
CRIANDO UM 
CURRÍCULO NA 
PLATAFORMA 

LATTES
Flávia Soares

flaviadss@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense



LATTES: O QUE É E 
PARA QUEM SERVE?



César Lattes

◦ O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da 
vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, e 
é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, 
universidades e institutos de pesquisa do País. Por sua riqueza de 
informações e sua crescente confiabilidade e abrangência, se 
tornou elemento indispensável e compulsório à análise de mérito 
e competência dos pleitos de financiamentos na área de ciência 
e tecnologia.

Seu nome deve-se ao físico brasileiro Cesare Mansueto Giulio 
Lattes, mais conhecido como César Lattes (1924 — 2005).

O acesso ao currículo Lattes é feito pela Plataforma Lattes, do 
CNPq, que integra a bases de dados de Currículos, de Grupos de 
pesquisa e de Instituições em um único Sistema de Informações.

http://lattes.cnpq.br/



ÉTICA NO LATTES



Responsabilidades 
no preenchimento 
do Lattes

Posso mentir no Lattes? 

Isso é crime?

O preenchimento das atividades deve 
ser fiel ao registro dos comprovantes / 
certificados / declarações

Não omitir coautores do trabalho

Não inventar /inserir dados e 
informações não comprovadas



Todos estes políticos mentiram no 
currículo. Isso é crime?

https://www.youtube.com/watch?v=h-5fxj2u-Vk&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=h-5fxj2u-Vk&t=9s


COMO CADASTRAR 
MEU CURRÍCULO 

LATTES? 



DICAS 

IMPORTANTES 

PARA NÃO PERDER 

TEMPO !

Tenha todos os seus documentos pessoais em mãos.

Tenha em uma pasta no computador o arquivo de uma foto 
(.jpg/.jpeg) para inserir no lattes. Isso pode ser feito em outro 
momento e você pode trocar a foto quando quiser. 

Cuidado com a foto que vai usar. Dê preferência a uma foto mais 
neutra. Deixe fotos informais para o Facebook ou Instagram. 

🔒 Escolha uma senha segura e deixe-a anotada. 

⚠️Mantenha seu Lattes SEMPRE atualizado. 

Não acumule certificados na gaveta. Escaneie seus 
certificados e registre-os no Lattes sem demora.

Peça certificado de todas as atividades das quais 
participar, mas sem ser “chato”.



Quais informações são necessárias para 
cadastrar meu currículo lattes? 

ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL

ÁREA DE 
ATUAÇÃO

INFORMAÇÕES 
PESSOAIS

E-MAIL E 
SENHA

ENDEREÇO E 
CONTATO

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA



http://lattes.cnpq.br/

http://lattes.cnpq.br/


BUSCAR 

CURRÍCULO

Fazer busca por “nome” 

ou “assunto”



ATUALIZAR 

CURRÍCULO

- Atualização do seu 

currículo

- Recuperar senha



CADASTRAR 

NOVO 

CURRÍCULO

Cadastramento de um 

novo currículo







O campo da 

instituição não aceita 

digitação. Use a “lupa” 

para buscar.



O campo da 

instituição não aceita 

digitação. Use a “lupa” 

para buscar.



O campo da instituição e tipo do 

vínculo não aceita digitação. Use a 

“lupa” para buscar.



Clique para abrir as opções de 

proficiência para cada língua

Clique na lupa para buscar a área de atuação



MEU CURRÍCULO 

PUBLICADO

Ir em “BUSCAR 

CURRÍCULO” na 

Plataforma lattes. 

No Google pesquisar pelo 

nome e acrescentar 

“lattes”. 


