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Anexo 1: Formulário para o Relatório de Resultados Semestral  

 

Relatório de Resultados Semestral 
 
 
 

Título do projeto: 

Instituição responsável pelo projeto: 

Endereço: 

Telefone: 

Coordenador do projeto (nome e e-mail): 

Período de abrangência deste relatório: 

 
De  /  /  a  /  /   
 
Relatório nº:  

Data de envio deste relatório:  

 
  /  /   
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1- Andamento do projeto em relação aos objetivos 
 

Para cada objetivo específico previstos no projeto, descreva de forma objetiva as atividades 

realizadas e os resultados alcançados no período deste relatório. Use como referência a 

estrutura do projeto e preencha no modelo a seguir:  

 

1. Objetivo específico 1: 

Resultado Esperado 1.1 Resumo do Status 

A111 – Nome da Atividade e descrição + status (incluindo os resultados)  

A112 – Nome da Atividade e descrição + status (incluindo os resultados)  

A113 – Nome da Atividade e descrição + status (incluindo os resultados) 

Produtos resultantes das atividades (citar e resumir o conteúdo de cada um na descrição 

da atividade correspondente, anexando os arquivos com os respectivos produtos 

citados) 

 

2- Andamento da execução do projeto 

Perguntas orientadoras:  o projeto encontrou obstáculos para execução das 

suas atividades? Quais? Esses obstáculos foram ultrapassados? Se foram, 

como? Isso trará alguma mudança no cronograma ou na alocação de recursos 

do projeto? 

 

 

3- Relações entre os parceiros do projeto  

 

Perguntas orientadoras:  Como vem ocorrendo a participação dos 

beneficiários do projeto, setores públicose ONGs regionais? 

 

 

4- Comunicação 

 

Perguntas orientadoras:  Como estão previstas  a sistematização e a 

divulgação das informações geradas no período deste relatório? 

 

 

5- Atividades complementares  

 

Pergunta orientadora: Houve alguma atividade não prevista no Plano de 

Trabalho? Descreva-ae explicando o porquê de sua necessidade. 
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6- Integração de Gênero  

 

 Perguntas orientadoras: As atividades do projeto têm apoiado a integração 

de gênero? As oportunidades de apoio e capacitação são iguais para todos 

os gêneros? Existe algum procedimento específico para que esta questão 

seja aprimorada? O projeto tem números dos participantes de atividades de 

capacitação segregadas por gênero? 

 

 

 

7- Outras questões não previstas que merecem ser mencionadas e descritas.  
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