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País:

HUNGRIA

Instituição:

TREBAG ltd

Qualificação:

Promotores e Dinamizadores de inovação no âmbito de grupos
de trabalho em PMEs Metalúrgicas

Nível EQF:

5

Resultado de Aprendizagem:

CLAREZA DE COMUNICAÇÃO

Definição de Resultado de Aprendizagem:
Ser capaz de comunicar em contextos e situações diferentes e claros
Unidades de Resultado de Aprendizagem:
1. Os fundamentos, formas e ferramentas de comunicação
2. Comunicação interna
3. Comunicação externa e estratégias de marketing
4. Negociação, gestão de conflito através da comunicação
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Competências para a Inovação no Setor Metalúrgico
DEFINIÇÕES DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Definição de
Resultado de
Aprendizagem

Ser capaz de comunicar em contextos e situações diferentes e claros

UNIDADES do
Resultado de
Aprendizagem

Conhecimento

Skills

Competência

1. Os fundamentos,
formas e ferramentas
de comunicação: Rever
o que é a comunicação,
como funciona e os
diferentes aspetos da
comunicação: verbal
(escrita e oral), não
verbal (linguagem
corporal, emoções,
etc). A revisão dos
modos e ferramentas
diferentes de
comunicação
proporciona uma base
forte para uma
comunicação adequada

•
Definir comunicação em
geral
•
Especificar função e
processo
•
Identificar formas e
utilização de ferramentas de
comunicação escrita e oral

•
Interpretar
comunicação verbal e não
verbal
Perguntar com
•
eficiência

•
Produzir uma comunicação
abrangente
•
Criar contacto
•
Utilizar meta comunicação
adequada
•
Utilizar gramática adequada
•
Produzir a comunicação com
brevidade
•
Ajustar o modo de comunicação
com uma situação determinada (tempo
para a comunicação, lugar, canal, etc)
•
Produzir comunicação
interpessoal de modo flexível
•
Produzir comunicação de modo
educado
Utilizar ferramentas de
•
comunicação
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Resultado de
Aprendizagem

Ser capaz de comunicar em contextos e situações diferentes e claros
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Conhecimento

Skills

Competência

2. Comunicação
interna: A
comunicação interna
envolve a
comunicação que
existe numa
empresa e que pode
ter várias formas. De
modo a empreender
eficazmente uma
comunicação
simétrica
bidirecional, (o
objetivo de
praticantes de
relações públicas), a
comunicação é
essencial
internamente.

•
Especificar os modelos e
objetivos de comunicação externa e
interna
•
Identificar comunicação
ascendente e descendente
•
Identificar comunicação
horizontal
•
Reconhecer características
da comunicação / códigos de
culturas diferentes (na empresa)

•
Distinguir entre comunicação
ascendente e descendente
•
Compreender os modelos e
objetivos de comunicação externa e
interna
•
Compreender o que fazer e o
que evitar quando comunicar no
âmbito de grupos de pares

•
Utilizar modelos diferentes de
comunicação interna e externa
•
Evitar ratoeiras de
comunicação típicas no âmbito do
seu grupo de pares
Utilizar uma comunicação
•
adequada com membros de culturas
diferentes

Nível EQF
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3. Comunicação
externa e estratégias
de marketing: Como
a empresa e os seus
funcionários
representam a
empresa; como
comunicar com
outros negócios,
clientes, outras
culturas , etc. Como
publicitar o trabalho
da empresa.

•
Definir os modelos e
objetivos da comunicação externa
•
Reconhecer o papel de
ferramentas de marketing
•
Identificar a comunicação
com empresas de culturas ou
experiências diferentes

•
Capacidade de comunicar
externamente
•
Estimular funcionários e
colegas no que diz respeito à
comunicação externa

•
Criar uma opinião boa e positiva
da empresa
•
Utilizar ferramentas de
marketing adequadamente
•
Produzir uma comunicação
adequada com representantes de
culturas e experiências diferentes

Nível EQF
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4. Negociação,
gestão de conflito
com comunicação:
Aproximar ideias,
abordagens e pontos
de vista diferentes
para prevenir e lidar
com conflitos não é
uma tarefa fácil,
portanto, deve ter
sida em maior
consideração, não só
no âmbito da
empresa, mas
também a nível
intercultural.

•
Identificar os princípios
básicos da negociação
•
Reconhecer estratégias de
negociação diferentes
•
Definir o que é um conflito
•
Descrever como gerir
conflitos

•
Distinguir entre negociação e
conflito
•
Analisar as causas de conflitos de
gestão
•
Minimizar os conflitos
•
Analisar os modos diferentes como
as pessoas lidam com conflitos

•
Conduzir/liderar
negociações
•
Evitar e/ou resolver
conflitos sendo um gestor ou um
funcionário
•
Evitar um conflito com
comunicação adequada

Nível EQF
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