
INSTRUÇÕES NO PREENCHIMENTO DO  



• O Currículo Lattes é o padrão nacional para o registro da atividade 

acadêmica e profissional de estudantes e pesquisadores. Foi  

elaborado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) em 1999.  

 

• Seu nome é uma homenagem ao físico brasileiro Césare  Mansueto 

Giulio Lattes. 

 

APRESENTAÇÃO  



 BUSCAR CURRÍCULO 

 ATUALIZAR CURRÍCULO 

 CADASTRAR NOVO CURRÍCULO 

APRESENTAÇÃO  



OPÇÕES DE BUSCA  



OPÇÕES DE BUSCA  



 

CADASTRAR NOVO CURRÍCULO  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO  
 

Preencha todos 

os campos com 

as informações 

solicitadas  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: INFORMAÇÃO PESSOAL   

Preencha as 

informações 

solicitadas. 

É obrigatório a 

apresentação 

de uma foto: 

Resolução de 

até 70KB 



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: ENDEREÇO E CONTATO  

Opção de 

inserir 

endereço 

Residencial ou 

Profissional  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Existe o 

cadastro da 

maioria das 

IES.  

Busque na 

lupa o nome 

da Instituição 

na qual está 

vinculado.  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: ATUAÇÃO PROFISSIONAL   



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: ÁREA DE ATUAÇÃO  

Clique na 

lupa para 

selecionar a 

área de 

atuação 

acadêmica  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: ÁREA DE ATUAÇÃO  
 

Clique no + e 

selecione área e 

subárea de atuação 

acadêmica  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO: ÁREA DE ATUAÇÃO  
 

Após inserir a 

área de atuação, 

indique as 

habilidades 

linguísticas e 

selecione as 

escalas pré 

determinadas. 

Clique na opção 

“próxima” para 

finalizar o 

preenchimento 

dos dados.    



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO  

Após preencher todas as 

informações, é importante a 

verificar se todas as 

informações estão corretas.  

 

Leia o termo de Adesão e 

Compromisso da Plataforma 

Lattes, selecione “Li e estou 

de acordo com a declaração 

acima” e clique em “Enviar ao 

CNPQ”.  



CADASTRAR NOVO CURRÍCULO:  

Finalizado o processo 

de cadastro, o currículo 

estará disponível na 

Plataforma Lattes em 

até 24h.  Clique em 

“OK”. 



ATUALIZAR CURRÍCULO : DADOS GERAIS  



ATUALIZAR CURRÍCULO : DADOS GERAIS  



ORCID – DEFINIÇÃO  

Código númerico para identificação de pesquisadores. 

 

O ORCID atende uma ampla comunidade de interessados que inclui 

indivíduos, organizações de pesquisa e acadêmicas, repositórios de 

dados e bibliotecas, editores, escritórios de patentes, prestadores de 

serviços e muito mais. 

 

 O ORCiD integra todos os outros identificadores; 

 Proporciona visibilidade internacional; 

 Facilita a integração e validação de dados para análise da 

produção científica de um pesquisador.  

 
 



ATUALIZAR CURRÍCULO : DADOS GERAIS  

Módulo Identificação 

 

Selecione o campo “Outros 

identificadores”. 

 

Clique em “Register or 

Connect your ORCID ID”. 

 



ATUALIZAR CURRÍCULO : DADOS GERAIS  

Entre com e-mail e senha 

registrado na plataforma 

ORCID 

 

Aguarde a validação das 

informações  

 

 

 



ATUALIZAR CURRÍCULO : DADOS GERAIS  

O link do seu ORCID 

aparecerá no campo 

Identificação do 

Currículo Lattes.  

 
 
 
 



ATUALIZAR CURRÍCULO : FORMAÇÃO  

 Neste campo são 

inseridos  todo tipo de 

curso,programas de 

formação, e atividade de 

extensão que não seja 

curso acadêmico formal. 

 

 Por exemplo, cursos de 

línguas, oficinas, cursos 

de extensão, cursos de 

formação profissional, etc. 



ATUALIZAR CURRÍCULO : ATUAÇÃO   

Inserir Linhas de pesquisa  

"Atuação“ 

 "Atuação profissional", 

selecione a instituição, no 

campo “atividades” e inclua 

uma nova natureza da 

atividade como Pesquisa e 

Desenvolvimento. 
 
 



ATUALIZAR CURRÍCULO : PROJETO DE PESQUISA    

"Projeto de pesquisa"  

 Neste item você pode editar e 

cadastrar os projetos de 

pesquisa que realizou com 

detalhamento.  

 

 Note que se um projeto de 

pesquisa for associado, 

vinculado ou realizado no âmbito 

de uma instituição, ele deve ser 

cadastrado em "Atuação 

profissional > Instituição > 

Atividade > projeto de pesquisa.  



ATUALIZAR CURRÍCULO: ATUALIZAR CURRÍCULO: PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA     



ATUALIZAR CURRÍCULO: PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA     

Artigos completos publicados em periódicos: Inserir somente 

artigos já  publicados.  

 

Todos os dados da publicação, incluindo números  

identificadores e, caso seja online, links para acesso.  

 

 

Inclua todos os coautores 



DOI - DIGITAL OBJECT IDENTIFIER    

Ao inserir o DOI, clique no 

botão “Confirmar” 

 

 

As informações sobre o 

artigo serão recuperadas. 



DOI - DIGITAL OBJECT IDENTIFIER    

Quais são os erros mais comuns de preenchimento do DOI no 

Currículo Lattes? 

a)erros e/ou incompletudes no preenchimento dos metadados 

referentes ao nome do(s) autor(s) no periódico, por parte dos autores 

na hora da submissão e da equipe editorial na revisão; 

 

b)incoerências entre o nome do autor cadastrado na Plataforma 

Lattes e na publicação que recebeu o DOI; 

 

c)erro na inserção do DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-

39842002000100015, quando o correto é inserir dessa forma: 

10.1590/S0100-39842002000100015.(FERREIRA et al., 2015).  



ATUALIZAR CURRÍCULO: PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA     

Artigos aceitos para publicação (prelo)  

 

 Artigos no prelo (in-press) que ainda não foram publicados. Os 

artigos neste item podem ser transferidos quando publicados. 

Devem ser indexadas com ISSN. 



ATUALIZAR CURRÍCULO: PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA     

Artigos submetidos mas 

ainda não aceitos, não 

devem ser inseridos no 

Currículo Lattes.  

 

Note que o artigo aqui 

inserido, quando 

publicado, pode ser 

automaticamente 

transferido para “artigo 

completo publicado em 

periódico”.  



realizada no âmbito Concentra toda produção técnica, normalmente  

profissional, do proprietário do currículo. 

➔  Assessoria e consultoria 

➔  Extensão tecnológica 

➔  Programa de computador sem  

registro 

➔  Produtos (Piloto, Projeto,  

Protótipo ou Outro) 

➔  Processos ou técnicas 

➔  Trabalhos técnicos 

➔  Cartas, mapas ou similares 

➔  Curso de curta duração  

ministrado 

➔  Desenvolvimento de material  

didático ou instrucional 

PRODUÇÃO TÉCNICA  



➔  Editoração 

➔  Manutenção de obra artística 

➔  Maquete 

➔  Entrevistas, mesas-redondas,  

programas e comentários na  mídia 

(Inserir ações relacionadas  a seu 

campo de atuação ou  pesquisa) 

➔  Relatório de pesquisa 

➔  Redes sociais, websites e blogs  

(Não inserir redes sociais  pessoais) 

➔  Outra produção técnica 

PRODUÇÃO TÉCNICA  
 



Concentra toda atividade relacionada a área cultural. 

➔  Artes cênicas 

➔  Música 

➔  Artes visuais 

➔  Outra produção artística / cultural 

OUTRA PRODUÇÃO ARTÍSTICA /CULTURAL 



PATENTES E REGISTROS  



Insira nesse módulo dados sobre as patentes e registros de sua autoria. É  

necessário informar em qual instituição o registro foi feito e qual o número da  

patente. 

No caso das patentes depositadas no Instituto Nacional da Propriedade  

Industrial (INPI), ao informar o número de registro os dados serão  recuperados 

de forma automática a partir da plataforma do INPI. 

PATENTES E REGISTROS  



INOVAÇÃO  
Insira nesse módulo dados sobre o desenvolvimento de atividades de  

inovação, especialmente do campo tecnológico, que são também 

protegidas  pelas patentes.  



EDUCAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DE C&T 

Campo específico para  

Atividade realizadas  

especificamente  

a divulgação científica. 



EVENTOS  



Participação: existem três tipos  

➔  Convidado:  Foi  convidado pela  organização do  evento para        

palestrar,  coordenar e/ou moderar atividades;  

 

➔  Participante: Apresenta trabalhos (comunicação oral ou pôster) 

no  evento; 

 

➔  Ouvinte: Assistiu as atividades do evento. 

 

Organização de evento: área para inclusão de eventos ou congressos que o 

usuário tenha organizado. 

 

EVENTOS  



ORIENTAÇÕES  

Esse módulo se encontra 

dividido da seguinte maneira: 

 

Orientações e supervisões 

concluídas: área para o cadastro 

de todo tipo de orientação ou 

supervisão que o usuário tenha 

realizado. 

Orientações e supervisões em 

andamento: área destinada para 

o cadastro de orientações ou 

supervisões que o usuário esteja 

realizando atualmente. 



BANCAS  



Participação em bancas de trabalhos de conclusão: Registrar 

participação  em bancas de Doutorado, Mestrado, Qualificação, Especialização 

ou  Graduação mesmo que o estudante avaliado não tenha sido aprovado. 

Participação em bancas de comissões julgadoras: Registrar participação  

em bancas para Professor titular, Concurso público, Livre-docência, Avaliação  

de curso ou Outro. 

Importante: Não há nenhuma regra sobre a ordem de preenchimento dos  

participantes de uma banca. 

BANCAS  



CITAÇÕES  



Esse módulo permite o cadastro manual dos índices de citação do  

proprietário do currículo em três bases padrão (ISI - Web of Science, Scielo e  

Scopus), além de permitir o cadastro de uma quarta base de escolha do 

autor. 

ISI - Web of Science: Necessário possuir ResearchID para recuperação dos  

dados. 

Scielo e Scopus: Inserir total de citações e trabalhos, data da busca e nome  

usado no levantamento dos dados. 

CITAÇÕES  



CITAÇÕES  



FERRAMENTAS ADICIONAIS  



Envio de E-mail 
É possível enviar e-mail para o titular do currículo através da ferramenta “Contato”. 



Envio de E-mail 

1) Preencha os campos e clique 

em  “Enviar” 

2) Acesse o e-mail que você 

informou  e clique no link de 

confirmação para  que a 

mensagem seja enviada 

3) Aparecerá uma tela 

confirmando o  envio 



INDICADORES DE PRODUÇÃO  

Ferramenta que permite a exibição de gráficos e estatísticas da produção científica do 

pesquisador.   



INDICADORES DE PRODUÇÃO  



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 

MENU LATERAL  



IDENTIFICAR COAUTOR 



IDENTIFICAR COAUTOR 



Identificar coautor 



EXPORTAR CURRÍCULO  



1 - Clique para enviar as alterações realizadas ao  

CNPq e, assim, atualizar seu currículo; 

2- Atalho para imprimir currículo; 

3- Opções de Acessibilidade; 

4- Acesso a página de Ajuda da plataforma;  5 

5- Sair (desconectar) do currículo. 

1 2 3 4 5 

(SANTOS, 2017) 

BOTÕES ADICIONAIS  



 

 

DÚVIDAS sobre o preenchimento do Currículo Lattes. In: posgraduando. [S.l.],   17 jan. 2011. 

Disponível em: 

http://posgraduando.com/duvidas-sobre-o-preenchimento-do-curriculo-lattes/. Acesso em: 22 out. 

2019. 

 

 

SANTOS, Izabel Lima dos. Currículo Lattes: instruções de preenchimento. Fortaleza, 2017. 65 

slides. 
 

 

Central de atendimento 

De segunda a sexta das 8h30 às 18h30 

+55 61 3211 4000 
 

 

 

Material de apoio: 
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Coordenação: 

Laudecéia Almeida de Melo Machado  

Bibliotecária: 

Lidyane Lima 

normalizacao@usc.br 

 

Biblioteca Central “Cor Jesu” 

bibliocorjesu@usc.br 

www.usc.br/biblioteca 

(14) 2107-7099 – (14)2107-7107 

mailto:normalizacao@usc.br

