
Relatório Parcial e Final 
 

1. Configuração no Edital  

Para que seja possível solicitar um relatório para uma submissão, primeiramente deve estar 

configurado no edital qual tipo de relatório é exigido; 

 

Ao escolher um relatório, o sistema pedirá que seja informado qual o formulário do relatório. 

Atualmente existe apenas um formulário de relatório, que foi definido pela reitoria. 

 

2. Colocar proposta em execução/em andamento 

Ao colocar a proposta em execução será exigida a data de início de execução e a data de 

encerramento. 

 

 

A data de encerramento é utilizada pelo sistema para gerar o relatório final automaticamente 

após o encerramento do projeto. 

 

  



3. Solicitar Relatórios manualmente 

Quando o projeto está em execução, é possível solicitar relatório parcial e final de forma 

manual. Será exibida a aba de relatórios. 

 

A solicitação do relatório pode ser feita tanto pelo gestor do edital quanto pelo coordenador, 

que pode criar o relatório por conta própria. 

Obs: O coordenador não consegue alterar a data de início e encerramento de sua proposta. 

Isto é feito somente pelo gestor. 

 

4. Informações gerais dos relatórios 

Quando um relatório está aberto fica como “Pendente” no sistema. São exibidos ícones nas 

abas de relatório e de equipe. 

 

Enquanto o relatório está aberto o coordenador tem a possibilidade de alterar os membros da 

equipe do projeto. 

Quando é solicitado o relatório final a situação do projeto é alterada para “Concluído em 

prestação de contas”. Na solicitação do relatório parcial não existe troca de situação. 

Quando um relatório é solicitado, o sistema preenche automaticamente uma data de limite de 

entrega. Para o relatório final, a data limite de entrega é de 60 dias a partir da data de 



encerramento prevista do projeto – conforme preenchida ao colocar o projeto em execução. 

Para o relatório parcial, a data limite de entrega é de 60 dias a partir da data de solicitação do 

relatório. 

Obs: Em alinhamento com a reitoria, será alterada na próxima versão do sistema para que a 

data limite de entrega do relatório parcial deixe de ser 60 e passe a ser de 45 dias. 

Atualmente a data limite não bloqueia o envio do relatório pelo coordenador. Está sendo 

usado apenas como referência para saber se o coordenador está no prazo ou não. 

 

5. Preenchimento do relatório 

O coordenador consegue enviar seu relatório a partir da opção “Editar”. 

 

 

Será exibido todo o formulário do relatório e ao final do preenchimento o coordenador poderá 

submetê-lo, da mesma forma que faz com as propostas. 

 

 

 

A partir do envio do relatório, a situação muda de “Pendente” para “Em análise”. 



 

 

6. Análise do Relatório 

O gestor analisa o relatório através da opção de visualizar. 

 

 

O gestor poderá devolver o relatório para que o coordenador faça algum ajuste – situação irá 

para “Em ajuste”. 

 

 

 



O gestor pode também cancelar o relatório caso não seja mais necessário ou tenha sido 

solicitado por engano – situação irá para “Cancelado” e não será mais possível alterar. 

 

Caso o relatório esteja OK, o gestor deve aprová-lo – a situação será alterada para “Aprovado”. 

Se for um relatório final, ao aprová-lo o projeto também tem sua situação alterada para 

finalizado. Para relatório parcial, não existe troca de situação do projeto. 

 

7. Menu de Relatórios 

Foi criado um novo menu de Relatórios onde é possível solicitar relatórios e alterar as datas de 

início/encerramento dos projetos em lote. Neste menu também é listado se os projetos têm 

relatório parcial ou final pendente. 

 

  



 

8. Informações adicionais 

- O sistema envia as seguintes notificações: 

- Notifica o coordenador 30 dias antes da data de encerramento do seu projeto, 

sugerindo que prepare os dados do relatório final; 

- Notifica o coordenador quando é criado um relatório final ou parcial; 

- Notifica o coordenador quando seu relatório é devolvido para ajuste ou aprovado; 

- Notifica o gestor quando algum relatório é enviado para análise; 

- O sistema solicita automaticamente o relatório final no dia seguinte após a data de 

encerramento de um projeto de execução.  

- Melhoria futura prevista: permitir configurar no edital a solicitação automática de relatório 

parcial uma vez por ano; 


