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Instruções
Solicita-se a apresentação das evidências do que foi alcançado por meio das iniciativas de
replicação, de acordo com o edital e a proposta enviada.
As evidências devem ser anexadas e enviadas juntamente com este relatório. Alguns exemplos
de evidências incluem: notas de reunião, convites e gravações de atividades on-line, listas de
participação, fotos, descritivos de novas metodologias desenvolvidas, relatos de parceiros e
outras partes interessadas

Formatação
Solicita-se que os relatórios sigam a formatação padrão, proposta pelo British Council, cujos
estilos pré-estabelecidos estão disponíveis abaixo:

Texto normal.
1. Lista numerada.
•

Item.
− Subitem.

Citação - Nem ium deste nonsenietus ab is ariost, invel incient rae.

Título de tabelas
Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3

Linha 1

Texto normal

Texto normal

Texto normal

Linha 2

Texto normal

Texto normal

Texto normal

www.britishcouncil.org

2

Treinamento Mulheres em Tech – Lideranças
Inclusivas
Período
O presente relatório cobre as atividades desenvolvidas no período de [favor completar].

Dados da instituição
Nome:
Nome do líder do projeto:
Cargo:
E-mail:
Telefone:

Resultados
1. Quais foram as atividades de replicação desenvolvidas como parte deste projeto?
Incluir datas, local, detalhes de participantes (número de participantes por atividade, nome, email, cargo e a instituição onde atuam) e opiniões compartilhadas pelas participantes. Para
toda e qualquer ação de replicação, a instituição deve informar aos participantes que seus
dados serão compartilhados com o British Council – vide Anexo A, neste documento, para
sugestão de texto.
Exemplos de evidências:
•

Lista de presença que contenham os dados de participantes.

•

Questionários pós-evento/de satisfação e respectivos relatórios.

•

Fotos e/ou link de gravações dos eventos.

2. Quais foram os benefícios para sua instituição e suas cursistas ao participar deste projeto?

3. Houve engajamento com outras instituições ao longo do projeto, sejam elas outras
instituições participantes ou terceiras?

4. Descreva desafios enfrentados e aprendizados que sua instituição levará deste projeto.
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5. Sua instituição vislumbra novos projetos, redes e/ou iniciativas a partir do Treinamento
Mulheres em Tech – Lideranças Inclusivas?
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