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Relatório Final de Pesquisas aprovadas no CEP-DINÂMICA 

DADOS DO PROJETO: 

1. Título do Projeto de Pesquisa:  

2. CAAE: 

3. Pesquisador Responsável:     

4. E-mail:   

5. Pesquisador(es) Assistente(s): 

6. A FADIP é a instituição proponente da pesquisa? (   ) Sim   (   ) Não. Cite a proponente: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Data de encerramento do estudo: ____/____/____ 

8. Marque o tipo de projeto: (   ) PIBIC 

                                             (   ) PIVIC 

                                             (   ) PROAPP 

                                             (   ) TCC (trabalho de conclusão de curso) 

                                             (   ) PROCISA (Mestrado Profissional) 

                                              (   ) Outro    Indicar: ________________________________________ 

 

DADOS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA:  

1. Número de participantes da pesquisa  

a) previsto: ______  b) incluídos: _______c) efetivamente completaram a participação até o final da 

pesquisa*______ 

* casos de retirada de consentimento ou outras exclusões. 

2. Razões para alteração no número de participantes:  
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RESULTADOS DA PESQUISA: 

1. Descreva resumidamente os resultados obtidos. Se necessário, anexe tabelas, quadros, figuras 

ou gráficos. 

 

 

 

2. O projeto resultou em alguma publicação: 

(    )  Com publicação (citar aqui a referência completa). 

_____________________________________________________________________________ 

(    ) Em vias de publicação (citar o título que será publicado e revista). 

_____________________________________________________________________________ 

(    ) Não. Especificar o motivo: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Descreva a forma de divulgação dos resultados para os participantes e para a instituição na qual 

os dados foram coletados, especificando se a mesma já foi realizada (retorno da pesquisa).  

 

 

 

 

 

 

INTERCORRÊNCIAS DA PESQUISA: 

Utilize este espaço para descrever a(s) intercorrência(s) relacionada(s) aos riscos apresentados  no 

desenvolvimento do projeto, caso ela(s) exista(m). 

OUTROS (opcional): 

Utilize este espaço para compartilhar com o CEP os desafios enfrentados durante a realização de sua 

pesquisa ou para relatar outras alterações na execução de seu projeto que não foram contempladas nas 

perguntas acima. 
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