
INSTITUTO DE PSICOLOGIA USP
 
 
 
 
 

Relação de Doc

Os Documentos devem ser enviados ao e
Pesquisa em PDF 

 
 Formulário para cadastramento inicial;

 RG E CPF;  

 Dados Pessoais do Aluno

 Carta de Encaminhamento 

Aprovação do Projeto Inicial,

  Currículo Lattes do aluno

 Histórico Escolar 

reprovações ou trancamento, se houver; favor anexar 

justificativa, com

 Projeto Resumido de Pesquisa

a capa e contendo: Introdução, Objetivo, Metodologia Cronograma 

e Referências). O projeto pode ser individual do bolsista ou caso 

pertença a um projeto maior, o orientador deverá definir 

exatamente a atividade a ser desenvolvida pelo bolsista;

 Aprovação ou submi

aplicável. 

                 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA USP 

Documentos de  IC no Sistema Atena
 

Os Documentos devem ser enviados ao e-mail da Comissão de 
Pesquisa em PDF -  copesqip@usp.br 

 

para cadastramento inicial; 

Dados Pessoais do Aluno (aluno USP tirar no Sistema Júpiter

Carta de Encaminhamento do Supervisor dando Aceite e 

Aprovação do Projeto Inicial, (assinada) 

Currículo Lattes do aluno; (atualizado); 

Histórico Escolar completo e atualizado do aluno

reprovações ou trancamento, se houver; favor anexar 

com a ciência do orientador; 

Projeto Resumido de Pesquisa (com até 10 páginas, excluindo

e contendo: Introdução, Objetivo, Metodologia Cronograma 

e Referências). O projeto pode ser individual do bolsista ou caso 

pertença a um projeto maior, o orientador deverá definir 

exatamente a atividade a ser desenvolvida pelo bolsista;

Aprovação ou submissão do projeto ao Comitê de Ética

 

no Sistema Atena 

mail da Comissão de 
 

aluno USP tirar no Sistema Júpiter); 

dando Aceite e 

do aluno incluindo as 

reprovações ou trancamento, se houver; favor anexar sua 

páginas, excluindo-se 

e contendo: Introdução, Objetivo, Metodologia Cronograma 

e Referências). O projeto pode ser individual do bolsista ou caso 

pertença a um projeto maior, o orientador deverá definir 

exatamente a atividade a ser desenvolvida pelo bolsista; 

ssão do projeto ao Comitê de Ética, quando 


