
Projeto Atena



Atena
Controle de Documentação

Controle de Reuniões

Visibilidade Instantânea

Relatórios Gerenciais

Central de Demandas

Manutenção de um acervo de documentos digitalizados, interligado com as diversas entidades do sistema como: 
Alunos, Professores, Contas a pagar, Orçamentos etc.

A qualquer momento, os membros com acesso estratificado conseguem observar os indicadores de andamento das 
tarefas, demandas e execução do projeto.

O Sistema seta reuniões de projeto, criando estruturas para que os coordenadores reportem o andamento das 
atividades. Durante as reuniões, os comitês deliberam sobre estas informações.

O Sistema faz o controle fim a fim dentro de um projeto, desde a especificação dos cronogramas de projeto, 
planejamento de gastos, controle de finanças entre outros. Relatórios ajudam na extração de informações em todos os 
módulos.

O controle de demandas pode ser acessado pelos membros de projeto, controlando as suas necessidades de compras. 
Uma equipe gerencia estas demandas e através do Sistema faz o questionamento, triagem e recebimento de 
documentação, visando agir rapidamente nas compras e reembolsos de despesa.



Tela de Login

O Sistema está disponível no endereço: atena.ssys.com.br.
A tela de login consiste de um endereço de e-mail e uma senha. Caso
você não saiba sua senha, ou tenha esquecido, pode utilizar a função
“Esqueceu sua senha?”. Basta preencher o seu e-mail cadastrado que o
sistema enviará um link
para recuperação.

http://atena.ssys.com.br/


Meus Programas

Essa será a primeira tela que você verá ao acessar o sistema. Ela
consiste de uma lista de Programas, onde cada programa contém uma
lista de projetos. Você verá todos os programas dos quais faz parte.



Meus Projetos

Ao clicar no botão “Projetos” de um Programa você verá a lista de
projetos contidos naquele programa dos quais você participa.



Detalhes de um Projeto

Os detalhes de um projeto consistem das informações básicas
cadastradas, e todos os componentes de um projeto estão distribuídos
em forma de “cards” ao longo da página.



Criando Demandas

Na tela de detalhes do projeto você encontrará um card chamado 
Demandas, no canto supeior direito dele existem dois botões, um deles 
é um sinal de Mais (+) que serve para adicionar uma nova demanda.



Criando Demandas

No formulário de uma nova demanda você precisará preencher um
Título, uma Justificativa e, caso essa demanda gere uma despesa,
marcar o campo “Gerar uma despesa?” e preencher em qual Label e
qual Rubrica essa
despesa deve
entrar.



Detalhes de uma Demanda

Uma demanda recém criada fica com status de “Em Análise”, e
automaticamente o time do RCGI receberá essa informação e atuarão
nessa demanda. Caso seja necessário você pode adicionar anexos no
card de “Arquivos da Demanda”.



Comentários de uma Demanda

Uma demanda também possui uma caixa de comentários onde toda a
discussão necessária deve acontecer. Todos os envolvidos da demanda
receberão e-mails quando houver um novo comentário ou uma nova
alteração na de demanda.
Você não precisará ficar com
essa tela aberta, o Atena te
avisará por e-mail quando
houver alguma novidade
na demanda.



Status de uma Demanda

Uma demanda pode ter 4 status:
• Em Análise
• Aprovada
• Paga
• Reprovada

Demandas reprovadas
podem voltar para
análise caso seja editada
pelo solicitante.



Cadastrando Pessoas no Projeto

Na tela de detalhes do projeto existe um card para Membros do
Projeto onde você poderá cadastrar novos membros caso eles não
estejam cadastrados ainda.
Apenas os campos “Primeiro Nome”, “Último Nome” e “E-mail de
login” precisam ser cadastrados. Caso o usuário precise de acesso
ao sistema o campo
“Criar acesso ao
sistema” deve ser
marcado.



Definindo Funções no Projeto

Um projeto possui três funções: Coordenador, Procurador e
Pesquisador.
Um procurador tem os mesmos acessos de um coordenador, e um
pesquisador apenas visualiza informações e atua em suas atividades.



Atribuindo Permissões

Além das funções, você pode ajustar as permissões especificas de um
membro do seu projeto. Nessa área você pode controlar
especificamente quais funções um membro pode ou não fazer dentro
do projeto.



Acompanhando Atividades

As atividades possuem uma área para upload de arquivos e também
comentários, onde os assuntos de cada atividade podem ser discutidos.
esses comentários
aparecerão durante
a reunião, e comentários
feitos durante a reunião
aparecerão na tela da
atividade comentada.



Acompanhando Cronograma

A tela de cronograma mostra três abas, sendo elas a tabela de
atividades planejadas, a realizada e a Curva S. As atividades planejadas
são feitas pelo Gestor Shell, já a executada o coordenador do projeto
(ou seu procu-
rador) podem
editar.



Acompanhando Curva S

A Curva S é gerada automaticamente com base nos progressos
informados pelos pesquisadores e/ou ajustados pelo coordenador (ou
procurador) na tabela
de atividades realizadas.



Acompanhando Reunião

Existem dois tipos de reunião dentro do sistema, as Reuniões e as
Reuniões Internas. Uma Reunião interfere diretamente nas atividades,
enquanto uma Reunião interna não. Reuniões possuem períodos e
quando finalizada
congelam as alterações
de progresso das ativi-
dades até o período
da reunião.



Acompanhando Reunião

Reuniões possuem campo de
comentários, e os comentários
feitos durante a reunião são
exportados para a ata de
reunião quando finalizada.



Arquivos do Projeto

O projeto ainda possui um repositório de arquivos que centraliza todos
os anexos de todos os lugares do projeto.



Procedimentos

Dentro do sistema também existe uma área para procedimentos, onde
são criados manuais e procedimentos de como preencher e quais
documentos e informações adicionar na hora de tomar ações dentro
do sistema.



Criando Remanejamento

A área de remanejamentos do projeto permite que remanejamentos
entre rubricas sejam feitas de N para N. Você encontrará na área de
procedimentos quais informações devem ser colocadas na área de
justificativa.
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