ANEXO VII – MODELO DE RELATÓRIO DETALHADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

RELATÓRIO PARCIAL:

RELATÓRIO FINAL:

EDITAL
Edital nº
008/2018:

EDITAL DE SELEÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE TEXTOS SOBRE A
HISTÓRIA, MEMÓRIA, BIOGRAFIA E ENSAIO CRÍTICO SOBRE A CULTURA
CAPIXABA DE AUTORES RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome:
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
Título:
EDIÇÃO DA OBRA: AÇÕES EXECUTADAS
Descreva as principais ações/atividades realizadas, visando à edição da obra, identificando o tempo de duração/execução, de acordo com o
detalhamento e cronograma previsto no projeto.

EFEITO MULTIPLICADOR DA OBRA
Descreva os benefícios gerados pele edição e difusão da obra, para o autor e para a equipe envolvida em sua realização; os impactos no
desenvolvimento cultural local; as parcerias e alianças firmadas e ampliação da abrangência da proposta inicial.

CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO PROJETO
Informe quais foram as ações de contrapartida oferecidas pelo projeto, de acordo com itens obrigatórios e/ou adicionais (item 12 do Edital).

PÚBLICO ALVO
Informe a faixa etária da população atingidas com o projeto. Informe a quantidade de público participante.

DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DA OBRA
Informe as ações realizadas visando à divulgação e distribuição da obra

Vitória,

de

de 2018

__________________________________________________
Assinatura do(a) proponente

Instruções para elaboração do relatório:
1) Preencher este modelo de relatório ou elaborar o relatório contendo as informações do modelo.
2) Anexar ao relatório fotografias e outros materiais e documentos que comprovem a execução do projeto,
das ações realizadas, dos participantes.
3) Anexar ao relatório cópias dos materiais de divulgação elaborados (cartaz, folder, panfleto, convite, e-mail
marketing, etc.) e das publicações ocorridas na mídia, sobre a execução do projeto, se houver.
4) Anexar ao relatório cópias das notas fiscais de bens e materiais permanentes adquiridos com recursos
do prêmio, caso haja previsão dessas aquisições no projeto contemplado.
5) Anexar ao relatório cópias de lista de participantes, certificados, etc, de acordo com o projeto.

