
FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

 

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ORGANIZAÇÃO E MUDANÇA 6 ECTS 

ORGANIZATION AND CHANGE 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado em Ciências da Comunicação / 2.º Semestre / 2021-2022 

Master in Communication Studies / 2nd Semester / 2021-2022 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

José Manuel Menano Seruya 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Objectivos:  

▪ Reforçar a compreensão da realidade humana nas organizações 

▪ Desenvolver uma perspectiva conceptual e empírica da mudança organizacional 

▪ Promover um discernimento sólido sobre a liderança e a concretização dos 

processos de mudança organizacional 

▪ Enriquecer os projectos profissionais dos alunos, fortalecendo a sua consciência 

organizacional  

 

Objectives:  

▪ To strengthen the understanding of the human reality of organizations 
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▪ To develop an integrated perspective of organizational change, both conceptual and 

empirical 

▪ To promote a solid thinking on leadership and the implementation of organizational 

change 

▪ To enrich the professional projects of the students by enhancing their organizational 

conscience  

  

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Identidade e cultura de uma organização: especificidade de contextos e realidades 

humanas. 

2. A mudança de si próprio, chave para entender a mudança da organização.  

3. Liderar a mudança: confiança, inspiração e orientação de pessoas.  

4. Construção do relacionamento com os stakeholders da mudança.  

 

1. Identity and culture: contexts and human realities. 

2. One’s own change, the key to understand the organization change.  

3. Leading change: trust, inspiring and providing orientation to people.  

4. The building of relationship with the stakeholders of change. 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino:  

▪ Aulas teórico-práticas, com recurso sistemático a exemplos e a casos reais e à 

participação activa dos alunos 

▪ Avaliação através de propostas variadas de reflexão e de “produção de conteúdos”: 

peça pedagógica fundamental do processo de aprendizagem 

Avaliação: Trabalho em grupo = 20%; Três trabalhos individuais = 80%. 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: 

Sharing of both theoretical and empirical perspectives, to allow for a consistent conceptual 

framework; group oral presentations in class; three essays act as a core pedagogical tool in the  

learning process 

Assessment: Group work = 20%; Three individual essays = 80% 
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Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.    

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Colectânea de textos e de outras referências (exs. artigos de revistas, TEDtalks, 

sites) disponibilizada aos alunos no sítio da disciplina 

▪ Black, J. Stewart (2014), It starts with one – changing individuals changes 

organizations, 3rd edition, Pearson. 

▪ Bremer, Marcella (2012), Organizational culture change, Kikker Groep. 

▪ Finuras, Paulo (2013), O dilema da confiança – teorias, estudos e interpretações, 

Edições Sílabo. 

▪ Heffernan, Margaret (2015), Beyond measure – The big impact of small changes, TED 

Books 

▪ Kotter, John P. (2012), Leading change, Harvard Business Review Press. 

▪ The Art of Service (2021), Organizational Change Management Communication – A 

complete Guide – 2021 Edition 

▪ Vários (2011), On change – HBR’s 10 must reads, HBS Publishing. 

▪ Vários (2020), On organizational resilience - HBR’s 10 must reads, HBS Publishing. 

 


