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PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?
A avaliação do talento pressupõe uma abordagem multidimensional (desde as aptidões cognitivas
às emoções e personalidade), assente em métodos objetivos de avaliação diversificados (por
exemplo, assessment centres) que permitam analisar com rigor como o colaborador consegue
afetar os seus recursos cognitivos e emocionais no desempenho presente e prever com validade o
seu desempenho futuro. Por outro lado, o desenvolvimento dos talentos coloca-se muito para além
dos programas convencionais de formação, assentando em planos de desenvolvimento pessoal e
profissional personalizados, como sejam as novas metodologias de coaching, mentoring e teaching
para promover e sustentar a aprendizagem individual.
Esta Pós-Graduação em Assessment e Desenvolvimento do Talento nas Organizações
combina de forma equilibrada a componente teórica e prática da aprendizagem, possibilitando
um forte aprofundamento dos conhecimentos e competências relacionadas com a avaliação e
desenvolvimento de recursos humanos nas organizações. Afirma-se assim, como um programa de
formação pós-graduado único no nosso país pelo enfoque na especialização de conhecimentos
neste âmbito da gestão do capital humano.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?
Porque o ISPA oferece a garantia de uma especialização profissionalizante suportada em elevados
padrões técnico-científicos.
Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA se afirmou nesta área do conhecimento e é
reconhecido, nacional e internacionalmente, pela qualidade e diversidade da sua oferta formativa e
atividade cientifica no domínio das ciências psicológicas e do comportamento.
Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos ECTS (european
credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação no âmbito de prosseguimento de
estudos conducentes à obtenção de graus académicos, a nível nacional e internacional.

DIREÇÃO DE CURSO
Rui Bártolo-Ribeiro (ISPA - Instituto Universitário)
Miguel Faro Viana (ISPA-Instituto Universitário; Infraestruturas de Portugal)

UNIDADES CURRICULARES
MÓDULO 1 – ASSESSMENT E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL ECTS 4,5
Gestão Estratégica de Recursos Humanos
Comportamento Humano nas Organizações
Modelos de Competências para a Avaliação e Desenvolvimento de RH´s

MÓDULO 2 – ASSESSMENT

TOTAL ECTS 4,5

A Medida na Avaliação do Comportamento
Métodos de Avaliação Psicológica e Comportamental
Técnicas Avançadas de Assessment

MÓDULO 3 – DESENVOLVIMENTO

TOTAL ECTS 4

Gestão de Carreiras e do Talento
Técnicas de Desenvolvimento de Competências
Técnicas de Coaching, Mentoring & Teaching

MÓDULO 4 – PROJETO DE ASSESSMENT E DESENVOLVIMENTO

TOTAL ECTS 3

Gestão do Plano de Desenvolvimento - Projeto de Assessment e Desenvolvimento
O programa do curso compreende um total de 134,5 horas de formação, incluindo, também,
a realização de Conferências de Abertura e Encerramento e Seminários Temáticos de “Ouvir o
Mercado” com Diretores de RH’s e entidades especializadas em assessment e desenvolvimento
do capital humano.

HORÁRIOS
O Curso* tem a duração de 8 meses. As Unidades Curriculares terão um horário pós-laboral, duas
vezes por semana (3ª e 5ª feiras, das 19h00 às 22h30).
*

A abertura do Curso está condicionada a um número mínimo de inscrições

DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se essencialmente a Técnicos e Gestores de Recursos Humanos com formação
em Psicologia ou em Gestão de Recursos Humanos (licenciatura ou mestrado) ou com formação
noutras áreas de especialização (licenciatura ou mestrado), preferencialmente com o mínimo de
3 anos de experiência em Gestão de Recursos Humanos que desejem adquirir, desenvolver e
consolidar competências nas metodologias e técnicas de avaliação e desenvolvimento de pessoas.

AVALIAÇÃO
Será feita uma avaliação de conhecimentos no final de cada módulo do programa, compreendendo o
4º módulo o desenvolvimento pelos alunos de um projeto de assessment e desenvolvimento.
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