
NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

Resolução nº 1/2018 - Exame de Atualidades 

 

1. Da natureza do Exame de Atualidades: 

1.1. O Exame de Atualidades (E.A.) é uma prova à qual 
devem se submeter os alunos do Curso de Relações 
Internacionais do UniBH. 

1.2. O Exame de Atualidades é parte integrante do plano 
de avaliação de todas as disciplinas do curso, exceto: 

Trabalho de Conclusão de Curso I, II, Metodologia e/ou 
Projeto Interdisciplinar (antigo TIG) e as disciplinas 
Institucionais. 

1.3. O Exame de Atualidades, no valor de 10 (dez) pontos, 
terá sua nota lançada na A2 (Atividade Avaliativa 2) de 
cada disciplina. Serão reservados 10 pontos da A2 para a 
composição da nota do E.A., a qual será dividia em 8 
pontos (exame) 2 pontos (presença e participação no 
RIUp2Date). 

 
2. Dos alunos que devem realizar o Exame de Atualidades: 

2.1 Todos os alunos regularmente matriculados na 
Graduação em Relações Internacionais deverão fazer o 
Exame de Atualidades. 

2.2 Apenas estão dispensados do Exame de Atualidades: 

2.2.1 Alunos de outros cursos matriculados em disciplinas 
isoladas; 

2.2.2 Alunos que apenas cursem Trabalho de Conclusão de 
Curso I, II, Metodologia, e/ou Projeto Interdisciplinar, ou 
disciplina institucional. 

2.3 Não é necessária inscrição prévia para realização da 
primeira chamada do Exame de Atualidades. A realização 
da segunda chamada obedecerá às regras do UniBH sobre 
segunda oportunidade em avaliações. 

 
3. Da Primeira Chamada do Exame de Atualidades: 

3.1 A Primeira Chamada do Exame de Atualidades será 
composta por 20 (vinte) questões de múltipla escolha 
sobre atualidades diversas, de igual valor, que podem ou 
não incluir os temas discutidos nos encontros RI Up2Date 
e demais espaços de debate do curso. 

3.2 Além das questões do Exame, o aluno deverá 
responder a um questionário de percepção sobre a 
avaliação e as atividades do curso, o qual será 
compartilhado por e-mail. 

3.3 A Primeira Chamada do Exame de Atualidades 
ocorrerá no dia 14 de junho de 2018, de 08 às 11hs 
(alun@s turno manhã) e 19 às 22hs (alun@s turno noite), 

no Campus Buritis. As salas serão divulgadas no dia da 
avaliação. 

3.4. Realizarão o Exame de Atualidades no turno 

correspondente ao turno de matrícula. 

3.5 Durante a realização do Exame, apenas poderão 
permanecer sobre a carteira a avaliação, um lápis, duas 
canetas, e uma borracha. Aparelhos celulares e todo o 
material pessoal restante devem permanecer em local 
indicado pelo fiscal de prova, distante do aluno. 

3.6 O Exame deve ser respondido individualmente e sem 
consulta. Condutas contrárias terão a nota 0 (zero) 
atribuída à avaliação. 

3.7 Aparelhos celulares e afins devem permanecer 
desligados e distantes do aluno durante toda a avaliação. 
A mera posse desses itens, mesmo que desligados, 
significará imediata atribuição de nota 0 (zero), e 
encaminhamento de denúncia ao Colegiado de Graduação 
para processo disciplinar. 

3.8 O aluno só poderá sair da sala após a entrega do seu 
Exame, sendo vedado seu retorno. 

3.9 Apenas é permitido entregar o Exame aos professores 
aplicadores após 40 (quarenta) minutos do início da prova. 

3.10 Após 40 (quarenta) minutos do início da prova, não 
será permitido ao aluno que ainda não tiver chegado entrar 
em sala, e tampouco iniciar a avaliação. 

3.11 O caderno de perguntas apenas poderá ser levado 
pelo aluno após 2 (duas) horas de prova. 

 
4. Da Correção do Exame de Atualidades: 

4.1 O Exame de Atualidades vale um total de 8 (oito) 
pontos. Cada questão marcada corretamente tem igual 
valor. 

4.2 A nota do Exame de Atualidades será multiplicada por 
um peso, dependendo do semestre de entrada do aluno no 
curso de Relações Internacionais (NOTA FINAL= NOTA X 
PESO). A nota máxima que pode ser alcançada é 8 (oito) 
pontos. Esse peso reflete o fato de que o Exame valerá 
mais para os alunos que estão há mais tempo cursando 
Relações Internacionais. 

4.2.1 Alunos de ingresso em 2015 ou anterior: PESO= 1 

4.2.2 Alunos de ingresso em 2016: PESO= 1,20 

4.2.3 Alunos de ingresso em 2017: PESO= 1,40 

4.2.4 Alunos de ingresso em 2018: PESO= 1,50 

4.3 O gabarito oficial será divulgado pela Coordenação 
mediante sua fixação no mural de avisos do Curso, no 
campus Buritis, bem como sua disponibilização online, no 
site do Curso. É desejável, igualmente, sua divulgação 
pelas redes sociais. 

4.4 Recursos sobre as questões da prova deverão ser 
apresentados em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após 
a divulgação do gabarito oficial, em documento escrito e 
assinado entregue à secretaria da Coordenação. 

 
5. Da Segunda Chamada do Exame de Atualidades: 

5.1 A Avaliação de Segunda Chamada será realizada no 
dia 28 de junho de 2018, no turno da tarde, em horário a 
ser divulgado pela Coordenação. 

5.2 A Avaliação de Segunda Chamada terá o valor de 8 
pontos, distribuídos em três questões abertas dissertativas 
de igual valor sobre atualidades com interface em 
Relações Internacionais, incluídas ou não nas mesas 
redondas RI Up2Date de 2018/1. 

5.3 A Avaliação de Segunda Chamada será individual e 
sem consulta, e as regras de realização do Exame de 
Atualidades, previstas na Resolução 03/2016, serão 
aplicáveis também a ela. 

5.4 O direito a realização da segunda chamada se aplica 
aos casos previstos RESOLUÇÃO CEPE Nº 63, DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2017. 


