
duração 
24 horas 
 
datas de realização 
2, 9 e 11 de julho de 2019  
 
 
horário 
9h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A escolha deste curso prende-se com as necessidades formativas diagnosticadas. A 
Universidade de Aveiro consciente da importância dos recursos humanos da 
instituição, aposta na formação, como modo de aquisição, reciclagem e 
aperfeiçoamento de competências, que se traduzem na maior capacidade de 
adaptação à realidade e no aumento efetivo da qualificação. Assim, estarão os seus 
colaboradores em posição mais favorável para prestar um serviço condigno e garantir 
que seja alcançada a satisfação pretendida. 
 
A formação profissional na área de gestão do stress e da eficácia na organização 
torna-se assim, uma fase incontornável deste processo, necessária ao 
desenvolvimento dos nossos recursos humanos que, dessa forma, estão mais 
capacitados e melhor preparados para enfrentar as exigências do seu dia-a-dia 
profissional no que concerne ao stress e eficácia. 
 
 
objetivos gerais 
Lidar positivamente com o stress, contribuindo não só, para o bem-estar e qualidade 
de vida em geral, como também para uma melhor realização profissional. 
 
objetivos específicos 
Definir stress, Conhecer os diferentes tipos de stress, Conhecer os efeitos e sintomas 
de stress, Conhecer e aplicar as medidas e estratégias para evitar o stress, Conhecer 
o Síndrome de Burnout, Aferir a importância dos conselhos para evitar o stress no 
trabalho, Conhecer técnicas de relaxamento, Conhecer as formas de ter melhor 
qualidade de vida. 
 
 
destinatários 
Trabalhadores em geral, de todos os grupos de pessoal (docentes, investigadores e 
TAG), que necessitem de otimizar o seu desempenho no âmbito de contextos 
profissionais com stress. 
 
 
metodologia 
Dados os objetivos definidos para este curso, sugere-se o recurso a metodologias 
práticas, nomeadamente jogos pedagógicos, trabalhos de grupo e simulações que 
contribuam para a reflexão individual e de grupo e partilha de experiências e ainda a 
vivência de situações próximas da realidade dos participantes, visando a aplicação 
de novas estratégias na sua atividade profissional. 

Gestão de Stress e da eficácia na organização  



conteúdos 
 
Modulo I - Stress 
 
 Definição de stress 
 Auto diagnostico  
 Stress Positivo e Stress Negativo 
 Causas do Stress 
 Sintomas do stress 
 Stress Organizacional 
 Tipos de Stress 
 Fases do Stress 
 Síndrome de Burnout 
 Sintomas do Síndrome de Burnout 
 Fases de evolução do síndrome de Burnout 
 Custos do Stress 

 
Modulo II - Defesas contra o Stress 
 
 Defesas físicas 
 Defesas Mentais 
 Como ajudar-se a si mesmo… 
 Técnicas de controlo e redução de stress 
 Qualidade de vida – um estado completo de bem-estar Físico - Mental – Emocional- 

Social – Espiritual 
 Estratégias para a Gestão de Stress 

 
Modulo III – Obter ajuda!! 
 
 Tipos de Terapias 
 Terapias complementares 

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Dina Ramos, 
docente do DGEIT. Até 2010, experiência em empresas como gestora de recursos 
humanos, compras e gestão financeira. Como formadora experiencia em contexto 
empresarial, PRODER, POPH, CEF entre outros.  
Coach e Trainer Coach certificada. 

 

coordenadora 

Marinela Tavares, Licenciada em Gestão Pública e Autárquica. Possui certifica-
do de aptidão de formadores, auditora da qualidade, dos recursos humanos e da 
formação. Tem experiência em direção e coordenação pedagógica. Enquanto forma-
dora, especializou-se por gosto e paixão nas áreas comportamental e desenvolvi-
mento pessoal. 

formadora 

V4/16.03.2017 


