DO RELATÓRIO DE PESQUISA
Ao término do projeto de pesquisa e nas datas previstas, os pesquisadores em projetos
individuais e os coordenadores de projetos coletivos, devem encaminhar relatório final
do projeto à Coordenação de Pesquisa, de acordo com o roteiro específico de cadastro
do relatório de pesquisa:
Modelo de cadastro de relatório de pesquisa na Faculdade:
Identificação:
Título do projeto:
Número de protocolo gerado no cadastro:
Nome(s) do(s) Professor(es):
Curso:
A) Objetivos do projeto original. Na sua avaliação, o projeto atingiu seu(s) objetivos?
Justifique sua avaliação, indicando pontos positivos e negativos.
b) Descreva as atividades executadas no período visando os objetivos.
c) Apresentação dos resultados obtidos.
d) Impacto dos resultados do projeto:
e)Produção técnico-científica decorrente do projeto de pesquisa (publicações etc.
OBS: Nos relatórios de projetos coletivos deverão ser claramente indicadas as
atividades realizadas por cada um dos professores pesquisadores, para avaliação
individual de desempenho.
O relatório final deve discriminar, quando for o caso, as atividades desenvolvidas por
alunos, bolsistas participantes do Programa de Iniciação Científica.
O relatório final considerado insatisfatório pela Coordenação de Pesquisa deve retornar
ao pesquisador ou coordenador para ser refeito num prazo de até trinta dias.
A falta de entrega do relatório final do projeto implica no impedimento do professor ou
coordenador de apresentar novos projetos ou receber auxílios e bolsas de qualquer
natureza.
Poderá contar como relatório de produtividade a produção científica ou tecnológica
apresentada pelos pesquisadores do projeto em Congressos, Seminários ou outros
eventos.
O relatório de atividades deverá conter:
 os objetivos propostos no encaminhamento do projeto, indicando quais foram
atingidos e quais não o foram, justificando-os.
 cronograma proposto com todas as atividades previstas indicando a sua
realização ou não, justificando-as
 Listagem de todas as publicações realizadas no contexto do projeto de pesquisa
e outras participações em eventos científicos
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