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APÊNDICE B 
 

REGULAMENTO DOS PROJETOS EXPERIMENTAIS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (PECC) DO CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
 

TÍTULO I 

DOS PROJETOS EXPERIMENTAIS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E DA ESTRUTURA 

 

Art. 1º Os Projetos Experimentais de Conclusão de Curso (PECC) tanto podem ser 

trabalhos monográficos resultantes de uma pesquisa quanto trabalhos práticos e 

caracterizam-se pela pesquisa e pela elaboração de um produto de acordo com as 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – 

especialmente a NBR 14724, por meio da utilização de instrumentos e técnicas da 

Comunicação Social, especificamente de Relações Públicas. 

 

Parágrafo 1º - Ao optar por apresentar um Projeto Experimental, ou seja, um 

produto, o(a) estudante não fica desobrigado(a) de apresentar o trabalho 

monográfico referente à elaboração do produto de comunicação. 

 

Parágrafo 2º - Quando se tratar de um Projeto Experimental, e nesse único caso, o 

trabalho poderá ser realizado em dupla, desde que atendam às especificações 

acima e gerem produtos relativos à atividade de Relações Públicas. 

 

Art. 2º Em sintonia com o projeto político-pedagógico do Curso de Relações Públicas 

- que tem como diretriz fundamental a aproximação do ensino da comunicação com 

as demandas da sociedade, com o mercado profissional e com a iniciação científica 

- a Ufam propiciará aos estudantes regularmente matriculados a oportunidade de, ao 

ter um artigo científico (resultado de pesquisa na área da comunicação social) 

publicado em revista indexada de circulação local, nacional ou internacional, ser 

dispensado de realizar o Projeto Experimental de Conclusão de Curso (PECC). 
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Parágrafo único: Para fazer jus a esse benefício, o(a) estudante terá de se integrar 

às atividades de quaisquer dos Grupos de Pesquisa ou Projetos de Extensão 

desenvolvidos no Departamento de Comunicação Social (Decom) a partir do quarto 

semestre, contados a partir da data de ingresso do estudante no curso. 

 

Art. 3º Os Projetos Experimentais de Conclusão de Curso (PECC) ocorrem no 

semestre final do Curso de Relações Públicas, com carga horária equivalente a 270 

horas-aula. 

 

Art. 4º A estrutura do PECC compreende obrigatoriamente os seguintes elementos: 

I - Introdução, na qual são delimitados o problema de pesquisa, os objetivos, a 

justificativa do estudo e a metodologia. 

II – Fundamentação teórica 

III – Resultados 

IV – Conclusões 

V – Referências 

 

Art. 5º A produção do PECC é exigência legal para a colação de grau de Bacharel 

em Relações Públicas. 

 

Art. 6º O PECC tem o objetivo de verificar o desempenho do estudante ao trabalhar 

com um referencial teórico, sua capacidade de refletir sobre o próprio objeto de 

investigação, à medida que explora novos usos para a comunicação, aperfeiçoando 

técnicas e linguagens e ampliando a pesquisa sobre os impactos das Relações 

Públicas na sociedade. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 7º São objetivos do PECC: 

I - atender ao cumprimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 

fundamentam os Projetos Experimentais nos Cursos de Comunicação Social; 

II – promover ações de iniciação científica no âmbito do Departamento de 

Comunicação Social da Ufam, em consonância com as linhas de Pesquisa do 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM), com as 

linhas de Pesquisa estabelecidas pelos Grupos de Pesquisa existentes, ou a serem 

criados no DECOM e de acordo com as linhas de Pesquisa: 

a) Processos Comunicacionais nas Organizações;  

b) Comunicação em Ambientes Informacionais; 

c) Relações Públicas e suas Interfaces; 

d) Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 

 

CAPÍTULO III 

DA IMPLEMENTAÇÃO E DA EXECUÇÃO 

 

Art. 08. O(s) professor(es) orientador(es) do Projeto Experimental ou da Monografia 

deve(m) avaliar: 

I - as atividades e o envolvimento do estudante na elaboração do projeto; 

II - o conjunto de atividades desenvolvidas pelo estudante no decorrer do projeto; 

III - a execução e os resultados obtidos em relação aos objetivos propostos no 

projeto. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 09. O PECC deve ser orientado por um professor do DECOM, ao qual o 

estudante deverá apresentar o seu projeto de pesquisa, oriundo da disciplina Projeto 

Experimental I, com a devida aprovação do professor da disciplina. 

 

Art. 10. O professor-orientador deve registrar todas as formas de orientação 

(encontros, e-mails, contatos telefônicos etc.) com seus orientandos em formulário 

específico a ser criado. 

 

Art. 11. São sugeridos, no mínimo, quinze (15) encontros registrados no semestre 

como forma de garantir a qualidade do trabalho acadêmico e o envolvimento 

orientador/orientando. 
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Parágrafo único. Eventualmente, um professor aposentado do DECOM poderá 

orientar o PECC, cumprindo o presente regulamento.  

 

Art. 12. Os estudantes matriculados em Projetos Experimentais em Relações 

Públicas devem escolher um professor-orientador e comunicar sua escolha à 

Coordenação do Curso acompanhada de um ACEITE, por escrito, do professor-

orientador, indicado até a primeira semana letiva do semestre no qual é oferecida a 

disciplina Projeto Experimental. 

 

Parágrafo único. Após a homologação dos orientadores, em reunião do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), a troca de orientador só será permitida com nova 

autorização do NDE e com a anuência dos envolvidos no processo de troca. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 13. A avaliação do PECC deve considerar os seguintes critérios: 

I - produção textual: argumentação, clareza, coerência e coesão; 

II - aplicação das normas técnicas da ABNT; 

III - qualidade da comunicação na defesa pública; 

IV - fundamentação teórica, resultados e relevância. 

 

Art. 14. Os PECCs serão avaliados pela banca examinadora constituída a partir dos 

critérios abaixo descritos: 

a) As notas devem ser atribuídas inicialmente pelos membros da Banca 

Examinadora de Avaliação; 

b) O Presidente (orientador) deverá, obrigatoriamente, acompanhar a menor 

nota atribuída pelos membros da Banca Examinadora. 

 

Art. 15. O resultado da avaliação segue as disposições do Regimento Geral e do 

Estatuto da UFAM, sendo considerado aprovado o(a) estudante que alcançar nota 

igual ou superior a 5 (cinco).  
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Parágrafo 1º - No caso de recomendações da Banca Examinadora para 

modificações no PECC será concedido prazo máximo de 15 dias para as 

reformulações necessárias. A nota será lançada somente após a entrega da cópia 

do trabalho impresso e digital. Cabe ao orientador receber o trabalho devidamente 

corrigido com as recomendações propostas pela Banca Examinadora e encaminhá-

lo à Coordenação do Curso. 

 

Parágrafo 2º - Caso as recomendações apontadas pela Banca Examinadora não 

sejam atendidas no prazo máximo de 15 dias, o(a) estudante será considerado 

reprovado por nota. 

 

Art. 16. O estudante deve apresentar os Projetos Experimentais de Conclusão de 

Curso  perante uma banca composta por três integrantes com formação na área de 

Comunicação Social ou áreas afins. 

 

Parágrafo 1º - Dois integrantes da banca deverão ser escolhidos, obrigatoriamente, 

entre os professores do Departamento de Comunicação Social da Ufam. Há a 

possibilidade de um dos integrantes ser do quadro docente de outro Departamento 

da Ufam, docente de outra Instituição de Ensino Superior ou profissional que atua no 

mercado de trabalho, desde que seja de reconhecida competência na área-tema 

explorada no Projeto Experimental de Conclusão de Curso (PECC). 

 

Parágrafo 2º - Cabe aos professores-orientadores, juntamente com o(s) 

estudante(s), definir os nomes que comporão a banca examinadora e comunicar, por 

escrito, à Coordenação de Curso, a composição dessa banca pelo menos 10 (dez) 

dias antes da data prevista para a defesa pública. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PRAZOS 

 

Art. 17. O PECC deve ser entregue e protocolizado na secretaria do DECOM, 10 

(dez) dias antes da data prevista para a defesa pública, respeitando o horário de 

funcionamento da secretaria. 
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Art. 18. As defesas devem ser feitas durante a semana das provas finais, 

obedecendo ao tempo de 20 (vinte) minutos para a apresentação do PECC pelo 

estudante e até 20 (vinte) minutos para cada membro integrante da Banca 

Examinadora. 

 

TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19. Para aprovação do PECC devem ser levadas em consideração as normas 

deste Regulamento.  

 

Parágrafo único. O estudante que apresentar trabalho comprovadamente copiado de 

outro trabalho será reprovado no PECC.  Neste caso, o professor-orientador tem o 

dever de registrar o fato para que medidas de punição cabíveis sejam tomadas com 

base no Código de Processo Civil e nos Regimento e Estatuto da Ufam. 

 

Art. 20. Este Regulamento deve ser do conhecimento de todos os alunos 

matriculados na disciplina de TCC. 

 

Art. 21. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e decididos pelo 

Colegiado do Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


