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Período do Relatório: _____/_____/_______ à _____/_____/_______

I - Identificação do Projeto
Código do projeto: ____________________.
Título do projeto: `_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nome do Coordenador:_____________________________________________________________________
Centro/Núcleo/Campus:_________________________________________________________________
Departamento/Colegiado:_________________________________________________________________
Área/subárea do projeto:________________________________________________________

Principais objetivos do projeto:
1-

2-

3-

4-

5-

Equipe do Projeto:

Titulação
Nome

* CD: Coordenador
CL: Colaborador
CS: Consultor

máxima

Unidade/Departamento

Função no
projeto *

Carga
horária no
projeto

II - Principais etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos:
1-

2-

3-

4-

5-

6-

III - Apresentação e discussão sucinta dos principais resultados obtidos, deixando
claro o avanço teórico, experimental ou prático obtido pela pesquisa (os resultados
formais - publicações - são solicitados no item VIII)

IV - Relacione os principais fatores negativos e positivos que interferiram na
execução do projeto.

V - Formação de Recursos Humanos para a Pesquisa - preencha o quadro abaixo,
informando o número de orientandos no período:

Modalidade
Situação Quanto
a apoio
CNPq
CAPES
Outras(*)
Sem-bolsa
TOTAL
(*)
(**)

Iniciação Científica IC
PIBIC

Aperfeiçoamento
AP

Mestrado
(***) M

Doutorado
(**) D

TOTAL

PIPES

Informar a agência/empresa financiadora
Para o nível de Doutorado informar nome do(s) orientando(s) atual(ais), título e situação da tese (em
andamento, concluída, data da aprovação) no período:
(***) Para Mestrado, informar apenas os dados (nome do(s) orientando(s), título da dissertação e datada de
defesa ou previsão) das dissertações concluídas.

VI - Relacionar outras formas de apoio ao projeto de pesquisa nos 2 (dois) últimos
anos, incluindo a obtenção de auxílios junto a órgãos de fomento nacionais,
internacionais ou estrangeiros.

VII - Contatos Nacionais e Internacionais efetivamente ocorridos em função do
projeto, como: convênios, pesquisadores visitantes, etc.
NOME

ESPECIALIDADE

INSTITUIÇÃO

PAÍS

TIPO DE
COLABORAÇÃO

VIII - Informe os trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação no período,
relacionados com o projeto em pauta: livros, capítulos de livros, artigos em
periódicos nacionais e internacionais, etc. Não incluir resumos em congressos,
reuniões científicas e semelhantes. Use as indicações em anexo para o registro de
cada trabalho. Anexe separatas dos trabalhos publicados.
- Indicar claramente entre os autores dos trabalhos, quando for o caso, os bolsistas formais de IC, AP, M, D.
(se necessário, use folha extra)

IX - Patente ou registro de invenção ou técnica (informar o título, se a patente é
nacional, internacional ou “joint ventures” e outros dados que julgar adequados):

X - Informe outras atividades científicas/administrativas que julgar pertinentes no
período: organização de ou participação em eventos científicos, consultorias,
assessorias a órgãos de fomento ou a outras instituições, participação em colegiados,
bancas de doutorado ou concursos públicos):
- Citar premiações científicas obtidas em função do desenvolvimento da pesquisa (título do prêmio, quem
outorgou, data, local); honrarias acadêmicas;
(se necessário use folha extra)

XI- Informe a contribuição para o ensino de graduação, inclusive discriminando as
disciplinas teóricas e/ou experimentais beneficiadas .

