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Curso  GRH Ano letivo 2014/2015 

Unidade Curricular Responsabilidade Social e Voluntariado ECTS  3 

Regime Opcional 

Ano 1 Semestre 2 Horas de trabalho globais 

Docente   Total 84 Contacto 45 

Coordenador da área   

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade pretende: 

(1) promover uma cultura de filantropia na comunidade estudantil;  

(2) desenvolver o espírito cívico e de ética; 

(3) desenvolver o espírito crítico. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Enquadramento geral:  

1.1  Importância do voluntariado para a promoção do bem-estar socia 

1.2  Definição e caracterização do Voluntariado  

1.3  Motivação, aptidões e capacidades dos voluntários  

1.4 Deveres e direitos do voluntário 

1.5  O que é uma cultura filantropa. 

2. A ética do voluntário: Legislação e normas sobre voluntariado O que é o espírito 

cívico 

3. Como se desenvolve o espírito crítico:  as bases para questionar de uma forma 

construtiva 

4. O desenvolvimento pessoal, profissional e social dos indivíduos  

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, já 

que a concretização dos objetivos (1), (2) e (3) implica a completude dos conteúdos 

programáticos.  

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Porter, M. E.; Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review.  

Sá Leal, et al. (2011). Responsabilidade Social em Portugal. Bnomics 

 

Recomendados: 

Sitio do voluntariado das Nações Unidas. http://www.unv.org/  

Livro Verde da Comissão das Comunidades Europeias, Promover um quadro europeu para 

a Responsabilidade Social das empresas, 2001 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino utilizadas: lição expositiva, exercícios em sala de aula, 

discussões em sala de aula, discussões de casos (em pequenos grupos). 

Dada a natureza da Unidade Curricular, o processo de avaliação centra-se na realização de 

trabalhos práticos individuais e de grupo. 

 

Regras de avaliação 

Avaliação contínua: 

a) Exercícios propostos em aula - 30% da nota final; 

b) Trabalho individual (Elaboração de relatório relativo a ação de voluntariado) - 70 % da 

nota final. 

A classificação Final igual ou superior a 10 (dez) valores confere aprovação à disciplina. 
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Para os alunos que não tenham tido aproveitamento ou não tenham optado por este 

processo de avaliação, será realizado um exame. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

O conjunto de métodos de ensino referidos em (5) visam promover a capacidade do aluno 

se comprometer com o Bem Comum, e estão orientados para a concretização dos objetivos 

de aprendizagem já referidos. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

A avaliação contínua está indexada a assiduidade mínima obrigatória de 2/3 das aulas 

lecionadas, à exceção dos alunos trabalhadores estudantes que, no entanto, terão que 

respeitar um prazo de entrega do trabalho previamente definido. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

9. OUTROS 

Data: 

 

Assinaturas dos docentes,  

responsável/coordenador/regente da UC ou área/grupo disciplinar 

 


