
 

 

ROTEIRO PARA CONFECÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE 

PESQUISA 

Todos os projetos de pesquisa cadastrados no SIPPEE deverão apresentar relatório após a execução. 

Os relatórios serão avaliados e, após aprovação pela PROPPI, serão emitidos os certificados. O relatório 

poderá ser apresentado em um dos formatos descritos a seguir: 

 

1. PROJETOS COM ARTIGOS PUBLICADOS OU ENCAMINHADOS PARA 

PUBLICAÇÃO 

Serão aceitos artigos e/ou resumos completos publicados em Periódicos, Conferências, Congressos, 

Encontros, Jornadas e/ou Eventos que possuam Anais de Publicação. Para artigos aceitos ou 

encaminhados para publicação será necessário anexar uma cópia da produção e o comprovante de aceite 

ou encaminhamento. 

 
2. PROJETOS SEM ARTIGOS PUBLICADOS OU PUBLICADOS EM FORMA DE 

RESUMOS 

Nos casos de projetos que não tiveram artigos publicados ou que foram publicados na forma de 

resumo ou resumo expandido, deverá ser elaborado relatório nos moldes propostos no formulário 

específico, disponível no SIPPEE, em Arquivos download, “Modelo de relatório de projetos de 

pesquisa - projetos que não geraram publicação”. Disponível no link: 

https://www10.unipampa.edu.br/sippee/ferramentas/download/downloadPlataformaArquivos.php?id=54 

 

3. PROJETOS QUE GERARAM PUBLICAÇÕES DE LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS, 

PATENTES, REGISTRO DE INVENÇÃO, TRABALHOS TÉCNICOS. 

Serão aceitos livros e capítulos de livros, patentes, registro de invenção ou trabalhos técnicos. Para 

capítulos de livros, será necessário anexar uma cópia da produção e a ficha catalográfica do livro. 

 
4. . PROJETOS NÃO EXECUTADOS 

 

Em caso de não execução do projeto, deverá ser elaborado um relatório de acordo com o formulário 

específico, disponível no SIPPEE, em Arquivos download, “Modelo de relatório de projetos de 

pesquisa – projetos que não foram executados”. Disponível no link: 

https://www10.unipampa.edu.br/sippee/ferramentas/download/downloadPlataformaArquivos.php?id=55 

 

5. PROJETOS CADASTRADOS NA MODALIDADE “AGÊNCIAS EXTERNAS DE 

FOMENTO” 

Para projetos de pesquisa desenvolvidos com apoio de agências externas de fomento, basta enviar o 

relatório encaminhado para a agência, desde que o pesquisador seja o coordenador do projeto, não 

necessitando aprovação em nenhuma instância na UNIPAMPA. 
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