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ENVIO DE RELATÓRIO DE SUBSÍDIO GLOBAL 
As imagens e explicações a seguir mostram como enviar on-line os relatórios de Subsídios Globais. Para 

mais informações acesse www.rotary.org/pt/grants.  

 

Aberto o aplicativo, clique em Subsídios Globais. Clique na aba Meus subsídios e procure pelo 

subsídio na seção Subsídios pagos. Clique então no N° do subsídio para iniciar um relatório.   

 

  

PORTUGUESE (PT) 

http://www.rotary.org/pt/grants
https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/13166
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Ao iniciar um relatório, você verá duas opções — uma para relatório intermediário e outra para relatório 

final. Clique na opção desejada. 

 

 

Se o relatório já havia sido iniciado anteriormente, você verá a tela abaixo. Clique em Abrir para 

continuar trabalhando no relatório. 
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Você pode mudar o tipo de relatório depois de iniciá-lo. Para tanto, abra o relatório e selecione o link 

Alterar tipo de relatório, que se encontra no canto superior direito da tela. 

  

 

Se o relatório for para subsídio que envolve bolsa de estudos ou equipe de formação profissional, uma 

mensagem é enviada automaticamente ao bolsista ou líder da equipe, pedindo-lhe para preencher sua 

parte do relatório. 
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Preencha todas as seções do relatório, começando pelos Objetivos. Explique qualquer alteração nos 

objetivos do projeto e o progresso alcançado até o momento. 
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Na aba Participantes, descreva como os parceiros locais e internacionais têm participado do projeto. 

Você também pode atualizar dados dos membros da comissão, caso tenha havido alguma mudança; 

incluir outros clubes ou distritos que participaram da implementação do projeto, mas que não 

contribuíram financeiramente; e, se alguma organização colaboradora estiver envolvida no projeto, 

descrever suas atividades. 
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Na aba Orçamento, você verá o orçamento enviado com seu pedido do subsídio. Insira o valor que 

gastou desde a aprovação do subsídio, a moeda (código de três letras) em que tais despesas foram pagas e 

a taxa de câmbio. Se você pagou as despesas em duas moedas, clique em Dividir e insira o total pago em 

cada moeda. Caso não tenha tido gastos, digite zero. Acrescente itens ao orçamento, se necessário. Você 

também terá que responder a algumas perguntas sobre o orçamento do projeto, gerenciamento financeiro 

e desafios. Informe o valor de fundos não utilizados que serão devolvidos. 

 

Tanto o relatório intermediário como o final devem ser acompanhados de extrato bancário. Você também 

pode fazer o upload de qualquer outra documentação das despesas orçadas. O extrato bancário deve 

mostrar entradas e saídas de fundos com o mesmo valor. Ou seja, cada valor de entrada deve ter uma 

saída de mesmo valor. Se os funcionários da Fundação tiverem alguma dúvida, eles poderão pedir um 

livro-razão para ajudar a balancear a renda e as despesas do relatório com os depósitos e saques do 

extrato bancário. 
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Se o subsídio envolver bolsa de estudo, a aba Relatório do bolsista estará visível e deverá ser 

preenchida pelo bolsista. 

 

 

Em Autorização do bolsista, o bolsista deve certificar que o relatório está preenchido e que as 

informações estão corretas. 
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Se o subsídio envolver uma equipe de formação profissional, a aba Relato EFP estará visível. Esta seção 

deve ser preenchida pela pessoa indicada na documentação do subsídio como o líder da equipe. Os 

membros da equipe e contatos do projeto não podem preencher esta seção. 

 

 

Em Autorização da EFP, o líder da equipe deverá certificar que o relatório está completo. 
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Se for enviar um relatório final, a aba Áreas de enfoque estará visível e as informações fornecidas no 

pedido do subsídio aparecerão automaticamente nesta seção. Se precisar, acrescente outros critérios. Para 

atividades humanitárias e equipes de formação profissional, informe pelo menos um critério. Se o seu 

subsídio não tiver outra meta a não ser apoiar um bolsista, não é preciso incluir critérios. 
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Quando o relatório estiver pronto (incluindo as seções do bolsista e líder de equipe de formação 

profissional, se for o caso), passe para a aba Autorizações. Um dos contatos principais do subsídio 

deverá selecionar a caixa indicada na imagem para indicar que o relatório está pronto para autorização. 

 

 

Assim que um dos contatos principais confirmar que o relatório está pronto, o seu status muda para 

“Autorização exigida” e os presidentes de clube ou de Comissão Distrital da Fundação Rotária do parceiro 

local e do internacional serão notificados por e-mail de que precisam autorizar o relatório.  
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AUTORIZAÇÃO DO RELATÓRIO – PRESIDENTE DE CLUBE/PRESIDENTE DE COMISSÃO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO 

ROTÁRIA 

Depois que os contatos principais indicarem que o relatório está pronto e o status mudar para 

“Autorização exigida”, os presidentes de clube e os presidentes da Comissão Distrital da Fundação Rotária 

do parceiro local e do parceiro internacional precisam autorizar o relatório. Para tanto, faça o login no 

aplicativo on-line e clique em Subsídio Globais. Depois, na aba Ação, clique no número do subsídio 

relacionado ao relatório que precisa ser autorizado.  
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Clique em Abrir na seção Relatórios intermediários ou Relatório final. 

 

 
 

Na aba Autorizações, assinale a caixa indicada na foto abaixo atestando que o relatório está preenchido 

e que as informações estão corretas. Depois, clique em Autorizar. 
 

 

Quando ambas as partes autorizarem o relatório, uma mensagem de agradecimento aparecerá na tela e o 

seu status mudará indicando aos funcionários da Fundação que ele está pronto para análise. 

 
 


