
  

 

PRLAB - Projeto extracurricular para alunos de Relações Públicas 

REGULAMENTO 

O PRLAB é um projeto extracurricular na área de estudos em Relações Públicas 

e Comunicação Organizacional (RPCO) da Escola Superior de Comunicação 

Social do Instituto Politécnico de Lisboa (ESCS-IPL), que visa proporcionar aos 

alunos do 1º e 2º ciclos de Relações Públicas (RP) a possibilidade de 

enriquecerem e complementarem os seus conhecimentos académicos, através 

da aplicação prática dos mesmos à realidade, da experimentação e da 

realização de trabalhos de investigação, que poderão ser desenvolvidos em 

parceria com diversas entidades.  

Missão  

O PRLAB tem como missão aproximar os alunos de 1º e 2º ciclo de Relações 

Públicas da ESCS à comunidade e ao mercado, tendo por base a dinamização 

de projetos criativos e inovadores, em contexto real, que possibilitem 

experiências de natureza científica e profissional.  

Objetivos  

1. Criar um espaço de reflexão e discussão sobre a área de estudos em 

RPCO  

2. Aproximar a área de estudos de RPCO à comunidade e à realidade 

profissional 

3. Oferecer aos alunos de Relações Públicas da ESCS uma oportunidade 

de aprendizagem extracurricular, que valoriza o seu percurso académico.  

4. Permitir aos alunos o desenvolvimento de competências para o 

desempenho da profissão de Relações Públicas.  



5. Desenvolver metodologias e propor abordagens de trabalho que revelem 

as potencialidades e capacidades dos alunos de Relações Públicas da 

ESCS em projetos de comunicação aplicada.  

6. Posicionar as Relações Públicas enquanto função estratégica das 

organizações, reforçando o seu contributo para a cadeia de valor das 

mesmas.  

Metodologia do Trabalho a desenvolver  

Os projetos poderão ser desenvolvidos em parceria e funcionar numa lógica de 

cocriação, experimentação e avaliação de ideias, cenários e ferramentas 

tecnológicas em referência a casos reais de comunicação e Relações Públicas.  

Os projetos serão desenvolvidos através de metodologias de definição 

estratégica, no âmbito das Relações Públicas, tendo em conta a natureza e as 

características específicas de cada situação.  

Os alunos envolvidos no projeto serão orientados pelos docentes que 

acompanham o PRLAB.  

 

Candidatos aos projetos 

Podem candidatar-se para fazer parte do PR LAB todos os alunos dos cursos de 

Licenciatura em RPCE e de Mestrado em GERP, que satisfaçam as condições 

necessárias ao desenvolvimento dos projetos. 

Para cada projeto serão especificadas as regras de colaboração dos alunos.  

 

Certificado de participação  

O PRLAB não prevê̂ o pagamento de valores pecuniários aos alunos envolvidos. 

Todos aqueles que integrem o projeto, cumprindo os deveres e tarefas que lhes 

são inerentes, terão direito a um Certificado de Participação e uma Carta de 



Recomendação das Coordenações dos cursos em RPCE ou GERP, 

respetivamente.  

 

Comissão Coordenadora do Projeto  

 

Coordenação da Secção em ERPCO  

Coordenação da Licenciatura em RPCE  

Coordenação do Mestrado em GERP  

 

 


