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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhcer diferentes tipos de organizações sociais e o seu enquadramento concetual
2. Analisar as organizações, considerando a sua idade e dimensão
3. Conhecer os pressupostos e fundamentos dos modelos organizacionais
4. Situar os diferentes modelos organizacionais nos seus contextos e dinâmicas sociais específicas
5. Relacionar processos de administração e modelos organizacionais, designadamente em termos de mudança e melhoria qualitativa
6. Elaborar categorias e indicadores para um dispositivo de análise da constituição e funcionamento organizacional

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
- Enquadramento conceptual das organizações - A idade e dimensão das organizações - Estruturas e fases do desenvolvimento estrutural - Indivíduos e
organizações: comprometimento e envolvimento das pessoas nas organizações - Grupos e organizações - Teorias organizacionais - A dinâmica das organizações Análise e diagnóstico organizacional - Responsabilidade social corporativa

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Enquadramento conceptual das organizações
- Conceito de organização
- Tipos de organização social
2. A idade e dimensão das organizações
- Estruturas e fases do desenvolvimento estrutural
- Elementos principais - diversidade de configurações
3. Indivíduos e organizações - Comprometimento e envolvimento das pessoas nas organizações
4. Grupos e organizações
- Definição e tipos de grupos
- Os grupos nas organizações.
5. Teorias organizacionais .
- Abordagens clássicas
- Abordagem das relações humanas
- Abordagem sistémico-sociotécnica
- Abordagens contingenciais
- Abordagem política das organizações
- Abordagem ecológica
- Abordagens macro-sociais e críticas das organizações
6. Análise e diagnóstico organizacional
- Modelos de diagnóstico organizacional
- Métodos de diagnóstico: entrevistas; questionários e observação. Documentos e gravações.
7. Responsabilidade social corporativa
- Questões e dilemas éticos
- A necessidade organizacional de receber mas também de dar e influenciar o contexto envolvente

Bibliografia recomendada
1. Bilhim, J. (1996). Teoria Organizacional. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
2. Cunha, M. P. , Rego, A. , Neves, P. , Cabral-Cardoso, C. , & Campos e Cunha, R. (2014). Manual de Comportamento Organizacional e Gestão (7ª ed. ). RH
Editora.
3. Ferreira, J. M. C. , Neves, J. & Caetano, A. (Coord. ) (2001). Manual de Psicossociologia das Organizações. Editora McGraw-Hill de Portugal.
4. Mintzberg, H. (2004). Estrutura e Dinâmica das Organizações. Dom Quixote.
5. Teixeira, S. (1998). Gestão das Organizações. McGraw-Hill de Portugal.

Métodos de ensino e de aprendizagem
- Discussão e debate - Dinâmica de grupos - Estudo de caso

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 60% (Realização de prova escrita individual, relativa aos conteúdos leccionados.)
- Apresentações - 15% (Apresentação oral do trabalho de análise do um ambiente organizacional.)
- Trabalhos Práticos - 25% (Trabalho escrito sobre a análise do um ambiente organizacional.)
2. Avaliação de recurso e especial - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame escrito sobre os conteúdos e objectivos do programa, ponderado a 100%.)
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Português
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