CSC - Centro de Serviço e Carreiras
Relações Internacionais
Unidade Praça da Liberdade

CARTILHA
DISCIPLINA SEMINÁRIO

O QUE É

CSC?

Centro de Serviço de Carreira
em Relações Internacionais
Uma iniciativa pioneira no
Brasil voltada para a articulação
entre a formação acadêmica e a
prática profissional no campo
das Relações Internacionais.
CSC Praça - Sala 618, prédio 1
31 3269-3254 | csc.praca@pucminas.br

DISCIPLINA
SEMINÁRIOS
CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA:

40 horas

Ementa
Tópicos de atualização na formação teórica e
profissional em RI.
Objetivos
Apresentação de tópicos contemporâneos em Relações
Internacionais.
Métodos Didáticos
Seminários e Minicursos.
Unidades de Ensino
Tópicos contemporâneos em Relações Internacionais.
Processo de Avaliação
Frequência. Para aprovação, é necessário apresentar, no
mínimo, 75% de frequência.

DISCIPLINA SEMINÁRIOS
1. FORMATO
A disciplina é organizada através de palestras e minicursos
que
são
realizados
conforme
uma
programação
previamente estabelecida. Cada seminário possui uma
carga horária determinada. A programação das atividades
válidas ficará disponível nos quadros de avisos do Prédio,
no CSC e no site do curso. Qualquer alteração será
informada através do PUC Mail.

2. DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VÁLIDAS
As atividades que contabilizam horas para a disciplina
Seminário serão divulgadas, obrigatoriamente, através do
PUC Mail.
A divulgação pode ocorrer também através dos seguintes
meios:
 Informativos afixados nas salas de aula;
 Informativos enviados pelo representante de turma no
Grupo do Whats App;
 Redes Sociais do curso de RI Praça.
O aluno poderá frequentar somente as atividades na
unidade e no turno em que está matriculado na disciplina
Seminário em Relações Internacionais.

3. COMO PROCEDER
3.1. Acesso às atividades: Não será necessário realizar
inscrição, exceto para os Minicursos. No entanto, para a
contabilização das horas é imprescindível seguir a regra vide
item 3.3.

DISCIPLINA SEMINÁRIOS
3.2. Distribuição das listas: A lista será organizada pelo
período no qual você está matriculado na disciplina
Seminário em Relações Internacionais. No SGA você
encontra o período da sua matrícula na disciplina –
exemplo: Seminário em Relações Internacionais VII
corresponde ao 7º período.
3.3. Checagem de presença: o registro da presença na
lista será feito em dois momentos:
a) Check-in: até 10 minutos após o início da
atividade.
b) Check-out: a partir de 18:30, desde que o
palestrante já tenha finalizado, completamente,
sua apresentação.

IMPORTANTE: o aluno participante de programa de
estágio que precisar de flexibilidade no horário de
entrada e/ou saída das atividades deverá entregar no
CSC uma declaração de trabalho1 ou a cópia do contrato
de estágio2.

4. CONTABILIZAÇÃO DAS HORAS
Após a ocorrência da atividade, as horas válidas serão
contabilizadas para os(as) alunos(as) que apresentarem as
duas checagens de presença na lista.

___________________________________
1 A declaração de trabalho deve ser apresentada em papel timbrado da
empresa, carimbada e com assinatura do supervisor constando o período
do contrato e horário de realização da atividade.
2 Via assinada pela PUC Minas.

DISCIPLINA SEMINÁRIOS
4.1. Relatório das horas contabilizadas:
O relatório das horas contabilizadas será divulgado na
quarta-feira da semana subsequente, através do PUC Mail
contendo a matrícula e o total de horas contabilizadas por
aluno.
4.2. Retificação de falta:
A solicitação de retificação de falta deverá ser feita através
do e-mail “csc.praca@pucminas.br” e a análise seguirá as
regras de retificação de falta constantes nas Normas
Acadêmicas da Instituição.

5. APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA
O aluno que tiver frequência de pelo menos 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária presencial executada da
disciplina, estará aprovado. Lembrando que a disciplina
Seminário em Relações Internacionais possui 40h/aula e
que o mínimo necessário são 30h/aula.

ATENÇÃO
É responsabilidade do aluno verificar e
acompanhar as atividades divulgadas, as horas
validadas e cumpridas na disciplina Seminários
através do relatório das horas contabilizadas ou
consultando o CSC por e-mail, por telefone ou
pessoalmente.
Não serão aceitas reclamações de horas não
contabilizadas por falta de checagem.

Dúvidas e sugestões procure pelo CSC
31 32693254 | csc.praca@pucminas.br
ri.pucminas.br | @ripucpraca

