
Auxílio para preenchimento do Relatório Anual 2013 

 

Prezados,  

  

Tenho recebido muitos e-mails e ligações com relação aos relatórios 2013. 

  

Dessa forma elaborei para os coordenadores um pequeno tutorial sugerindo algumas 
informações as quais acredito que facilitarão o preenchimento do formulário.  

 O coordenador deverá verificar se seu projeto/programa já está na FASE 
relatório. Caso o mesmo se encontre em PROPOSTA ou ADEQUAÇÃO, não será 
possível fazer o relatório 2013, enquanto não forem atendidas as exigências 
anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algumas informações são importantes: 
o Observar se a sua proposta já está com o CÓDIGO, isso significa que ele 

está registrado na PROEC. Caso a proposta não tenha um número, favor 
entrar em contato com a Coordenadoria de Extensão para verificar qual 
o procedimento deverá ser tomado.  

o O relatório que estamos fazendo é referente ao ano de 2013. Alguns 
coordenadores têm pendências com os relatórios de 2012 e dessa 
forma não conseguirão fazer o relatório 2013. (Verificar junto ao 
Parecerista do Setor, quais as providências deverão ser tomadas). 

o Os campos a serem editados devem seguir os mesmos passos da 
PROPOSTA, ou seja, o primeiro ícone a ser preenchido deve ser o ícone 
DADOS GERAIS (EDITAR), pois se o período (data início e data fim) não 
for atualizado, os recursos humanos também apresentarão divergências 
de informações e aparecerá erro ao salvar. 
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 No ícone RECURSOS HUMANOS deverão constar somente os participantes do 
projeto/programa que atuaram em 2013, ou seja, se alguém saiu, o mesmo 
deve ser excluído da lista de recursos humanos (botãozinho vermelho), os 
demais deverão ter os seus períodos editados, ou seja, o coordenador deverá 
colocar na data de início e data fim de cada um dos participantes aquela que se 
apresenta de acordo com o relatório apresentado pelo aluno (se o aluno 
participou de março a junho, é esse período que deverá constar na data início e 
na data fim desse recurso humano especificamente). Portanto, cada um dos 
recursos humanos deverá ser editado individualmente.     

 

 

 

Espero poder ter contribuído para minimizar as dificuldades na hora do preenchimento dos 

relatórios.  

 

Att 
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