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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender a dimensão estratégica e os desafios da atual Gestão de Recursos Humanos (GRH);
2. Identificar e aplicar os objetivos e técnicas da GRH no contexto empresarial atual;
3. Compreender e aplicar os principais instrumentos da gestão de pessoas em contextos internacionais;
4. Gerir pessoas tendo em vista o melhor desempenho das organizações e a realização pessoal dos seus colaboradores.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
1. Gestão estratégica de recursos humanos (RH); 2. A operacionalização da função de gestor de RH; 3. Métodos e técnicas de GRH; 4. Gestão internacional de RH.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Gestão estratégica de recursos humanos
- O contexto de mudança acelerada e o sucesso empresarial;
- O que é a GRH?
- A gestão estratégica organizacional e a GRH;
- O plano estratégico de RH.
2. A operacionalização da função de gestor de RH
- Objetivos das diferentes tarefas inerentes à função de gestor de RH;
- Tarefas e conteúdos da GRH.
3. Métodos e técnicas de GRH
- Planeamento de RH;
- Da análise de funções à gestão de competências;
- Recrutamento;
- Seleção;
- Subcontratação e trabalho temporário;
- Acolhimento, socialização, retenção e despedimento.
- Formação e desenvolvimento;
- Gestão e avaliação de desempenho;
- Sistemas de recompensa e motivação.
4. Gestão internacional de RH
- O contexto atual e o desenvolvimento da gestão internacional de RH;
- A expatriação e a repatriação;
- As funções da GRH internacional.

Bibliografia recomendada
1. Armstrong, M. (2014). A handbook of human resources management practice. (13th Ed). Kogan Page Publishers. ISBN: 978-0749469641.
2. Camara, P., Guerra, P., & Rodrigues, J. (2013). Humanator XXI - recursos humanos e sucesso epresarial. (6ª Ed.). Lisboa: Dom Quixote. ISBN: 9789722053372.
3. Cunha, M. P. & Rego, A. (2009). Manual de gestão transcultural de recursos humanos. Lisboa: RH Editora. ISBN: 9789728871246.
4. Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., Cardoso, C. C., Marques, C. A., & Gomes, J. (2015). Manual de gestão de pessoas e do capital humano. (3ª Ed). Lisboa:
Edições Sílabo. ISBN: 9789726188131.
5. Dessler, G. (2015). Human resource management. (14th Ed.). Prentice Hall. ISBN: 9780133545173.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Ensino presencial: cada aula tem componentes teóricos e práticos, empregando-se métodos de descoberta, apresentação de problemas, diálogo, trabalho
autónomo, métodos expositivos mistos e de estudos de caso, entre outros. Ensino não presencial: inclui a resolução de tarefas orientadas, leitura de textos e
pesquisa e realização de trabalhos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Exame Final Escrito - 50% (Prova individual escrita, realizada na EAF, com nota mínima de 7 valores, avalia todos os conteúdos.)
- Discussão de Trabalhos - 50% (Realização e apresentação de tarefas e de temas de desenvolvimento.)
2. Avaliação por Exame Final - (Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 100% (Alternativa dirigida, a título opcional, ao aluno com estatuto de estudante-trabalhador.)
3. Avaliação por Exame Final - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
4. Alunos em Mobilidade (incoming) - (Ordinário) (Final, Recurso)
- Exame Final Escrito - 50% (Prova individual escrita, com nota mínima de 7 valores, que avalia todos os conteúdos.)
- Projetos - 50% (Inclui a pesquisa, preparação e apresentação de um trabalho sobre um tema dos conteúdos da unidade.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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