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FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

I. IDENTIFICAÇÃO

Título da Ação

Número do Processo

Nome do Coordenador

Período de referência
deste relatório

Início:      /          /
Fim:      /          /

II. INFORMAÇÕES GERAIS

Abrangência
(considerar o período de referência deste

relatório)

Número de mMunicípios
efetivamente atendidos:

Número de cCampi
efetivamenteenvolvidos:

Número de setores envolvidos:

Recursos financeiros
investidos:

(considerar o período de referência deste
relatório)

Ifes: R$ 

Agências oficiais de fomento: R$ 

Contrapartidas de parceiros: R$ 

Arrecadação própria: R$ 

Outro: R$ 

III. PÚBLICO ATENDIDOALVO E PARCEIROS ENVOLVIDOSPARCERIAS

Descrição do público-alvo que foi
efetivamente atendido pela ação 

A B C D E F Total

Público interno do Ifes:

Público de outras instituições educacionais:

Público de outras instituições públicas:

Público de empresas:

Público de organizações não-governamentais:

Público de grupos comunitários:

Outro tipo de público:

Número total de pessoas que participaram da ação:  
Legenda: A) Docentes; B) Técnico-administrativos em Educação; C) Discentes de Curso Técnico;

  D) Discentes de Graduação; E) Discentes de Pós-Graduação; F) Outros.

Houve participação de pessoas ou comunidades em situação de 
vulnerabilidade?    

 (    ) Sim        (     ) Não

Descrição dos grupos ou comunidades em situação de vulnerabilidade que participaram da ação:



Parcerias internas
(Preencher caso seja diferente da proposta cadastrada)

Campus Setor Nº docentes
envolvidos 

Nº servidores
tec. adm.

envolvidos 

Número de
estudantes
envolvidos

Descrição da participação 

Parcerias externas

Nome da instituição Sigla Aportou recursos
e/ou contrapartida?

Descrição das
contribuições/contrapartidas

dos parceiros na execução das
atividades

Descrição da participação 
(considerar o período de referência deste

relatório)

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

(   ) Sim   (   ) Não

IV. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS ATINGIDOS 
PROPOSTA
(considerar o período de referência deste Relatório)

ALTERNATIVA 1: UTILIZAR A MESMA ESTRUTURA DO FORMULÃRIO DE CADASTRO 
PARA DESCREVER A EXECUÇÃO DE CADA ATIVIDADE QUE FOI PLANEJADA.

Detalhamento das Atividades Executadas
(Considerar também a execução de ações vinculadas.)

Identificação das
atividades executadas
(título - número do processo em

caso de ações vinculadas)

Descrição das atividades executadas

(descrever o que foi realizado em cada
atividade prevista no formulário de cadastro,
os resultados atingidos em cada atividade e

o período de execução de cada atividade)

Responsável(is)
pela

execuçãoPessoa
s que

executaram a
atividade

(Nome)



ALTERNATIVA 2: COLOCAR UM CAMPO DE TEXTO PARA QUE O PROPONENTE 
DISCORRA MAIS LIVREMENTE SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS.

Descrição das atividades realizadas e resultados/metas atingidos:
(justificar as diferenças que houverem com relação ao que foi planejado no formulário de cadastro da ação)

Cronograma de Execução das Atividades Realizadas
(considerar também a execução de ações vinculadas.)

Identificação das atividades
executadas (título)

(    ) Semanas   (    ) Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Identificação das atividades
executadas (título)

(    ) Semanas   (    ) Meses

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Comparação entre as atividades previstas e as atividades executadas:
(justificar as diferenças que houverem)

ALTERNATIVA 1:

Comparação entre os resultados e metas esperados e os obtidos:
(justificar as diferenças que houverem)

Produtos acadêmicos resultantes:

Observações: 

V. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

Resultados das avaliações realizadas pelo público-alvo:
(baseados na metodologia de avaliação utilizada - considerar também a execução de ações vinculadas)

Resultados das avaliações realizadas pela equipe executora:
(baseados na metodologia de avaliação utilizada - considerar também a execução de ações vinculadas)

Resultados das Avaliações dos Estudantes do Ifes que executaram atividades sob 
orientação: (baseados na metodologia de avaliação utilizada - considerar também a execução de ações vinculadas)



VI. ANEXOS
(Descrever abaixo quais são os anexos deste relatório)

Número do Anexo Descrição do Anexo


