IPB Rio Preto | Relatório anual de departamento | 2018
Favor preencher todos os campos requeridos. Entregar na secretaria até 05/01/2019.

I - Identificação do departamento
Nome do departamento: ______________________________________________________
Tipo: ☐ Junta Diaconal ☐ Educação Cristã ☐ Sociedade Interna ☐ Ministério

II - Informações do trabalho
1. D ADOS ESTATÍSTICOS
1.1. Quantos sócios ou integrantes: (Este item se aplica somente às sociedades internas)
1.1.1 _____ (número) sócios ou integrantes em dezembro de 2017
1.1.2 _____ (número) sócios ou integrantes em dezembro de 2018
1.2. Quantas pessoas realizando tarefas (trabalhando) no departamento:
(Este item se aplica somente aos ministérios)
1.2.1 _____ (número) pessoas na equipe de voluntários em dezembro de 2017
1.2.2 _____ (número) pessoas na equipe de voluntários em dezembro de 2018
1.2.3 _____ (número) membros recentes (recebidos em 2017-2018) integrados em 2018
1.3. Exclusivo da escola dominical:
Médias
1.3.1 Média de alunos em 2017: _____
1.3.2 Média de alunos em 2018: _____
Picos e decréscimos
1.3.3 Número mais alto de alunos matriculados em 2017, no mês __________: _____
1.3.4 Número mais baixo de alunos matriculados em 2017, no mês __________: _____
1.3.5 Número mais alto de alunos matriculados em 2018, no mês __________: _____
1.3.6 Número mais baixo de alunos matriculados em 2018, no mês __________: _____
Números absolutos
1.3.7 _____ (número) alunos em dezembro de 2017
1.3.8 _____ (número) alunos em dezembro de 2018
1.4. Reuniões realizadas durante o ano:
_____ (número) reuniões de oração
_____ (número) reuniões com líderes
_____ (número) atividades evangelísticas
_____ (número) outras atividades
_____ (número) plenárias (no caso de sociedade interna)
Quantidade total de atividades em 2018: _____
Quantidade de pessoas que chegou à igreja em decorrência das atividades: _____
Quantidade de pessoas que retornou à igreja em decorrência das atividades: _____
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2. D ADOS DE ADMINISTRAÇÃO
2.1. Qualidade do trabalho prestado pelos sócios/voluntários:
☐ Satisfatória ☐ A melhorar ☐ Ruim
2.2. Maior(es) e mais urgente(s) necessidade(s) dos voluntários:
☐ Mais voluntários ☐ Melhores voluntários ☐ Motivação dos voluntários
☐ Treinamento dos voluntários ☐ Todos os itens
☐ Nenhum dos itens — neste último caso, escrever sua avaliação ou sugestão:
Observação sobre o trabalho voluntário: [Preenchimento opcional. Escreva o que considerar
pertinente] _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3. Exclusivo das sociedades internas.
Ciência e prática do novo Guia do Trabalho das Sociedades Internas da IPB (GTSI):
☐ Satisfatória ☐ A melhorar ☐ Ruim
3. D ESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS
3.1. Agenda fixa (atividades rotineiras do departamento):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2.

Atividades focadas em adoração, evangelização, discipulado, comunhão e serviço:
ATIVIDADES DE ADORAÇÃO

ATIVIDADES DE EVANGELIZAÇÃO

ATIVIDADES DE COMUNHÃO

ATIVIDADES DE DISCIPULADO

ATIVIDADES DE SERVIÇO
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4. D ADOS FINANCEIROS
4.1. Saldo anterior (2017): R$ ___________________________
4.2. Total das entradas financeiras de 2018: R$ ___________________________
4.3. Total das saídas financeiras de 2018: R$ ___________________________
4.4. Saldo de 2018: R$ ___________________________
4.5. Observações sobre dados financeiros.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

III – Observações gerais
[Preenchimento opcional. Escreva o que considerar pertinente] __________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

IV – Sugestões para nova diretoria
[Preenchimento opcional. Escreva o que considerar pertinente] __________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nome: ______________________________________________

__________________________________________________
Assinatura do(a) responsável pelo preenchimento.
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