score of 9.5 points

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino-aprendizagem visam desenvolver competências de pesquisa e análise crítica de
fenómenos do mercado de trabalho através de trabalhos científicos e aplicados relevantes para a UC. Pretende-se
também informar os alunos sobre a informação estatística nacional e europeia disponível e a considerar nos
trabalhos académicos a realizar na UC. Neste sentido, as aulas expositivas visam contribuir para todos os
objetivos de aprendizagem através da apresentação e discussão dos quadros teóricos de referência numa
perspetiva pluralista. Pretende-se dar especial atenção às controvérsias em torno dos fenómenos do mercado de
trabalho e sua articulação com os referenciais teóricos. Neste enquadramento, privilegia-se a abordagem por
resolução de problemas e as explicações no quadro da teoria económica. Nas aulas participativas privilegia-se os
OA1 e OA3 de modo a compreender os termos do debate sobre um fenómeno relevante do mercado de trabalho
como o desemprego e a discussão de medidas de política de emprego para enfrentar o fenómeno. Este tipo de
aulas pressupõe a disponibilização prévia de materiais, designadamente as estatísticas sobre o mercado de
trabalho, textos com informação de caráter geral, como a informação europeia e nacional, ou artigos científicos.
Finalmente, as aulas de auto-estudo são transversais a todos os objetivos de aprendizagem e são apoiadas no
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planeamento do trabalho autónomo

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies aim at developing research and analytical skills regarding labour market outcomes and
using relevant scientific and applied papers. It tries to inform student about national and European statistics that
should be included in the unit team reports. In this regard, expositional classes contribute to achieve all learning
outcomes by presentation and discussion of pluralistic theoretical frameworks. Teaching methods give special
focus to the controversies arising from labour market outcomes and their theoretical explanations. Accordingly, the
unit adopts a problem solving approach and accordingly discusses specific theoretical explanations. Participative
classes give priority to LO1 and LO3 and focus on one of the most relevant topic of European debate, the
unemployment. It also insists on the employment policies to tackle such phenomenon. This type of classes entails
the previous availability of materials such as statistics, reports from national or European institutions, or scientific
papers. Finally, the self-study classes are useful to all learning outcomes as described in the autonomous work
planning

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.Borjas, G. (2010) Labor Economics, McGraw-Hill International Edition, Boston, 5ª edição.
2.Kaufman, B.E. (1994) The Economics of Labor Market, USA, The Dryden Press, 4ª edição.
4.Smith, S. (2003) Labour Economics, London and New York, Routledge.

Mapa IX - Direito do Trabalho e da Segurança Social

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Trabalho e da Segurança Social

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Lemos Monteiro Fernandes - 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge - 20h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá:
1. Conhecer o objeto e âmbito de aplicação do direito do trabalho.
2. Identificar, interpretar e aplicar as normas laborais com relevância na gestão de recursos humanos.
3. Ser capaz de celebrar um contrato de trabalho nos seus vários aspetos, utilizando as flexibilidades legais
permitidas.
4. Identificar a melhor forma de promover a suspensão e/ou cessação de um contrato de trabalho.
5. Apoiar um processo de negociação coletiva, comparando e construindo o seu conteúdo, agindo de forma ética e
comunicando as suas escolhas de forma clara aos parceiros sociais.
6. Escolher a via apropriada de resolução dos conflitos coletivos de trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this learning unit's term, the student must be able to:
1. Know the object and scope of labour law proceedings application.
2. Identify, interpret and apply labour law focused in human resource management.
3. Conclude a labour agreement in its many aspects, using the allowed legal flexibilities.
4. Identify the best way for suspending and/or end a labour agreement.
5. Support a collective bargaining process, comparing and building its content in an ethic way and clearly
communicate his/hers choices to social partners.
6. Elect the appropriate way of solving conflicts related to collective labour agreements.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Objeto e âmbito do direito do trabalho
2. As fontes do direito do trabalho
3. O contrato de trabalho como chave da aplicação do direito do trabalho
4. O contrato de trabalho como instrumento de recrutamento para a empresa
5. A natureza do trabalho exigível ao trabalhador
6. Os parâmetros da gestão dos tempos de trabalho
7. O local de trabalho
8. O quadro normativo da política salarial na empresa
9. As grandes descontinuidades da realização do trabalho
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10. Os instrumentos de eliminação de efetivos
11. Os fenómenos coletivos laborais
12. A negociação coletiva
13. O quadro normativo da gestão dos conflitos coletivos de trabalho.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Object and scope of Labour Law.
2. Labour Law sources.
3. The labour agreement as key to Labour Law practice.
4. Labour agreement as recruitment instrument of the company.
5. Sort of work demanded to the employee.
6. Working time regulations in management.
7. Workplace.
8. Payment statements in the company.
9. The biggest discontinuities of effective work.
10. The downsizing instruments.
11. Collective labour events.
12. Collective labour negotiation
13.Collective labour conflicts management

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta "demonstração de coerência" decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem (OA), como a seguir se explicita:
OA1 - Ponto 1e 2
OA2 - Todos
OA3 - Ponto 3 a 8
OA4 - Ponto 9 e 10
OA5 - Ponto 11 e 12
OA6 - Ponto 13

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This "demonstration of consistency" stems from the interconnection of the syllabus with learning goals (LG) and is
explained as follows:
LG1 - 1 and 2
LG2 - All
LG3 - 3 to 8
LG4 - 9 and 10
LG5 - 11 and 12
LG6 - 13

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, da seguinte
forma:
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios de aplicação.
3. Participativas, com análise e discussão de casos de estudo, e de textos de apoio e leitura
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Avaliação: Época Normal, os alunos que optem pela avaliação contínua, terão de ter uma assiduidade mínima de
80% e farão:
a-) Um trabalho individual -50%.
b-) Um exame final escrito individual, -50% da nota final e nota mínima igual ou superior a 8 valores.
Obterão aprovação na UC, os alunos que obtiverem uma nota final maior ou igual a 10 valores.
Época de Recurso:
- Que não se apresentaram ou não obtiveram aprovação na 1ª Época.
- Que pretendam fazer melhoria de nota.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Student should acquire analytical, information gathering, written and oral communication skill using:
1. Expositional, to the presentation of the theoretical reference frames
2. Participative, with analysis and resolution of application exercises
3. Participate, with analysis and discussion of case studies, and support and reading texts
4. Self-study, related with autonomous work by the student, as is contemplated in the Class Planning.
Evaluation: Regular Season, students who opt for continuous assessment, must have a minimum of 80%
attendance and do:
a)Individual work-50% in the final grade.
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b)A final written assessment test -the score must be at least 8 points and corresponds 50% in the final grade.
Score must be at least 10 points in order to get approval.
Second season exam:
-If they had not made the exam in the first season or if they do not achieve a minimum grade in the first season;
. In order to improve the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de aprendizagem
dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objectivos de aprendizagem, pelo que, na grelha a seguir,
apresenta-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respectivos
objectivos.
Metodologias de ensino-aprendizagem (MEA) Objetivo de aprendizagem (OA)
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência Transversal a todos os OA
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos OA3 e OA4
3. Participativas, com análise e discussão de casos de estudo, e textos de apoio e leitura OA5 e OA6
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Transversal a todos os OA

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning-teaching methodologies are aimed at the development of the students' main learning competences
that allow to fulfil each of the learning goals, therefore, in the grid below, it is presented the main interlinks between
the learning-teaching methodologies and the respective goals.
Learning-Teaching Methodologies(LTM)
Learning Goal (LG)
1. Expositional, to the presentation of the theoretical reference frames All LG
2. Participative, with analysis and resolution of application exercises LG 3 and LG4.
3. Active, with the realization of individual and group works LG5 and LG6
4. Self-study, related with autonomous work by the student, as is contemplated in the Class Planning.
All LG

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Código do Trabalho não anotado ( edição à escolha do aluno )
António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, Almedina

Mapa IX - Sociologia do Trabalho e do Emprego

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia do Trabalho e do Emprego

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sociologia do Trabalho e do Emprego - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
----

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar e actualizar o conhecimento de temas presentes nas especializações em Sociologia do Trabalho e do
Emprego através de leccionação em aula, discussão e trabalho autónomo de pesquisa bibliográfica, com ênfase
sobre a aprendizagem da formulação de perguntas de investigação e da elaboração de uma revisão sintética de
literatura sobre um tema do programa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Deepen and update knowledge of themes and issues in the Sociology of Work and Employment through attendance
of class lectures, participation in discussion, and individual bibliographical research, with emphasis upon learning
to formulate research questions and prepare a synthetic literature review on a theme of the program.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O que é o trabalho? Problemas de definição
2. O taylorismo e o fordismo e a sua crise
3. Reestruturação produtiva e as suas consequências no processo de trabalho
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4. O trabalho na sociedade do conhecimento
5. O trabalho na era da globalização e a agenda pelo trabalho digno
6. A crise da sociedade do trabalho
7. Do mercado de trabalho ao sistema de emprego
8. As mutações do sistema de emprego
9. O desemprego
10. Da qualificação à competência

6.2.1.5. Syllabus:
1. What is work? Problems of definition
2. Taylorism and fordism and their crisis
3. The productive restructuration and its consequences in the labour process
4. The work in the information society
5. The work in the era of globalization: under and over-qualification, flexibility and precariety, employment-
unemployment, inclusion-exclusion. The agenda for a decent work
6. The crisis of the society of work
7. From the labour market to the employment system
8. The mutations of the employment system
9. The unemployment
10. From skills to competences

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incidem sobre questões relevantes relativas às mudanças que ocorrem actualmente
no trabalho e no emprego, como sejam as reestruturações produtivas e as mutações nos sistemas de emprego

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme is focused in relevant issues related to the changes that are happening now in the field of work and
employment, like the productive restructurations and the changes in the employment system.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC combina leccionação, trabalho autónomo e discussão. Para cada sessão semanal de aula serão indicadas
leituras gerais e específicas (que normalmente serão colocadas na plataforma de e-learning). Assim, cada sessão
será iniciada por uma apresentação da matéria das leituras, seguido de discussão e levantamento de questões. O
trabalho das aulas continuará de forma autónoma com base na utilização da plataforma de e-learning e pesquisa
bibliográfica adicional pelos alunos.
A avaliação será baseada num trabalho individual de síntese realizado sobre um dos temas do programa com base
numa pesquisa bibliográfica substantiva e em relatórios elaborados relativos a cada aula.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Class lectures, readings in e-learning, individual bibliographical research, discussion and communication of a
project for library research.
Individual work of synthetic literature review on a theme of the program based upon additional library research and
reports on the classes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao longo do semestre os alunos lerão e discutirão um conjunto de textos que incidem sobre os temas constantes
do programa. No final realizarão um trabalho individual incidindo sobre um dos temas do programa

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pupils will read and discuss a set of textes on the themes of the programme. Besides that, at the end of the
semester they will do an individual bibliographical research, discussion and communication of a project for library
research.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, R. (2013),Os Sentidos do Trabalho,Coimbra:Almedina
Beck, U.(2000),The brave new world of work,Cambridge:Polity Press
Freire, J.(2001),Sociologia do Trabalho:Uma Introdução, Porto:Afrontamento
Freire, J. (1997),Variações sobre o Tema Trabalho,Porto:Afrontamento
Grint, K. (2008),The Sociology of Work,Cambridge:Polity
Kovács, I. e J.J. Castillo (1998),Novos Modelos de Produção:Trabalho e Pessoas,Oeiras:Celta
Kovács, I. (2002),As metamorfoses do emprego,Oeiras:Celta
Meda, D. (1999),O Trabalho: um valor em vias de extinção,Lisboa:Fim de Século Edições

38 de 90



Rifkin, J. (1995),The end of work: the decline of the global labor force and the dawn of the post-market era,G. P.
Putnam
Sennett, R. (2001),A Corrosão do Carácter:as Consequências Pessoais do Trabalho no Novo
Capitalismo,Lisboa:Terramar
Schnapper, D. (1998),Contra o Fim do Trabalho,Lisboa:Terramar
Tripier, P. (1991),Du travail a l'emploi:paradigmes, idéologies et interactions,Bruxelles:Editions de l'Université de
Bruxelles

Mapa IX - Sistemas de Relações Industriais Comparados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Relações Industriais Comparados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alan David Stoleroff - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver conhecimentos básicos e a capacidade de aplicar os conceitos e modelos teóricos à análise
comparativa no campo das relações industriais;
Desenvolver conhecimento básico da diversidade dos sistemas de relações industriais e das suas evoluções
através investigação de fontes secundárias.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop basic knowledge and the ability to apply concepts and theory to the comparative analysis of industrial
relations;
To develop basic knowledge of the diversity of industrial relations systems and their evolution through the use of
secondary resources.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à abordagtem comparative, conceitos chaves (Gestão de recursos humanos, relações industriais,
comparação, convergência/divergência)
Gestão de recursos humanos: mundo global, práticas globais?
Global ou local, que diferenças? Empresas multinacionais e sistemas nacionais
A relevância das relações industriais: empresas multinacionais e a negociação colectiva
Sistemas nacionais de relações industriais

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to comparative approach, key notions (HRM, IR, comparison, convergence/divergence, etc.)
- Comparative industrial relations: definition and dimensions;
- Paradigms that explain national similarities or differences;
- Companies and institutions: employers and employer associations, trade unions, the State, collective bargaining;
- Implications for practice.
HRM: global world, global practices?
Global or local: what differences? Multinational companies and national systems
Industrial relations intervene: multinational companies and collective bargaining
National systems of industrial relations + synthesis and conclusion

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Da iniciação à teorias e conceitos chaves de análise comparada no campo das relações industriais passa-se para a
investigação (trabalho de grupo por conjuntos de países e temas).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The initiation into key concepts of comparative industrial relations analysis is followed up by secondary research
(through group projects on countries and themes).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leccionação e discussão em aula, leitura teórica autónoma, trabalho de grupo de investigação comparada,
individualização com base numa problematização individual dos resultados do trabalho de grupo.
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A avaliação basear-se-á em vários elementos:
1) a qualidade dos trabalhos de grupo (dossier e discussão) e do contributo individual dado aos trabalhos de
grupo;
2) um curto trabalho individual final de síntese (5 páginas) com base ou num aprofundamento do trabalho de
comparação entre modelos seleccionados de relações industriais, ou num trabalho individual de reflexão sobre
temas da actualidade dos sistemas de relações industriais na Europa;
3) assiduidade e participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classroom lectures and discussion, autonomous reading of theoretical bibliography, group mini-project of
comparative research, individual problematization of aspects of the group project.
Evaluation is based upon various elements:
1-the quality of the group project (dossier and discussion) and the individual contributions to the group's results;
2-a short individual synthetic essay based upon deepening selected results from the work of the group project or
an individual reflection on a contemporary theme of industrial relations;
3-class attendance and participation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Procura-se desenvolver a capacidade de articular teoria comparativa no campo das relações industriais com
conhecimento concreto-empírico dos sistemas nacionais de relações industriais europeus através da orientação e
trabalho teórico-conceptual e trabalho prático de introdução aos modelos de relações industriais na Europa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim is to develop the ability to articulate comparative industrial relations theory with concrete empirical
knowledge of the national systems of European industrial relations through guidance and theoretical conceptual
work and the practical work of compiling information about the diverse models of industrial relations in Europe.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Roy Adams (ed), Comparative Industrial Relations: Contemporary Research and Theory (Harper Collins Academic,
1991).
Greg J. Bamber and Russell D. Lansbury and Nick Wailes (eds), International and Comparative Industrial Relations:
Globalisation and Change, 5th Edition (London: Sage, 2010).
Greg J. Bamber and Russell D. Lansbury and Nick Wailes (eds), International and Comparative Industrial Relations:
Globalisation and the Developed Market Economies 4th Edition (London: Sage, 2004).
Jack Barbash and Kate Barbash (eds), Theories and Concepts in Comparative Industrial Relations (Columbia:
University of South Carolina Press, 1989)
Ron Bean, Comparative Industrial Relations: An introduction to cross-national perspectives, second edition
(Routledge, 1994 and Thomson, 2004).
Michael Poole, Theories of Trade Unionism: A Sociology of Industrial Relations (Routlege and Kegan Paul, London,
1981).

Mapa IX - Direito Social e do Trabalho Europeu e Internacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito Social e do Trabalho Europeu e Internacional

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Lemos Monteiro Fernandes - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Aprender modos de acesso e métodos de interpretação de normas sociais internacionais
2 - Compreender o modo de articulação das normas europeias e internacionais com as normas internas nesse
domínio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - To learn access modes and methods of interpretation of international social standards-
2 - To understand the coordination ways of European and international standards with internal standards in this
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area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO. O objecto de estudo
2. O DIREITO COMUNITÁRIO DO TRABALHO: instituições, processos, conteúdos. O «diálogo social» europeu. O
problema das «bases jurídicas»: a evolução do Tratado. Os instrumentos comunitários: regulamentos, directivas.
3. AS FASES DA LEGISLAÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA. Apreciação de directivas-chave. Os sentidos fundamentais
da legislação social europeia. Os direitos sociais fundamentais e o Tratado de Lisboa.
4. AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DO TRABALHO. A OIT: estrutura, funcionamento, processo de elaboração
das convenções. Os vectores essenciais da actividade normativa da OIT: as convenções fundamentais. Forças e
fraquezas da acção da OIT. A eficácia das normas internacionais laborais (labour standards).
5. A CARTA SOCIAL EUROPEIA: natureza, conteúdo, modo de actuação. A jurisprudência do Comité de Peritos. A
revisão da Carta. O processo de reclamações colectivas.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The scope.
2. European labour law: institutions, processes, contents. European social dialogue. The problem of the "legal
bases": the evolution of Treaties. European regulation instruments: regulations, directives.
3. The stages of European social legislation. The key-directives. The main directions of the European social
legislation. Fundamental social rights and the Lisbon treaty.
4. International labor conventions. ILO: structure, functioning, elaboration of international conventions. The main
directions of ILO's regulatory activity: the "fundamental conventions". Strengths and weaknesses of ILO's action.
The effectiveness of international labour standards.
5. The European Social Charta: nature, contents, effects. The Social Rights Committee and its case-law. The
revision of the Charta. The collective grievances procedure.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Objectivo 1 - Todos os conteúdos programáticos
Objectivo 2 - Capítulos 1, 2, 3 e 5 dos conteúdos programáticos
Objectivo 3 - Capítulo 1 e 4 dos conteúdos programáticos
Objectivo 4 - Capítulos 3, 4 e 5 dos conteúdos programáticos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Objective 1 - All syllabus
Objective 2 - Chapters 1, 2, 3 and 5 of the syllabus
Objective 3 - Chapter 1 and 4 of the syllabus
Objective 4 - Chapters 3, 4 and 5 of the syllabus

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1 - Haverá predomínio de aulas teóricas, com exposição detalhada de cada tema, apoiada em apresentações em
power-point;
2 - Como complemento, serão analisados e discutidos alguns textos normativos europeus e internacionais mais
importantes.
Avaliação:
-Avaliação contínua, compreendendo a elaboração de relatórios das aulas e a participação na discussão dos
principais temas.
- Exame escrito final, com possibilidade de melhoria da nota através de uma prova oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- There will be a predominance of theoretical classes, with detailed explanation of each issue,supported by power
point presentations;
- As a complement, some important European and international normative texts will be analyzed and discussed.
Evaluation:
- Continuous assessment, including the elaboration of class-reports and the participation in the discussion of main
issues.
- Final written exam, with the possibility of obtain a better result through an oral examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Objectivo de aprendizagem 1 - pontos 1 e 2 da metodologia de ensino
Objectivo de aprendizagem 2 - pontos 1 e 2 da metodologia de ensino

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning Objective 1 - items 1 and 2 of teaching methodology
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Learning Objective 2 - items 1 and 2 of theaching methodology

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Catherine Bassonpierre/Gabriel Guéry, Droit européen et international du travail, Paris, 2002;
- Droit international du travail et droit interne (direcção de Xavier Beaudonnet), Turim, 2009 (edição do Centro
internatiinal de Formação da OIT)

Mapa IX - Desenho da Pesquisa

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho da Pesquisa

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Maria Espanha Pires Chaves Torrado da Silva - 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alan David Stoleroff - 20h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da u.c. os estudantes deverão estar aptos a:
1) reconhecer e utilizar diferentes tipos e estratégias metodológicas, dominando os seus requisitos teóricos,
metodológicos e técnicos, para que possam vir a fazer escolhas adequadas;
2) identificar os principais problemas do desenho da pesquisa e/ou intervenção, desde a definição do problema, à
conceptualização, operacionalização, observação e redacção do projeto;
3) elaborar um projeto de pesquisa e/ou intervenção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the CU students should be able to:
1) recognize and use different types of methodological strategies, mastering its theoretical, methodological and
technical requirements, in order to make adequate choices;
2) identify central problems in research design, from problem definition to conceptualisation, operationalization,
observation and proposal writing;;
3) write a research and/or intervention project proposal.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A pesquisa como produtora de conhecimento: condições, procedimentos.
a.A pesquisa empírica teoricamente orientada.
b.A pesquisa social como 'problem solving': diagnósticos, avaliações.
c.A ética da investigação nos diferentes tipos de pesquisa.
2.Estratégias metodológicas.
a.Estratégias metodológicas e objectivos da pesquisa.
b.Pesquisa extensiva: grandes inquéritos e bases de dados estatísticos. Exemplos.
c.Pesquisa intensiva: estudos de caso, pesquisa de terreno, observação participante, abordagem etnográfica.
Exemplos.
d.A investigação acção e a intervenção social. Exemplos.
e.Pesquisa comparativa: objectivos e problemas da comparação. Exemplos.
f.Os 'métodos combinados'. Exemplos.
3.Como desenhar um projecto de pesquisa e/ou intervenção.
a.Formulação do problema e definição de objetivos.
b.Conceptualização.
c.Operacionalização e observação.
d.Redação do projeto.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Research as knowledge generator: conditions, procedures.
a. Theoretically oriented empirical research.
b. Social research as 'problem solving': diagnoses, assessments.
c. The ethics of research in different type of projects.
2. Methodological strategies.
a. Methodological strategies and research objectives.
b. Extensive research: extended surveys and statistical databases. Examples.
c. Intensive research: case studies, field research, participant observation, the ethnografic approach. Examples.
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d. Action-research and social intervention. Examples.
e. Comparative research designs: goals and problems of comparison.
d Mixed methods designs. Examples.
3. How to design a research and/or intervention project.
a. Definition of the research problem and objectives.
b. Conceptualisation.
c. Operationalization and observation.
d. Project proposal writing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os pontos 1 e 2 do programa correspondem ao objetivo de fornecer aos estudantes os instrumentos conceptuais e
operativos fundamentais para o desenho de um projeto de pesquisa e/ou intervenção em ciências sociais; O ponto
3 do programa associa-se diretamente ao objetivo de elaboração do próprio projeto de pesquisa e/ou intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Items 1 and 2 of the program respond to the objective of providing students the fundamental conceptual and
operative tools for the design of a social sciences research and/or intervention project; Item 3 is directly associated
with the objective of enabling students to develop their own research and/or intervention project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino-aprendizagem articula sessões teórico-práticas de transmissão de conhecimentos, sessões
seminariais de apresentação e discussão de projetos (às quais é dada prevalência), sessões tutoriais e trabalho
autónomo dos estudantes.
A avaliação implica por parte dos estudantes as seguintes modalidades de trabalho pessoal:
- Participação nas aulas;
- Leitura cuidadosa da bibliografia de trabalho;
- Apresentação sintética em aula do seu projeto;
- Elaboração de um projeto de pesquisa e/ou intervenção - trabalho escrito final (individual).
A avaliação é ponderada da seguinte forma:
- Assiduidade e participação nas aulas: 15%
- Exposição na aula: 20%
- Proposta de projeto - trabalho escrito final (individual): 65%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The learning process proceeds trough theoretical-practical classes, seminar presentations and debate (which are
given prevalence), tutorials and students' autonomous work.
Evaluation implies the following student work modalities:
- Class participation;
- Careful reading of the bibliography;
- Class presentation of the project;
- Development of a research and/or evaluation project final written paper (individual).
The evaluation is weighted as follows:
- Assiduity and class participation: 15%
- Class presentation: 20%
- Project proposal - written paper (final individual work): 65%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O reconhecimento e capacidade de utilização de diferentes tipos de estratégias metodológicas é
fundamentalmente promovido por sessões teórico-práticas de transmissão de conhecimentos e debate, sempre
com recurso à ilustração empírica. A identificação concreta de problemas num ciclo de pesquisa e/ou intervenção,
bem como a elaboração de uma proposta de projeto são objetivos a concretizar através de sessões práticas de
apresentação dos projetos dos estudantes e de orientação tutorial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to recognize and use different types of methodological strategies is promoted mainly through
theoretical-practical classes, always resorting to concrete empirical examples. The identification of central
problems of research design and writing of a proposal are objectives pursued through seminar presentations and
tutorials.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Babbie, Earl,(1989), The Practise of Social Research, Belmont, California Wadsworth Publishing Company; Blaikie,
N.(2007), Approaches to social enquiry: advancing knowledge, Cambridge, Polity Press; Capucha, Luís (2008),
Planeamento e Avaliação de Projectos, Guião Prático, Lisboa, DGIDC/ME; Creswell, John W.(2003), Research
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design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Thousand Oaks, Sage; Oyen, Else, (1990),
Comparative Methodology. Theory and practice in international social research, London, Sage; Della Porta,
Donatella e M. Keating (eds.) (2008) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective,
Cambridge, Cambridge University Press; Ragin, Charles (1994), Constructing Social Research. The Unity and
Diversity of Method, Thousand Oaks, Pine Forge; Silverman, David (ed.)(2011) Qualitative Research, London, Sage;
King, Gary, Robert Keohane e Sidney Verba (1994), Designing Social Inquiry, Princeton, Princeton University Press;

Mapa IX - Dissertação em Ciências do Trabalho e Relações Laborais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação em Ciências do Trabalho e Relações Laborais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alan David Stoleroff - 24h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fátima Suleman – 5h OT
Florinda Maria Carreira Neto Matos – 5h OT
Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge – 5h OT
Patrícia Durães Ávila – 5h OT
Paulo Jorge Marques Alves – 5h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmissão e desenvolvimento de conhecimentos e competências necessários para o arranque da elaboração da
dissertação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Transmission and development of necessary information and skills for starting the process of preparation of the
dissertation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fases na preparação e elaboração da dissertação;
Do pré-projecto ao projecto de dissertação;
Objectivos gerais e objectivos específicos do projecto e da dissertação;
A revisão de literatura;
O modelo de explicação e as consequências para o trabalho de investigação ou de projecto;
Apresentação do trabalho em processo.

6.2.1.5. Syllabus:
Steps in the preparation and elaboration of the dissertation;
From the pre-projecto exercise to the project for the dissertation;
General and specific objectives for the dissertation's project;
Reviewing the Literature;
The analytical model and its implications for research or prospective;
Presentation of Work in progress.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A abordagem dos pontos programáticos procede-se através de explicação geral e de discussão pormenorizada,
utilizando como exemplos os temas e a experiência dos alunos, de maneira a fornecer a informação e a orientação
pratica e acompanhamento necessários para o arranque do trabalho de dissertação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program's topics are treated by proceeding through general introduction and detailed discussion, using the
themes and experiences of the students as examples, in order to provide necessary information, practical guidance
and accompaniment for the starting work of the dissertation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões de aula têm a forma de seminário na medida em que há uma mistura de leccionação com
apresentações e discussão. O trabalho prático consiste no preenchimento do registo da dissertação com fixação
de objectivos gerais e específicos e um plano de trabalho, a preparação de bibliografias e recensões, e
apresentação do trabalho em progresso.
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Não há avaliação específica na UC. Informação do trabalho do seminário pode ser contemplado na prova e
avaliação da dissertação ou projecto.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The class sessions are seminars that include a mix of lecture with presentations and discussion. The practical work
consists of the filling out of the registration form with general and specific objectives and a research plan, the
preparation of bibliography and literature reviews and the presentation of work in progress.
The is no specific evaluation for the seminar, although information of the students' work in the seminar may be
referred to in the evaluation of the dissertation or project.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino da UC baseia inteiramente no objectivo de apoiar academicamente a preparação e
elaboração da dissertação e fornecer o máximo de orientação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology of the seminar is entirely based upon the goal of academically supporting the
preparation and elaboration of the dissertation or project and providing a maximum of guidance.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografias são elaboradas especificamente para cada projecto e dissertação consoante o seu tema e
metodologia.

Mapa IX - Trabalho de Projecto em Ciências do Trabalho e Relações Laborais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Trabalho de Projecto em Ciências do Trabalho e Relações Laborais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alan David Stoleroff - 5h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fátima Suleman – 5h OT
Florinda Maria Carreira Neto Matos – 5h OT
Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge – 5h OT
Patrícia Durães Ávila – 5h OT
Paulo Jorge Marques Alves – 5h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Realizar um projecto de investigação de nível considerado de iniciação à investigação ou, em alternativa, desenhar
um projecto de intervenção com base em investigação exploratória.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Complete a research project at the apprentice level of research or, as an alternative, design a project for application
on the basis of exploratory research.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Revisão orientada de literatura;
Elaboração de modelo de análise com hipóteses de trabalho;
Trabalho de investigação orientada;
Redacção orientada de dissertação, relatório ou projecto.

6.2.1.5. Syllabus:
Supervision of literature review;
Elaboration of a research model with working hypotheses;
Supervision of research activities;
Supervision of writing of dissertation, report or project.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Cada ponto do programa corresponde a uma fase prática na realização do produto final.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Each point of the program corresponds to a phase in the practical accomplishment of the final product.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho autónomo orientado.
Avaliação: Prova pública de defesa de dissertação ou projecto perante um júri.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Supervised autonomous work.
Evaluation: Public examination and defense of the dissertation or project before a committee.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Cada projecto de dissertação ou projecto de intervenção é um projecto individual. Por isso a metodologia mais
apropriada é a orientação através de tutoria.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Each student's project for a dissertation of applied project is an individual project. Therefore the most appropriate
teaching methodology is direct supervision through tutorial sessions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é da responsabilidade do aluno e depende do conteúdo do projecto individual.

Mapa IX - Administração de Pessoal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Administração de Pessoal

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alan David Stoleroff - 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Florinda Maria Carreira Neto Matos - 20h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Entre os objetivos /competências desta Unidade Curricular salientamos os seguintes:
C1. Conhecimento e compreensão - Proporcionar aos alunos conhecimentos e competências que lhes permitam
fazer uma boa gestão estratégica de recursos humanos.
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão - Capacidade em relacionar conceitos; Capacidade em resolver
casos práticos; Capacidade em utilizar instrumentos da administração de pessoal para criar valor para as
organizações.
C3. Análise - Capacidade para analisar o meio envolvente e a empresa e usar o sentido crítico; Capacidade para
comparar e distinguir as práticas de gestão, nomeadamente a direção de pessoas.
C4. Formulação de juízos - Capacidade usar um espírito crítico na análise de casos reais, propor soluções,
argumentar e justificar as decisões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Among the objectives / skills of this Curricular Unit we emphasize the following:
C1. Knowledge and understanding - To provide students with knowledge and skills to make a good strategic
management of human resources.
C2. Application of knowledge and understanding - Ability to relate concepts; Ability to solve practical cases; Ability
to use tools of the Personnel Management to create value for organizations.
C3. Analysis - Ability to analyze the environment and the company and use the critical sense; Ability to compare
and distinguish the practice of management, including people management.
C4. Making judgments - Ability to use a critical analysis of actual cases, propose solutions, argue and justify
decisions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Gestão estratégica de recursos humanos
1.1. Enquadramento
1.2. Alinhar a estratégia com as pessoas
1.3. A gestão estratégica de talentos
1.4. Balanced Scorecard
2. Análise e qualificação de funções
2.1. Enquadramento
2.2. Criação de perfis de competência
2.3. Descrição e Avaliação de funções
3. Recrutamento e seleção
3.1. Contexto: desafios atuais
3.2. Recrutamento e seleção baseado em competências
3.3. Processo integrado: instrumentos e metodologias
4. Avaliação de desempenho
4.1. Enquadramento
4.2. Objetivos
4.3. Instrumentos
4.4. Procedimentos
5. Formação e desenvolvimento
5.1. Formação e mudança em gestão de recursos humanos
5.2. Gestão estratégica da formação
6. Sistemas de recompensas
6.1. Enquadramento
6.2. Componentes
6.3. Recompensas intrínsecas e extrínsecas
7. Gestão e desenvolvimento de carreiras
7.1. Enquadramento das carreiras
7.2. Escolha de carreiras
7.3. Construção de planos de carreiras
7.4. Perfil de carreiras

6.2.1.5. Syllabus:
1. Strategic management of human resources
1.1. Framework
1.2. Aligning strategy with people
1.3. The strategic management of talent
1.4. Balanced Scorecard
2. Analysis and identification of functions
2.1. Framework
2.2. Profiling of competence
2.3. Description and Evaluation of functions
3. Recruitment and selection
3.1. Context: current challenges
3.2. Recruitment and selection based on skills
3.3. Integrated process of recruitment and selection: tools and methodologies
4. Performance Evaluation
4.1. Framework
4.2. Objectives
4.3. Instruments
4.4. Procedures
5. Training and development
5.1. Training and change in human resource management
5.2. Strategic management training
6. Reward systems
6.1. Organization
6.2. Components
6.3. Intrinsic and extrinsic rewards
7. Management and career development
7.1. Framework
7.2. Choice of careers
7.3. Construction of career plans
7.4. Career profiles

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos lecionados contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da
seguinte forma:
1. Gestão estratégica de recursos humanos (C1, C2, C3, C4)
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2. Análise e qualificação de funções (C2, C3, C4)
3. Recrutamento e seleção (C2, C3, C4)
4. Avaliação de desempenho (C2, C3, C4)
5. Formação e desenvolvimento (C2, C3, C4)
6. Sistemas de recompensas (C2, C3, C4)
7. Gestão e desenvolvimento de carreiras (C2, C3, C4)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic content contributes to the general competences of Curricular Unit as follows:
1. Strategic management of human resources (C1,C2, C3, C4)
2. Analysis and identification of functions (C2, C3, C4)
3. Recruitment and selection (C2, C3, C4)
4. Performance Evaluation (C2, C3, C4)
5. Training and development (C2, C3, C4)
6. Reward systems (C2, C3, C4)
7. Management and career development (C2, C3, C4)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As competências serão desenvolvidas a partir de aulas teórico-práticas onde se apresentarão conceitos,
metodologias e técnicas, com recurso a bibliografia, textos informativos e meios audiovisuais. Pretende-se,
propiciar a discussão de temas concretos e estudos de casos no contexto empresarial. O objetivo é o
desenvolvimento do sentido crítico, análise e tomada de decisão. O processo contempla igualmente tutoria,
visando a capacidade de pesquisa de informação e a aplicação dos conhecimentos.
Avaliação Contínua (de acordo com o Regulamento do MCTRL):
- Prova escrita individual (nota mínima 10 valores) - 60%.
- Trabalho individual (nota mínima 10 valores) - 40%
Avaliação Final:
- Exame escrito individual - 100%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Skills will be developed in class through presentation and discussion of concepts, methodologies and techniques,
using the biography, informational texts and media. Discussion will focus on concrete topics, case studies and real
situations in the business environment. The objective is to develop critical analysis and decision making,
consolidating the learning outcomes. Teaching also includes tutorial sessions to assist in information research and
application of acquired knowledge.
Continuous Assessment (in accordance with MCTRL Regulation:
- Individual written exam (minimum grade 10 marks) - 60%
- Individual Work (minimum grade 10 marks) - 40%
Final Assessment:
- Individual written examination - 100%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino e os recursos utilizados na UC contribuem para as competências gerais da seguinte
forma:
Presencial
Ensino teórico-prático:
- Apresentação dos conceitos, princípios e metodologias associados à prática da Administração de Pessoal. (C2,
C3, C4)
- Exemplificação e aplicação a casos reais. (C1, C2, C3, C4)
- Análise critica, apresentação e discussão de casos de estudo. (C1, C2, C3, C4)
Autónoma
Estudo
- Leitura de excertos de bibliografia recomendada (C1, C2, C3, C4);
- Resolução dos casos de estudo recomendados (C1, C2, C3, C4)
E-aprendizagem:
- Consulta de material relativo à unidade curricular; (C1, C2, C3, C4)
- Pesquisa na internet de exemplos que ilustrem a matéria. (C1, C2, C3, C4)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies and resources used in the Curricular Unit contribute the general competences as
follows:
Presencial
Theoretical-practical:
- Presentation of the concepts, principles and methodologies associated with the practice of Personnel
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Management. (C1, C2, C3, C4)
- Exemplification and application to real cases. (C1, C2, C3, C4)
- Critical analysis, presentation and discussion of case studies. (C1, C2, C3, C4)
Autonomous
Study
- Read excerpts from recommended bibliography (C1, C2, C3, C4);
- Resolution of the case studies recommended (C1, C2, C3, C4)
E-learning:
- Review of material relating to the Curricular Unit; (C1, C2, C3, C4)
- Search the Internet for examples that illustrate the subject. (C1, C2, C3 and C4)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Cunha, M. P., Marques, C. A., Gomes J. F. S., Cabral-Cardoso, C., Rego, Cunha, R. C. (2010), Manual de Gestão de
Pessoas e do Capital Humano, Edições Silabo. Lisboa.
- Lopes, A. (2012). Fundamentos da Gestão de Pessoas - Para uma síntese epistemológica da iniciativa, da
competição e da cooperação, Edições Silabo. Lisboa.

- Caetano, A., Vala Jorge (2002), Gestão de Recursos Humanos- contextos, processos e técnicas, Editora R.H., Lda.,
Lisboa.
- Câmara, P., Guerra, P., Rodrigues, J. (2001), Humanator ? Recursos Humanos e Sucesso Empresarial, Publicações
D. Quixote, Lisboa.
- Câmara, Pedro B., (2000), Os Sistemas de Recompensas e a Gestão Estratégica de Recursos Humanos,
Publicações Dom Quixote. Lisboa.
- Chiavenato, I. (1991), Recursos Humanos, Editora Atlas, São Paulo.

Mapa IX - Sistemas de Protecção Social Comparados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Protecção Social Comparados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pierre Henri Guibentif - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Contribuir para a aquisição pelos estudantes da capacidade de apreciar criticamente as fontes consultadas;
- Promover a aquisição do conhecimento dos nomes dos principais autores e das principais organizações que
participam na conceptualização e na informação na matéria.
- Promover a aquisição de uma grelha de categorias que lhes permita seleccionar informação útil num material hoje
em dia muito abundante;
- Contribuir para que aprendam, pelo exercício destas competências, a elaborar a sua própria análise das questões
de protecção social e que possam participar de maneira produtiva nos debates nesta matéria.
(Ver também http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_spsc.htm )

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To contribute to the acquisition, by the students, of the skills required to make a critical appreciation of the
sources consulted;
- To promote the acquisition of the knowledge of the main authors and organization who participate in the
conceptual work and in the production of information in this field;
- To promote the acquisition of a framework of categories enabling them to select useful information within a
nowadays overwhelming documentation;
- To contribute to a learning process enabling them to develop their own analysis of social protection issues, and
thereby to bring a productive input into the debates on these issues.
(More details on http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_spsc.htm )

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Apresentação geral da unidade curricular e do esquema pedagógico
2 Evolução geral das concepções e das práticas em matéria de protecção social: experiências nacionais e
internacionais (1)
3 Evolução geral das concepções (...) (2)
4 O caso de Portugal
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5 Discussão pelos estudantes dos textos da bibliografia básica.
6 Um âmbito concreto de práticas comparativas: a coordenação em matéria de segurança social
7 Abordagens teóricas; desenvolvimentos recentes
8 Breves exposições dos estudantes sobre documentos recentes pertinentes para a matéria (1)
9 Breves exposições dos estudantes (...) (2)
10 Breves exposições dos estudantes (...) (3) - Conclusões
(Ver também http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_spsc.htm )

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction to the course and to the assessment scheme:
2 General evolution of concepts and practices in the field of social protection: national and international
experiences (1)
3 General evolution (...) (2)
4 The case of Portugal
5 Discussion, by the students, of the texts included in the basic bibliography
6 A concrete domain where comparison has to be practiced: coordination in matters of social security
7 Theoretical Approaches; recent developments.
8 Short presentation by the students on materials recently made available on line relevant for the comparison
between social protection systems (1)
9 Short presentation by the students (...) (2)
10 Short presentation by the students (...) (3) - Conclusions
(More details on http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_spsc.htm )

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos das aulas incluem a discussão de conceitos, assim como a das circunstâncias políticas nas quais
estes conceitos surgem, tanto na base da literatura fornecida pelo docente, como na base de documentação
escolida pelos estudantes, o que dá aos estudantes meios de se posicionarem criticamente face ao material
analisado, e de o analisar detalhadamente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents of the classes include the discussion of concepts as well as of the circumstances under which these
concepts where shaped, and this is done on the basis of literature selected by the lecturer, as well as by the
students themselves. This should give students means both to adopt a critical approach to the material analysed,
and to make a detailed analysis of it.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Leitura das referências incluídas na bibliografia básica, com apresentação oral, por cada estudantes, de um
destes textos.
- Análise de um documento recentemente colocado em linha, apresentada na aula e dando lugar a um breve
relatório escrito.
Em regime de avaliação periódica, o trabalho a realizar consistirá na análise crítica de um documento recentemente
publicado em linha, contendo informações pertinentes para o estudo comparativo das políticas de protecção
social. Consistirá num apontamento escrito, que deverá ser previamente apresentado numa das últimas aulas.
Em alternativa: exame final
(Ver também http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_spsc.htm )

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Reading of the material included in the list of basic references, with oral presentation, by each student, of one of
these texts.
- Analysis of a document chosen among materials recently made available on line, the results being presented
orally and afterwards handed in as a short written report.
If students want to be assessed over the semester, they will have to hand in a critical analysis of a document
recently published on line, including information relevant for the comparison between social protection systems.
They will have to produce a written paper, to be presented orally, as a work in progress, in one of the last classes of
the semester.
As an alternative: final exam.
(More details on http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_spsc.htm )

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

- A leitura das referências incluídas na bibliografia básica deve permitir aos estudantes entender o que está em
causa nos diferentes textos, e quais são as relações entre estes; o que deveria permitir desenvolver o conjunto de
categorias cuja acquisição é um dos objectivos da UC.
- O debate público sobre questões de protecção social trava-se hoje em dia, tanto no plano nacional como no plano
internacional, na sua maior parte em arenas acessíveis em linha. Isto significa que as/os estudantes têm um

50 de 90



acesso directo aos materiais mais importantes. O desafio, nestas circunstâncias, é de seleccionar, apreciar
criticamente, analisar de maneira competente estes materiais, em particular tendo a preocupação de os relacionar
com os debates mais abrangentes. São precisamente estas as competências desenvolvidas e testadas no trabalho
a realizar no âmbito do esquema de avaliação. Com efeito, a análise de um documento recentemente colocado em
linha pretende desenvolver a capacidade dos estudantes de situar pelos seus próprios meios o material analisado
no contexto de debates mais alargados. Esta análise é também uma oportunidade de consolidar as noções
adquiridas nas leituras anteriores, e de verificar de que maneira estas categorias lhes permitem aumentar a sua
própria informação e elaborar os seus próprios argumentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
- Reading of the material included in the list of basic references should help the students to understand what was at
stake when these materials were produced and the relationship between the different contributions to the debates,
in order to develop the set of notions which acquisition is one of the objectives of the course.
- The public debate on social protection, on national as well as on international level, takes place to a significant
extent in arenas accessible on line. This means that students have direct access to the most relevant literature,
being the challenge to select, critically assess, and to analyse in a competent way, notably reconnecting every
single piece with the broader discussion. These are exactly the skills trained and tested in the course of the
production of the assignment. Indeed the analysis of a document chosen among materials recently made available
on line requires the students to locate now by their own means the material analysed in the broader international
debate. This analysis is also the opportunity better to shape certain notions acquired in previous reading, and to
experience how the tools acquired enable them to develop their information and arguments by their own means.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ESPING-ANDERSON, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism.
GIDDENS, A. (2007), Europe in the Global Age.
HESPANHA, P. et. al. (orgs.) (2002), Risco social e incerteza. Pode o Estado Social recuar mais?
KÖHLER, P., ZACHER, H. (dir.) (1982), Un siècle de sécurité sociale.
LEAL, A. S. (1998), Temas de Segurança Social.
MARSHALL, T. H. (1950), Citizenship and Social Class.
MENDES, F. R. (2011), Segurança social. O futuro hipotecado.
MIRE (1994), Comparing Social Welfare Systems in Europe 1.
MIRE (1996), Comparing Social Welfare Systems in Europe 2
MIRE (1997), Comparing Social Welfare Systems in Europe 3.
OCDE (2007), Pensions at a Glance.
OIT (1995), Social Security - A Workers' Education Guide.
OIT (2011), Social security for social justice and a fair globalization.
RIEGER, E., LEIBFRIED, St. (2003), Limits to Globalization: Welfare States and the World Economy.
SUPIOT, A., L'esprit de Philadelphie.

Mapa IX - Políticas de Emprego e Formação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Políticas de Emprego e Formação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José Fernandes Pedroso - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se proporcionar aos alunos: (a) aquisição de conhecimentos sobre os
principais conceitos e teorias no domínio dos sistemas de emprego, sua relação com as variantes do capitalismo e
os modelos sociais das sociedades avançadas; (b) desenvolvimento de competência de operacionalização
analítica; (c) aquisição de conhecimentos sobre as políticas públicas na sociedade portuguesa numa perspectiva
comparada, especificamente no âmbito europeu; (d) desenvolvimento de competências de análise de indicadores
fundamentais sobre mercado de trabalho e políticas públicas com ele correlacionadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide students with: (a) acquiring knowledge about the key concepts and theories in the field
of employment systems, their relationship with the variants of capitalism and the social models of advanced
societies, (b) development of operationalization of analytical skills, (c) acquisition of knowledge on public policy in
the Portuguese society in comparative perspective, particularly within Europe, (d) development of skills of analysis
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of key indicators on labor market and related public policies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. As variedades do capitalismo e os sistemas de emprego
1.1. As variedades do capitalismo ocidental
1.2. Princípios estruturais de protecção social e sistemas de emprego
2. Problemas fulcrais
2.1. Política macroeconómica e emprego
2.2. Instituições de mercado de trabalho
2.3. Problemas de acesso ao mercado de trabalho
2.4. Sistemas de financiamento da formação profissional
2.5. 'Europeização' e políticas nacionais
3. Reforma do Estado e políticas de emprego e formação profissional em Portugal numa perspectiva comparada
3.1. A centralidade do trabalho nas sociedades salariais
3.2 A 'recalibragem' do Estado de bem-estar
3.3. Políticas activas de emprego: o workfare e o Estado social activo

6.2.1.5. Syllabus:
1. The varieties of capitalism and employment systems
1.1. The varieties of Western capitalism
1.2. Structural principles of social welfare and employment systems
2. key issues
2.1. Macroeconomic policy and employment
2.2. Labor market institutions
2.3. Problems of access to the labor market
2.4. Financing systems of vocational training
2.5. "Europeanization" and policies
3. State reform and employment policies and vocational training in Portugal in comparative perspective
3.1. The centrality of work in capitalist (salaried) societies
3.2 The "recalibration" of the state welfare
3.3. Active employment policies: the workfare and active welfare state

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos dividem-se em três grandes blocos, o primeiro dedicado à abordagem concetual das
principais temáticas que constituem objetivo da UC, aprofundando-se depois os temas-chave e culminando com
um conjunto de matérias de carácter mais substantivo sobre a realidade portuguesa numa perspetiva comparada.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content of the UC is divided into three main blocks, the first one focused on concepts and theories about the
main themes that constitute the objective of the UC, followed by an indeep approach to key-issues and finishing
with a set of subjects with a more substantive nature about the Portuguese reality in a comparative perspective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estudo individual, tendo por base a bibliografia de trabalho, será orientado e apoiado pela realização das aulas
teóricas. O desenvolvimento de competência de operacionalização analítica será testado na realização de um
trabalho escrito sobre temas da unidade curricular. Os materiais de apoio incluem, para além das referências
bibliográficas em sentido estrito, outros textos, relatórios ou documentos que compilam informações teóricas ou
empíricas sobre os temas abordados na unidade curricular
A avaliação da disciplina comporta a participação activa nas aulas e a realização do trabalho escrito individual
sobre um tema do programa, em forma de paper (num máximo de 30.000 caracteres) analítico, demonstrando
conhecimento das problemáticas teóricas em causa, evidenciando um tratamento adequado da bibliografia de
referência da unidade curricular e uma estruturação lógica de um tema.
O trabalho escrito de avaliação deve ser entregue, no máximo, 30 dias após a distribuição dos temas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual study, based on the bibliography of work, will be guided and supported by lectures. The development of
analytical skills will be tested trough the realization of a written work about topics of the course. The support
materials include, in addition to the references in the strict sense, other texts, reports or documents that compile
theoretical or empirical information on the topics covered in the course.
The evaluation of the course involves active participation in classes and writing of a paper on a topic of the unit (a
maximum of 30,000 characters). The paper should be analytical, demonstrating knowledge of theoretical issues in
question, showing a proper treatment of the bibliography of the course and a logical structuring of a theme.
The written work for assessment must be submitted no later than 30 days after the distribution of subjects.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
A organização da UC em torno de aulas teórico-práticas com predominância da apresentação das matérias pelo
docente, seguida de debate na turma permite a aquisição de conhecimentos sobre os principais conceitos e
teorias. Na componente mais prática das aulas serão desenvolvidas as competências analíticas. Essas aulas
servirão ainda para o treino de competências de análise de indicadores e de domínio de saberes sobre a realidade
portuguesa comparada com a dos parceiros europeus.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The organization of the UC based in theoretical lectures, followed by the debate within the class, allows the
acquisition of knowledge about the main concepts and theories. In the more practical component of lectures
analytical competences will be developed. Those lectures will also serve for trainning of competences related to the
manipulation of indicators and for the acquisition of knowledge about the reality of Portugal in comparison with
other member-states of the Euroean Union.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, M (2005), O Desemprego na Política Económica, Uma reflexão sobre Portugal no Contexto da União
Europeia, Coimbra, Coimbra Editora, 2005
Esping-Andersen, G (1999), Social Foundations of Postindustrial Economies, New York, Oxford University Press
Freire, João (2009), "Trabalho, emprego e cidadania", Revista da Faculdade de Letras. Sociologia. Faculdade de
Letras da Universidade do Porto. 19 pp.213-226
Gallie, D (2007), Employment regimes and the quality of work, Oxford, Oxford University Press
Hall, P e Soskice, D (ed.) (2001), Varieties of Capitalism - The Institutional Foundations of Comparative Advantage,
Oxford, Oxford University Press
Marsden, D (1999), A Theory of Employment Systems: micro-foundations of societal diversity, Oxford, Oxford
University Press
Pedroso, P (2010), Modelos de activação de desempregados: os desafios estruturais e as condicionantes
conjunturais, Lisboa, GEP/MTSS

Mapa IX - Análise de Arquivos e de Outras Fontes Documentais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Arquivos e de Outras Fontes Documentais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Mendes Vaz - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OA1 - Definir fontes documentais
OA2- Descrever procedimentos de pesquisa documental e de informação
OA3- Distinguir e caracterizar diferentes tipologias de documentos
OA4- Avaliar criticamente o valor da documentação e da informação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1- To define documental sources
LO2- To describe documental and information research procedures
LO3- To distinguish and characterize different types of documents
LO4- Evaluate critically the value of the documentation and information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Teoria e história da informação e da documentação. O processo informativo-documental. A mensagem
documental
CP2- Conceito de documento
CP3- Hermenêutica e crítica do documento e da informação
CP4- Organização e representação da informação
CP5- O arquivo e o documento de arquivo. Arquivos históricos; Arquivos intermédios; Arquivos correntes
CP6- A pesquisa e o acesso à informação nos arquivos
CP7 - Arquivos especiais: sonoros, fotográficos, cinema, digitais
CP8- Outras fontes documentais: fontes orais, fontes literárias, imprensa cinema, memórias, objectos.
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6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - History and theory of information and documentation.The process of documentary information.The
documentary message.
PC2 ? The concept of document
PC3 ? Hermeneutic and criticism of Information and documentation
PC4- Information: organization and representation.
PC5- Archives and archive documents. Historical archives; Intermediate archives; Current archives .
PC6?Search for information on the archives
PC7-Special archives: audio, photographic, cinema and digital.
PC8- Other documental sources: oral, literature, press, cinema, memories, objects.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
OA1- CP1, CP2, CP8
OA2- CP4,CP5, CP6, CP7, CP8
OA3- CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8.
OA4-CP3, CP5, CP8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
LO1-PC1, PC2, PC8.
LO2-PC4, PC5, PC6, PC7, PC8.
LO3-PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8.
LO4-PC3, PC5, PC8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estudo individual, tendo por base a bibliografia de trabalho, é orientado e complementado pela exposição e
debates nas aulas. O desenvolvimento de competências específicas relacionadas com a pesquisa e acesso à
informação nos arquivos é incentivado através da realização de trabalhos individuais.
Preparação e participação nas aulas (10%).Elaboração de um trabalho individual e sintético, com apresentação oral
na sala de aula (30%) e entrega do trabalho por escrito no final das aulas (60%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual study, based on the bibliography of work is guided and complemented by the completion of lectures.
The development of specific skills related to information search, namely the access to information in the archives,
is developed through the completion of individual works.
Preparation and participation in classes (weighting: 10% of the final). Realization of an individual and synthetic
work, with oral presentation in class (30%) and delivery of the written work at the end of the lessons (60%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As actividades de ensino-aprendizagem são variadas com o objectivo de treinar um conjunto de competências
científicas, nomeadamente: a leitura da bibliografia de forma analítica e crítica; a escrita e explanação oral; o
acesso às várias fontes de investigação; a imaginação e criatividade; a discussão; a capacidade de trabalhar com
as noções de informação e documentação adequadas a realidades de pesquisa social concretas. A compreensão
das múltiplas abordagens e análises já realizadas no campo das metodologias de investigação utilizadas nas
ciências sociais, em particular no campo da História, serão objecto de avaliação no trabalho final.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching-learning activities are varied in order to train a set of scientific skills, including: reading the literature
analytically and critically, written and oral explanation, access to various sources of research, imagination and
creativity, discussion, ability to work with notions of documentation and information appropriate to concrete social
research realities. Understanding the multiple approaches and analyses already achieved by the social sciences
research methodologies, in particularly in History, will therefore be assessed in the final work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Chaumier, Jacques (1993), Les Techniques Documentaires, Paris, Puf.
Coeuré, Sophie; Duclert, Vincent (2001), Les archives, Paris, La Découverte.
Farge, Arlette (1989), Le gout de l?archive, Paris, Seuil.
Le Goff, Jacques (1984), «Documento/Monumento», in: Enciclopédia Einaudi, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional, pp.
95-104
López Yepes, J. (1995), La documentación como disciplina. Teoria e historia, Pamplona, Eunsa, 1995
Pinto Molina, M. (1991), Análisis documental: fundamentos y procedimientos, Madrid, Eudema.
Ribeiro, Fernanda (2003), O acesso à informação nos arquivos, 2 volumes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian /
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Rousseau, Jean-Yves, et al. (1998), Os fundamentos da disciplina arquivística, Lisboa, Dom Quixote
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Silva, Armando Malheiro da (2006), A Informação. Da compreensão do fenómeno e construção do objecto
científico, Porto, Ed. Afrontamento.

Mapa IX - Análise de Conteúdo com Programas Informáticos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Conteúdo com Programas Informáticos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Costa Agostinho da Silva - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno que complete com sucesso esta Unidade Curricular será capaz de:
Identificar diferentes métodos de análise de conteúdo.
Identificar e comparar programas informáticos de análise de conteúdo
Planear e executar uma análise de conteúdo com recurso a um programa informático.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students who successfully complete this course will be able to:
1. Identify different methods and steps in the development of content analysis.
2. Identify and compare software packages for content analysis.
3. Plan, conduct and reporting a content analysis using software.
4. Critically analyze the quality of studies using content analysis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A análise de conteúdo
1.1 Introdução. Estratégias de análise de conteúdo. Comparação da análise de conteúdo clássica com a grounded
theory.
1.2 A questão da amostragem na selecção dos documentos a tratar. As etapas na realização da análise de
conteúdo. As vantagens e desvantagens da análise de conteúdo. Aplicações da análise de conteúdo. Fiabilidade e
validade na análise de conteúdo.
2. A utilização de programas de computador na análise de dados qualitativos.
2.1 Introdução. Tipos e características dos Programas de computador.
2.2 Etapas, processos e tarefas na utilização de programas de computador qualitativos
2.3 Apresentação dos programas ATLAS.ti; TROPES; ALCESTE; NUD*IST/NVivo
2.4 Demonstração dos programas ATLAS.ti e TROPES
3. Apresentação de resultados e publicação de estudos com análise de conteúdo
3.1 Apresentação dos resultados da análise de conteúdo
3.2 Publicação dos resultados em diferentes tipos de publicações

6.2.1.5. Syllabus:
1. Content analysis
1.1 Introduction. Strategies for content analysis. Comparison of classic content analysis with grounded theory.
1.2 The steps in conducting content analysis. The issue of sampling in the selection of documents. The advantages
and disadvantages of content analysis and applications of content analysis. Reliability and validity in content
analysis and qualitative analysis.
2. The use of software?s in qualitative data analysis.
2.1 Introduction. Types and characteristics of software?s.
2.2 Stages, processes and tasks in the use of qualitative software?s.
2.3 Overview of the software?s: ATLAS.ti: TROPE; MAXqda, Nvivo; ALCESTE.
2.4 Demonstration and practice of ATLAS.ti TROPES software?s.
3. Presentation of results and publication of studies with content analysis
3.1 Presentation of the results of content analysis.
3.2 Publication of results in different types of publications

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa operacionaliza os objetivos e competências que se pretendem atingir existindo uma forte ligação entre
conteúdos e objetivos. Nomeadamente:
Objetivo 1 - concretizado no desenvolvimento da parte I ponto 1.1 e 1.2
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Objetivo 2 - concretizado no desenvolvimento da parte II ponto 2.1 e 2.2
Objetivo 3 - concretizado no desenvolvimento da parte I ponto 2.3 e 2.4
Objetivo 4 - concretizado no desenvolvimento da parte III

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program operationalizes the objectives and competences to be achieved and there is a strong connection
between learning outcomes and unit contents. Namely:
Objective 1 - accomplished with the development of part I
Objective 2 - accomplished with the development of part II topic 2.1 and 2.2
Objective 3 - accomplished with the development of part II topic 2.3 and 2.4
Objective 4 - accomplished with the development of part III

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade corresponde a 6 ECTS, 21 horas (TP20;OT1) de contacto e 129 horas de trabalho autónomo. Os
métodos de ensino visam promover a capacidade de aprender do aluno, de uma forma autónoma e contínua, e
orientados para os objectivos de aprendizagem. As aulas teórico-práticas fornecem informação teórica e aplicação
prática na análise de conteúdo com software. A tutoria oferece um apoio aos projectos e os alunos recebem
feedback.
A avaliaçãoestá organizada do seguinte modo: (1)Avaliação do OA 4: exercício individual de análise de um artigo
empírico- 20%. (2)Avaliação dos OA 1, 2 e 3: trabalho grupo - 80 %(50% para o trabalho escrito; 30% demonstração
individual presencial). Este trabalho implica análise de conteúdo com software. A informação completa(conteúdo,
estrutura e datas) é apresentada num documento específico. Estes documentos são apresentados na primeira
semana de aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit corresponds to 6 ECTS, 21 hours (TP20; OT1) of contact and 129 hours of autonomous work.Teaching
methods intend to promote the learning skills and aiming to promote students autonomous and continuous
learning.The theoretical and practical classes provide theoretical information and practical experience in content
analysis with softwares. Mentoring provides support for the projects and students receive feedback.
The assessment is organized as follows:(1) Evaluation of LO 4: individual exercise of examining an empirical paper
- 20%.(2) Evaluation of LO 1, 2 and 3: evaluation of a work done by groups - 80% (50% written report, 30% for
individual demonstration). This project requires a content analysis using software. Comprehensive information on
each evaluation element (content, structure and dates) is presented in a specific document. These documents are
presented in the first week of classes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os objetivos remetem para a aquisição de conhecimentos, capacidade de compreensão e de aplicação.
A exposição teórica permitirá operacionalizar todos objetivos de aprendizagem contribuindo para o aumento de
conhecimentos e compreensão e apoiando a aplicação. As demonstrações, os exemplos e os exercícios visam o
desenvolvimento de competências de aplicação, incidem portanto nos objetivos 2,3 e 4.
O trabalho autónomo dos alunos será orientado e incentivado de acordo com um plano elaborado pelo docente e
visa o desenvolvimento das competências necessárias para a concretização dos objetivos de aprendizagem. Este
plano inclui a indicação de leituras específicas e atividades a serem desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes involve acquiring knowledge, developing comprehension and apply competences.
The theoretical exposition will allow the operationalization of all learning goals increasing knowledge and
comprehension and supporting application. The demonstrations, examples and exercises aim to develop the
applied competences, therefore focusing the objectives number 2,3, and 4.
The autonomous work, by the student, will be guided and promoted according to a plan presented by the professor
and intends to contribute for the development of the necessary competences for the accomplishment of the
learning outcomes. This plan includes specific readings and work activities.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. (S.113 Bry*Soc 2ex.).
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: Sage. (S.113 DEN*Han 2ª ed)
Krippendorff, K. (1980/2004). Content analysis: an introduction to its methodology. Thousand Oaks: Sage. (S.113
KRI*Con 2ª ed)
Lewis, A., & Silver, C. (2007). Using software in qualitative research: a step-by-step guide. London:Sage. (I.170
Lew*US)

Mapa IX - Análise de Indicadores Estatísticos
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Indicadores Estatísticos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudante que complete com sucesso esta UC será capaz de:
OA1. Identificar as principais fontes e áreas de produção estatística em Portugal, bem como as principais agências
estatísticas internacionais;
OA2. Descrever os diferentes métodos e objetivos da produção estatística, a informação que incorporam e os seus
limites interpretativos; Comparar de forma informada as diferentes fontes de produção estatística, avaliar a
respetiva qualidade e rigor e demonstrar as diferenças encontradas;
OA3. Dominar as principais plataformas de procura e apuramento de dados estatísticos nacionais (INE, PORDATA)
e internacionais (Eurostat, OCDE, entre outras);
OA4. Ler, analisar e interpretar corretamente quadros e gráficos;
OA5. Produzir quadros, tabelas e gráficos adequados à utilização em relatórios e outros meios de produção
científica;
OA6. Conciliar informação estatística com outras fontes, qualitativas ou quantitativas na redação de relatórios ou
outros produtos científicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students who successfully complete this UC will be able to:
LO1. Identify the major sources and areas of statistical production in Portugal, as well as major international
statistical agencies;
LO2. Describe the different methods and goals of statistical production, incorporating information and its
interpretive limits; compare the different sources of statistical production in a knowledgeably, assess the
respective quality and rigor and demonstrate the respective differences;
LO3. Mastering the key platforms for the search and retrieval of national (INE, PORDATA) and international
statistics (Eurostat, OECD and others);
LO4. Read, analyze and correctly interpret charts and graphs;
LO5. Be able to design charts, tables and graphs suited for use in reports and other scientific means of production;
LO6. Combine statistical information with other sources, qualitative or quantitative, in written reports or other
scientific products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. O sistema estatístico nacional e internacional (Instituto Nacional de Estatística e órgãos de competências
delegadas; Organismos das Nações Unidas, Eurostat, OCDE); Métodos e amplitude da recolha de informação.
CP2. Recenseamento da população e estatísticas demográficas;
CP3. Educação: Sistema de ensino, recenseamentos escolares e qualificações da população;
CP4. PIB, rendimentos, proteção social e desigualdades sociais;
CP5. Trabalho, emprego e grupos profissionais;
CP5. Ciência, tecnologia e sociedade do conhecimento;
CP6. Indicadores compósitos: índice de desenvolvimento humano;
CP7. Dos indicadores estatísticos à investigação sociológica. Articulação das estatísticas oficiais com a utilização
de bases de dados internacionais Eurobarometer, EVS, IPPS, ESS.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1. The national statistical system and the international agencies (National Institute of Statistics; UN bodies,
Eurostat, OECD); Methods of information collection.
PC2. Population Census and demographic statistics;
PC3. Education: Education system, school censuses and qualifications of the population;
PC4. GDP, income, social protection and social inequalities;
PC5. Work, employment and professional groups;
PC5. Science, technology and knowledge society;
PC6. Composite indicators: human development index;
PC7. From statistical indicators to sociological research: the articulation of official statistics with the use of
international databases Eurobarometer, EVS, IPPS, ESS.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
CP1 - OA1, 2
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CP2 - OA3, 4, 5
CP2 - OA3, 4, 5
CP3 - OA3, 4, 5
CP4 - OA3, 4, 5
CP5 - OA3, 4, 5
CP6 - OA3, 4, 5
CP7 - OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
PC1 - LO1, 2
PC2 - LO3, 4, 5
PC2 - LO3, 4, 5
PC3 - LO3, 4, 5
PC4 - LO3, 4, 5
PC5 - LO3, 4, 5
PC6 - LO3, 4, 5
PC7 - LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas serão Teórico-Práticas (20 horas de contacto): apresentação do docente adicionada da realização
de um pequeno exercício prático. A orientação tutorial (1h de contacto) para esclarecimento de dúvidas e
preparação das avaliações:
Uma apresentação em sala de aula (20 horas de trabalho autónomo): 4 horas de leitura, 8 horas de pesquisa e 8
horas de preparação da apresentação
Um pequeno ensaio (máximo de 10 páginas): 19 horas de leitura; 40 horas de pesquisa; 50 horas de redação.
A avaliação compreende dois regimes: 1) contínua e 2) final.
1) Serão usados dois momentos de avaliação: uma apresentação em sala de aula (ponderação 30%) e um ensaio
escrito (ponderação 70%). Este regime de avaliação pressupõe uma assiduidade e pontualidade mínima de 70%
das aulas e revela as competências no domínio escrito e oral, a qualidade da pesquisa realizada e os
conhecimentos adquiridos.
2) Os estudantes que optem pela avaliação final poderão realizar um exame de 1ª/2ª época.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All sessions will Theoretical-Practical (20 contact hours) with a lecture by the teacher and an afterwards completion
of a small practical exercise. The tutorial (1h contact) is intended to clarify questions and preparation of
assessment tools:
A presentation in class (20 hours of autonomous work): 4 hours of reading, 8 hours of 8 hours of research and
presentation preparation.
A short essay (maximum 10 pages): 19 hours reading, 40 hours of research, writing 50 hours.
The assessment comprises two systems: 1) continuous, 2) final.
1) Two assessment elements will be used: a presentation in class (30% weight) and an essay (70% weight). This
assessment scheme presupposes a minimum attendance and punctuality of 70% and it will reveal the written and
oral skills, the quality of the research made and the acquired skills.
2) Students who opt for the final evaluation may take the 1 st or 2 nd season.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino (aulas teórico-práticas) está muito claramente articulada com o método de trabalho em
sala de aula e também com o trabalho autónomo a desenvolver pelo aluno, a partir do qual serão também
desenvolvidos os elementos de avaliação da unidade curricular. Cada aula contará com uma breve exposição do
docente acerca de cada área estatística e respetivas fonte, métodos de recolha e produtos estatísticos por esta
originados ao que se seguirá um exercício prático com vista à sedimentação de conhecimentos e rotinização por
parte dos alunos do trabalho com estas fontes a partir da internet. Esse exercício permitirá não só um domínio
adequado das plataformas de acesso a informação estatística disponíveis (INE, PORDATA, Eurostat, OCDE, etc.)
como dos processos adequados de construção de tabelas e gráficos a partir da informação acedida e respetiva
manipulação a partir do uso do Excel. Este trabalho de procura de informação (utilizando conceitos, indicadores,
variáveis, instrumentos de recolha) e de modelação da mesma consistirá num contributo fundamental para a
apreensão, por parte dos alunos, da qualidade da informação obtida em contraste com os objetivos definidos, bem
como dos respetivos limites interpretativos. No final do programa, proceder-se-á ao desenvolvimento de algum
trabalho com outras fontes disponíveis que poderão constituir uma fonte de dados fundamental para o trabalho
futuro dos alunos: os repositórios nacionais (APIS) e internacionais (ZACAT-Gesis) de bases de dados. As
competências acumuladas de definição de um objeto de estudo, procura de informação, manipulação e exposição
da mesma e, finalmente, da respetiva interpretação e análise, em contraste com fontes analíticas e bibliográficas,
no desenvolvimento de um produto científico será avaliada nos momentos de avaliação previstos (apresentação
em sala de aula e ensaio final).
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology (theoretical-practical classes) is very clearly articulated with the work method for the
classroom, and also with the autonomous work developed by the student, elements that will also count for the
evaluation of the curricular unit. Each class will include a lecture about each statistical area and respective source,
the collection methods and the statistical products originated; this to be followed by a practical exercise with a
view to knowledge settling and establishment of routines by students with working online with these sources. This
exercise will not only allow an adequate command of the platforms available for the search and recollection of
statistical information (INE, PORDATA, Eurostat, OECD, etc.) but also the appropriate processes for constructing
tables and graphs from the information accessed and respective manipulation using Excel. This job of searching
for information (using concepts, indicators, variables, collection tools) and modeling the information consists of a
fundamental contribution to the understanding on the part of students, the quality of information obtained in
contrast to the defined objectives, as well as limits of their respective interpretative limits. At the end of the
program, it will proceed to develop some work with other available sources that could be a source of fundamental
data for future work of students: the national repositories (APIS) and international (zacat-Gesis) bases data. The
accumulated skills for defining an object of study, information search, handling and display of data and finally the
respective interpretation and analysis, contrasting to analytical and bibliographical sources, and the development
of a scientific product will be evaluated on the specific assessment moments (classroom presentation and final
essay).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bacelar, Sérgio, Para uma Sociologia da Produção Estatística: virtualidades duma leitura sintomática da
informação estatística, Lisboa, INE.
Carrilho, Maria José, População Activa: conceito e extensão através dos censos, Lisboa, INE.
Ferreira, Maria João e Isabel Tavares, Notas sobre a História da Estatística, Dossiers Didácticos, VI, Lisboa, INE.
Freire, João (1999), Problemas técnico-metodológicos em inquéritos sociológicos: a propósito de questões de
valores e orientações dos sujeitos em matéria sócio-económica, Revista Crítica de Ciências Sociais, 55, pp. 37-51.
Ramos, Pedro M.G. N. (2013), Torturem os Números que Eles Confessam, Coimbra: Almedina.
Silva, Ana Alexandrino (2006), Gráficos e Mapas - representação de informação estatística, Lisboa, Lidel.
Sousa, Fernando (1995), História da Estatística em Portugal, Lisboa, INE.

Mapa IX - Análise de Redes em Ciências Sociais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Redes em Ciências Sociais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves - 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Inês Conceição Farinha Pereira - 20h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem 3 objetivos de aprendizagem fundamentais:
OA1 - . Os alunos devem conhecer e aplicar do forma adequada o conceito de rede, sendo capazes de enunciar as
diferentes acepções do conceito de rede social e as diferentes correntes teóricas que têm feito uso deste termo.
OA2: Os alunos devem saber distinguir entre diferentes aplicações metodológicas do conceito de análise de redes
sociais, sendo capazes de utilizar de forma básica as metodologias de análise de redes, quer enquanto metáfora
conceptual, quer enquanto ferramenta estatística.
OA3: Os alunos devem conseguir aplicar o que aprenderam a um caso empírico concreto que trabalharão no
âmbito da disciplina.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course has three main learning objectives.
LO1 Students should know and apply the concept of network in the right way, being able to understand its different
meanings. They should also understand the main theorecthical trends making use of this concept.
LO2 Secondly, students must understand the different methodological uses of social network analysis, making use
of the basic tools of SNA both as a conceptual metaphor and a statistical tool.
LO3 Students must be able to apply their knowledge to a specific case study that will be developed during the
course.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Rede Social: conceito e noções básicas
2. Aproximações teóricas com recurso à metáfora da rede - um guia
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3. Apropriações metodológicas da análise de redes
4. Análise estatística de redes sociais? uma introdução
5. Representações gráficas: grafos e matrizes
6. Medidas analíticas básicas: coesão, envolvimento e subgrupos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Social Network: the concept and basics
2. Theoretical approaches using the metaphor of the network
3. Methodology: social network analysis
4. Statistical analysis of social networks - an introduction
5. Graphical representations: graphs and matrices
6. Measuring analytical cohesion, involvement and subgroups

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos decorrem directamente dos objectivos considerados para a UC, combinando análise
e discussão teórica do conceito de rede com a introdução de algumas estratégias metodológicas, em particular
para a análise estatística de redes sociais (ARS).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents probe the programmatic objectives of the discipline by introducing the concept of social network
theoretically and methodologically.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina engloba 50% de aulas teóricas e 50% de aulas práticas. Estas incluem: aulas práticas com o software
escolhido para análise de redes; aulas de discussão em grupo e com o docente sobre os temas dos trabalhos e
breves apresentações orais dos trabalhos em curso.
Um trabalho individual que utilize teórica e metodologicamente o conceito de rede. O trabalho deve ter uma
componente empírica, e nas aulas haverá oportunidade para desenvolver algumas das tarefas requeridas. Haverá
também uma sessão individual com a docente de preparação do trabalho. O trabalho, na sua versão escrita, deve
ter 10 a 20 páginas, excluindo anexos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline will have theoretical classes (50%) and practical ones (50%), including social network analysis using
UCINET, group discussion and brief presentations of the papers conducted by the students.
An individual paper using the concept of social network both theoretically and methodologically. The work must
have an empirical component.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos visam explorar os objectivos da disciplina, introduzindo o conceito de rede social
teorética e metodologicamente. Os alunos começam por discutir amplamente o conceito de rede e as diferentes
aproximações teóricas ao mesmo, o que corresponde ao objectivo nº 1. Posteriormente os alunos serão
introduzidos às diferentes estratégias metodológicas de análise de redes, o que corresponde ao segundo objectivo
de aprendizagem. Finalmente os alunos, com o acompanhamento da docente, prosseguirão o OA3, aplicando o
que aprenderam a um caso concreto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The programmatic content aims to explore the objectives of the discipline by introducing the concept of social
network theoretical and methodologically. Students begin by broadly discuss the concept of networking and its
different theoretical approaches, which corresponds to objective 1. Later students will be introduced to different
methodological strategies for social network analysis, which corresponds to the second learning objective. Finally
the students, with the help of the teacher, will apply what they have learned to a particular case.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Wellman, Barry (1998), ?From Little Boxes to Loosely-Bounded Networks: The Privatization and Domestication of
Community?, <http://www.chass.utoronto.ca/~wellman> (Abril 2001)
Hanneman, Robert (2001), Introduction to social network methods, dept. of Sociology, University of California,
Riverside (online guide)
Granovetter, Mark (1973) ? The strength of weak ties?, American Journal of Sociology, 78 (6)
Castells, Manuel (2000), The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I - The Rise of the Network
Society, Oxford, Blackwell (2nd edition - 1997)1)
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Mapa IX - Métodos Avançados de Análise de Dados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Avançados de Análise de Dados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Maria Barroso Carvalho - 26h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OA1 | Definir conceitos de moderação e de mediação; identificar e distinguir os diferentes efeitos
OA2 | Construir modelos de moderação e modelos de mediação
OA3 | Demonstrar a adequabilidade da Regressão Linear e da Regressão Logística para testar modelos de
moderação e modelos de mediação
OA4 | Avaliar as condições de aplicação da Regressão Linear e da Regressão Logística
OA5 | Atualizar e aprofundar conhecimentos sobre regressão linear para testar modelos de moderação e de
mediação
OA6 | Adquirir e desenvolver conhecimentos sobre regressão logística binária
OA7 | Aplicar a regressão linear e a regressão logística binária para testar modelos de moderação e de mediação
OA8 | Analisar e interpretar os resultados das diversas modelações
OA9 | Construir um relatório de análise de dados, o que implica
i)Conceber e apresentar um modelo de análise;
ii)Sistematizar, apresentar e discutir os resultados obtidos a partir das diversas modelações (concebidas pelos
alunos).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LG1 | Define concepts of moderation and mediation; identify and distinguish the different effects
LG2 | To design moderated and mediated models
LG3 | To evaluate the adequacy of Linear Regression and Logistic Regression for testing moderated and mediated
models
LG4 | To evaluate the assumptions of ANOVA or Multiple Regression
LG5 | Upgrade and deepen knowledge of linear regression models to test for moderation and mediation
LG6 | Acquire and develop knowledge of binary logistic regression
LG7 | Apply linear regression and binary logistic regression models to test for moderation and mediation
LG8 | Analyze and interpret the results of diferent models
LG9 | To present the results in a report or in a scientific paper

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelação: moderação e mediação
1.1 Moderação: efeito de interação
1.2 Mediação: cadeia de efeitos
1.3 Análise de artigos com moderação e mediação
2. Modelação de moderação via Regressão Linear (OLS)
2.1 OLS com efeitos principais e efeitos de interação
2.2 Moderadora quantitativa
2.3 Moderadora categorizada
2.4 Aplicação com software estatístico
2.5 Apresentação de resultados em relatório/artigo
3. Modelação de mediação via OLS
3.1 Mediadora quantitativa
3.2 Mediação por via métodos paramétricos (passos causais de Baron e Kenny e teste de Sobel)
3.3 Mediação parcial e total
3.4 Aplicação com software estatístico
3.5 Apresentação de resultados em relatório/artigo
4. Modelação de mediação via Regressão Logística
4.1 Objetivos e apresentação do modelo
4.2 Condições de aplicabilidade
4.3 Parâmetros do modelo
4.4 Aplicação com software estatístico
4.5 Apresentação de resultados em relatório/artigo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Moderator and mediated models
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1.1. Moderated effect: interaction effect
1.2. Mediated effect: chaine of effects
1.3. Exploring papers with moderation and mediation models
2. Modelling moderation using OLS regression
2.1. OLS with main effects and interaction effect
2.2. Quantitative moderator
2.3. Categorical moderator
2.4. Applying software statistics
2.5. Presenting results in a report/paper
3. Modelling mediation by OLS regression
3.1. Modelling with quantitative mediator
3.2. Modelling by parametrics methods (Baron & Kenny steps and Sobel test)
3.3. Partial and complete mediation
3.4. Applying software statistics
3.5. Presenting results in a report/paper
4. Modelling mediation by Logistic Regression
4.1. Logistic Regression: exploring the model
4.2. Assumptions
4.3. Model parameters
4.2. Applying software statistics
4.3. Presenting results in a report/paper

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos de aprendizagem (OA) definidos para esta UC são concretizados em conteúdos programáticos (CP)
conforme as ligações seguintes:
OA1 | Pontos 1.1 | 1.2
OA2 | Pontos 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2
OA3 | Ponto 1.3
OA4 | Pontos 2.1 | 4.1
OA5 | Pontos 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2
OA6 | Pontos 4.1 | 4.2 | 4.3
OA7 | Pontos 2.4 | 3.4 | 4.4
OA8 | Pontos 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2
OA9 | Pontos 2.5 | 3.5 | 4.5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The learning goals are linked with the program as follow:
LG1 | Itens 1.1 | 1.2
LG2 | Itens 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2
LG3 | Item 1.3
LG4 | Itens 2.1 | 4.1
LG5 | Itens 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2
LG6 | Itens 4.1 | 4.2 | 4.3
LG7 | Pontos 2.4 | 3.4 | 4.4
LG8 | Pontos 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2
LG9 | Pontos 2.5 | 3.5 | 4.5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estudo individual, tendo por base a bibliografia sugerida, será orientado e apoiado pela realização de aulas com
diferentes perfis:
1. Aulas teórico-práticas: apresentação conceptual dos métodos. São também apresentados e discutidos diversos
exemplos de aplicações (artigos e relatórios com análise de dados);
2. Aulas laboratoriais: aplicação dos diferentes métodos através do SPSS e apresentação de resultados num
relatório/artigo científico.
A avaliação contínua:
1.Exercício individual(60%)
2.Trabalho de grupo(40%).
Condições:
1. Nota do trabalho: positiva
2. Nota do exercício: no mínimo 7,5 valores
3. Nota final: média positiva das duas componentes.
Frequência obrigatórias das aulas PL para a avaliação contínua.
A avaliação por exame resulta da ponderação de duas componentes com as mesmas características das da
avaliação contínua.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual study, based on the suggested bibliography, will be oriented and supported by lessons of different kinds:
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1. Theory practice lessons: conceptual approach of methods. Various examples are also presented and discussed
(articles and reports with data analysis);
2. Laboratory lessons: these sessions allow students to apply the different methods using SPSS. In this kind of
lessons students prepare the analytical results for an analysis report or a paper format.
The continuous evaluation includes:
1.One individual test(60%)
2.A group assignment (40%).
Students must obtain a minimum grade of 10.0 for the assignment and 7.5 for the individual test.
Students will pass if they obtain a final minimum grade of 10.
Compulsory school attendance in laboratory sessions is required for Continuous evaluation.
The evaluation can be made through a final examination with the same components as the continuous evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino estão em articulação com os objectivos de aprendizagem (OA) da UC da seguinte
forma:
1. Nas aulas teórico-práticas (TP) são desenvolvidas as competências previstas nos seguintes objectivos de
aprendizagem: OA1 | OA2 | OA3 | OA4 | AO6 | OA8 | OA9
2. As aulas práticas (PL) estão em articulação com os objectivos de aprendizagem: OA7 | OA8 | OA9

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching-learning methodologies are linked with the learning goals in the following manner:
1. In the theory-practice lessons (TP) the skills related with the learning goals LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG6 | LG8 |
LG9 are developed;
2. In the laboratory lessons (PL) the skills related with the learning goals LG7 | LG8 | LG9 are developed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baron, R e Kenny D. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological research:
Conceptual, Strategic and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Frazier, P. A., Tix, A. P. e Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counselling psychology
research. Journal of Counselling Psychology, 51(1), 115-134.
Hayes, A. F. (2012). PROCESS: a versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and
conditional process modeling.
MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J. e Fritz, M. S. (2007). Mediation analysis. Annual Review of Psychology, 58, 593-614.
Maroco, J. (2010). Análise Estatística com o PASW Statistics (ex-SPSS), Pero Pinheiro.
Pampel, F. (2000). Logistic Regression, Sage Publications.
Passos, A. e Caetano, A. (2005). Exploring the effects of intragroup conflict and past performance feedback on team
effectiveness, Journal of Managerial Psychology 20, 3/4, 231-244.

Mapa IX - Métodos de Inquirição Online

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Inquirição Online

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves - 2h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Tiago José Ferreira Lapa da Silva - 18h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudos da Internet e TIC apresenta novas possibilidades e desafios para as ciências sociais. A UC Métodos de
Inquirição Online pretende dotar os discentes com competências para avaliar criticamente a análise empírica da
Internet.
A UC inclui a exploração e aplicação por parte dos discentes dos métodos de pesquisa social emergentes no
estudo da Internet e das redes comunicacionais.
O trabalho curricular inclui o desenho e aplicação de pelo menos um método de inquirição online.
O discente que complete com sucesso esta UC deverá:
OA1. Definir as relações entre a teoria, as questões de pesquisa e os dados empíricos obtidos online.
OA2. Identificar os pontos fortes e fracos de diferentes abordagens metodológicas.
OA3. Discutir as oportunidades e problemas dos métodos de pesquisa aplicados na Internet.
OA4. Comparar métodos de amostragem, recolha e gestão de dados e a fiabilidade dos dados obtidos online.
OA5. Conhecer os princípios éticos em torno da pesquisa online.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The research of the Internet and ICT offers new possibilities and challenges for the social sciences. Inquiry
Methods Online aims to provide students with the skills to conduct and critically evaluate empirical analysis of the
Internet. This includes students? exploration and employment of emerging e-Research and other online methods
used to study the Internet and communication networks. The course includes the design and implementation of at
least one of the online inquiry methods.
The student that successfully completes this course should:
OA1. Establish the relationships between theory, research questions, and empirical observations obtained online.
OA2. Identify the strengths and weaknesses of different methodologies.
OA3. Discuss the opportunities and problems of applied research methods on the Internet.
OA4. Compare methods of sampling, data collection and management and the reliability of data obtained online.
OA5. Know the ethical principles in online e-research

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Temas abordados:
CP1. Abordagem multi-disciplinar à pesquisa social online. Formas de conhecimento e a pesquisa na Web.
CP2. O desenho da pesquisa em ambientes mediados e virtuais.
CP3. Nova realidade, novos métodos? Novas metodologias e técnicas com recurso às TIC.
CP4. Entrando no terreno virtual: trabalho etnográfico, inquérito por entrevista e ?Focus Groups? na rede.
CP5. Articulação dos métodos de investigação online com outros recursos: Estatísticas e Bases de Dados
CP6. Análise quantitativa online: possibilidades e desafios. Métodos de amostragem e recolha dos dados.
Introdução às ferramentas de análise de dados.
CP7. Fiabilidade e validade dos dados obtidos online face às formas de recolha ?offline?.
CP8. Utilização de métodos mistos. Fontes de informação e a utilização de dados secundários recolhidos online.
As redes globais de investigação.
CP9. Análise de redes, Webmetrics e a geografia da Internet.
CP10. Princípios éticos na pesquisa online.

6.2.1.5. Syllabus:
Addressed Themes:
CP1. Multi-disciplinary approach to social research online. Ways of knowing and the e-Research on the Web.
CP2. Research design in mediated and virtual environments.
CP3. New reality, new methods? New methodological approaches and techniques using ICTs.
CP4. Entering the virtual field: ethnographic research, interviewing and Focus groups on the Web.
CP5. Articulation between online research methods and other research resources: Statistics and databases.
CP6. Quantitative analysis online: possibilities and challenges. Sampling and data gathering. Introduction to data
analysis tools.
CP7. Reliability and validity of data obtained online compared to offline data gathering.
CP8. Use of mixed methods. Sources of information and secondary analysis of data gathered online. Worldwide
research communities.
CP9. Network analysis, Webmetrics and the geography of the Internet.
CP10. Ethical principles on online research.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência entre os temas, teorias, abordagens multi-disciplinares e conceitos em torno da inquirição social
online, e os objectivos mencionados atrás é demonstrada da seguinte forma:
OA1 - CP1, CP2, CP3
OA2 - CP2, CP3
OA3 - CP4, CP5, CP6, CP8
OA4 - CP6, CP7
OA5 - CP10

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The coherence between, on the one hand, the themes, theories, multi-disciplinary approaches and concepts
regarding online social inquiry, and, on the other hand the objectives mentioned earlier is demonstrated in the
following way:
OA1 - CP1, CP2, CP3
OA2 - CP2, CP3
OA3 - CP4, CP5, CP6, CP8
OA4 - CP6, CP7
OA5 - CP10

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação pedagógica da Unidade Curricular compreende aulas teóricas (T) e teórico/práticas (TP). As aulas de
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cariz mais expositivo serão complementadas com a aprendizagem activa e participada assente na orientação e
apoio docente e no trabalho próprio de cada estudante. As aulas TP são utilizadas para a discussão de casos de
pesquisa e textos, a resolução de problemas e a elaboração de exercícios práticos.
Avaliação:
1) Realização das leituras seleccionadas para cada aula;
2) Realização de dois trabalhos:
- um individual baseado na leitura de artigo
- um trabalho de grupo ou individual de perfil mais aprofundado numa das seguintes modalidades:
a) Ensaio;
b) Trabalho de aprofundamento temático;
c) Projecto de pesquisa;
d) Análise de documento, caso, situação ou problema;
A nota final terá como base o seguinte cálculo:
Trabalho Individual: 45%
Trabalho de Grupo: 45%
Participação: 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The pedagogical Framework of the course encompasses theoretical courses (T) and theoretic/practical (TP).
The courses of a more expositive character will be complemented with the active learning and participation of
students, both based on teacher?s support and students own work commitment. The theoretic/practical courses
will cover the discussion of case studies and readings, the resolution of problems and the elaboration of practical
exercises.
Evaluation:
1) Discussion of required readings in class;
2) Execution of two essays:
- one individual based on the required reading of a paper
- individual or workgroup essay, of a more deepened nature, following one of the given options:
a) Paper;
b) Thematic essay;
c) Research Project;
d) Analysis of documents, case-study, etc.;
The final grades will be calculated based on:
Individual work 45%
Workgroup essay 45%
Participation in class: 10%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A coerência entre os métodos de ensino e os objetivos da Unidade Curricular é assegurada pela demanda por uma
revisão crítica e as discussões em torno dos temas apresentados no curso com uma abordagem multidisciplinar. A
metodologia adotada auxilia, portanto, a elaboração e o emprego reflexivos dos métodos de pesquisa on-line.
A análise de casos, os exercícios práticos e a elaboração de ensaios para efeitos de avaliação, permite a
integração entre os domínios teóricos e metodológicos e a sua aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between teaching methods and objectives of the course is safeguarded by the demand for a critical
review and the discussions around the subjects presented in the course with a multidisciplinary approach. The
adopted methodology will, therefore, help the reflexive employment and elaboration of online research methods.
The analysis of cases, the practical exercises and the elaboration of essays for assessment purposes, allow the
integration between the theoretical and methodological domains and their application.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, João Ferreira de, Pinto, José Madureira (1982), A investigação nas ciências sociais, Lisboa, Presença
Baym, N. K. (2005). Introduction: Internet research as it isn?t, is, could be, and should be. The Information Society,
21, 229-239.
Cardoso, Gustavo (1998) Para uma Sociologia do Ciberespaço: comunidades virtuais em português, Oeiras, Celta
Editora.
Cardoso, Gustavo, Cheong, Angus, Cole, Jeffrey (eds.) (2009), World Wide Internet: Changing Societies, Economies
and Cultures. University of Macau Press, SAR Macau. Disponível Online: http://www.lini-research.org
/np4/?newsId=11&fileName=WWI_WIPBook.pdf
Ghiglione, Rodolphe, e Benjamin Matalon (1992), O Inquérito. Teoria e Prática, Oeiras, Celta Editora
Johns., M. D., S. S. Chen., & G. J. Hall (Eds.) (2003), Online social research. New York: Peter Lang.
Markham, A. N. e N. K. Baym (Eds.) (2009), Internet inquiry: Conversations about method. Thousand Oaks, CA:
Sage.
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Mapa IX - Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria de Saint-Maurice Correia de Matos - 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Madalena Reis Mendes de Matos - 10h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição dos instrumentos processuais adequado à pesquisa empírica nas ciências sociais. Estas ferramentas
permitirão aos alunos a concepção de um desenho de pesquisa e a sua implementação, de modo a realizarem a
dissertação de mestrado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of processual instruments suitable to empirical research in the social sciences. These tools allow
students to design a research design and implementation in order to carry out the dissertation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Projecto de investigação sociológica
1. Objectivos, níveis de análise e estratégia de investigação
2. Ruptura e construção do objecto teórico
3. Problemática teórica e o modelo de análise
4. Delimitação do campo empírico, estratégia e plano de observação
5. Construção de amostras, selecção de casos, constituição de corpus de análise empírica
II. Inquérito por questionário
1. Objectivos, hipóteses de trabalho e construção do questionário
2. Limitações e enviesamentos, regras de redacção e estruturação do questionário e formas de aplicação
III. Análise de dados estatísticos e interpretação sociológica
IV. Entrevistas e Histórias de Vida
1. Tipos de entrevistas - articulação com o objecto
2. Condução da entrevista
V. Observação e trabalho de campo
VI. Análise de Conteúdo
1. Documentos produzidos pelo investigador (entrevistas e histórias de vida)
2. Documentos produzidos noutros contextos sociais (ex: imprensa e discurso político)

6.2.1.5. Syllabus:
I. Sociological research project
1. Objectives, levels of analysis and research strategy
2. Rupture and theoretical construction of the object
3. Issues and theoretical analysis model
4. Delimitation of the empirical field, strategy and plan of observation
5. Sociological Representativeness and substantive criteria for sampling
II. Questionnaire
1. Goals, working hypotheses and questionnaire construction
2. Limitations and biases, drafting rules and structure of the questionnaire and application forms
III. Analysis of statistical and sociological interpretation
IV. Interviews and Life Stories
1. Types of interviews
2. Conducting the interview
V. Observation in the field
VI. Content analysis
1. Documents produced by the researcher (interviews and life stories)
2. Documents produced in other social contexts (eg press and political discourse)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do programa organizam-se em torno das metodologias qualitativas e metodologias quantitativas.
Assim, fala-se dos vários tipos de entrevistas como forma de recolha de informação qualitativa e seu tratamento
recorrendo à Análise de Conteúdo.A observação e trabalho de terreno completam este tipo de metodologias . O
questionário, sua estruturação e regras de construção das perguntas, permitem a obtenção de dados
quantitativos,que descrevem uma realidade social. A interpretação sociológica da informação é central neste
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processo de aprendizagem

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the program are organized around the qualitative methodologies and quantitative methodologies.
Thus, we speak of the various types of interviews as a way of collecting qualitative data and its treatment using the
Content Analysis. We highlight the categorical analysis. The questionnaire, their structure and rules of construction
of questions, allow to obtain quantitative data. We highlight the most common techniques in empirical research, in
accordance with the objectives of the chair ..

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Actividades de ensino-aprendizagem desenrolam-se entre aulas teórico-práticas.Os conteúdos programáticos
serão apresentados em função da natureza teorica-prática da cadeira e da realização do trabalho final pelos
estudantes.As aulas práticas assentam na utilização de materiais empíricos que estimulem a discussão e reflexão
colectiva
Os alunos serão incentivados a organizarem-se em grupos de discussão e leitura, seja para cumprirem os
objectivos de avaliação, seja para participarem nas aulas.
Realização de um projecto de pesquisa
1. Escolha de um tema e definição da problemática: Objectivos e objecto da investigação.
2. Modelo de análise e hipóteses de trabalho
3. Operacionalização de conceitos
4. Estratégia metodológica e Campo de Observação
5. Concepção dos instrumentos de recolha de informação (guiões do questionário ou das entrevistas ou grelha de
observação ou grelha de categorização dos documentos)
Data de entrega do relatório: 10 de Janeiro de 2014

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching-learning activities unfold between theoretical and practical lessons.Program contents will be presented
according to theoretical and practical nature of the chair and also due the realization of the final work by the
students.The classes are based on the use of empirical materials that stimulate discussion and collective reflection
Conception of a Research Project
1. Choose a theme and setting of the problem: Objectives and object of the investigation.
2. Analysis model and hypotheses
3. Operationalization of concepts
4. Methodological strategy and Field Observation
5. Design of data collection instruments (guidelines questionnaire or interviews or observation grid or grid
categorization of documents)
Delevery date: 10-01-2014

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Uma vez que o número de aulas é escasso para a quantidade de matéria que seria útil, privilegiam-se as aulas
teorico-práticas com prejuízo das aulas práticas. Estas seriam fundamentais para o saber-azer que esta cadeira
exige. Recorre-se a exemplos práticos para tornar a aprendizagem mais eficaz.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the number of classes is scarce for the amount of matter that would be useful, the focus is theoretical-
practical classes with prejudice of the practical classes. These would be key to the know-how that requires this
chair. Use is made practical examples to make learning more effective.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARDIN, L. Análise de conteúdo, Lisboa, Edições 70, 2000
BEAUD, S., Weber, F.: Guia para a pesquisa de campo, Petropolis, Vozes Lda., 2007
BRAVO, R.S., Técnicas de investigación social. Teoria y Ejercicios, Madrid, ParaninfoBURGESS, R.G., A pesquisa
de terreno : uma introdução, Oeiras, Celta, 1997
FODDY, William, Como perguntar. Teoria e Prática da construção de perguntas para entrevistas e questionários,
Oeiras, Celta Editora, 1996
GHIGLIONE, R., MATALON, B., O inquérito. Teoria e Prática, Oeiras, Celta, 1996
Guerra, I., Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo. Sentidos e formas de uso, São João do Estoril, Principia,
2006
PERETZ, H., Métodos em Sociologia, Lisboa, Temas e Debates, 1998
POIRIER,J., CHAPIER-VALADON, S., Histórias de Vida- Teoria e Prática, Oeiras, Celta, 1995
SANTOS SILVA e MADUREIRA PINTO (orgs.) Metodologia das Ciências Sociais, Porto, Afrontamento, 1987
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Mapa IX - Gestão dos Recursos Humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão dos Recursos Humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Generosa Gonçalves Simões do Nascimento - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreender a articulação e interdependência entre o conceito de organização e os procedimentos em GRH;
2. Compreender a organização do trabalho no contexto das tecnologias da informação e da comunicação;
3. Caracterizar e integrar as práticas da Gestão de Recursos Humanos;
4. Compreender as repercussões sobre os procedimentos em GRH dos principais factores críticos de mudança nas
organizações;
5. Relacionar a importância da Gestão Estratégica de Recursos Humanos com a Performance Organizacional;
6. Compreender o significado, os limites e as possibilidades das perspectivas tácticas e estratégicas de GRH.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To understand the articulation and mutual dependence among the concept of organization and procedures at
HRM;
2. To understand work organization in the context of Information and Communication technologies;
3. To characterize and integrate Human Resources Management practices;
4. To understand the repercussions on HRM procedures the main critical factors of change in organizations;
5. To relate the importance of strategic human resource with organizational performance;
6. To understand the meaning, the limits and the possibilities of the tactical and strategic perspectives of HRM.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os papéis da GERH: de administrador de pessoal a parceiro estratégico
2. Gerir pessoas em diferentes momentos estratégicos
3. A estratégia e as práticas de GERH: uma questão de escolha?
4. A Gestão de Recursos Humanos nas fases iniciais da vida das organizações.
5. Gestão Estratégica de Recursos Humanos
6. Estudo de Caso: A Gestão Integrada de Recursos Humanos - a articulação entre a estratégia empresarial e as
práticas de recursos humanos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The papers of SHR: personnel administrator to strategic partner
2. To manage people in different strategic moments
3. The strategy and practice of SHR: a matter of choice?
4. Human resource management in the initial phases of the life of organizations.
5. Strategic human resources
6. Case Study: The integrated management of human resources - the articulation of managerial strategy and the
practices of human resources.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
De forma a que os alunos possam efectuar a integração entre o conceito organizacional e a Gestão de Recursos
Humanos (OA1, OA2, OA6) serão expostas as principais características da GRH, as suas tendências de evolução e
a sua integração na estratégia das empresas (P1, P2 e P6).
Para que os alunos possam desenvolver uma capacidade de análise e integração das estratégias e práticas de
Recursos Humanos e as repercussões sobre os procedimentos em GRH dos principais factores críticos de
mudança nas organizações (OA3, OA4 e OA5) serão expostos a estratégia e as práticas de recursos humanos (P3 e
P5) e a GRH nas fases iniciais da vida das organizações (P4).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to students developed their skills of integration of the concept of organization and Human Resources
Management (LG1, LG2, LG3) it will be exposed the main characteristics of HRM, their evolution and their
integration in companies? strategies (S1, S2 e S6).
The students developed their analytical and integration skills of the strategy and practices of SHR and the
repercussions on HRM procedures the main critical factors of change in organizations (LG3, LG4, LG5) will be
exposed the strategy and practices of SRH (S3, S5) and the HRM in the initial phases of the life of organizations
(S4)
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De forma a desenvolver as competências de diagnóstico das políticas de RH,utilizar-se-ão as seguintes
metodologias:
1-Expositivas dos principais conceitos teóricos
2-Discussão de casos práticos
3-Resolução de exercícios
4-Trabalhos de grupo
Avaliação:
1.Ao longo do período lectivo,serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação:
Trabalho Individual (70%)
Trabalho de Grupo (30%)
Esta avaliação pressupõe que o aluno assegura uma assiduidade igual ou superior a 80%
Os alunos que não entregarem um trabalho,bem como alunos que obtenham menos de 9 valores em qualquer
momento de avaliação ou se tiverem mais de 20% de absentismo nas aulas serão excluídos da avaliação continua.
2.A avaliação final terá 1ª. e 2ª. Época e respeitará as condições vigentes no Regulamento Específico de Avaliação
de Conhecimentos da Escola de Gestão do ISCTE
Os estudantes que optem ou tenham sido excluídos da avaliação contínua efetuarão o exame final que
corresponderá a 100% da avaliação final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In order to develop the competences of diagnosis of HR policies, will be used the following methodologies:
1- Expositional to the main theoretical contents;
2- Discussion of practical cases;
3- Resolution of exercises;
4- Collective assignments.
Assessment:
1. During the leaning-teaching term, there will be used the following grading instruments:
Individual Work (70%).
Group work / case solving (30%).
This grade presupposes a student’s attendance equal or below 80%.
Students who fail the delivery of any assignment, that take under 9 values in each of the assignments or
evaluations or that have more than 20% of absenteeism will be excluded from continuous evaluation.
2. The final valuation will have 1st and 2nd exams and will be in accordance with the norms defined by ISCTE-
Business School.
Students that choose or are excluded from continuous evaluation can take the final exam that corresponds to 100%
of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

De forma a que os alunos possam efectuar a integração entre o conceito organização e a Gestão de Recursos
Humanos (OA1, OA2, OA6) serão discutidos criticamente as principais características da GRH, as suas tendências
de evolução e a sua integração na estratégia das empresas.
Para que os alunos possam desenvolver uma capacidade de análise e integração das estratégias e práticas de
Recursos Humanos e as repercussões sobre os procedimentos em GRH dos principais factores críticos de
mudança nas organizações (OA3, OA4 e OA5) serão apresentados casos práticos e propostos exercícios para
resolução. Será ainda dado particular relevo à utilização de referências teóricas de forma a que a discussão crítica
ultrapasse o nível do senso comum e permita uma integração de conceitos e correntes teóricas com aspectos
práticos. No final é proposto a resolução individual de um caso prático de forma a permitir a definição e aplicação
de políticas de RH.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to students developed their skills of integration of the concept of organization and Human Resources
Management (LG1, LG2, LG3) it will be critically discussed the main characteristics of HRM, their evolution and
their integration in companies? strategies.
The students developed their analytical and integration skills of the strategy and practices of SHR and the
repercussions on HRM procedures the main critical factors of change in organizations (LG3, LG4, LG5) will be
presented practical cases and some exercises for resolution. Will give some attention to the use of theoretical
references in order to raise the critical discussion level from a common sense to an integration, of theoretical
perspectives and concepts. At the end is proposed a case to be solved individually to allow the definition and
application of HR policies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Gomes, J, Cunha, M., Rego, A., Cunha, R., Cabral-Cardoso, C. e Marques, C. (2008). Manual de Gestão de Pessoas
e do Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo.
- Ivancevich, J. M. (2008). Gestão de Recursos Humanos. São Paulo: McGraw Hill
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- Tyson, S. e York, A. (2005). Essentials of HRM. Burlington: Elsevier.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

Aos docentes do curso, seleccionados entre os docentes do ISCTE-IUL cuja experiência se situa no seu campo
disciplinar e temático, é atribuída autonomia para conceber os seus programas e metodologias de ensino em
conformidade com os objectivos do Mestrado. O Director do curso toma conhecimento dos seus programas no
início de cada semestre, responsabilizando-se pela sua compatibilidade com os objectivos de aprendizagem.
Assegura-se uma diversidade apropriada de metodologias de ensino incluindo aulas teóricas e práticas,
combinando a utilização de manuais (da autoria do docente ou outros especialistas), o trabalho autónomo de
pesquisa bibliográfica, e o ensino por casos, e de avaliação, incluindo a aplicação de testes, projectos individuais
ou por grupos, e trabalhos teóricos sintéticos. As unidades de “Desenho de Pesquisa” e de Seminário da
Dissertação são ambas dedicadas à investigação ou intervenção dos discentes e têm por objectivo a integração
das aprendizagens.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The program’s teaching staff - selected from among the institutes teachers whose main experience lies in this
disciplinary and thematic area - has autonomy to conceive syllabi and teaching methods in conformity with their
understanding of the goals of the Masters. The program’s Director reviews the programs at the beginning of each
semester, in order to monitor their relevance to the learning goals. The course offers an appropriate diversity of
teaching methods, including theoretical and practical classes, that combine the use of textbooks (authored by the
teacher or other specialists), autonomous library research as well as case-based teaching, and of evaluation
methods, including tests, individual and group projects and papers, and theoretical work. The unit of “Research
Design” and the Dissertation Seminar are both dedicated to the students’ research and have as their goals the
integration of learning processes.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
As UCs têm 21 horas de contato a que correspondem 6 ECTS. As restantes 129 horas são definidas no
planeamento do trabalho autónomo sugerido pelo coordenador da UC. Foi recentemente realizada uma
uniformização da correspondência do número de créditos com as horas de trabalho do aluno (1 crédito
ECTS= 25h totais é a norma institucional). Esse planeamento é disponibilizado na plataforma Fénix no início do
semestre letivo. É então discutido com estudantes sendo também aferido no final do semestre.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The curricular units consist of 21 contact hours corresponding to 6 ECTS. The remaining 129 hours are defined in
planning as autonomous work oriented by the coordinator of the unit. The planning of curricular units was recently
standardized so as to bring about a correspondence throughout the institution of the number of credits attributed
to the number of hours of required student work (1 credit ECTS = 25 hours). This planning is publicized in the Fénix
platform at the beginning of the semester. It is then reviewed with students and verified at the end of the semester.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.

Os objectivos de aprendizagem são no conjunto heterogéneos e os métodos são multi-facetados. As modalidades
de avaliação correspondem tanto quanto possível aos objectivos de cada unidade curricular e por isso são
diversas no conjunto. Geralmente nas matérias que exigem uma maior memorização de conteúdos, como o Direito
do Trabalho, são utilizados manuais (da autoria do docente e outros especialistas) e aplica-se um teste em
conjunto com exercícios adicionais; nas unidades que transmitem matérias mais instrumentais, como a
Administração de Pessoal,, introduz-se o ensino por casos e avaliação por teste e trabalho autónomo; nas
unidades que promovem uma aprendizagem sociológica e crítica há maior ênfase na pesquisa bibliográfica
autónoma e a revisão sintética de literatura. Em todas as unidades curriculares a avaliação contempla a avaliação
de competências académicas de base. Geralmente os alunos recebem informação detalhada pelos docentes
quanto aos resultados da sua avaliação.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The learning goals on the whole are diverse and methods are multifaceted. The forms of evaluation correspond as
much as possible to the goals of each curricular unit and are therefore altogether diverse. Generally textbooks
(authored by the teacher or other specialists) are used in the units that demand a greater memorization of content,
such as Labor La; in units that deals with more instrumental material, such as Personnel Administration, there is a
mixture of teaching by cases and evaluation by test and autonomous work; in units that involve critical sociological
concepts there is a greater emphasis upon autonomous bibliographical research and literature review. In all
curricular units grading integrates evaluation of basic academic skills. Generally the students receive detailed
feedback from the teachers concerning their performance in evaluation.
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6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Destacam-se dois momentos particulares no plano de estudos que promovem a participação dos estudantes em
actividades científicas: a unidade currícular de “Desenho de Pesquisa” e o Seminário da Dissertação. Ambos estes
momentos são dedicados ao trabalho de investigação ou intervenção dos discentes e têm por objectivo a
integração das aprendizagens inter-disciplinares e comparativas. Na unidade de “Desenho de Pesquisa” cada
aluno tem que conceber e elaborar um projecto de investigação que contempla todas as fases típicas de um
projecto: as questões de partida, a problematização e uma estratégia de investigação em conformidade com os
objectivos de explicação. No segundo ano, os alunos são acompanhados ambos em tutoria por um orientador e em
conjunto no Seminário da Dissertação na realização de um projecto de investigação. O projecto pode situar-se
numa ou mais das áreas disciplinares contempladas pelo curso.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Two moments in the curriculum are particularly important for promoting the participation of students in scientific
activities: the curricular unit “Research Design” and the Dissertation Seminar. Both these moments are dedicated
to students research projects (fundamental and applied) and have as their objective the integration of the
interdisciplinary and comparative learning with research. In the unit “Research Design” each student has to
conceive and elaborate a research project that takes into account all the conventional phases of a project: research
questions, research problems and a strategy of investigation in conformity with the explanatory goals. In the
second year the students are accompanied in the realization of a research project through both tutorial work with a
supervisor and through the Dissertation Seminar. The project may be focused on one or more disciplinary
approaches present in the program.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 4 5 5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 2 3 1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 2 3

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 0 1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.

Em 2012/2013 a média das notas das UC do curso foi de 14 valores, sendo que a moda das notas foi de 15 valores.
A UC Análise de Arquivos e de outras Fontes Documentais tem uma média de notas de cerca de 16 valores, por
oposição a Economia do Trabalho com média mais baixa de cerca de 13 valores, entres outras UC com a mesma
média.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.

In 2012/2013 the grade average of the Curricular Units of the course was 14, with the mode at 15. The unit “Archival
and Documental Analysis” (an optional unit) had a grade average of approximately 16 as opposed to Labor
Economics, amongst others, which had a grade average of 13.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

Nos relatórios de UC são calculadas, por semestre, taxas de sucesso (n.º de alunos que obtêm aproveitamento face
aos inscritos na UC) e nos relatórios de curso são ainda calculadas taxas de sucesso de conclusão do mesmo. Os
relatórios de UC, de curso e de escola, com base na análise de indicadores definidos, apontam os principais
pontos fortes e a melhorar no processo de ensino/aprendizagem, bem como, sugestões de melhoria a implementar,
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devidamente identificadas e calendarizadas, sempre que o sucesso ou a opinião dos estudantes sobre os docentes
sejam insatisfatórios. Essas ações podem incluir a formação de docentes em áreas de desenvolvimento
pedagógico ou a implementação de ferramentas de e-learning. O Conselho Pedagógico elaborou um documento
para o incentivo e aplicação de Boas Práticas para a melhoria do sucesso académico. O ISCTE-IUL criou os
Prémios Pedagógicos, que difundem um portefólio de práticas pedagógicas e de ensino inovadoras que
contribuam para o sucesso académico.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
In the RUC the success rates are calculated, per semester (number of enrolled students due to students concluded
the UC ) and in programme reports are still calculated success rates of graduation. Reports of UC , of the
programmes and the schools, based on the analysis of pre-defined indicators, indicate the main strengths and
areas for improvement in the teaching/learning process, as well as suggestions for improvement to implement,
properly identified and scheduled, where academic success or the opinion of students on teachers are
unsatisfactory. These actions may include training for teachers in areas of pedagogical development or
implementation of e-learning tools. The Pedagogical Council produced a document of Good Practice which aims to
encourage the implementation of good practices for improving academic success. ISCTE-IUL has created
Pedagogical Awards, which broadcast a portfolio of innovative pedagogic and learning practices that contribute to
academic success.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

50

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

50

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
that obtained employment until one year after graduating

67

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo
de estudos e respectiva classificação.

O Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, com classificação de Excelente pela FCT, integra vários
investigadores do curso cuja domínio científico principal é a sociologia, nomeadamente, as sociologias do
trabalho, das profissões e das organizações e a sociologia política e a sociologia do direito. Esse centro também
integra investigadores cujos projetos incidem nas relações laborais. O centro Dinâmia,que desenvolve
investigação pluridisciplinar em Ciências Sociais, também avaliado com Excelente pela FCT, também acolhe
investigadores cujos projetos incidem na área científica predominante do curso, nomeadamente nas vertentes da
sociologia do trabalho, sociologia económica e relações laborais. O Dinâmia também integra a investigação dos
docentes das áreas científicas chaves para a interdisciplinaridade do curso, nomeadamente a economia do
trabalho, do emprego e da empresa e a política e a gestão de recursos humanos.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark.
The Center for Investigation and Studies in Sociology, classified as Excellent by the FCT, incorporates several
researchers of the course whose main scientific area is sociology, namely the sociology of work, professions and
organizations, and political sociology and the sociology of law. This center also includes researchers whose
projects are centered in industrial relations. Dinâmia, another center, that is multi-disciplinary in Social Sciences,
also evaluated by the FCT as Excellent, includes other researchers whose projects are focused on the predominant
area of the course, namely in the areas of sociology of work, economic sociology and labor relations. Dinâmia also
integrates the research of teachers from scientific areas that are key to the course, namely labor economics,
economy of employment and human resource policy and management.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.

13

7.2.3. Outras publicações relevantes.
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Alves,P.M.e Tomé,R.(2013) Fim do Trabalho: Entre Mito e Mistificação in Trabalho e Trabalhadores.IELT/FCSH.
Fernandes,A.M.(2012) Direito do Trabalho.Almedina
Pedroso,P.(2010) Modelos de Activação dos Desempregados.GEP
Guibentif,P.(2013) Rights in Niklas Luhmann’s Systems Theory in A.Febbrajo e G.Harste(eds),Law and Intersystemic
Communication.Ashgate
Matos F.(2011) Why Intellectual Capital Management Accreditation is a Tool for Organizational Development? in
D.Chauvel(ed.) Leading Issues in Innovation Research.Academic Publishing
Stoleroff,A.(2005) Portugal: Mergers Within A Fragmented Union Structure,1974-2000 in J.Waddington(ed.)
Restructuring representation.Peter Lang
Stoleroff,A.(2000) Union Development within the Changing Contexts of Political Economy and Industrial Relations
in Portugal in J.Waddington e R.Hoffmann(eds.),Trade Unions in Europe.ETUI
Suleman,F.(2012) Economia dos recursos humanos in A.L.Neves e R.F.Costa(eds.) Gestão de RH de A a Z.RH
Editora.

7.2.3. Other relevant publications.
Alves,P.M.e Tomé,R.(2013) Fim do Trabalho: Entre Mito e Mistificação in Trabalho e Trabalhadores.IELT/FCSH.
Fernandes,A.M.(2012) Direito do Trabalho.Almedina
Pedroso,P.(2010) Modelos de Activação dos Desempregados.GEP
Guibentif,P.(2013) Rights in Niklas Luhmann’s Systems Theory in A.Febbrajo e G.Harste(eds),Law and Intersystemic
Communication.Ashgate
Matos F.(2011) Why Intellectual Capital Management Accreditation is a Tool for Organizational Development? in
D.Chauvel(ed.) Leading Issues in Innovation Research.Academic Publishing
Stoleroff,A.(2005) Portugal: Mergers Within A Fragmented Union Structure,1974-2000 in J.Waddington(ed.)
Restructuring representation.Peter Lang
Stoleroff,A.(2000) Union Development within the Changing Contexts of Political Economy and Industrial Relations
in Portugal in J.Waddington e R.Hoffmann(eds.),Trade Unions in Europe.ETUI
Suleman,F.(2012) Economia dos recursos humanos in A.L.Neves e R.F.Costa(eds.) Gestão de RH de A a Z.RH
Editora.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.

Este curso forma um conjunto relativamente pequeno de alunos por ano, como se pode ver dos quadros relevantes
neste documento. Portanto, se, por impacto real entender impacto significativo real, esperar que as suas atividades
tenham um impacto real forte no desenvolvimento nacional não faz muito sentido. Muitos dos alunos procuram
este Mestrado como uma alternativa ou complemento à formação em recursos humanos, seja como formação
inicial para a sua entrada no mercado de trabalho ou como formação complementar para aumentar as suas
qualificações e consolidar as suas carreiras. No entanto, este curso tem formado alguns indivíduos que chegaram
subsequentemente a ter lugares de destaque relevante nas suas organizações e áreas de intervenção. Por outro
lado, a participação do corpo docente neste curso constitui uma plataforma para atividades de investigação e
intervenção que têm relevância nos domínios do trabalho e relações laborais do país.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
This course prepares a relatively small group of students each year, as can be seen from the relevant tables in this
document. Therefore, if “real impact” is meant to signify real significant impact, to hope that these activities would
have a strong real impact upon national development would not make much sense. Many of the students seek out
this Masters as an alternative or a complement to training in human resources, whether as initial training for entry
into the labor market or as a complementary education in order to increase their qualifications and consolidate
their careers. Nevertheless, this course has trained individuals who have subsequently attained relevant high-level
roles in their organizations and areas of intervention. On the other hand, the participation of the individual teachers
in this course has served them as a platform for research and intervention that has had relevant impact in the
domains of work and labor relations in the country.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

As atividades científicas deste curso contribuem na sua medida ao projeto da rede universitária do Mestrado
Europeu em Ciências do Trabalho. Em vários momentos da evolução do curso, as atividades de formação e de
investigação têm sido integradas em projetos europeus.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

The scientific activity of this course contributes in due proportion to the project of the university network of the
European Masters in Labor Studies. Furthermore, at various times in the history of the course, teaching and
research activities within the scope of the course have been integrated in European-level projects.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
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Como referido em cima, todas as unidades curriculares ministradas no ISCTE-IUL – que incluem as deste curso –
são monitorizadas e avaliadas a vários níveis. É uma expectativa legítima da instituição e do Director do curso que
os docentes consultem os resultados da monitorização e as avaliações, nomeadamente dos alunos, e que façam
ajustamentos nos seus programas, materiais didácticas ou método pedagógico em função da sua consideração
deles. Além disso, ao longo dos anos anteriores, era obrigação do Director do curso preencher o formulário dos
Relatórios de Bolonha e o funcionamento do curso foi assim sujeito à auto-avaliação, inclusive à identificação de
pontos fortes e fracos e planos de melhoria.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
As referred to above, all the teaching units in ISCTE-IUL’s curriculum – which include all the courses of this Masters
– are monitored and evaluated at various levels. The institution and the course’s Director operate upon the
legitimate expectation that teachers take the initiative to consult the results of the monitoring and evaluation
processes, especially those made by the students, and that they make adjustments to their programs, didactic
material or teaching methods by taking account of them. Beyond this, in preceding years, it had been the obligation
of the course’s Director to produce self-evaluations of the course for the annual Bologna Reports, which included
analyses of the strengths and weaknesses of the course’s functioning and results as well as proposals for
improvement.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada.

No âmbito do curso são regularmente organizados seminários ou conferencias para os alunos que também estão
abertos ao público. Vários docentes do curso tiveram e têm em curso actividades complementares à actividade
docente no ISCTE-IUL que implicam participação em actividades formativas, assesoria e consultoria na
comunidade.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
Seminars and conferences for the benefit of students and open to the public have been regularly organized within
the auspices of the course. Many of the teaching staff have been or are engaged in activities such as educational
programs, advisory services and consultancy, that complement their teaching in ISCTE-IUL.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.

O contributo formativo deste curso é significativo embora geralmente restrito aos alunos do curso. No entanto, há
que destacar que entre o núcleu docente do curso há vários docentes que desempenham papeis públicos com
mais ou menos impacto desde a presença como comentaristas na comunicação social, a autoria de pareceres ou
do “Livro Branco das Relações Laborais”, actividades de consultoria e assesoria em vários planos, incluindo o
sindical, etc.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

The teaching and training contribution of this course is significant though generally restricted to the course’s
students. On the other hand, it is worth highlighting the fact that within the core of the teaching staff, several
teachers have taken on public roles, with more or less impact, including appearances in the media as specialist
commentators, authorship of formal advisory opinions or of "White Books” in the field of labor relations, consulting
and advisory activities at various levels, including within the trade unions, etc.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.

A informação sobre a instituição ISCTE-IUL divulgada para o exterior é mais de que adequada no panorama
nacional e informação sobre este curso tem um lugar correto na informação institucional. No entanto, poderia
haver provavelmente um desenvolvimento melhor e disseminação mais ampla de informação relativa ao curso
particular em causa, nomeadamente para os países emergentes de língua portuguesa.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the education given
to students.

The information concerning the institution “ISCTE-IUL” that is publicized is more than adequate within the national
panorama and information regarding this course in particular has its proper place within institutional publicity.
Nevertheless, it would probably be worthwhile to improve and more broadly publixcize information about the
course , particularly abroad and in the Portuguese-speaking countries.
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7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 4.8

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 10.5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
Focalização clara nas relações industriais, que até o arranque deste curso foi um campo insuficientemente
desenvolvido em Portugal;
Sólida base interdisciplinar para a abordagem dos temas comparativos das relações industriais;
Ensino teórico-prático adequado ao desenvolvimento inicial de saberes analíticas e de competências de
diagnóstico das relações laborais;
Promoção de um plano curricular universal numa rede de ensino das relações industriais e da mobilidade discente
e docente.

8.1.1. Strengths
Clear focus on industrial relations, which as a research and teaching área had been insufficiently developed in
Portugal until the start of this course;
Strong interdisciplinar base for the treatment of comparative issues in industrial relations;
The theoretical and pratical teaching is adequate to the initial learning of analytical know-how and diagnostical
skills in labor relations;
The promotion of a standard curriculum within a teaching network in industrial relations and student and teacher
mobility in that contexto.

8.1.2. Pontos fracos
Limitações relativas ao aprofundamento e especialização ao nível teórico com respeito às problemáticas da
contração colectiva e da resolução de conflitos
A ausência de unidades curriculares visando aprendizagens mais técnicas, orientadas para a prática de gestão ou
liderança.

8.1.2. Weaknesses
Limitations upon the development and specialization at theoretical level in relations to the problems of collective
bargaining;
The lack of teaching units aimed at more technical learning, geared towards the practice of management or
leadership.

8.1.3. Oportunidades
O potencial aumento de consciência na opinião pública da relevância do estudo de problemas laborais devido à
intensificação das transformações no campo das relações laborais e dos conflitos derivados das mudanças.

8.1.3. Opportunities
The potential increase in the consciousness of public opinion of the relevance of the study of labor problems due
to the intensity of transformations in employment relations and the conflicts derived from these changes.

8.1.4. Constrangimentos
Influência prevalecente de ideologia que menorizam o papel de organizações intermediárias (sindicatos) e relações
industriais na regulação do mercado do trabalho e na gestão de recursos humanos;
Preconceitos que caracterizam o campo como favorecendo unilateralmente o ponto de vista sindical;
Concorrência com o campo da gestão de recursos humanos e popularidade de perspectivas que subordinam a
agregação colectiva de interesses à gestão individualizada das relações de emprego;
A falta de orientação académica de potenciais parceiros e destinatários interessados no desenvolvimento de
formação no campo, nomeadamente dirigentes de empresas e sindicatos;
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A crise económica que está a restringir a procura de formação de segundo ciclo devido à falta de disponibilidade
financeira de potenciais alunos;
Não existe espaço na estrutura curricular para introduzir mais matérias técnicas e instrumentais no segundo ano
devido à integração do curso na oferta do Departamento de Sociologia.

8.1.4. Threats
The prevalente influence of ideologies that denigrate the role of intermediate organizations (trade unions) and
industrial relations for the regulation of the labor market and managent of human resources;
Prejudices that characterize the field as unilaterally favoring the trade union point of view;
Competition from the field of human resource management and the popularity of perspectives that subordinate the
collective agregation of interests to individualized management of the employment relation;
The lack of academic sensibility of potential partners and interested publics, namely managers or union leaders, in
teaching in this área;
The economic crisis which restricts the demand for graduate education due to lack of financial power of potential
students;
There is no space within the curriculum to introduce additional technical material due to the integration of the
Masters within the Department of Sociology.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
Sólida ancoragem nas diversas áreas disciplinares do ISCTE-IUL que garantem uma formação compreensiva nas
Ciências do Trabalho e Relações Laborais;
Compromisso sólido do Departamento de Sociologia para com o desenvolvimento do curso;
Boa colaboração da direcção do curso com os funcionários da Escola de Sociologia e Políticas Públicas e o seu
apoio a aspectos administrativos do curso;
O contributo dentro da coordenação da rede do Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho para o nosso
conhecimento das tendências académicas europeias.

8.2.1. Strengths
Solid anchorage in the diverse disciplinary areas of ISCTE-IUL that ensure a comprehensive education in Labor
Studies and Labor Relations;
Solid commitment of the Sociology Department towards the development of the course;
Good collaboration between the course (Director) and the functionaries of the School of Sociology and Public
Policy who provide positive administrative back-up and support;
The positive contribution within the Coordinating Board of the European Masters to our awareness of academic
tendencies within Europe.

8.2.2. Pontos fracos
Insuficiente aproveitamento da potencial colaboração inter-disciplinar entre os elementos do corpo docente na
componente de investigação;
Dimensão da equipa docente;
Falta de um órgão colectiva de direcção do curso que pudesse incentivar uma maior colaboração entre o corpo
docente no planeamento de actividades não-lectivas do curso.

8.2.2. Weaknesses
Insufficient benefit derived from potential inter-disciplinary cooperation for joint research efforts;
The size of the teaching group;
The absence of a collective organ within the course’s direction that could give incentives to greater cooperation
amonst the teachers in the planning of non-classroom activities.

8.2.3. Oportunidades
A consolidação da equipa docente facilitará a promoção de um maior sentido de um projecto pedagógico colectivo
e de aproveitamento de oportunidades para a investigação;
A rede do Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho continuará a potenciar formas de colaboração europeia no
ensino e na investigação no campo das relações industriais comparadas.

8.2.3. Opportunities
Further consolidation of the teaching staff as a team will facilitate the promotion of an even more coherent
collective teaching project and of the opportunities for joint research;
The network of the European Masters in Labor Studies will continue to stimulate forms of collaboration at European
level for the teaching of Labor Studies.
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8.2.4. Constrangimentos
Falta de disponibilidade da parte do corpo docente para colaboração no planeamento e organização de actividades
não-lectivas.

8.2.4. Threats
Teaching staff’s lack of availabilty for collaboration in the planning and organization of non-teaching activities.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
A inserção do curso numa instituição, por enquanto, relativamente bem apetrachada no que toca aos recursos
materiais que são dedicados ao funcionamento pedagógico;
A inserção do curso na rede do Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho que permite o desenvolvimento de
inter-câmbio discente e docente.

8.3.1. Strengths
The integration of the course within an institution, such as ISCTE-IUL, that is relatively stable with regard to
material resources that are dedicated towards the positive functioning of teaching activity;
The integration of the course within the network of the European Masters in Labor Studies which permits the
development of student and teacher mobility.

8.3.2. Pontos fracos
Insuficiente aproveitamento de possibilidades de ligação com parceiros de países de língua portuguesa, brasileiros
em particular;
Insuficiente aproveitamento de possibilidades na área de cooperação com os países de língua portuguesa;
Insuficiente aproveitamento de possibilidades de ligação com parceiros entre os actores sociais, nomeadamente
ao nível de organização de estágios e da consultoria.

8.3.2. Weaknesses
Insufficient advantage taken of the possibilities of links with partners from Portuguese-speaking countries, from
Brazil in particular;
Insufficient advantage taken of possibilities in the area of cooperation with the Portuguese-speaking countries;
Insufficient advantage taken of links with partners among the social actors, namely at the level of the organization
of internships and advisory and consultant roles.

8.3.3. Oportunidades
A acessibilidade dos apoios ERASMUS quer para mobilidade de discentes, quer para inter-câmbio de docentes;
A organização este ano lectivo de “Encontros com actores no activo” demonstrou a disponibilidade desses para
parcerias com o curso;
A rede de alumni inseridos na vida activa que procuram colaboração continuada com o ISCTE-IUL no âmbito do
campo deste curso;
As ligações dos membros do corpo docente com os actores relevantes do mundo do trabalho;
A boa reputação que os membros do corpo docente têm junto da comunicação social como especialistas no
campo.

8.3.3. Opportunities
The access to ERASMUS support either for student mobility or for teaching exchanges;
This year’s organization of the “Meetings with actors in the world of work” demonstrated their potential availability
for partnerships with the course;
The network of alumni, now integrated in the world of work, who seek to continue their ties to ISCTE-IUL within the
field of work and labor relations;
The relationships of members of the teaching staff with relevant actors in the world of work;
The positive reputation that the members of the teaching staff have acquired with the media as specialists in the
field.

8.3.4. Constrangimentos
A situação financeira do país e a redução do orçamento para o funcionamento das universidades;
A situação económica faz com que as famílias dos alunos não têm disponibilidade financeira para apoiar os alunos
na oportunidades de inter-câmbio existentes;
A falta da sensibilidade de potenciais parceiros no mundo do trabalho pelo interesse na cooperação com o mundo
académico.
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8.3.4. Threats
The financial situation of the country and the cutbacks in the budget for the functioning of the universities;
The economic situation reduces the financial capacity of students’ families to support students in the existing
opportunities for student mobility;
The lack of awareness of the potential partners in the world of work regarding their own interest in cultivating
cooperation with the academic world.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
Corpo docente especializado com currículo significativo que combina experiência na investigação académica-
científica com experiência na consultaria e na prática organizacional, política e sindical.

8.4.1. Strengths
A specialized teaching staff with valid curricula vitae that combine experience in academic and scientific research
with experience in consulting and political and organizational practice, including within the trade unions.

8.4.2. Pontos fracos
Apesar da competência reconhecida enquanto “especialistas”, alguns membros do corpo docente não possuem o
grau de doutor;
Potencial falta de diversidade na equipa docente interna encarregue das UCs da fileira de Relações Industriais.

8.4.2. Weaknesses
In spite of their recognized competence as “specialists”, some of the members of the teaching staff do not hold
Ph.D. degrees;
There is a possible lack of diversity in the teaching team within the field of industrial relations.

8.4.3. Oportunidades
A inserção do curso na rede do Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho proporciona boas possibilidades de
recrutar colegas interessados de outras universidades para leccionar na área de relações industriais, seja em
unidades curriculares, módulos ou seminários.

8.4.3. Opportunities
The integration of the course within the network of the European Masters in Labor Studies provides good
possibilities for recruiting diverse colleaguesfrom other universities to teach in the area of industrial relations,
either within teaching units, modules or seminars.

8.4.4. Constrangimentos
As restrições austeritárias à contratação de novos docentes e investigadores impede a renovação do corpo
docente.

8.4.4. Threats
The restrictions of austerity policy to the hiring of new teachers and researchers impedes the renewal of the
teaching staff.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
Capacidade de atrair estudantes motivados com experiência profissional nas áreas de gestão de recursos
humanos, inspecção do trabalho e sindicalismo;
Capacidade de atrair candidatos advindo do 1º ciclo de estudos com formações diversas;
O curso é reconhecido como uma formação complementar e alternativo à gestão em recursos humanos.

8.5.1. Strengths
The ability to attract motivated students with professional experience within the areas of human resource
management, labor inspection and trade unionism;
The ability to attract candidates coming from the first cycle with heterogeneous academic backgrounds;
The course is perceived as a valid complement or alternative to an academic background in human resource
management.
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8.5.2. Pontos fracos
Nos últimos anos um número menor do que esperado de candidatos de continuidade advindo da licenciatura em
Sociologia do ISCTE-IUL;
A sobrecarga de trabalho na vida profissional dos trabalhadores-estudantes desfavorece a sua disonibilidade e
rendimento académico;
A discrepância entre candidatos selecionados com preparação académica forte e com preparação académica
mínima ou mesmo fraca dificulta as abordagens pedagógicas e pode diminuir a exigência no ensino e a avaliação;
A proporção de alunos mal preparados para o ciclo de estudos resulta em taxas de insucesso pouco aceptáveis;
A redução na presença de alunos estrangeiros;
A falta de adesão dos alunos portugueses à mobilidade estudantil na rede.

8.5.2. Weaknesses
In the last years there has been a decrease in the number of top candidates from the first cycle in Sociology of
ISCTE-IUL;
The increasing overload of work in the professional lives of worker-students reduces their availability and
academic performance;
The discrepancy between selected candidates with strong academic backgrounds and those with minimal or
insufficient academic backgrounds poses pedagogical challenges and can negatively influence the level of demand
in teaching and evaluation;
The proportion of students who are poorly prepared for the demands of the second cycle results in an overall
unacceptable rate of unsuccessful academic results;
The decrease in the presence of foreign students in the course’s classes;
The lack of participation of Portuguese students in student mobility within the network.

8.5.3. Oportunidades
As transformações no campo das relações laborais e os conflitos laborais derivados das mudanças podem
aumentar a percepção de potenciais candidatos da relevância do estudo de problemas laborais;
A procura consistente do curso da parte de candidatos com experiência profissional que reconhecem a
oportunidade de requalificação;
A presença de trabalhadores-estudantes no curso facilita a assimilação de questões práticas no âmbito das
organizações;
O valor reconhecido do curso para formação complementar para a Inspecção do Trabalho;
O director possui a competência para orientar alunos com falta de formação inicial em ciências sociais para
unidades curriculares supletivas no primeiro ano para colmatar a sua falta de preparação para o curso;
Sendo o director do curso o docente responsável pela unidade curricular “Desenho de Pesquisa” adiciona mais
um momento de orientação aos alunos, sobretudo em relação à escolha de tema do trabalho final e das suas
optativas.

8.5.3. Opportunities
Ongoing transformations in labor relations and labor conflict may increase the perception by potential candidates
of the relevance of the study of labor problems;
The continued demand for this course by students with professional experience who recognize the course as an
opportunity for continuing education;
The presence of worker-students in classes facilitates the assimilation of practical issues related to work
organizations;
The recognition of the relevance of the course for the further education of labor inspectors;
The Director has the power to place remedial students in first semester introductory courses in order to fill in gaps
in their academic backgrounds with respect to the social sciences;
The responsibility of the course’s Director as the teacher for the unit “Research Design” adds an additional
moment for the monitoring of students’ progress and academic guidance, especially with regard to the choice of
the theme and topic of their final work and optional courses.

8.5.4. Constrangimentos
A falta relativa de saídas profissionais para cargos organizacionais no campo das relações laborais devido à falta
de sensibilidade dos empregadores pelo diálogo social e a redução de incentivos à contratação colectiva na
legislação laboral;
A concorrência de cursos em gestão de recursos humanos e a concorrência por saídas profissionais com alunos
formados em gestão de recursos humanos.

8.5.4. Threats
The relative lack of employment opportunities for organizational positions for labor specialists due to the lack of
awareness by employers to the value of social dialogue as well as the decreasing incentives to collective
bargaining in Portuguese labor legislation;
The competition of courses in human resource management and the competition for employment opportunities
with graduates of human resource management.
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8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
A existência do seminário de dissertação integra os projectos dos alunos com diversas contribuições
complementares e promove a focalização dos trabalhos finais de curso no campo do trabalho e relações laborais;
A articulação entre a unidade curricular “Desenho de Pesquisa” e o Seminário da Dissertação utilmente assegura a
orientação dos alunos para o trabalho final;
A vinda quase anualmente de um colega especializado em Relações Industriais comparadas para assistir na
leccionação da unidade “Sistemas de Relações Industriais Comparados” e para dar conferencias e seminários;
A consultação multi-lateral nas reuniões anuais da coordenação da rede do Mestrado Europeu em Ciências do
Trabalho.

8.6.1. Strengths
The existence of a dissertation seminar integrates the students’ projects with diverse complementary contributions
and aids in focusing their work in the field of work and labor relations;
The articulation between the curricular unit “Research Design” and the Dissertation Seminar usefully ensures the
orientation of the students for their final work;
The annual presence of a foreign colleague specialized in Comparative Industrial Relations Systems to assist in
teaching and to give conferences and seminars focuses the program and widens the students’ horizons;
The multi-lateral consultation in the annual meetings of the coordinating board of the European Masters in Labor
Studies promotes collaboration and awareness of trends in the teaching field.

8.6.2. Pontos fracos
Não existe uma unidade curricular orientada para a reflexão sobre práticas profissionais no campo;
Não existem oportunidades suficientes para a realização de estágios como base do trabalho final;
Insuficientes actividades envolvendo contacto entre actores e praticantes do mundo profissional e os alunos.

8.6.2. Weaknesses
The absense of a teaching unit with the goal of reflection upon professional practice in the field;
The lack of sufficient opportunities for the realization of internships as a basis for the final course project;
Insufficient activities involving contact between actors and practitioners in the professional world and the students.

8.6.3. Oportunidades
O grau de internacionalização do curso e as disponibilidades dos docentes das outras universidades da rede do
Mestrado Europeu em Ciências do Trabalho;
Demonstrada disponibilidade de dirigentes sindicais e gestores de recursos humanos em colaborar em actividades
do curso.

8.6.3. Opportunities
The degree of internationalization of the course and the availability of teachers from other universities to
collaborate in the teaching program;
Manifestations of interest by trade union leaders and human resource managers to cooperate with the course.

8.6.4. Constrangimentos
A falta de um órgão colectiva de direcção do curso dificulta o envolvimento do corpo docente no planeamento de
actividades não-lectivas do curso;
A falta relativa de disponibilidade para colaboração na organização de actividades não-lectivas do curso devido à
sobrecarga da maioria dos membros do corpo docente;
Maiores restrições ao financiamento para a mobilidade de docentes.

8.6.4. Threats
The lack of a collegial organ for the direction of the course makes it difficult to involve other members of the
teaching staff in planning, especially the planning of non-classroom activities for the course;
The relative lack of time amongst teaching staff for collaboration in the organization of non-classroom activities for
the course due to the general work overload of the majority of the teaching staff;
Increasing limitations upon the funding for teacher mobility.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
Formação de profissionais altamente qualificados como analistas ou praticantes no campo da gestão do trabalho e
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relações laborais;
Motivação e disponibilidade do corpo docente para melhorar os resultados dos alunos;
Progressivo aumento de sucesso na completação do ciclo de estudos;
Produção de investigação interessante;.
A existência de unidades curriculares supletivas em ciências sociais no primeiro ano permite colmatar a falta de
preparação de determinados alunos para o curso;
A articulação entre a unidade curricular “Desenho de Pesquisa” e o Seminário da Dissertação reforça a orientação
dos alunos para o trabalho final;
A presença do director do curso nas actividades lectivas permite mais acompanhamento e proximidade com os
alunos;
A cultura docente do ISCTE-IUL tradicionalmente relativamente aberta, permitindo maior acessibilidade para os
alunos.

8.7.1. Strengths
Graduates are highly qualified professionals prepared for analysis and practice in the field of the management of
work and labor relations;
Significant motivation and willingness of the teaching staff to improve the results and effective learning of the
students;
The progressive increase in the success rate and course completion;
The production of valid and interesting research on the basis of students’final projects.
The existence of remedial introductory CU in social sciences in the first year to fill in gaps in the academic
backgrounds of less prepared students;
The articulation between the teaching unit of“Research Design”and the Dissertation Seminar tends to reinforce the
orientation of the students towards their final project;
The strong presence of the course’s Director throughout the teaching program allows a close accompaniment and
proximity with the students;
The teaching culture of ISCTE-IUL is traditionally fairly open,permitting students greater access to their teachers.

8.7.2. Pontos fracos
Continua a haver contingentes de alunos menos preparados para o ciclo de estudos que não conseguem acabar o
curso e que ficam apenas com o certificado de estudos pós-graduados.

8.7.2. Weaknesses
There continues to be groups of poorly prepared students enrolled in the course who are unable to complete the
Masters Degree, thereby attaining only a certificate for post-graduate studies.

8.7.3. Oportunidades
O aumento de ênfase dos resultados dos alunos na avaliação docente e do curso incentiva maior atenção aos
resultados;
Aumento de momentos de monitorização dos resultados possibilita ajustamentos atempados às práticas
pedagógicas.

8.7.3. Opportunities
The increasing emphasis of students’ performance upon the evaluation of teachers and the course itself is an
incentive for more attention upon results;
The increase in instruments for monitoring performance makes it possible to introduce timely adjustments in
teaching practices.

8.7.4. Constrangimentos
Em ordem a preencher as vagas, o número limitado de candidaturas ao curso reduz a possibilidade de uma
selecção mais exigente dos candidatos.

8.7.4. Threats
In order to fill the vacancies for admissions, the limited number of candidates for the course reduces the
possibilities for a more demanding selection of candidates.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
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Globalmente fazemos um balanço positivo dos objectivos do curso. No entanto identificámos alguns lapsos
segundários em resultado da concentração disciplinar e temática do ensino, nomeadamente no que diz respeito ao
tratamento pormenorizado da mecânica da contratação colectiva, a teoria e prática da resolução de conflitos
laborais e aspectos mais técnicos da intervenção laboral. Mais problemática são os constrangimentos
identificados para a plena realização dos objectivos do curso que são em grande medida de natureza externa ao
curso.

9.1.1. Weaknesses
On the whole our evaluation of the objectives of the course have been positive. Nevertheless we identified several
secondary gaps in the teaching program of the disciplinary and thematic course, namely with respect to the
detailed treatment of the mechanics of collective bargaining, the theory and practice of conflict resolution at work
and certain technical aspects of the applied practice of labor relations. It seems more difficult to address the
constraints that were identified regarding the achievement of all the course’s goals since they are largely external
to the course itself.

9.1.2. Proposta de melhoria
Seria possível dedicar ainda mais alguma atenção aos problemas da mecânica da contratação colectiva e da teoria
e prática da resolução de conflitos laborais na UCs de Relações de Trabalho e Sindicalismo e Sistemas de
Relações Industriais Comparados. Eventualmente, a prática de estágios com intervenção na resolução de
problemas laborais através da preparação de diagnósticos poderia ser demonstrativa do valor desta formação,
mas existem muitos obstáculos ideológicos, políticos e organizacionais nesse sentido.

9.1.2. Improvement proposal
It might be possible to dedicate even more attention to the problems of the mechanics of collective bargaining and
the theory and practice of labor conflict resolution in the relevant teaching units “Work Relations and Trade
Unions” and “Comparative Industrial Relations Systems”. It might be possible to further demonstrate the value of
this teaching program with the organization of internships involving the practice of elaborating diagnostics for
conflict resolution, although there are many ideological, political and organizational obstacles to the
implementation of this proposal.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
Próximo ano lectivo.

9.1.3. Implementation time
Next academic year.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.1.5. Indicador de implementação
Adaptação da FUCs e planos de aulas.

9.1.5. Implementation marker
Adaptation of programs and class plans.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
Na realidade os cursos neste momento estão em competição para alunos e para meios. Assim, uma mais-valia de
um curso é a sua projecção através de actividades que ultrapassem a mera docência. A capacidade de um curso
em organizar tais actividades é chave. Uma debilidade relativa na organização deste curso deriva da reduzida
mobilização do corpo docente no seu conjunto para o planeamento de actividades além das actividades lectivas.
Isto é em grande medida a responsabilidade do Director mas existe um papel importante para o contributo dos
membros do corpo docente no seu conjunto e é preciso organizar melhor o input do corpo docente.

9.2.1. Weaknesses
In reality at this point in time, courses are in competition for attracting students and obtaining resources. There, an
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advantage for a course is its projection through sponsored activities that go beyond the mere teaching program.
The capacity of a course to organize such activities is key. A relative weakness in the organization of this course
derives from the limited mobilization of the teaching staff as a whole in the planning of activities beyond the
teaching. This is in large measure the responsibility of the Director but there is an importante role for the
contribution of the teaching staff and i tis necessary to better organize their input.

9.2.2. Proposta de melhoria
Reinstitucionalizar a prática de realização de reuniões do corpo docente de balanço no início e fim de cada
semestre e ter propostas de actividades como a organização de conferências na agenda.

9.2.2. Improvement proposal
Re-establish the practice of holding review meetings of teaching staff and the beginning and end of each semester
and include proposals for activities such as the organization of conferences in the agenda.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
Ano lectivo em curso.

9.2.3. Improvement proposal
Current acadeic year.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.2.5. Indicador de implementação
Organização de conferencia sobre o estado das relações laborais.

9.2.5. Implementation marker
Organization of a conference on the situation of labor relations.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
Não existindo problemas de maior com respeito aos recursos materiais, reconhecemos a falta de consolidação de
parcerias quer para efeitos formativos (conferências curriculares, partilha com os alunos, etc.), quer para efeitos de
estágios.
Neste curso, o ensaio de intervenção organizacional pode ser uma mais-valia na formação dos alunos. Para efeitos
de formação faz falta um mais regular contacto dos alunos com representativos do mundo do trabalho.

9.3.1. Weaknesses
While there are not importante problems with regard to material resources, we recognize the weakness due to a
lack of consolidation of partnerships either for teaching goals (conferences especially) or for training goals
(internships).

9.3.2. Proposta de melhoria
Iniciar a discussão da questão de estágios para este curso: conceber como efectivar um programa de estágios.
Manter e desenvolver a experiência deste ano com a continuada orgaizaçāo dos encontros com actores do mundo
do trabalho. consolidar as relações inclusive para efeitos de viabilizar estágios nas organizações.

9.3.2. Improvement proposal
Initiate the discussion of the question of internships for this course: conceive how to put into effect a programo f
internships.
Maintain and develop the experience of this academic year with the further organization of meetings with the actors
of the world of work, consolidating relationships, including towards the end of making viable an internship
program.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
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Dois anos lectivos.

9.3.3. Implementation time
Two academic years.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.3.5. Indicador de implementação
Realização da discussão, determinação da viabilidade da proposta, celebração de acordos e protocolos.

9.3.5. Implementation marker
Holding the discussion, determination of the proposal’s viabilty and establishment of partnerships.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
Com respeito ao corpo docente, podemos identificar 3 debilidades potenciais, embora por enquanto nenhuma seja
crítica para o bom funcionamento e a qualidade do curso:
1. Alguns docentes importantes não são doutorados;
2. Potencial falta de diversidade na equipa docente encarregue das UCs da fileira de Relações Industriais;
3. Envelhecimento a médio prazo de alguns elementos do corpo docente.

9.4.1. Weaknesses
With regard to the teaching staff, there are 3 identifiable potential weaknesses, although none in fact is critical for
the good functioning and quality of the course:
1. Some important teachers do not have a Ph.D.;
2. There is a possible lack of diversity in the teaching team due to the assignment of multiple teaching
responsibilities to the course Director;
3. Potential aging in the medium term of several elements of the teaching staff.

9.4.2. Proposta de melhoria
O docente encarregue de “Políticas de Emprego” é um especialista com experiência governamental pelo Ministério
do Trabalho e foi responsável da preparação dos planos de emprego em Portugal. Assim, a sua continuidade como
docente, mesmo sem doutoramento não é uma debilidade absoluta. No entanto, será tomada uma decisão quanto
ao seu doutoramento.
Os docentes da área do Direito do Trabalho também possuem vasta experiência como especialistas, inclusive na
elaboração do “Livro branco sobre as relações laborais”. A sua falta de doutoramento neste curso não é uma
debilidade absoluta.
Para aumentar a diversidade no corpo docente existem duas possibilidades: continuar a recorrer à vinda de
professores visitantes para leccionar a UC de “Sistemas de relações industriais comparados” ou designar um
docente habilitada da área a substituir o director na UC “Desenho de Pesquisa”.
As medidas de austeridade actualmente impedem a renovação do corpo docente.

9.4.2. Improvement proposal
The teacher of “Employment Policy” is a specialist with government experience as Minister of Labor and was
responsible for Portugal’s Employment Plans. His continuity on the teaching staff, even without a Ph.D., should not
be seen as an absolute weakness. However, a decision will be taken regarding his plans for a doctorate.
The teachers in the area of Labor Law also have vast experience as specialists, including authorship of the “White
book on labor relations”. Their lack of a Ph.D. is typical for jurists and is not an absolute weakness for this course.
There are two possibilities for increasing diversity in the teaching staff: to continue to recruit visiting professors
from the network to lecture “Comparative Industrial Relations Systems” or to designate a competent teacher in
research methods in this field to substitute the Director as teacher of “Research Design”.
Austerity policy presently prevents renewal of teaching staff.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
Ao longo do planeamento do próximo ano lectivo.
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9.4.3. Implementation time
During the preparation for the next school year.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.4.5. Indicador de implementação
Decisão quanto ao doutoramento do especialista ou manutenção do estatuto de especialista; recrutamento anual
de professor visitante na área de Sistemas de Relações Industriais Comparados.

9.4.5. Implementation marker
Decision whether to insist that the specialist obtain a Ph.D. or maintain the status of specialist; anual recruitment of
a visiting professor in the área of “Comparative Industrial Relations Systems”.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
Dificuldade em atrair os melhores alunos dos cursos do ISCTE-IUL (sobretudo Sociologia) como candidatos;
A discrepância entre candidatos com preparação académica forte e com preparação académica mínima ou mesmo
fraca e a pressão para manter um mínimo de alunos para viabilizar o curso resultam na admissão de um proporção
elevada de alunos mal preparados para o ciclo de estudos.

9.5.1. Weaknesses
Difficulty in attracting the best students from among the undergraduate courses of ISCTE-IUL (especially
Sociology) as candidates;
The discrepancy between candidates with strong academic preparation and candidates with minimal or insufficient
academic preparation and the pressure to maintain viable levels of student enrollment result in the admission of a
high percentage of students who are insufficiently prepared for the second cycle.

9.5.2. Proposta de melhoria
Aumentar esforços da Direcção e todo o corpo docente para divulgar informação e atrair bons alunos do ISCTE-IUL
ao curso;
Manter o nível académico em conjunto com a continuada monitorização dos resultados dos alunos;
Encorajar alunos a aproveitar de formações complementares disponíveis no ISCTE-IUL, tais como cursos em
inglês e formação na biblioteca;
Considerar desenvolver programa de estágios de fim de curso.

9.5.2. Improvement proposal
Improve efforts of the Direction and teaching staff as a whole to inform and attract students from ISCTE-IUL;
Maintain academic standards while continuing to monitor student performance;
Encourage students to take advantage of auxiliary training available in ISCTE-IUl, such as English-language
courses and library training;
Consider development of internship programs for final work.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
Dois anos lectivos.

9.5.3. Implementation time
Two school years.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.5.5. Indicador de implementação
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Aumento de candidaturas e inscrições.

9.5.5. Implementation marker
Increase in candidates and enrollment.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
A falta de oferta de estágios limita a capacidade de profissionalização dos graduados, reduzindo assim a atracção
pela formação em relação à gestão de recursos humanos.
Deficiente visibilidade perante actores do mundo de trabalho para afirmar o valor deste campo para as finalidades
quer das organizações de trabalho quer das organizações sindicais.

9.6.1. Weaknesses
The lack of access to internships limits the professionalization of graduates and therefore the attraction of the
course in comparison with human resource management.
Lack of visibility to the world of work, to affirm the value of this field for the purposes of either of work
organizations either the union organizations.

9.6.2. Proposta de melhoria
Aproveitar a rede de contactos com dirigentes sindicais e gestores para explorar as possibilidades de estabelecer
oportunidades de estágios no campo de diagnósticos de relações laborais, conflitos e organização.
Aumentar a visibilidade das actividades e dos produtos do curso.

9.6.2. Improvement proposal
Take advantage of the network of contacts amongst trade union leaders and managers to explore the possibilities
of establishing opportunities for internships in areas of diagnostics of labor relations, conflict resolution and
organization.
Increase the visibility of the course’s activities and products.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Ano lectivo em curso.

9.6.3. Implementation time
Current school year.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.6.5. Indicador de implementação
Realização de contactos com actores relevantes para oferecer estágios; aumento de envolvimento de actores
relevantes em actividades do curso.

9.6.5. Implementation marker
Contacts and negotiations with relevant organizational actors with the aim of offering internships; increase in the
involvement of relevant actors in activities of the course.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
Apesar da melhoria notável nos últimos dois anos lectivos, a taxa de sucesso no curso poderia ser aumentada.

9.7.1. Weaknesses
In spite of visible progress in the last two academic years, the rate of completion of the course could be increased.
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9.7.2. Proposta de melhoria
Deve-se continuar os esforços encetados ao nível da monitorização dos resultados e da orientação dos alunos,
acrescentando as reuniões de monitorização com o Director.

9.7.2. Improvement proposal
The existing efforts to monitor the performance of students and provide them with guidance should be continued,
including individual review meetings with the course Director.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
Ano lectivo em curso.

9.7.3. Implementation time
Current school year.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High,

9.7.5. Indicador de implementação
Contiuação do aumento da taxa de completação do curso.

9.7.5. Implementation marker
Continuation of the increase in the completion rate of the course.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

10.1.2.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Trabalho e Relações Laborais

10.2.1. Study programme:
Labour Sciences and Industrial Relations

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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