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Informação nº 396 /2016/PRP  
  
       São Paulo, 13 de maio de 2016. 
 
 
COMUNICADO ÀS COMISSÕES DE PESQUISA 
Assunto: Avaliação de Projetos no Novo Módulo IC/IT do Sistema Atena 
 

 
As inscrições para os Editais PIBIC e PIBITI estarão abertas até o dia 25/05/2016, 

conforme publicado pela Portaria PRP nº 480 em 16/04/2016. Informamos que não 
serão aceitas inscrições após essa data. Por favor, orientem os docentes para que 
evitem inscrever projetos no último dia. Dificuldade de acesso ao sistema não será 
aceita como justificativa para envio posterior à data limite. 

 
A partir de 26/05/2016, as Comissões de Pesquisa deverão cadastrar os 

avaliadores e atribuir os projetos inscritos a eles. Podem ser cadastrados como 
avaliadores docentes USP ou pessoas externas com número USP. As avaliações devem 
ser finalizadas até 22/06/2016. Quando todas as avaliações forem completadas, o 
sistema gerará uma lista com os projetos e as respectivas notas para que a Comissão 
de Pesquisa os classifique segundo seus critérios (até 29/06/2016).  

 
As orientações para utilização do sistema pela Comissão de Pesquisa e pelos 

Avaliadores estão descritas abaixo e podem ser acessadas no Manual do Sistema, 
disponível em Programas/Iniciação 2016/Ajuda. 
 
CADASTRO DE AVALIADORES E ATRIBUIÇÃO DE PROJETOS 
 

Para cadastrar um avaliador, acesse Programas/Iniciação 
2016/Avaliação/Avaliador. Na caixa de seleção “Autorizado para”, selecione “Avaliador 
do Projeto Inicial” e clique em “Buscar”. Informe o Número USP do Avaliador e a data 
final de autorização para acesso às avaliações. Em seguida, clique em “Inserir”. 

 
Para atribuir projetos ao avaliador, acesse Programas/Iniciação 

2016/Avaliação/Avaliação Projeto. Na caixa de seleção “Avaliador”, selecione “Projetos 
sem avaliador”. Será exibida a lista de projetos inscritos ainda não atribuídos a 
avaliador. Selecione o(s) projeto(s) a ser(em) atribuído(s) e clique em “Atribuir Projeto 
a Avaliador”. Será exibida uma janela com os nomes dos avaliadores cadastrados. 
Selecione o avaliador desejado e clique em “Atribuir projetos ao avaliador”. As 
avaliações podem ser acompanhadas na aba “Acompanhar Avaliação”.  
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DENEGAÇÃO DE PROJETOS 
  
 Projetos que estejam em desacordo com os critérios da Comissão de Pesquisa 
ou que não atendam aos requisitos necessários poderão ser denegados pela Comissão 
de Pesquisa antes da atribuição do projeto a avaliador. Para isso, em 
Programas/Iniciação 2016/Avaliação/Avaliação Projeto, selecione “Projetos sem 
avaliador”. Será exibida a lista de projetos inscritos ainda não atribuídos a avaliador. 
Selecione o projeto a ser denegado e clique em “Denegar Projeto”. 
  
 Os projetos denegados não poderão concorrer ao Edital nem poderão ser 
alterados. 
 
ACESSO DO AVALIADOR  
 
 O avaliador USP poderá acessar o sistema Atena com seu Número USP e a 
senha única. O avaliador externo deverá acessar o sistema com seu e-mail e chave de 
acesso na opção Avaliador Autorizado do menu Acesso Público. Para acessar os 
projetos, o avaliador deve selecionar Programas/Iniciação 2016/Avaliação/Avaliação 
Projeto.  

 
Para visualizar os dados e arquivos do projeto, basta clicar no título do projeto 

e em “Visualizar Projeto”. Para inserir a avaliação, ele deve clicar em “Avaliar Projeto”. 
Será exibida uma janela com os campos para inserção de nota e considerações para o 
aluno e para o projeto. Após o preenchimento dos campos, é necessário clicar em 
“Enviar”. A avaliação poderá ser alterada apenas até o prazo final para avaliação dos 
projetos (22/06/2016).  

 
 
 
Em caso de dúvidas, por favor enviem mensagens para o Fale Conosco 

https://uspdigital.usp.br/atena/faleConosco. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

mailto:prp@usp.br
http://www.usp.br/prp
https://uspdigital.usp.br/atena/faleConosco

