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1. Acessando o Sistema ATENA

- Digite ou copie para a barra de endereço de seu navegador
https://uspdigital.usp.br/atena/ e tecle <Enter> (No website da Pró-Reitoria de Pesquisa da
USP também há um link para acesso rápido do Atena (www.usp.br/prp) .

- Selecione no menu à esquerda a opção “Acesso aos Acervos”

2. Cadastramento do pesquisador e chave de acesso ao sistema

a) Pesquisador com número USP ativo
- Se você é pós-doutorando ou aluno de pós-graduação da USP clique em “Solicitar
acesso ao Programa de Pesquisa – Participantes da USP”.

- Você será direcionado para a seguinte tela:

- Preencha os campos com seu número USP e com os caracteres da imagem e clique em

“Continuar”.

- O sistema exibirá a mensagem abaixo informando que um e-Mail foi enviado contendo

a Chave de Acesso para prosseguir com o cadastramento de sua proposta no
programa “Acesso aos Acervos da USP”.

- Ao receber o Código de Acesso você poderá enviar sua proposta seguindo os passos
indicados no item 3 abaixo.

b) Pesquisador externo à USP:
- Se você é estudante de pós-graduação ou pós-doutorando de outra instituição, clique
em “Solicitar acesso ao Programa de Pesquisa – Participantes externos da USP”.

- Preencha os campos com seu e-Mail e com os caracteres da imagem e clique em
“Continuar”.

- O sistema abrirá então o formulário abaixo. Preencha os dados solicitados e clique em
“Salvar”.

- Você receberá uma mensagem no endereço de e-Mail informado, contendo sua Chave
de Acesso para prosseguir com o cadastramento de sua proposta no programa “Acesso
aos Acervos da USP”. Ao receber o Código de Acesso você poderá enviar sua proposta
seguindo os passos indicados abaixo.
- Acesse o sistema ATENA e selecione a opção “Acesso a Acervos”, conforme descrito
anteriormente.
- Clique em “Acessar o Programa de Pesquisa”

- Preencha os dados solicitados (o e-Mail que foi cadastrado no sistema e a chave de
acesso) e clique em “Continuar”.

- Você será direcionado para a página abaixo, para poder iniciar o cadastramento do
projeto. O sistema atribui automaticamente um ano e um código para o projeto.

- Nesta página você encontrará um link para acessar o manual completo para o
preenchimento da proposta.

