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1 -  Cadastro no Sistema Atena 

Documentos e informações necessárias para o cadastro: 
 
Aluno 
Cópia digital do RG do estudante 
Cópia digital do CPF do estudante 
Cópia digital do Comprovante de Frequência de 2022 do estudante 
Cópia digital do Histórico escolar de 2022 do estudante 
Endereço completo 
E-mail  
Telefone 
Celular 
 
Responsável pelo Aluno 
Cópia digital do RG do responsável pelo bolsista 
Cópia digital do CPF do responsável pelo bolsista 
Estado Civil 
Profissão 
E-mail  
Telefone 
Celular 
 
Professor Supervisor 
Cópia digital do RG do professor supervisor 
Cópia digital do CPF do professor supervisor 
Registro Funcional 
Endereço completo 
E-mail  
Telefone 
Celular 
Escola do Professor 
 
Os documentos e informações relacionadas acima deverão ser enviadas via e-mail para o 
orientador e para a Comissão de Pesquisa (cpqfflch@usp.br).   
 
O cadastro dos estudantes e respectivos supervisores e responsáveis no sistema Atena será 
realizado pelo orientador.  
 
O Termo de Outorga e o Termo de Compromisso do Supervisor, ambos gerados no Sistema 
Atena, deverão ser assinados e inseridos no sistema. 
 
2 – Cadastro do currículo Lattes  
 
Como obrigação, os estudantes selecionados devem possuir Currículo Lattes (orientações para 
cadastro em http://lattes.cnpq.br/). 
 
3 – Abertura de conta corrente no Banco do Brasil 

mailto:cpqfflch@usp.br
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Abrir conta corrente no Banco do Brasil, em nome do bolsista. 
 
ATENÇÃO: O CNPq efetua o pagamento somente em conta corrente do Banco do Brasil 
devidamente ativa e de titularidade do bolsista. Os pagamentos não serão efetivados em conta 
corrente em nome de terceiros, conta poupança, conta salário, conta conjunta, conta vinculada 
etc. 
 
4 – Observações: 
 
Após a finalização do cadastro e inserção dos termos assinados, os bolsistas serão cadastrados 
no CNPq pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Em seguida, receberão um e-mail do CNPq que deverão 
responder para aceitar a bolsa e cadastrar os dados de sua conta bancária para receber os 
pagamentos. 
 
O estudante somente terá sua bolsa ativada quando responder ao “Termo de Aceite” enviado 
pelo CNPq para o e-mail cadastrado no Currículo Lattes. Em caso de dúvidas, por favor, enviem 
mensagens para o Fale Conosco https://uspdigital.usp.br/atena/faleConosco. 
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