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O QUE POSSO 
COLOCAR NO LATTES? 



Preenchimento do Lattes

◦ Informações Pessoais

◦ Atividades relacionadas à sua vida acadêmica

◦ Experiência Profissional 

◦ Prêmios

◦ Produção 

◦ Cursos, publicações, eventos... E outros...

◦ Licença Maternidade NOVO !



Dicas de 
preenchimento

<a href='https://br.freepik.com/fotos/inverno'>Inverno foto criado 
por wayhomestudio - br.freepik.com</a>

Cuidado com erros de digitação e uso de recursos 
gráficos como aspas e travessão

Escreva somente o nome do evento. Não escrever 
“Participou no ...”

Escreva o nome completo de instituições e autores

Não escreva “Graduação em Matemática” mas apenas 
o nome do curso. Há um campo para marcar qual o 
nível do curso.

Não deixe os campos incompletos. Mesmo que 
alguns não sejam obrigatórios, insira o máximo e 
informações que tem sobre a atividade



Atualizar 
Currículo

Acesse 

http://lattes.cnpq.br/ 

e 

clique em 

“Atualizar currículo”





17/07/2021

Barra de módulos

Nome, link de acesso,
data de atualização e
publicação

Resumo

Barra
Lateral

Avisos

Barra de Atalhos

Ferramentas



Barra Lateral

◦ Rede de colaboradores

◦ Gráficos

◦ Autores citados no currículo 

◦ Identificar coautor

◦ Palavras-chave citadas no currículo

◦ Áreas citadas no currículo

◦ Instituições citadas no currículo

◦ Vincular artigo ao periódico

◦ Importação de produção

◦ Gerar página para impressão

◦ Exportar

◦ Importar



Ferramentas

1 2

3 4 5

1 - Enviar as alterações 
realizadas ao CNPq para 
atualizar o currículo

2 - Atalho para 
imprimir currículo

3 – Opções de Acessibilidade
4 – Acesso a página de Ajuda da plataforma

5 - Saída



Módulos do 
Lattes
Dados gerais 

Formação

Atuação

Projetos

Produções

Patentes e Registros

Inovação

Educação e Popularização de C&T 

Eventos

Orientações 

Bancas

Citações

Passe o cursor para
visualizar as opções



DADOS 
GERAIS

• Identificação 

• Endereço

• Idiomas

• Prêmios e Títulos

• Texto Inicial do Currículo 

Lattes (Resumo)

• Outras informações 

relevantes

• Licenças



DADOS GERAIS
◦ Informações pessoais (não são visíveis na consulta, só você vê ao editar) 

◦ Foto de Perfil (pode ser uma foto informal)

◦ Endereço (pessoal, profissional, eletrônico, redes sociais) 

◦ Idiomas (proficiência em leitura, escrita e compreensão) 

◦ Prêmios e Títulos (aqui entra por exemplo, aprovação em concurso 
público, medalhas, competições, etc. )

◦ Texto inicial do Currículo Lattes (editar ou utilizar o texto padrão)

◦ Outras informações relevantes (informações que não se enquadram em 
outro lugar ou que você quer destacar)

◦ Licenças (licença Maternidade)



Texto Inicial do Currículo Lattes
O que posso considerar ao preencher?

◦ Quem sou eu? O que faço? 

◦ Como me apresento? Em que me 
destaco? Como me diferencio dos 
demais?

O que posso destacar?

◦ Formação, Temas de interesse e pesquisa, 
atuação profissional, cargos, Associações 
ou grupos de pesquisa a qual pertence, 
etc.

O que caracteriza esse item? 

◦ O item de RESUMO no Lattes é a área 
destinada a ser um módulo de 
apresentação do Currículo. 

◦ Ele pode ser gerado automaticamente
a partir dos dados inseridos no Lattes, ou 
editado pelo usuário. 

• Use frases curtas 

• Informações mais importantes

• Linguagem (1ª ou 3ª do singular)







Texto inicial 
PORTUGUÊS

Texto inicial 
INGLÊS



FORMAÇÃO

• Formação 

Acadêmica/titulação

• Pós-doutorado e/ou livre 

docência

• Formação complementar



FORMAÇÃO
• Formação 

Acadêmica/titulação  (1)

• Pós-doutorado e/ou livre 

docência  (2)

• Formação complementar 

(3) 

1

2

3
Cursos de Idiomas, 

Treinamentos, Oficinas



ATUAÇÃO

• Atuação profissional

• Linhas de pesquisa

• Membro de corpo 
editorial

• Membro de comitê de 
assessoramento

• Revisor de periódico

• Revisor de projeto de 
agência de fomento

• Áreas de Atuação



ATUAÇÃO
◦ Atuação profissional vínculos e atividades realizadas – Nome da 

instituição, tipo de vínculo, enquadramento funcional, período, carga 

horária, etc. 

Aqui podem ser cadastradas atividades de estágio, ações de     

voluntariado e outras. 

◦ Linhas de pesquisa linha de pesquisa relacionada a atividade profissional. 

◦ Membro de corpo editorial / Membro de comitê de assessoramento/ 

Revisor de periódico / Revisor de agência de fomento buscar pelo 

nome do periódico e inserir período de atuação / indicar agência de 

fomento

◦ Áreas de atuação cadastradas a partir de grandes áreas



PROJETOS

• Projeto de pesquisa

• Projeto de 

desenvolvimento 

tecnológico

• Projeto de Extensão

• Projeto de Ensino

• Outros tipos de Projeto



PROJETOS
nome do projeto, vínculo, situação, instituição ou 
empresa equipe, financiamento, orientações, etc.

• Projeto de pesquisa  Aqui entra a Iniciação Científica, por exemplo. 

• Projeto de desenvolvimento tecnológico

• Projeto de Extensão Aqui entram os Programas e Projetos de Extensão 
ligados ao curso do qual você participa da equipe. 

• Projeto de Ensino 

• Outros tipos de Projeto Monitoria, Projetos de intercâmbio, etc. 

Verifique o lattes do orientador ou coordenador do Projeto / Programa para 
coletar as informações de preenchimento. 



PRODUÇÃO

PRODUÇÃO 

BIBLIOGRÁFICA

PRODUÇÃO TÉCNICA

OUTRA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA / CULTURAL



PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
PERIÓDICO

Título, ano, ISSN, DOI, volume, número, homepage, autores, 
páginas, etc. 

LIVROS E CAPÍTULOS

Título do livro e capítulo, autores ou orgs, cidade, editora, páginas, 
etc.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PALESTRA

Tipo do trabalho (Comunicação, Conferência, Palestra, Congresso, 
Seminário, Simpósio, Outra), título do trabalho, título do evento, 
instituição, local, cidade, autores, meio de divulgação, data, etc. 

PARTITURA MUSICAL Canto, Coral, Orquestral ou Outra

TRADUÇÃO livro ou artigo

PREFÁCIO, PÓSFÁCIO Prefácio, Posfácio, Apresentação ou 
Introdução 

OUTRA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA Ensaios, Entrevistas, 
Dissertação, Tese, TCC, Monografia 



PRODUÇÃO TÉCNICA
◦ Assessoria e consultoria Membro de corpo científico de 

periódicos, ad hoc, etc.

◦ Trabalhos técnicos consultorias, pareceres para eventos e 
artigos, etc.

◦ Curso de curta duração ministrado cursos de 
aperfeiçoamento, extensão, especialização e outros 
ministrados pelo usuário.

◦ Desenvolvimento de material didático ou instrucional 
elaboração de apostilas, treinamentos, guias, manuais, planos 
de aula, etc.

◦ Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na 
mídia participação em programas de rádio ou TV, como em 
entrevistas, mesa redonda, comentários, etc.



OUTRA PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA/CULTURAL



PATENTES E 
REGISTRO

• Patente 

• Programa de 
Computador registrado

• Cultivar protegida

• Cultivar registrada

• Desenho industrial 
registrado

• Marca registrada

• Topografia de circuito 
integrado registrada

É necessário ter os dados sobre as patentes e registros, instituição no 
registro foi feito e número da patente.

Para patentes depositadas no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), os dados serão recuperados de forma automática a 
partir da plataforma do INPI a partir do número de registro.

v



INOVAÇÃO
• Patente 

• Programa de Computador registrado

• Cultivar protegida

• Cultivar registrada

• Desenho industrial registrado

• Marca registrada

• Topografia de circuito integrado 
registrada

• Programa de computador sem 
registro

• Produtos

• Processos ou técnicas

• Projetos de Pesquisa

• Projeto de desenvolvimento 
tecnológico

• Projeto de extensão

• Projeto de Ensino

• Outros Projetos

Registro de atividades de inovação, especialmente do campo 
tecnológico, protegidas por patentes. 

No entanto aqui temos campos para o preenchimento de
outras informações, referentes em geral ao processo de 
desenvolvimento
dessas novas tecnologias, como projetos de pesquisa e etc.

v



EDUCAÇÃO E 
POPULARIZAÇÃO 
DE C&T

Produções que foram realizadas visando especificamente a 
divulgação científica

v

v



EVENTOS

v



EVENTOS 

PARTICIPAÇÃO

◦ Forma de Participação Convidado, 

Participação, Ouvinte

◦ Classificação do evento Internacional, 

Nacional, Regional, Local

◦ Tipo de Apresentação Poster/Painel, 

Apresentação Oral, Outras formas

◦ Natureza Congresso, Seminário, Simpósio, 

Oficina, Encontro, Olimpíada, Feira, 

Exposição, Outra

ORGANIZAÇÃO

◦ Tipo Conserto, Concurso, Congresso, 

Exposição, Festival, Feira, Olimpíada,  Outro

◦ Natureza Curadoria, Montagem Museologia, 

Organização, Outra



ORIENTAÇÕES 
E 
SUPERVISÕES

Esse campo é para 
preenchimento do(a) 

Orientador(a) / 
Supervisor(a)

Se você é o estudante vá 
para o item “Formação”. 

É possível cadastrar as 
orientações concluídas e as 
em andamento. Ao finalizar 

uma orientação já 
cadastrada como “em 
andamento” é possível 

convertê-la para “concluída”.

- Tipo de Orientação
Dissertação de mestrado, Tese de Doutorado, Monografia de conclusão 
de curso de aperfeiçoamento/especialização, Trabalho de conclusão de 
curso de graduação, Iniciação Científica, Supervisão de pós-doutorado, 
Orientações de outra natureza.
- Para Dissertação de mestrado e Orientação de outra natureza 

classificar em Acadêmico ou Profissional
- Orientação ou co-orientação
- Instituição, Curso, ano, Nome do Orientando, etc.

v



BANCAS



BANCAS

Participação em bancas de trabalhos de 
conclusão

◦ Participação em bancas Mestrado, 

Doutorado, Exame de qualificação de 

doutorado, Exame de qualificação de 

mestrado, Curso de 

aperfeiçoamento/especialização, Graduação

◦ Para Mestrado indicar o tipo (Acadêmico ou 

Profissional) 

◦ Indicar título, ano, nome do candidato, 

Instituição, Curso, participantes, etc. 

Participação em bancas de comissões 
julgadoras

◦ Participação em bancas para Professor 

titular, Concurso público, Livre-docência, 

Avaliação de curso, Outra 

◦ Indicar título, ano, Instituição, 

participantes, etc. 



CITAÇÕES

• CITAÇÕES NO ISI

• CITAÇÕES NO SCIELO

• CITAÇÕES NO SCOPUS

• CITAÇÕES EM OUTRA 

BASE BIBLIOGRÁFICA

Cadastro manual dos índices de citação em bases bibliográficas.



NÃO ACABOU...



ENVIAR 
CURRÍCULO 
PARA O CNPq

Clicar na área de 

AVISOS (retângulo 

rosa) opção “Existem 

alterações realizadas 

em seu currículo que 

ainda não foram 

enviadas ao CNPq”.
No pop up, registrar sua concordância com o termo 
de adesão, escolher o idioma do currículo, autorizar 
a publicação da versão em inglês do currículo, 
confirmar e-mail.



IMPRESSÃO E 
COMPARTILHAMENTO



IMPRESSÃO E COMPARTILHAMENTO

IMPRIMIR

◦ Exportar Currículo para RTF ou XML - BARRA LATERAL – opção “exportar”

◦ BARRA LATERAL – opção Gerar impressão OU FERRAMENTAS – ícone da Impressora

Usando essa opção é possível selecionar quais os itens do currículo serão gerados para 

impressão. 

COMPARTILHAMENTO



Obrigada !
Flávia Soares

flaviadss@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense

mailto:flaviadss@id.uff.br

