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Coordenação Geral de Desenvolvimento de Conteúdos Curriculares e de Modelos Experimentais

Relatório Final de Atividades
Orientações básicas
Prezado coordenador,
Conforme previsto nos itens 9.1 e 9.4 do Edital n.º 002/2008/CAPES/DEB
PRODOCÊNCIA, ao término do projeto, as instituições participantes devem elaborar um
Relatório Final de Atividades. Este relatório refere-se a todo o trabalho desenvolvido
durante a execução do projeto e tem como objetivos descrever as atividades executadas
e apresentar os seus resultados e conclusões.
Para facilitar a elaboração desse relatório e permitir à CAPES uma consolidação
nacional do Programa de Consolidação das Licenciaturas - Prodocência, encaminhamos
orientação de tópicos básicos para compor o documento.
Os itens aqui solicitados não impedem o relato de outros fatos que forem pertinentes e
que melhor apresentem as características específicas de cada projeto, de modo a
permitir à CAPES e à sociedade brasileira conhecer o projeto institucional em toda a sua
plenitude.
Objetividade, clareza e concisão são atributos desejáveis no Relatório. Assim,
formulários, fotos, documentos, CDs e outros podem ser incluídos como anexos, sempre
que sua inserção no corpo do documento dificulte a leitura do mesmo.
O Relatório deverá ser enviado à CAPES com ofício de encaminhamento do dirigente
máximo da Instituição, em meio eletrônico e impresso, para responder a prováveis
auditorias.

I – Dados da Instituição e do Projeto
a) Instituição proponente.
b) Docente(s) responsável (eis) pelo projeto na IES.
c) Curso(s) de licenciatura participante(s) do projeto.
d) Título do Projeto.
e) Identificação da equipe executora responsável pelo projeto (professores/técnicos da
IES e respectiva titulação)
f)

Data do início do projeto.

g) Data de conclusão do projeto.
h) Valor financiado.

II - Apresentação
Resumo executivo com a síntese dos objetivos do projeto, relacionando cada um deles
às atividades propostas, e dos resultados alcançados que serão apresentados no
relatório. Servirá para que gestores e outros atores educacionais tenham uma visão geral
e sucinta do projeto.

III – Objetivos, atividades e resultados alcançados
Os objetivos que a IES estabeleceu para seu projeto, relacionando-os ao diagnóstico
feito, às atividades propostas e aos principais resultados e conclusões obtidos ao final da
atividade. Ao apresentar os resultados indicar, tanto aqueles estabelecidos no projeto,
como aqueles não previstos.
Além da apresentação e da análise dos resultados, favor preencher a planilha-síntese
em anexo. Para facilitar a consolidação dos dados em nível nacional, solicita-se não
retirar linhas ou colunas. Sempre que necessário, podem ser acrescentadas outras ao
final da planilha.

IV – Considerações finais
Neste tópico, deverá ser apresentada uma análise do coordenador e da equipe sobre a
gestão, a implementação e a avaliação interna do Projeto, abordando, entre outros,
aspectos como:
a) estratégias adotadas para sensibilizar e mobilizar parcerias internas e externas;
b) a participação dos atores, incluindo colaboradores não previstos, se for o caso;
c) indicadores utilizados para acompanhamento e avaliação do projeto;
d) dificuldades e limites encontrados durante a execução do projeto;
e) contribuições do projeto para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem

no(s) curso(s) de licenciatura da IES e para a formação de professores, identificando
resultados que caracterizem o avanço qualitativo do(s) curso(s) envolvido(s) com o
projeto;
f)

outros impactos educacionais e organizacionais gerados e as lições aprendidas

g) análise prospectiva sobre a relevância (ou não) de continuidade, aprimoramento,

expansão, sustentabilidade...
h) recomendações à CAPES para aperfeiçoamento do Prodocência.

V – Anexos:
Planilhas-Síntese; Documentos/Produtos elaborados (Poderão ser enviados impressos
ou em CD Rom/DVD, pen drive ou em outros suportes de informação).

