
Oferta das
universidades

As universidades conhecem os no-
vos desafios dos recursos humanos

e sabem da sua importância, pro-
porcionando, por isso, uma boa
oferta formativa. O ISCSP tem a

única licenciatura em Gestão de

Recursos Humanos da maior uni-
versidade pública de Portugal, diz

o professor Miguel Pereira Lopes,
acrescentando que, como tal, tem
a responsabilidade de liderar o de-

bate nestas matérias. Por isso, a li-
cenciatura do ISCSP assenta em
três pilares com igual importância.
"O pilar das ciências sociais, que
nos permite compreender as moti-

vações e os comportamentos das

pessoas e sem os quais não é pos-
sível gerir pessoas eficazmente. O

pilar da economia e da gestão, que

prepara os nossos alunos para ac-

tuarem em parceria com a gestão

geral. E o pilar das áreas de gestão
de recursos humanos em si pró-
prias, que aprofunda então todo o

conhecimento sobre as opções de

gestão de pessoas que tornam os

licenciados em GRH únicos no
mercado." Existe também na ofer-

ta formativa do ISCSP o mestrado,
o doutoramento e a pós-gradua-
ção na área.

Quanto ao curso em Gestão de

Recursos Humanos da Universida-

de Lusófona, este foi "pioneiro em

Portugal" nas licenciaturas deste

domínio, pelo que existe uma res-

ponsabilidade particular, explicam
os docentes Mário Ceitil e Maria
Isabel Duarte. "O currículo do

nosso curso está desenhado numa

perspectiva de gestão, e não domi-
nantemente comportamental, pro-
curando formar os alunos na pers-

pectiva de que eles irão ser 'busi-

ness partners' e não apenas técni-

cos de RH", contam. Assim, há

disciplinas hard e soft, e cadeiras

de introdução a áreas como eco-

nomia, contabilidade e empreen-
dedorismo. Esta licenciatura tam-
bém se diferencia pela "realização
de um estágio correspondente a

uma cadeira semestral", para me-
lhor preparar os alunos para a rea-
lidade do mundo do trabalho.


