
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: UFCD 6233 – Comunicação e Comportamento Organizacional 
 
Público-Alvo 

 
Todos os que exerçam funções na gestão dos recursos humanos ou que pretendam obter e reforçar 
conhecimento e competências nesta área. 
  
 
OBJETIVOS  

 Desenvolver as competências pessoais no contexto relacional, com recurso ao desenvolvimento da 
assertividade e da inteligência emocional.  

 Identificar a importância da motivação no desempenho profissional.  

 Aplicar as competências pessoais mais eficazes para a prevenção e resolução de conflitos interpessoais.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

  Comunicação  

o Auto-diagnóstico das atitudes comunicacionais e os seus efeitos no comportamento do outro  

o A assertividade na comunicação eficaz  

o A importância do feedback na comunicação e na motivação  

o Desenvolver as competências sociais e pessoais através da inteligência emocional  

 Motivação  

o A motivação: o conhecimento dos objetivos e dos resultados; o reforço e o desafio  

o Principais teorias sobre a motivação  

 Gestão de conflitos  

o Os conflitos nas organizações: causas, manifestações e contextos  

o Os processos de negociação  

o A auto-consciência e o auto-controlo como domínios da inteligência emocional  

   

  

  

 

 
 
 
 
 



   

 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 25  Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  6 a 15 de novembro de 2017 
Horário:  
  
Dias 6 a 9 – das 18h às 21h30 
 
Dias 13 e 14 – das 18h às 21h30 
 
Dia 15 – das 18h às 22h 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Joana Esteves 

Mestrado Integrado em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho 

Formadora Certificada 

Inscrição 

 
€ 117,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 260,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 15 
Data limite de inscrição: 31 de outubro de 2017 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 


