
  

Bem-vindos estudantes de Iniciação Científica e/ou Tecnológica da 

USP 

 

Bem-vindo (a), agora você faz parte do grupo de estudantes da Universidade de 

São Paulo que desenvolve algo tipo de pesquisa científica e/ou tecnológica 

concomitante ao seu curso de graduação. O intuito desta carta é apresentar e orientar 

você sobre os primeiros passos que deverão ser seguidos. 

 

Cadastro no Sistema Atena  

 

 É imprescindível que todos os alunos de 

iniciação científica e/ ou tecnológica estejam 

devidamente cadastrados no sistema Atena. O 

cadastro deverá ser feito pelo seu orientador (o 

manual do sistema Atena encontra-se disponível em 

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

estudante deverá lembrar seu orientador de cadastrá-

lo no sistema.  

 É no sistema Atena onde o/a seu orientador (a) anexará seus relatórios 

semestrais (parcial e final) e a frequência (que deverá ser de 480 horas ao final da 

iniciação) para que, ao término da pesquisa, você possa receber um certificado da Pró 

Reitoria de Pesquisa da USP. Os alunos de iniciação científica também deverão 

apresentar seus trabalhos no Simpósio Internacional de Iniciação Científica e 

Tecnológica da USP (http://siicusp.prp.usp.br/pt/home/), evento o qual o estudante 

poderá concorrer desde menções honrosas até viagens internacionais à universidades 

parceiras.  

Importante: É necessário realizar o cadastro mensalmente da carga horária referente as 

atividades de Iniciação, esse cadastro pode ser feito pelo orientador e pelo estudante. 

 

Modalidades de bolsas 

 

 O aluno de Iniciação Cientifica poderá concorrer aos editais de pesquisa para 

receber um auxílio financeiro todos os meses. Os valores das bolsas variam de acordo 

com a agência de fomento. 

https://www.fsp.usp.br/site/pesquisa/mostra/904
http://siicusp.prp.usp.br/pt/home/


  

 As duas agências de fomento mais comuns são a FAPESP (Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo) e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico).  

A Comissão de Pesquisa informa através de e-mail e disponibiliza no site da FSP o 

Edital para as bolsas do CNPq, porém para as bolsas da FAPESP, o aluno deverá 

verificar no próprio site da agência de fomento (http://www.fapesp.br/248);  

 

Iniciação Científica Voluntária  

 

 Nesta modalidade, o estudante deverá também, além de estar cadastrado no 

Sistema Atena, ter um projeto de pesquisa que será desenvolvido ao longo de 1 ano. 

Assim como as demais modalidades, o estudante deverá apresentar relatórios 

científicos. O que difere esta modalidade das demais é que, no caso de ICs voluntários, 

o estudante não receberá um auxílio financeiro de agências de fomento.  

 

Importante: Independente de sua modalidade de bolsa (com fomento – PUB, CNPQ, 

FAPESP ou voluntária), lembre-se de realizar o cadastro de sua iniciação no sistema 

Atena, pois sem esse cadastro não é possível realizar a emissão do certificado.  

 

Capacitação para o uso de bases de dados   

 

Faz parte do dia-a-dia do pesquisador utilizar bases de dados 

onde são disponibilizados os artigos mais recentes 

publicados nas mais diversas áreas de conhecimento. Esses 

artigos/dissertações/teses podem (e deverão) ser utilizados 

para dar fundamentação científica aos seus relatórios e 

artigos científicos. Entretanto, existem mecanismos que 

facilitam as buscas nessas bases de dados e geram dados 

mais refinados, de acordo com o que o pesquisador 

necessita. A biblioteca da FSP/USP ministra cursos ao longo do ano, onde um 

profissional capacitado ensina os meios mais eficientes de se utilizar as bases de dados 

às quais a USP é conveniada. As datas e cursos podem ser conferidos no site da 

biblioteca (http://www.biblioteca.fsp.usp.br/index.php/capacitacaono-uso-de-bases-de-

dados-os/) e a realização dos cursos é fortemente recomendada.  

http://www.fapesp.br/248
http://www.biblioteca.fsp.usp.br/index.php/capacitacaono-uso-de-bases-de-dados-os/
http://www.biblioteca.fsp.usp.br/index.php/capacitacaono-uso-de-bases-de-dados-os/


  

Observação: os cursos são ministrados em vários institutos diferentes dentro da USP e 

as dúvidas ou mais informações a respeito devem ser tiradas na própria biblioteca que 

está fornecendo o curso.  

 

Criação do currículo Lattes 

  

 O aluno deverá acessar a Plataforma Lattes do CNPq e seguir as orientações 

dadas para a criação do seu currículo científico (http://lattes.cnpq.br/), sem o mesmo 

não é possível realizar o cadastro de Iniciação Científica no sistema Atena. 

 

 

Edital para participação em eventos científicos  

 

A FSP/USP divulgou um edital que disponibiliza até R$ 1000,00 para 

estudantes de iniciação científica apresentarem os resultados de seus 

trabalhos em congressos. O edital encontra-se disponível no site da FSP 

(https://www.fsp.usp.br/site/pesquisa/mostra/902). Os interessados 

deverão seguir a risca todos os critérios para concorrer ao valor.  

 

  

http://lattes.cnpq.br/
https://www.fsp.usp.br/site/pesquisa/mostra/902

