
 

Cadastro de projetos de Iniciação Científica no Sistema Atena 

 

O cadastro de estudantes de IC deverá ser realizado no Sistema Atena 

exclusivamente pelo orientador, que deverá solicitar auxílio à Comissão de 

Pesquisa da FSP/USP quando houverem quaisquer problemas de inclusão dos 

estudantes no sistema.  

O manual de funcionamento do sistema encontrasse disponível no site da 

FSP e deverá ser consultado para maiores informações 

(https://www.fsp.usp.br/site/pesquisa/mostra/904).  

 

Da criação do Projeto de Pesquisa  

 

 Para que seja realizado o cadastro do estudante no sistema, o orientador 

deverá apresentar um projeto de pesquisa que contenha: capa com título em 

português e em inglês, resumo, introdução, justificativa, objetivos, método, 

cronograma e referências bibliográficas, devendo o projeto conter não mais 

que 5 páginas (capa, resumo e referências não contam).  

   

Acesso ao sistema Atena 

 

1. O docente ou pós-doutorando responsável pela orientação deverá 

acessar o sistema com seu número USP e sua senha única; 

2. Em seguida, o interessado deverá se direcionar à aba “Programas”  

“Iniciação”   “Projetos” e clicar na opção disponível no canto superior 

esquerdo “Incluir Projeto”; 

 

O sistema solicitará informações como título, título em inglês, 

departamento no qual o estudante de IC realizará sua iniciação científica e 

demais informações. A medida em que as informações forem preenchidas, o 
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sistema liberará novas abas solicitando informações a respeito do estudante, 

orientador e afins. Todas as informações deverão ser, obrigatoriamente, 

preenchidas, caso contrário a inscrição do projeto no sistema não será efetuada. 

 

Para estudantes externos à USP  

 

 Caso o candidato à iniciação científica seja externo à USP, o 

orientador/estudante deverá solicitar à Comissão de Pesquisa da FSP que seja 

criado um número USP para o aluno, para que ele possa ser devidamente 

cadastrado no sistema Atena. Após a criação do número USP, o orientador 

deverá seguir as recomendações dadas anteriormente para cadastro do 

estudante.  

Os documentos necessários para criação do número USP são: (RG e CPF 

-digitalizados-, e-mail e telefone para contato).  

 

Observações:  

1. Documentos como a Carteira de motorista não podem ser utilizados para 

substituir o RG e o CPF; 

2. É valido ressaltar que somente docentes da Unidade e/ou pós 

doutorandos poderão concorrer aos editais de iniciação científica, como 

descrito no site da FSP/USP; 

3. Excepcionalmente para as bolsas de Pré-Iniciação científica, o orientador 

deverá ser, obrigatoriamente, professor da USP.  

 

Secretaria da Comissão de Pesquisa 

Na Assistência Acadêmica da FSP 

Endereço: Avenida Doutor Arnaldo, 715 – Cerqueira César 

Horário de atendimento:  segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 13h às 
15h. 

E-mail: cpq@fsp.usp.br 
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