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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

COMUNICAÇÃO INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES 

ORGANIZATIONAL INTERNAL COMMUNICATION 

 

6 ECTS 

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 (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

Mestrado em Ciências da Comunicação / 2.º Semestre / 2022-2023 

Master in Communication Studies / 2st Semester / 2022-2023   

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Nuno Manuel Coelho de Goulart Brandão (em Português) 

João Simão (em Inglês)      

 

      

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT   
  

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT     

 

Pretende-se com esta unidade curricular:  

▪ Problematizar para o estudo da comunicação organizacional, seus fundamentos 

comportamentais, objetivos estratégicos e operacionais no âmbito da 

comunicação interna;  

▪ Refletir sobre o papel, funcionamento, estilo e lugar da comunicação interna, 

seus instrumentos principais e qual o papel que as novas tecnologias podem 

proporcionar como novo instrumento ao dispor da comunicação nas 

organizações;  

▪ Proporcionar e consolidar uma maior consistência aos princípios orientadores de 

um Gabinete de Comunicação e Relações Públicas e seu relacionamento estreito 
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com a Administração de cada Organização para promover e estabelecer um rigoroso 

programa de desenvolvimento social e de Cultura Empresarial. 

 

The aims of the curricular unit are:  

▪ To discuss the study of organizational communication, their behavioural 

fundaments, strategic and operational objectives of internal communication;  

▪ To reflect on the role, function, style and place of internal communication, its main 

instruments and the role of new technologies as a new instrument at the disposal of 

communication in organizations;  

▪ To provide greater consistency and consolidate the guiding principles of a Public 

Relations & Communications Office and to its close relationship with the Directors of 

each organization to promote and establish a rigorous program of social 

development and Corporate Culture. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

Os conteúdos programáticos da unidade curricular são: 

▪ Comportamento, desenvolvimento social e cultura organizacional; 

▪ A Comunicação Interna: uma estratégia de Gestão; 

▪ Formalidade, dimensões e momentos da comunicação interna; 

▪ Instrumentos e conteúdos de comunicação interna; 

▪ A comunicação interna em rede como potenciadora da gestão do conhecimento 

nas organizações; 

▪ A Intranet: a comunicação interna em rede; 

▪ Casos de Estudo sobre a Intranet nas organizações. 

 

Syllabus of the curricular unit:  

▪ Behaviour, social development and organizational culture;  

▪ Internal Communication: a management strategy;  

▪ Formality, dimensions and moments of internal communication;  

▪ Instruments and content of internal communication;  

▪ Internal communication network as a provider of knowledge management in 

organizations;  

▪ The Intranet: internal network communication;  
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▪ Case Studies on the Intranet in organizations. 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION) 

 

A natureza desta unidade curricular é de base teórica, logo, a sua metodologia pedagógica 

assentará em classes magistrais sobre os seus conteúdos programáticos, bem como em 

leituras. Por outro lado, irão estabelecer-se práticas de aplicação de conhecimentos 

através da realização de um trabalho individual sobre os conteúdos da unidade curricular. 

Neste sentido, a metodologia de avaliação da unidade curricular irá revestir-se na 

realização de um trabalho teórico / paper de cariz científico, individual (que representa 

90% da avaliação) que obrigará aos discentes o devido relacionamento dos conteúdos 

apreendidos no seu nível teórico de autores com uma reflexão individual que sustentará 

os ensinamentos adquiridos na unidade curricular. Bem como, na participação e 

assiduidade às aulas (que representa os restantes 10% da avaliação da unidade curricular). 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The nature of this curricular unit is theoretical basis, therefore, the teaching methodology will 

consist of master classes and selected readings. On the other hand, the practical application of 

knowledge will take place in an individual project. Therefore, the evaluation methodology of the 

course will consist on the production of a theoretical work / paper (that represents 90% of the 

evaluation) that will require students to the theoretical contents of the course with their own 

reflection on the topics addressed in the course. Such as, on the participation and assiduity of 

the classes (that represents the remaining 10% of the evaluation of this curricular unit).  

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   
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Nº 33. Lisboa, pp. 91-102. 
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