FUC Desenvolvimento Organizacional e Inovação
1. Caracterização da Unidade Curricular.
1.1. Designação da unidade curricular
Desenvolvimento Organizacional e Inovação
1.1. Curricular unit designation
Organizacional and Innovation Development
1.2. Sigla da área científica em que se insere
G - Gestão
1.2. Acronym of the scientific area in which it is inserted
G – Management
1.3. Duração
Semestral
1.3. Duration
Semiannual
1.4. Horas de trabalho
125
1.5. Horas de contacto
22,5
1.6. ECTS
5
1.7. Observações
Opcional (opção 1)
2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular.
Célia dos Prazeres Ribeiro: 22,5 horas

3.Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular.

4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes).
Esta unidade curricular tem como objetivo geral a análise e o diagnóstico organizacional, numa perspetiva de mudança e
inovação, para posterior planificação de intervenção.
Especificamente, os mestrandos deverão ser capazes de:
1. Entender os fatores que determinam/influenciam o desenvolvimento humano nas organizações;
2. Refletir e debater sobre os processos de comunicação, motivação, liderança e aprendizagem, numa perspetiva de
mudança e inovação organizacional;
3. Adquirir conhecimentos e saber intervir a nível do empowerment, da aprendizagem organizacional/gestão do
conhecimento, mudança e inovação nas organizações.
4. Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students).
This curricular unit has as its general objective the analysis and organizational diagnosis, from a perspective of change and
innovation, for subsequent intervention planning.
Specifically, the students should be able to:
1. Understand the factors that determine / influence human development in organizations;
2. Reflect on and discuss the processes of communication, motivation, leadership and learning from the perspective of
organizational change and innovation;
3. Acquire knowledge and know intervene in the following areas: empowerment, organizational learning / knowledge
management, change and innovation in organizations.
5. Conteúdos programáticos.
1. Definição do conceito de desenvolvimento organizacional e conceção de organização como sistema aberto e suas
implicações.
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2. O processo de inovação organizacional: conceito, etapas e tipos de inovação.
3. A dinâmica das pessoas e das organizações: os processos de comunicação, motivação e liderança como incentivos à
mudança e à inovação nas/das organizações.
4. Empowerment e inovação.
5. Aprendizagem organizacional/gestão do conhecimento como facilitadores do processo de inovação.
5. Syllabus
1. Definition of organizational development and design of organization as an open system and its implications.
2. The process of organizational innovation: concept, stages and types of innovation.
3. The dynamics of people and organizations: the processes of communication, motivation and leadership as incentives for
change and innovation in organizations.
4. Empowerment and innovation.
5. Organizational learning/knowledge management as facilitators of the innovation process.

6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os tópicos que constituem o programa foram selecionados de modo a proporcionarem um sólido e aprofundado
conhecimento sobre os processos de desenvolvimento pessoal e organizacional e inovação, e fatores de influência (pontos
1, 2 e 3). Conhecimentos e processos de intervenção a nível do empowerment, da aprendizagem organizacional e inovação
(pontos 4 e 5).
O trabalho de projeto permite exemplificar e concretizar os cinco pontos do programa.
6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives
The topics that constitute the program were selected to provide a solid and fundamental knowledge about the process of
personal and organizational development, and innovation, and influencing factors (sections 1, 2 and 3). Knowledge and
intervention processes in the areas: empowerment, organizational learning, and innovation (sections 4,5).
The project work illustrates and concretizes the five sections of the program.
7. Metodologias de ensino (avaliação incluída).
As aulas serão de cariz teórico/prático, que comportarão:
1. Exposição teórica por parte do docente.
2. Autoavaliação e reflexão sobre os resultados obtidos no sentido de desenvolvimento pessoal e profissional com
instrumentos adaptados.
3. Trabalho/s em grupo por parte dos mestrandos que consistirão em:
- Análise de textos;
- Trabalho/s de projeto (diagnóstico e elaboração de um plano de intervenção).
A avaliação terá três componentes:
1. Participação e assiduidade: 10%
2. Trabalho/s de grupo: 40%
3. Prova escrita: 50%
7. Teaching methodologies (including evaluation)
The syllabus of the curricular unit will be presented through:
1. Theoretical exposition by teacher.
2. Self-evaluation and reflection for personal and professional development.
3. Group work by students that consist:
- Analysis of texts;
- Project work/s (diagnosis and preparation of an intervention plan).
The evaluation will have three components:
1. Participation and attendance: 10%
2. Group work: 40%
3. Written test: 50%

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Consideramos a metodologia expositiva adequada para o conhecimento e/ou aprofundamento teórico das temáticas do
programa. A análise de textos, os casos práticos e os exercícios de auto conhecimento, avaliações e reflexão proporcionam a
compreensão das mesmas e a aquisição de competências e ferramentas no âmbito das temáticas abordadas.
8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives
We consider the expository methodology for the theoretical knowledge and a proper understanding of the program topics.
The analysis of texts, case studies, exercises of self-knowledge, evaluation and reflection, enable the acquisition of
knowledge and skills on themes addressed.
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