Ofício 006/2016
Assunto: Orientação para finalização das atividades; elaboração e entrega dos relatórios finais
dos Cursos FORPROF/UFRGS – Matriz 2014.

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2016.

Ilmos./as Srs./asProfs./as Coordenadores/as de Cursos FORPROF – Matriz 2014

Vimos, por meio deste, orientar quanto aos procedimentos para finalização dos cursos e
elaboração dos relatórios finais:
•

Informar o encerramento das atividades pedagógicas (fim das aulas): enviar ao FORPROF
ofício assinado pela coordenação do curso em que conste: a data factual de início e (/ou
previsão) do término das aulas – Data limite: 10/03/2016

•

Informar o encerramento das solicitação de bolsas (fim das bolsas): enviar ao FORPROF
ofício assinado pela coordenação do curso em que conste: o mês factual de início e (/ou
previsão) do término das solicitações das bolsas– Data limite: 10/03/2016

•

Elaborar o Relatório Final do Projeto: este relatório é gerado diretamente no SISFOR
mediante acesso e responsabilidade exclusivos do/a coordenador/a de cada curso.
Embora no documento orientador disponibilizado pelo MEC (em anexo) não haja indicação
de prazo para a elaboração, ressaltamos:
a)no que tange aos encaminhamentos institucionais: a observaçãp do cumprimento do
prazo adotado na UFRGS: máximo de 3 (três meses) após o fim das aulas e
b)no que tange às exigências do MEC:que não temos ingerência diante de eventual prazo
que venha a ser determinado pelo MEC, ainda que inferior a estes 3 (três) meses, nem
responsabilidade por eventuais sanções decorrentes.
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•

Solicitar ao FORPROF o quadro síntese para preenchimento do Item 3 doRelatório Final
de Projeto “EXECUÇÃO FINANCEIRA”:

Este item deve ser preenchido de modo a informar a totalidade do dispêndio do recurso em
100% do valor aprovado para cada curso. Tal procedimento tem por objetivo garantir a coerência
das informações referentes à modalidade de empenho adotada em nossa Universidade: o
conveniamento com a Fundação de Apoio; através do qual garantimos o aproveitamento de 100%
do valor disponibilizado pelo MEC.

•

Elaborar o Relatório Final de Cumprimento do Objeto: este relatório deve ser elaborado
conforme o modelo disponibilizado em anexo. Devem ser entregues duas cópias
impressas, datadas e assinadas pelo Coordenador/a e Fiscalizador/a do curso, além de uma
cópia digitalizada via e-mail.- Data limite: até 3 meses após o encerramento do
convêniocom a Fundação de Apoio.

Por fim informamos que a prestação de contas de cada curso será registrada e
compartilhada com a PROPLAN, a AUDIN e o COMITÊ GESTOR INSTITUCIONAL.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
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