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Assunto: Cadastro de projetos PUB ou outros momentos no Sistema Atena - Novo
procedimento da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo.

De acordo com a "Informação no. 532/2018/PRP, de 02/10/2018", a Comissão de
Pesquisa, em reunião de 19/10/2018, aprovou o novo procedimento de cadastros de
projetos de pesquisa no Sistema Atena.

Devido ao novo procedimento de cadastro de projetos de pesquisa no Sistema Atena.
comunicamos que as solicitações de ICjSEM BOLSA, o (a) orientador (a) interessado
deve realizar a inscrição no Sistema Atena.

E cadastro de projetos PUB ou outros fomentou o ja) aluno (a), após a concessão do
projeto de pesquisa deve solicitar ao orientador (al o cadastro no Sistema Atena,
imediatamente

)bs: Devido à questionamentos, a CPq consultou a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, que
endossou a decisão da CPq.

São Pa itubrq de 2018

LEANDR0'SILVA MEtãANO

Comissão de Pesquisa
Presidente l FAUUSP



+

UNIVERSIDADE DEMÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Informação ng 532/2018/PRP

São Paulo,02 de outubro de 2018

Prezado(a)s;

Assunto: Cadastro de projetos PUB ou outros fomentou no sistema Atena

De acordo com a g julho de 2016. os alunos
interessados em receber o Certificado de conclusão de Iniciação Científica ou de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, emitido pela Pró-Reitoria de
Pesquisa, deverão cumprir as seguintes regras;

Artigo 5e -- O estudante receberá Certificado de conclusão de Iniciação Científica ou de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, emitido pela Pró-Reitoria de
Pesquisa, após o cumprimento dos seguintes requisitos:

1- entrega de relatório das atividades desenvolvidas, aprovado pela Comissão de
Pesquisa, semestralmente;

11 - entrega de relatório final aprovado pela Comissão de Pesquisa, quando da
conclusão do projeto;

111 -- cumprimento de 480 horas de atividades de pesquisa, preferencialmente dentro
do período de 12 meses;

IV -- apresentação do trabalho no Simpósio Internacional de Iniciação Científica e
Tecnológica da USP -SllCUSP

O projeto (SEM FOMENTO, PUB, FAPESP, FUNDAÇÕES ou outros fomentosl deverá ser
inserido no sistema Atena e encaminhado para avaliação de parecerista. Sendo
considerado e APROVADO como um projeto de Iniciação Científica ou
Desenvolvimento Tecnológico pelo parecerista e também pela Comissão de Pesquisa,
torna-se ATIVO. A partir dessa data podem ser inseridos os dois relatórios semestrais e
a frequência do aluno.

Quando o orientador insere o relatório semestral é visualizada a frequência cadastrado
pelo aluno. A concordância com essa informação determina que não serão permitidas
alterações nessas informações.

Informações adicionais; ATENA/PROGRAMAS/INICIAÇÃO/AJUDA
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