
 

1/5 

 

FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Comunicação interpessoal e Grupos de trabalho 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION AND WORKING GROUPS 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
(Por designar). 40 horas de contacto (30 horas teórico-práticas + 10 horas de 

orientação tutorial 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

(To designate), 40 hours: 30 hours of classes + 10 tutorial hours 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Esta unidade curricular, semestral, visa, a partir da abordagem dos modelos de 

comunicação, promover o desenvolvimento de recursos e competências no domínio 

das relações interpessoais e dos processos grupais. Para tanto, procura-se: 

- Facultar a aquisição de conhecimentos teóricos sobre Modelos de Comunicação 

Humana, Pragmática da Comunicação Interpessoal, Processos de Grupo. 

- Desenvolver competências e ampliar os recursos pessoais na Relação Interpessoal e 

na participação em Grupos de Trabalho. 

- Integrar o Saber e o Saber Fazer nos processos de Interacção Interpessoal e Grupal, 

com vista, nomeadamente, à apresentação de projectos 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This course, with a duration of one semester, aims, based on the approach of 

communication models, promote the development of resources and expertise in the 

field of interpersonal relations and group processes. Therefore, we seek to: 

- Provide the acquisition of theoretical knowledge about human communication 

models, Pragmatics of Interpersonal Communication, Group Processes. 

- Develop skills and expand personal resources in Interpersonal Relationship and 

participation in working groups. 

- Integrating Knowledge and Know-How in Interpersonal Interaction processes and 

working groups, particularly in order to pitching projects. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Modelos de Abordagem da Comunicação Humana 

    - Abordagem cibernética, contextual, ecosistémica 

2. Comunicação Interpessoal 

    - Comunicação não verbal 

    - Conteúdo e Relação 

    - Comunicação Simétrica e Complementar 

    - Percepção, Significação e Distorções Cognitivas 

    - Comunicação Paradoxal e Double Bind 

3. Processos de Grupo 

    - O Papel no Grupo: um conceito interactivo e simbólico 

    - Escuta activa e feed-back 

    - Problemática da asserção social 

    - Interacção nos grupos e Liderança 

    - Resolução de problemas e Tomada de decisão 

    - A criatividade nos grupos 

4. Desenvolvimento de competências práticas para a mobilização de recursos 

    - Métodos e técnicas de apresentação de projectos 

    - O Pitching na indústria cinematográfica 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. Models of Human Communication 

- Cybernetic, contextual, ecosystemic approaches 

2. Interpersonal Communication 

- Nonverbal communication 

- Content and Value 

- Symmetric and Complementary Communication 

- Perception, Meaning and Cognitive Distortions 

- Paradoxical Communication and Double Bind 

3. Group Processes 

- The Role in the Group: an interactive and symbolic concept 

- Active listening and feedback 

- Problems of social assertiveness 

- Interaction in groups and Leadership 

- Problems solving and Decision Making 

- Creativity in groups 

4. Development of practical skills for the mobilization of resources 

- Methods and project presentation skills 

- Pitching in the film industry  

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ao eleger “o desenvolvimento de recursos e competências no domínio das relações 

interpessoais e dos processos grupais” como objectivo nuclear desta unidade curricular 

têm-se como pressuposto que tal pode ser atingido através da elucidação dos processos 

de comunicação interpessoal e de Dinâmica de grupos de que o programa se ocupa. 

Sendo o trabalho de equipa a forma preponderante de organização do trabalho na 

actividade cinematográfica, faz parte integrante do processo de aprendizagem a 

exercitação e análise que dessas práticas se fará durante o leccionamento 
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6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

By electing "the development of resources and expertise in the field of interpersonal 

relations and group processes" as the core objective of this course we assume that this 

can be achieved through the elucidation of interpersonal communication processes 

and dynamics of groups that the program is concerned. Being teamwork the 

predominant form of organization of work in the film business, the exercitation and the 

analysis of the practices made during the teaching are an integral part of the learning 

process. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
O “tempo de contacto” desta uc tem 2 componentes: aulas teórico-práticas e orientação 

tutorial. Na 1ª (TP), o leccionamento incluirá, para além de exposição organizada à 

volta dos núcleos referidos nos Conteúdos programáticos, conduzida pelo docente, 

exercícios práticos para ilustrar as questões teóricas abordadas e os problemas 

discutidos, trabalhos de grupo teórico-práticos e debates na turma. Na 2ª (OT), ocupar-

se-á do acompanhamento personalizado do trabalho programado, e que será 

desenvolvido por cada aluno, com vista a constituir um elemento de avaliação nesta uc. 

 

Avaliação 

1) Participação–15% 

2) Fichas temáticas–20% 

Duas fichas relacionadas com a matéria lecionada, tendo como referência obrigatória 

textos escolhidos para o efeito. 

3) Trabalho de grupo–45% 

a) Trabalho subordinado a um dos temas indicados: 

 - Desenvolvimento de competências de exposição 

 - Afirmação social: técnicas de assertiveness 

 - Interacção nos grupos e liderança 

(continua nº 10) 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The "contact time" of the course has two components: theoretical practical classes and 

tutorials. In the first (TP), the teaching will include, in addition to systematic 

exposition, organized around the core specified in Syllabus, led by the teacher, 

practical exercises to illustrate the theoretical issues addressed and discussed 

problems, theoretical and practical group work and discussions in class. In the second 

(OT), will take care of personalized monitoring of planned work, and that will be 

developed by each student in order to be an element of assessment in this course. 

 

Assessment 

1) Participation - 15% 

2) Thematic Sheets - 20% 

Two records related to the subject taught, with the obligatory reference to texts chosen 

for this purpose. 

3) Group work - 45% 

a) Work subordinate to one of the topics indicated 

  - Development of presentation skills 

  - Social affirmation: assertiveness techniques 

  - Interaction in groups and leadership 

(continue on # 10) 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia tal como se encontra explicitamente enunciada faz convergir no 

processo de aprendizagem elucidação e fundamentação téorica, exercitação aplicada e 

análise da atuação dos grupos constituídos, quer do ponto de vista da comunicação, 

quer do ponto de vista da Dinâmica de grupos, evidenciando uma adequada articulação 

entre metodologia e objetivos 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology as is explicitly stated converges in the learning process conceptual 

clarification and theoretical foundation, applied exercitation and analysis of the 

actions of groups formed, either from the communication point of view and from the 

point of view of the dynamics of groups, showing an appropriate combination of 

methodology and objectives to be achieved. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Bateson, G., Y. Winkin, e D. Bansard. La nouvelle communication. Le Temps qui 

viendra. Paris: Seuil,1981. 

Bateson, Gregory. Metadiálogos. Lisboa: Publicações Dom Quixote,1972. 

Feyereisen, Pierre, e Jaques-Dominique Lannoy. Gestures and speech: psychological 

investigations. Cambridge and Paris: Cambridge University Press & Editions de la 

Maison des Sciences de l’Homme,1991. 

Guerrero, L.K., J.A. DeVito, e M.L. Hecht.The nonverbal communication reader: 

classic and contemporary readings. Long Grove: Waveland Press,1999. 

Hargie, O., C. Saunders, e D. Dickson. Social skills in interpersonal communication. 

London and New York: Routledge,1994. 

Jesuíno, J. Correia. «Estrutura e processos de grupo:interações e factores de eficácia». 

Em Psicologia Social, editado por Jorge Vala e Maria Benedita Monteiro. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian,1993. 

Koch, J., R. Kosberg, e T.M. Norman. Pitching Hollywood: How to Sell Your TV and 

Movie Ideas. Fresno: Quill Driver Books/Word Dancer Press,2004… 

10. OBSERVAÇÕES 
(continuação do nº 7) 

 - Resolução de problemas e tomada de decisão em grupo 

b) Apresentação oral (60%) 

Os alunos deverão aplicar a teoria a casos concretos eventualmente relacionados com 

as equipas de trabalho da Escola, sendo valorizadas:(i) formas de apresentação 

dinâmicas, criativas e interactivas com a turma;(ii) estabelecimento de articulação 

entre a apresentação e o tema teórico de referência;(iii) capacidade da análise da 

atuação (dinâmica) do próprio grupo durante o processo. 

c) Dossier escrito contendo síntese teórica, análise crítica do caso apresentado e feed-

back do processo (40%). 

4) Pitching de projetos – 20% 

Análise e prática 

10. GENERAL REMARKS 

8continuation of # 7) 

  - Problem solving and group decision making 

b) Oral presentation (60%) 
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Students should apply theory to concrete cases possibly related to the School work 

teams, being valued: (i) forms of dynamic, creative and interactive with the class 

presentation; (ii) establishment of links between the presentation and the theoretical 

subject of reference; (iii) analysis capabilities of the group own actions during the 

process.  

c) Dossier containing written theoretical synthesis, critical analysis of the case 

presented and feedback process (40%). 

4) Pitching projects - 20% 

Analysis and practice 

 


