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DEFINITION OF LEARNING OUTCOMES
País:

Lituânia

Instituição:

VMU (Vytautas Magnus University)

Qualificação:

Mobilizadores de inovação dentro das PME do metal

Nível EQF:

5-6

Objetivo de Aprendizagem:

Trabalho colaborativo

(geração de equipas ad hoc)

Definição dos objectivos de aprendizagem:
O objetivo de aprendizagem define o conhecimento, as aptências e as competências necessárias para entender
os principios subjacentes à formação de equipas de trabalho (ad hoc), dinâmicas de grupo e gestão de grupo e
liderança em empresas de pequena e média dimensão do setor do metal.
Unidades dos objectivos de aprendizagem:
1. Formação de grupos
2. Dinâmicas de grupo e liderança
3. Gestão e desempenho do grupo
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DEFINITION OF LEARNING OUTCOMES
Definição dos
objectivos de
aprendizagem

O objetivo de aprendizagem define o conhecimento, as aptências e as competências necessárias para
entender os principios subjacentes à formação de equipas de trabalho (ad hoc), dinâmicas de grupo e
gestão de grupo e liderança em empresas de pequena e média dimensão do setor do metal.

Unidades de
aprendizagem

Conhecimento

Skills

Competências

1.

Identificar competências genéricas
e específicas necessárias para a
execução de um determinado
conjunto de tarefas

Distinguir as competências
especificas e genéricas necessárias
para a execução de um determinado
conjunto de tarefas.

Ser responsável pela formação de
grupo, quer pessoalmente quer
institucionalmente

Definir o desenvolvimento
organizacional (entender as
variadas estruturas, papéis e
posições)

Classificar os colaboradores de uma
determinada empresa através de
competências genéricas e
específicas e recrutar profissionais
externos

Formação de
grupos:

Gestão estratégica e
abordagem de
Recursos Humanos

Identificar os tipos de
personalidade, os papéis a
desempenhar dentro da equipa e
os valores de cada colaborador
Identificar os tipos de problemas
que podem ser resolvidos em
grupos adhoc e saber quais os
problemas que não podem ser
resolvidos.

Tomar decisões em ambientes
complexos e imprevisíveis,
percebendo o carácter adhoc de
cada uma das tarefas

Interpretar características
psicológicas pessoais e
comportamentos de forma a
antecipar possíveis limites de
competência
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Definição dos
objectivos de
aprendizagem

O objetivo de aprendizagem define o conhecimento, as aptências e as competências necessárias para
entender os principios subjacentes à formação de equipas de trabalho (ad hoc), dinâmicas de grupo e
gestão de grupo e liderança em empresas de pequena e média dimensão do setor do metal.

Unidades de
aprendizagem

Conhecimento

Skills

Competências

2. Dinâmicas de grupo
e liderança

Identificar as dinâmicas de grupo e
os problemas que surgem durante
os diversos estádios

Analisar a gestão de conflitos e as
medidas de prevenção

Gerir a qualidade do trabalho em
equipa através de uma supervisão
interativa

Métodos de
relacionamento
Métodos de
implementação de
Recursos Humanos

Definir os ciclos dos projetos

Distinguir as medidas de motivação

Identificar as teorias de liderança e
de teambuilding

Priorizar os diferentes tipos de
personalidades em cada tipologia de
projetos

Identificar o conhecimento natural
implícito e explicito

Classificar as técnicas de
transferência de conhecimento

Identificar os princípios de gestão de
RH e de desenvolvimento de RH

Distinguir as estratégias e
ferramentas de comunicação

Compreender o papel da
comunicação interna

Tolerar a diversidade

Motivar o grupo
Usar a gestão de conflitos
Aplicar o conhecimento nos grupos de
trabalho
Usar uma comunicação clara

Guiar as atividades de teambuilding
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Definição dos
objectivos de
aprendizagem

O objetivo de aprendizagem define o conhecimento, as aptências e as competências necessárias para
entender os principios subjacentes à formação de equipas de trabalho (ad hoc), dinâmicas de grupo e
gestão de grupo e liderança em empresas de pequena e média dimensão do setor do metal.

Unidades de
aprendizagem

Conhecimento

Skills

Competências

3. Gestão e
desempenho do
grupo

Descrever os princípios de gestão de
riscos

Skills de gestão de risco

Gerir a gestão de grupo aceitando
as condições

Metodo de orientação
para os resultados

Descrever os princípios de gestão da
qualidade

Criação de ambientes de reflexão,
conhecimento e partilha de
experiências

Descrever os princípios da gestão de
projetos

Priorizar, classificar, motivar,
analisar o trabalho de grupo

Organizar o desempenho do grupo
de acordo com principios
orientados para a obtenção de
resultados.
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