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Curso  GRH Ano letivo 2020-2021 

Unidade Curricular Responsabilidade Social e Voluntariado ECTS 3 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 2 sem. Horas de trabalho globais 

Docente (s) Mestre Maria do Rosário Dias Camelo  Total 84 Contacto 45 

Coordenador área  

disciplinar  

Professora Doutora Maria Manuela Natário 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o aluno seja capaz de compreender a relação entre princípios éticos e 
o conceito de Responsabilidade Social individual e organizacional e o escopo das 
práticas de RSV; poder compreender melhor o contexto social, económico e ambiental 
sobre a responsabilidade social das organizações a nível internacional e nacional;  
também conhecer a noção e caracterização do Voluntariado em todas as suas 
dimensões;  promover uma cultura de filantropia na comunidade estudantil. 

   

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I-NOÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
- Definição de Responsabilidade Social (RS)  
-Tipos de RS, Áreas de intervenção e Princípios de RS  
-RS e filantropia 
- Conceitos de ética, cidadania e alteridade  
- Referências normativas de RS 
 
 II- VOLUNTARIADO  
- Importância do Voluntariado  
-Noção e caracterização  
-Motivações, habilidades e capacidades dos voluntários 
- Direitos e deveres dos voluntários  
-Referências normativas 

 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta unidade curricular, por meio dos conteúdos  programáticos a serem desenvolvidos e 
ampliados no decorrer das aulas, visa a formação integral do aluno na área da 
Responsabilidade Social e do Voluntariado. Nesse sentido, os conteúdos apresentados 
visam a formação dos alunos, sensibilizando-os para a importância  desses temas. 
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4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

-TELES, Helena, Serviço Social nas Empresas-Práticas de Responsabilidade Social, Almedina, 
2020 
 
 

  
5. METODOLOGIAS DE ENSINO E REGRAS DE AVALIAÇÃO 

Metodologias e Técnicas de ensino: 
 
-Método expositivo 
-Método interrogativo 
-Estudo de casos com base em decisões judiciais 
-Resolução de problemas 
-Debate 
-Pesquisa Individual 
 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada na unidade curricular em 
questão consiste principalmente em lições teórico-práticas, apesar de favorecer estas 
últimas. As técnicas pedagógicas utilizadas resultam na aplicação imediata da teoria à 
prática por meio da análise, discussão e resolução de situações reais, com apelo à 
participação individual e coletiva dos alunos presentes em sala de aula. 
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A Coordenadora da área disciplinar                                    A Docente 


