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Área de Educação e Formação 727-Ciências Farmacêuticas CDP S/C  

Designação da ação formativa: Curso De Desenvolvimento Pessoal 
 

Edição 01  

Forma de organização da ação: À distância – Síncrono  

Data(s) de realização: 3, 5 e 10 de novembro 2021  

Local: 
Plataforma Moodle (formaca-srsra.ordemfarmaceuticos.pt) e Plataforma Zoom da SRSRA-

OF  
 

Formadores: Paulo Ferreira  

Coordenador/a N/a.  

Modalidade de Formação OFP - Outra Formação Profissional não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações  

Objetivo(s) geral(ais) 
Dotar os/as participantes de conhecimentos e competências para gerir de equipas de 

forma assertiva e criativa, com recurso à inteligência emocional. 
 

Objetivo(s) específico(s) 

Domínio Cognitivo 

Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo. 

Desenvolver a autoconfiança e eficácia nas comunicações interpessoais. 

Reduzir as reações emocionais ineficazes no relacionamento interpessoal. 

Reconhecer as barreiras que interferem numa boa prática da comunicação assertiva. 

Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal. 

Compreender a utilização do cérebro na sua totalidade e a sua influência na gestão das 

emoções; 

Compreender as dimensões e competências da gestão emocional no contexto de trabalho; 

Compreender o estado emocional de outros indivíduos ou equipas de forma a aumentar o 

seu poder negocial e relacional; 

Desenvolver diferentes competências na tomada de decisões e resoluções de problemas, 

enquadradas nas dimensões da I.E; 

Conhecer os conceitos de Inteligência Emocional 

Perceber em que consiste a Inteligência Emocional; 

Compreender as limitações do conceito de QI para o Sucesso Pessoal e Profissional e fazer 

uso do QE no trabalho; 

Desenvolver o Autodomínio, a AutoConfiança e o Autoconhecimento, a partir da 

compreensão do conceito de Inteligência Emocional. 

Desenvolver habilidades interpessoais através da Inteligência Emocional; 

Identificar os principais bloqueios à criatividade; 

 

Domínio Psicomotor 

Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional. 

Implementar ferramentas de pensamento criativo 

Analisar os seus pontos fortes e fracos no locus de controlo de forma a arranjar estratégias 

que lhe permitam ser líderes mais eficazes 

 

Domínio Atitudinal 

Estar disponível para gerir conflitos e adquirir acordos coletivos, melhorar o 

comportamento interpressoal e promover o auto conhecimento e autocontrolo do seu 

reportório emocional. 

 

Destinatários 
Farmacêuticos responsáveis pela gestão de equipas; membros-estudantes e outros 

profissionais com interesse no tema. 
 

Carga Horária 10 horas 30 minutos Horário 09:30 – 13:00  

mailto:formaca-srsra@ordemfarmaceuticos.pt
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Metodologia Pedagógica 

A OF estrutura os seus cursos de formação em níveis de complexidade crescente o que 

significa que para o/a formando/a adquirir uma nova competência deverá ter dominado a 

anterior. A nossa abordagem contempla os seguintes níveis: 

 

• Conhecimento – Refere-se à competência do/a Formando/a em recordar, definir, 

reconhecer ou identificar informação específica, a partir de situações de aprendizagem 

anteriores; 

• Compreensão – Refere-se à competência do/a Formando/a em demonstrar 

compreensão pela informação, sendo capaz de reproduzir a mesma por ideias e 

palavras próprias; 

• Aplicação – Refere-se à competência do/a Formando/a em recolher e aplicar 

informação em situações ou problemas concretos; 

• Análise – Refere-se à competência do/a Formando/a em estruturar informação, 

separando as partes das matérias de aprendizagem e estabelecer relações, 

explicando-as, entre as partes constituintes; 

• Síntese – Refere-se à competência do/a Formando/a em recolher e relacionar 

informação de várias fontes, formando um produto novo; 

• Avaliação – Refere-se à competência do/a Formando/a em fazer julgamentos sobre o 

valor de algo (produtos, ideias, etc.) tendo em consideração os conhecimentos 

adquiridos. 

 

Para atingir este fim utilizamos metodologias pedagógicas afirmativas, interrogativas e 

ativas que se concretizam através de técnicas, recursos e atividades pedagógicas diversas. 

 

Recursos Pedagógicos Documentação de apoio e referência de bibliografia recomendada.  

Espaços e equipamentos 

• Computador ou outro dispositivo móvel com ligação à Internet e a um browser (Chrome, 

Safari, Firefox, Internet Explorer); 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;  

• Acesso a conta de correio eletrónico.  

  

Conteúdos programáticos 

SESSÃO 1 – Comunicação Assertiva 
 

Módulo 01: Comunicação (90 minutos) 

1.1 Definição do conceito 

1.2 Características da Comunicação 

1.3 Processo de Comunicação e os seus Elementos 

1.4 Princípios Básicos da Comunicação Face a Face 

1.5 A Comunicação Não-verbal 

1.6 Funções da Comunicação 

1.7 Atitudes Facilitadoras da Comunicação 

1.8 Estilos Comunicacionais 

1.9 A Perceção e a Motivação na Comunicação 

 

Módulo 02: Assertividade na Comunicação (90 minutos) 

2.1 Conceito de Assertividade 

2.2 Técnicas de Comunicação Assertiva 

2.3 Barreiras à Comunicação Assertiva 

2.3.1 Barreiras Gerais do Processo de Comunicação 

2.3.2 Barreiras Típicas das Diferentes Fases do Processo de  
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2.4 Comunicação 

  

Módulo 03: Comunicação Assertiva na Gestão de Conflitos (30 minutos) 

3.1 Conflito e a Organização 

3.2 Gestão Construtiva de Conflitos em Ambiente Organizacional 

3.3 Relevância da Eficácia Negocial e a Assertividade 

 

SESSÃO 2 – Gerir Equipas com Inteligência Emocional 
 

 

Módulo 01: Enquadramento Geral (20 minutos) 

Módulo 02: As atitudes comunicacionais como base para o exercício da liderança (20 

minutos) 

Módulo 03: A assertividade como ferramenta na gestão emocional (20 minutos) 

Módulo 04: As estratégias de resolução de conflitos como consequência da utilização 

dos estilos de comunicação (15 minutos) 

Módulo 05: As componentes da inteligência emocional (15 minutos) 

Módulo 06: Características do individuo emocionalmente inteligente (15 minutos) 

Módulo 07: Competências associadas á inteligência emocional: suas dimensões (15 

minutos) 

Módulo 08: Auto-consciência emocional, auto gestão emocional, auto motivação, 

empatia e habilidade relacional (15 minutos) 

Módulo 09: A inteligência emocional e a liderança (15 minutos) 

Módulo 10: Etapas de desenvolvimento da inteligência emocional e a sua 

identificação com estilos de liderança (15 minutos) 

Módulo 11: Treino cognitivo: controlo do incontrolável e imprevisível (15 minutos) 

Módulo 12: Gerir o tempo e organizar o trabalho e dos colaboradores (15 minutos) 

Módulo 13: Caracterizar os aspetos distintivos de uma equipa de sucesso (15 

minutos) 

 

 

SESSÃO 3 – Criatividade e Inteligência Emocional 

 

Módulo 1: Enquadramento Geral (20 minutos) 

Módulo 2: A Inteligência Emocional (20 minutos) 

Módulo 3: Como funcionam as Emoções? (20 minutos) 

Módulo 4: Reconhecer e interpretar Emoções (20 minutos) 

Módulo 5: Qi e Qe – Emoção Versus Razão (20 minutos) 

Módulo 6: A Aplicação Da Inteligência Emocional: (40 minutos) 

Módulo 7: O Desenvolvimento Das Competências Emocionais (30 minutos) 

Módulo 8: Educar e Controlar as Emoções, os Impulsos e a Agressividade (20 

minutos) 

Módulo 9: A Criatividade (20 minutos) 

 

 

Critérios, instrumentos e 

metodologia(s) de avaliação 
Avaliação Formativa – 100 % da nota final (Assiduidade) 

 

 

Certificação 
No final do curso, será emitido um certificado de participação/formação conforme 

aproveitamento.  Para ser aprovado deverá ter assiduidade mínima de 85% (referente à 
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duração total do curso ou da sessão) como previsto no Regulamento da Atividade 

Formativa que pode consultar aqui. 

Custo 

Preço por Módulo  

• Farmacêuticos – 45,00 € 

• Membro-estudante – 45,00 € 

• Externos – 90,00 € 

Curso Completo 

• Farmacêuticos – 110,00 € 

• Membro-estudante – 110,00 € 

• Externos – 220,00 € 

 

 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/editor2/SRSRA/2021/Formacao_Continua/Regras_da_Atividade_Formativa.pdf

