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Licenciado em Relações Internacionais

Tipo

Diurno

(diurno ou pós-laboral)

Type

Diurno
Descritor | Subject File

Unidade Curricular

Seminário/Estágio

Subject

Seminário/Estágio

Docente responsável e
respectivas horas de contacto

António Costa De Albuquerque De Sousa Lara
sousalara@iscsp.ulisboa.pt

21 h

Teresa Manuela Rebelo Fernandes De Almeida E Silva
tasilva@iscsp.ulisboa.pt

21 h

Lecturer in charge and its contact time

Outros docentes e respectivas
horas de contacto
Other lecturers and their contact time

Ano Lectivo | Academic Year

2019-20
3 º | 3 rd

Ano Curricular | Course Year
Semestre | Semester

2º

Créditos ECTS | ECTS Credits

5

Carga Lectiva
Teaching Load

Língua

Português

Language

Português

Tempo Trabalho | Workload

Total: 0 h
Total: 0 h

Objectivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes)

Contacto:
Contacto:

Esta unidade curricular visa os seguintes objetivos:
a) Proporcionar um contexto profissional no qual possam ser aplicados saberes e desenvolvidas
competências adquiridas ao longo do curso;
b) Desenvolver competências pessoais e profissionais e de relacionamento interpessoal;
c) Promover o desenvolvimento de atitudes éticas face às tarefas e responsabilidades profissionais que
o estágio implica (pontualidade; assiduidade; cortesia; responsabilidade e empenho na concretização
das tarefas; reserva de informações consideradas sigilosas; sentido crítico).

Learning outcomes of the curricular
unit

Conteúdos Programáticos Síntese

Resumed Syllabus

This subject aims at the following objectives:
a) Provide a professional context in which knowledge and skills acquired throughout the course can be
applied;
b) Develop personal and professional and interpersonal skills;
c) Promote the development of ethical attitudes towards the professional tasks and responsibilities that
the internship entails (punctuality; attendance; courtesy; responsibility and commitment in the
accomplishment of the tasks; reservation of information considered confidential; critical sense).

Esta unidade curricular não tem conteúdos substantivos tal como acontece nas outras unidades
curriculares de licenciatura. Trata-se de uma componente curricular que acompanha as experiências de
investigação e de estágio dos discentes.

This subject has no substantive content as it does in other subjects of the course. It is a curricular
component that follows the students' research and internship experiences.

Conteúdos Programáticos
1. Relatório Final
1.1. Formato, estilo e ética
1.2. Enquadramento teórico
1.3. Sistemas de referenciação
1.4. Escrita, edição e revisão
2. Apresentação e discussão oral

Syllabus

1. Final Report
1.1. Format, style and ethics
1.2. Theoretical framework
1.3. Referencing systems
1.4. Writing, editing and proofreading
2. Oral presentation and discussion

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Teaching and Assesment
Methodologies

Bibliografia principal

Avaliação Final: Relatório final de seminário/estágio, com apresentação e discussão oral em época de
exame, perante um painel de três examinadores que inclui o orientador académico 100%.

Final Assessment: Final report of internship/ seminar, with oral presentation and discussion during
exam time, before a panel of three examiners that includes the academic advisor (100%).

A bibliografia será indicada no início do semestre. A bibliografia específica para cada discente será
indicada pelo respectivo orientador.

Main Bibliography

Data | Date

The bibliography will be indicated at the beginning of the semester. The specific bibliography for each
student will be indicated by the supervisor.
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