Relatório de Projeto
Resolução nº 10/2015:
Art. 19. “A submissão dos relatórios dar-se-á exclusivamente por intermédio do sistema
acadêmico, constituindo os seus módulos específicos parte integrante desta Resolução.”
Art. 20. “Os Projetos com prazo de desenvolvimento superior a um (1) ano deverão submeter os
relatórios parciais a cada doze (12) meses, às instâncias previstas nos incisos I e II do art.12”.
Art. 22. “O relatório final deverá ser submetido à aprovação de todas as instâncias elencadas
no art. 12, no prazo máximo de até trinta (30) dias após o término do Programa ou Projeto,
juntamente com a solicitação de certificados, quando houver.”
1. Para cadastro do Relatório de um Projeto de Extensão, acessar o Cobalto com seu CPF
e senha.
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2. Acessar o menu ‘Projetos Unificados’, submenu ‘Cadastros’, opção ‘Relatório’.
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3. Na primeira tela, constarão os relatórios já cadastrados para os Projetos nos quais você participa. Aqui é possível acompanhar o status de cada
processo (ver passo nº 6).
Para incluir um novo relatório, Clicar em ‘Novo’.

Códigos
dos
projetos

Nomes dos projetos

N° SEI - será preenchido
pela CIP
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4. No menu suspenso, selecionar o Projeto que será relatado e clique em ‘Continuar’

Clique aqui para
abrir o menu
suspenso

5. Atenção:

5.1. Preencher os dados necessários.
Parcial – Não encerra o projeto
Final – Encerra o projeto
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5.2. Clicar em ‘Enviar’.

6. Para acompanhar a situação do relatório, voltar ao passo nº 3. Os status possíveis são
“Aguardando; Em análise; Homologado ou Cancelado”.
a) Aguardando - Aguardando que o processo seja gerado pelo NFRA.
b) Em análise - Está em trâmites de aprovação.
c) Homologado - pedido foi aprovado e o registro efetuado no Cobalto.
d) Cancelado – A pedido da Coordenação ou o relatório precisa de adequações e
foi cancelado.
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