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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 6 ECTS 

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

 
 

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)              

Licenciatura em Psicologia /2º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Maria Leonor Maciel dos Santos Almeida 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Pretende-se que os alunos conheçam as principais perspetivas e áreas de conhecimento 

em Psicologia Organizacional, desenvolvendo os conhecimentos científicos bem como 

ampliar as condições de desempenho dos profissionais que intervêm nas organizações, 

compreendendo o que lhes é solicitado e intervindo na mudança 

 

The objective is for students to understand the core perspectives and fields of Organizational 

Psychology, developing scientific knowledge and, in practice, seeks to expand the scope of 

professional performance in intervening in organization, understanding what is required of 

them and intervening in change. 
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6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Psicologia Organizacional: fundamentos teóricos, metodologias e domínios de 

investigação; campos de aplicação.  

2. Estrutura e funcionamento das organizações: estrutura e configurações 

organizacionais; relação organização-envolvente; estratégia organizacional; 

evolução do pensamento organizacional. 

3. Comportamento organizacional: processos individuais; processos grupais.  

4. Inovação e mudança organizacional: clima e cultura organizacional; teorias de 

processo sobre a mudança; dinâmicas psicológicas nos processos de inovação e 

mudança; difusão e adoção da inovação. 

 

1. Organizational Psychology: fundaments of theory, methodology and fields of research; 

fields of application.  

2. Organizational structure and functioning and organizational configurations; the 

Organizational-Environment relationship; organizational strategy; the evolution in 

organizational thinking.  

3. Organizational behaviour: individual processes, group processes.  

4. Innovation and organizational change: organizational climate and culture; processes 

theories on change; variance theories on change; psychological dynamics in innovation 

and change processes; diffusion and adoption of innovation. 

 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

A unidade curricular divide-se em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas 

estudam-se os fundamentos teóricos, metodologias e domínios de investigação; campos 

de aplicação da Psicologia Organizacional. A estrutura e funcionamento das organizações, 

alguns aspetos do Comportamento Organizacional: processos individuais; processos 

grupais bem como a Inovação e Mudança organizacional. 

Nas aulas práticas abordam-se, numa perspetiva empírica, aspetos focados nas aulas 

teóricas. Parte das aulas práticas são dedicadas à orientação de um projeto de 

investigação no âmbito de psicologia organizacional que inclui a preparação do material, o 

planeamento e execução de recolha de dados, a organização e análise dos resultados e a 

elaboração de um artigo científico juntamente com um poster. 

Considerando a natureza teórico-prática da unidade, os métodos de ensino compreendem 

o expositivo e o interrogativo, por um lado e, por outro, os métodos ativos, como estudos 
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de caso e a apresentação de artigos científicos e trabalho de investigação. 

Acompanhamento tutorial dos trabalhos. 

A avaliação desta unidade curricular implica a realização de um trabalho em grupo de 

investigação com apresentação escrita e oral (30%), uma avaliação intermédia (10%) de 

uma prova escrita final (60%). A prova complementar (a realizar por alunos com 8 ou 9 

valores na avaliação final) tem uma ponderação de 50%. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The curricular unit is divided into theoretical and practical classes. In theoretical classes we 

study the theoretical foundations, methodologies and research areas, application fields of 

Organizational Psychology. The structure and functioning of organizations, some aspects of 

organizational behavior: individual processes; group processes and innovation and 

organizational change. 

In practical classes are addressed, on an empirical perspective, aspects focused on theoretical 

classes. Some of the practical classes dedicated to the guidance of a research project on 

organizational psychology framework which includes the preparation of material, planning and 

data collection execution, organization and analysis of the results and preparation of a scientific 

paper together with a Poster 

Considering the theoretical and practical nature of the unit, teaching methods comprise 

expository and interrogative, on the one hand and on the other, the active methods such as case 

studies and the presentation of scientific papers and research work. Monitoring tutorial work.  

The assessment of this course requires the completion of a working research group with  

Written and oral presentation (30%), a mid-term assessment(10%) and a final written exam 

(60%). A complementary test (to be conducted by students with 8 or 9 points in the final 

evaluation) has a weighting of 50%. 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   
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1154-1184. 
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