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Objetivos da unidade curricular e competências a adquirir  
1. Compreensão da dinâmica do conflito nas organizações e sua avaliação contextual.  
2. Compreensão da relação entre conflito e mudança.  
3. Aquisição de noções teóricas (modelos) sobre o conflito e respetiva resolução.  
4. Compreensão do significado e da dinâmica da negociação como forma de resolução de 
conflitos organizacionais.  
5. Compreensão do significado e da dinâmica da mediação como forma de resolução de 
conflitos organizacionais.  
6. Compreensão do papel da liderança na gestão dos conflitos.  
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed  
1. Understanding the dynamics of conflict in organizations and their contextual assessment.  
2. Understanding the relationship between conflict and change.  
3. Acquisition of theoretical notions (models) about the conflict and its resolution.  
4. Understanding the significance and dynamics of negotiation as a way of resolving 
organizational conflicts.  
5. Understanding the significance and dynamics of mediation as a way of resolving 
organizational conflicts.  
6. Understanding the role of leadership in conflict management.  
 
Conteúdos programáticos  
1. O conflito nas organizações  
1.1. O conflito (lógica de soma nula ou soma positiva)  
1.2. O modelo de conflito (antecedentes, perceção, intenção, ação e avaliação)  
1.3. Relação entre conflito e mudança  
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1.4. Conflito, cultura e contexto (fusões e aquisições, internacionalização)  
2. Negociação como forma de resolução do conflito  
2.1. Estratégias e táticas de negociação  
2.2. O modelo sistémico do processo negocial (condicionantes, processo e resultados)  
2.3. Negociação e comunicação virtual  
3. Mediação como forma de resolução do conflito  
3.1. O papel do mediador  
3.2. Dinâmica e processo de mediação  
4. Liderança  
4.1. O papel do líder na resolução de conflitos  
4.2. O poder nas organizações  

 
Syllabus  
1. The conflict in organizations  
1.1. Conflict (the logic of zero sum or positive sum)  
1.2. The conflict model (background, perception, intention, action and evaluation)  
1.3. Relationship between conflict and change  
1.4. Conflict, culture and context (mergers and acquisitions, globalization)  
2. Negotiation as a means of resolving the conflict  
2.1. Strategies and tactics of negotiation  
2.2. The systemic model of the negotiation process (conditions, procedure and results.)  
2.3. Negotiation and virtual communication  
3. Mediation as a means of conflict resolution  
3.1. The role of the mediator  
3.2. Dynamics and the mediation process  
4. Leadership  
4.1. The leader's role in conflict resolution  
4.2. Power in organizations  

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 
curricular  
A unidade curricular é composta por três grandes temáticas interligadas, a questão do conflito, 
da sua resolução, nomeadamente através de processos negociais, em que a mediação pode 
constituir uma solução possível, e a liderança, tanto como locus do poder organizacional e, 
por conseguinte potencial fonte de conflitos, como enquanto agente gestor e mediador dos 
mesmos. Estas temáticas, que constam dos conteúdos programáticos, vão ao encontro dos 
OBJETIVOS da unidade curricular na medida em que permitem a compreensão das 
dinâmicas subjacentes ao desencadear de conflitos e à sua resolução e ainda capacitam os 
alunos, através da compreensão dos modelos, a diagnosticar corretamente situações 
propícias ao conflito ou em que este já está desencadeado, e geri-las adequadamente.  
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  
The curricular unit consists of three interwined main themes, the question of conflict and its 
resolution, including through the negotiation process, in which mediation may be seen as a 
possible solution, and leadership, both as the locus of organizational power and therefore 
potential source of conflicts, and as its manager and mediator agent. These themes, which 



appear in the syllabus, meet the objectives of the course in that it allows the understanding of 
the dynamics underlying the outbreak of conflict and its resolution, and also enable students, 
through the understanding of the models, to correctly analyze potential conflict situations or 
situations in which conflict is already triggered, and manage them accordingly.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)  
Aplica-se um método expositivo e analítico. Após uma exposição simples, com base em 
apresentações, discutem-se os temas apresentados e colocam-se problemas para suscitar a 
discussão coletiva, o confronto de pontos de vista, o diagnóstico e possíveis vias de resolução 
de problemas de conflito com recurso à negociação. Por outro lado, orientam-se os alunos no 
processo de elaboração das suas próprias apresentações de temas e trabalhos, seja 
presencialmente, seja recorrendo à comunicação eletrónica.  
A avaliação contínua consiste em dois momentos de avaliação, um coletivo e um individual. 
Um role play, em que os alunos simulam uma situação de conflito e negociação tendo como 
cenário um contexto laboral (20%) e um trabalho escrito individual, em que o aluno expõe e 
desenvolve um tema, em que obrigatoriamente deve constar a análise de um caso concreto à 
luz dos conceitos e modelos explanados em aula (60%). A avaliação final consta de um 
exame escrito individual (100%).  

 
Teaching methodologies (including evaluation)  
We applie both a lecture and an analytical or problem solving method. After the presentation of 
concepts and theorectical models, based on power point, we analyse the issues and problems 
presented in order to raise collective discussion, the confrontation of views, as well as 
diagnosis and possible ways of solving conflicts trough negociation. Students are guidded 
during the preparation of their own presentations about the various thematics chosen, whether 
personnaly, either using the electronic media.  
Continuous assessment consists of two stages of evaluation, a collective and an individual 
one. A role play, in which students simulate a situation of conflict and negotiation in a 
workplace background (20%) and an individual written work, in which the student presents and 
develops a theme, which necessarily include the analysis of a real case making use of 
concepts and models explained in class (60 %). The final assessment consists of a single 
written examination (100%).  

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade 
curricular  
A metodologia utilizada vai ao encontro dos OBJETIVOS da unidade curricular na medida em 
que visa preparar os alunos tanto do ponto de vista teórico (apresentação de conceitos e 
modelos), como prático (diagnóstico e resolução de problemas, role play), para uma cabal 
compreensão, quer dos contextos que potenciam o desencadear de conflitos, nomeadamente 
os contextos de mudança, ou de confronto de culturas, quer o desenrolar do conflito em si, e 
as vias para a sua resolução, nomeadamente a negocial, quer ainda do papel da liderança na 
gestão de situações de conflito em meio organizacional.  
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives  



The methodology used meets the objectives of the course as it seeks to prepare students both 
from the theoretical (presentation of concepts and models) and the practical point of view 
(diagnostic and problem solving, role play) for a thorough understanding of the potential 
conflict triggering contexts such as changing contexts, or intercultural contexts; the dynamic 
course of conflict itself, and some of the best ways to address it, including negotiation, and also 
the role of leadership in the management of conflict situations in organizational environments.  
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