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Quem foi César Lattes?

● Um dos mais famosos cientistas brasileiros de 
todos os tempos;

●  Cesare Mansueto Giulio Lattes revolucionou o 
estudo da física no país;

● Pesquisador que confirmou a existência da 
partícula conhecida como méson pi. 

11/07/1924, Curitiba
08/03/2005, Campinas 



  

A Plataforma Lattes
● A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na 

integração de bases de dados de currículos e de instituições 
da área de ciência e tecnologia em um único Sistema de 
Informações, cuja importância atual se estende, não só às 
atividades operacionais de fomento do CNPq, como também 
às ações de fomento de outras agências federais e 
estaduais.

● Dado seu grau de abrangência, as informações constantes 
da Plataforma Lattes podem ser utilizadas tanto no apoio a 
atividades de gestão, como no apoio à formulação de 
políticas para a área de ciência e tecnologia. 

● O Currículo Lattes registra a vida pregressa e atual dos 
pesquisadores sendo elemento indispensável à análise de 
mérito e competência dos pleitos apresentados à Agência. 



  

A Plataforma Lattes
A partir do Currículo Lattes, o CNPq desenvolveu um 
formato-padrão para coleta de informações curriculares 
hoje adotado não só pela Agência, mas também pela 
maioria das instituições de fomento, universidades e 
institutos de pesquisa do País. 

● A adoção de um padrão nacional de currículos, a sua 
utilização compulsória a cada solicitação de financiamento e 
a disponibilização pública destes dados na internet, deram 
maior transparência e confiabilidade às atividades de 
fomento da Agência.



  

HISTÓRICO  
● Anos 80: preocupação pela utilização de um formulário 

padrão para registro dos currículos dos pesquisadores 
brasileiros. 

● Os objetivos deste formulário seriam: permitir a avaliação 
curricular do pesquisador, a criação de uma base de dados 
que possibilitasse a seleção de consultores e especialistas, e 
a geração de estatísticas sobre a distribuição da pesquisa 
científica no Brasil. 

● Banco de Currículos: formulário de captação de dados em 
papel e etapas de enquadramento e digitação de dados em 
um sistema informatizado.

● Final dos anos 80, o CNPq já disponibilizava às 
universidades e instituições de pesquisa do país, através da 
rede BITNET, buscas sobre a base de currículos de 
pesquisadores brasileiros  (30.000 currículos). 



  

HISTÓRICO  

● No início dos anos 90, o CNPq desenvolveu formulário 
eletrônico para a captação de dados curriculares para o 
Sistema Operacional DOS, denominado BCUR. 

● Os pesquisadores preenchiam o formulário e o enviavam 
em disquete ao CNPq, que os carregava na base de dados.



  

HISTÓRICO
● Com a disseminação do Sistema Operacional Windows no 

meio acadêmico, O CNPq disponibilizou, juntamente com os 
formulários eletrônicos para automatização dos programas 
de bolsas à pós-graduação e habilitação de orientadores, o 
Currículo Vitae do Orientador para o ambiente Windows.

●  A rede foi utilizada apenas como meio para o envio de 
dados gerados de forma off line pelos respectivos 
formulários eletrônicos. 

● Pouco tempo depois, uma outra versão de formulário 
eletrônico para cadastramento de dados curriculares foi 
desenvolvida pelo MCT e denominado Cadastro Nacional de 
Competência em Ciência e Tecnologia - CNCT. 



  

HISTÓRICO
● Ao final dos anos 90, o CNPq contratou os grupos 

universitários Stela, vinculado à Universidade Federal de 
Santa Catarina, e C.E.S.A.R, da Universidade Federal de 
Pernambuco, para que, juntamente com profissionais da 
empresa Multisoft, e técnicos das Superintendências de 
Informática e Planejamento, desenvolvessem uma única 
versão de currículo capaz de integrar as já existentes. 

● Assim, em agosto de 1999, o CNPq lançou e padronizou o 
Currículo Lattes como sendo o formulário de currículo a ser 
utilizados no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e 
CNPq. 



  

HISTÓRICO
● O Currículo Lattes vem  sendo utilizado pelas principais universidades, 

institutos, centros de pesquisa e fundações de amparo à pesquisa dos 
estados como instrumento para a avaliação de pesquisadores, 
professores e alunos. 

● No final do ano de 2002, e após o desenvolvimento de uma versão em 
língua espanhola do Currículo Lattes, o CNPq, juntamente com a 
Bireme/OPAS ,cria a rede ScienTI.

●  Essa rede, formada por Organizações Nacionais de Ciência e Tecnologia 
e outros Organismos Internacionais, teria o objetivo de promover a 
padronização e a troca de informação, conhecimento e experiências 
entre os participantes na atividade de apoio a gestão da área científica 
e tecnológica em seus respectivos países. 

● Como forma de incentivar a criação das bases nacionais de currículos, o 
CNPq passou a licenciar gratuitamente o software e fornecer consultoria 
técnica para a implantação do Currículo Lattes nos países da América 
Latina. Assim, o Currículo Lattes foi implantado em países como 
Colômbia, Equador, Chile, Perú, Argentina, além de Portugal, 
Moçambique e outros que se encontram em processo de implantação. 



  

http://lattes.cnpq.br/



  

Para criar um novo currículo
1 - Acessar a url http://lattes.cnpq.br. 
2 - Clicar no link Cadastrar-se no Lattes. 
  

http://lattes.cnpq.br/
https://wwws.cnpq.br/sigef_imp/owa/cadast_rh


  

Para criar um novo currículo
 
4 - Uma tela nova será aberta com um formulário. Preencher os campos com 

as informações que são pedidas. 
Campos de preenchimento

Nome completo
Nome completo do usuário
Nacionalidade
CPF
Data de nascimento do usuário.
País de nascimento
E-mail
Senha

5 - Após preencher o formulário o usuário estará cadastrado no sistema de 
currículo Lattes e poderá prosseguir para o preenchimento do mesmo. 



  

A área de trabalho 

1. Barra de Módulos - Contém os itens de preenchimento do currículo

2. Tela Inicial: Contém um resumo do currículo gerado automaticamente pelo 
sistema

3. Barra de Menu lateral: Contém utilidades para o Currículo

file:///C:/Users/index.php/Tela_Inicial


  

Barra de Menu lateral

Rede de Colaboradores

Gráficos

Autores Citados

Identificar Co-Autor

Palavras Chaves Citadas

Áreas Citadas no Currículo

Instituições citadas no currículo

Vincular Artigo

Importação De Produção

Gerar página de Impressão

Exportar

Importar



  

Barra de Módulos 

Dados Gerais

Formação

Atuação

Projetos

Produções

Inovação

Patentes e Registros

Educação e 
popularização de C&T

Orientações

Eventos

Bancas

Citações



  

Módulo Dados Gerais

● No módulo Dados Gerais é possível 
cadastrar suas informações 
pessoais, endereço, idiomas, 
prêmios, títulos, texto inicial e 
outras informações relevantes.



  

Módulo Dados Gerais
● Identificação: Informações sobre seu nome, nome em citações 

bibliográficas, filiação, data e local de nascimento, CPF, identidade.
● Endereço: Dados sobre suas formas de contato (e-mail, telefone, 

fax, endereço físico) residencial e profissional.
● Idiomas: Informações sobre a sua proficiência em idiomas.
● Prêmios e títulos: Informações sobre prêmios e títulos que você 

tenha recebido.
● Texto inicial do Currículo Lattes: Altere texto do resumo na página 

inicial.
● Outras informações relevantes: Todas as informações não 

contempladas em outros locais do currículo.



  

Módulo Formação

● Formação acadêmica/titulação: Informações 
sobre a sua formação acadêmica , período de 
início e termino, nível da formação, 
instituição onde você se formou e curso 
realizado.

● Pós-doutorado e/ou livre-docência: 
Informações sobre sua experiência como 
pós-doutor e livre-docente.

● Formação Complementar: Informações sobre 
extensão, cursos variados, educação 
continuada. 



  

Módulo Atuação
● Atuação profissional: Informações sobre sua 

atividade profissional, compostas de Vínculos e 
Atividades.

● Linhas de Pesquisa: Inclusão das informações 
sobre linha de pesquisa.

● Membro de corpo editorial: Inclusão de membro de 
corpo editorial.

● Membro de comitê de assessoramento: Inclusão 
de participação em comitê de assessoramento em 
agências de fomento.

● Revisor de periódico: Informações sobre atividades 
de revisor de artigos em periódicos.

● Revisor de projeto de agência de fomento: 
Inclusão de participação como revisor de projeto 
em agências de fomento.

● Áreas de atuação: Informações sobre as suas 
áreas de atuação. 



  

Módulo Projetos

● Projetos de pesquisa: Informações dos projetos de 
pesquisa.

● Projetos de desenvolvimento tecnológico: 
Informações projeto de desenvolvimento 
tecnológico.

● Projeto de extensão: Informação de projetos de 
extensão.

● Outros tipos de projetos: Informações sobre outros 
tipos de projetos não contemplados nas 
funcionalidades acima 



  

Módulo Produções



  

Módulo Produção Bibliográfica

Agrupa informações a respeito da produção bibliográfica 
(publicações) realizada pelo usuário. Esse módulo se encontra 
dividido da seguinte maneira:

● Artigos completos publicados em periódicos: área destinada para 
inclusão de artigos científicos já publicados em revistas indexadas com 
ISSN.

● Artigos aceitos para publicação; Artigos no prelo (in-press) que 
ainda não foram publicados. Os artigos neste item podem ser 
transferidos quando publicados. Devem ser indexadas com ISSN.

● Livros e capítulos: Área para inclusão de informações a respeito de 
livros ou capítulos de livros produzidos pelo usuário. Estas publicações 
devem ser indexadas com ISBN.

● Texto em jornal ou revista: qualquer publicação escrita que tenha 
sido publicada em meio jornalístico, como roteiros, ensaios, matérias, 
reportagens, relatos, depoimentos, entrevistas, resumos, resenhas, 
crônicas, contos, poemas e afins.



  

Módulo Produção Bibliográfica

Trabalhos publicados em anais de eventos. Textos publicados em 
anais de eventos, vinculados a um evento específico. Este item possui 
um vínculo com o item “Eventos”.

● Apresentação de trabalho e palestra: Apresentação de trabalho e 
palestra, não vinculada a evento (aulas magnas, palestras, trabalhos 
acadêmicos, etc.)

● Partitura musical: área para cadastro de partituras escritas para 
canto, coral, orquestra, etc.

● Prefácio, posfácio: destina-se ao cadastramento de prefácio, 
posfácio, introdução ou apresentação de livros.

● Tradução: destina-se ao cadastramento de artigos, livros ou outras 
publicações traduzidas pelo usuário.

● Outra produção bibliográfica: Qualquer outra produção 
bibliográfica que não se enquadre nas opções anteriores, inclusive 
artigos publicados em periódicos sem ISSN.



  

Módulo Produção Técnica
● O módulo produção técnica agrupa informações a respeito da produção 

técnica realizada pelo usuário. Alguns exemplos são: softwares, 
produtos, processos técnicos, cartas, maquetes, editorações e etc. O 
módulo se encontra dividido da seguinte maneira:

● Assessoria e consultoria: trata-se de qualquer trabalho de assessoria 
ou consultoria oferecidos pelo usuário.

● Extensão tecnológica: trata-se de qualquer trabalho de extensão 
tecnológica realizado pelo usuário.

● Programa de computador sem registro: trata-se de qualquer sistema 
computacional, programa ou conjunto de programas que instrui o 
hardware sobre a maneira como ele deve executar uma tarefa, inclusive 
sistemas operacionais, processadores de textos e programas de 
aplicação.

● Produtos: área para cadastro de protótipos, projetos (concepção), 
pilotos, etc.



  

Módulo Produção Técnica
● Processos ou técnicas: processo ou técnica de transformação 

envolvendo bens e/ou serviços em que foram incluídas atividades de 
pesquisa e desenvolvimento

● Trabalhos técnicos: Trabalhos e serviços variados tais como 
consultorias, pareceres, nas diversas áreas.

● Cartas_mapas ou similares: área destinada para o cadastro de 
fotogramas, mapas, aerofotogramas, entre outros produtos cartográficos 
que o usuário tenha desenvolvido.

● Curso de curta duração ministrado: Trata-se de área para a inclusão 
de cursos de aperfeiçoamento, extensão, especialização ministrados pelo 
usuário.

● Desenvolvimento de material didático ou institucional: Trata-se de 
área para inclusão de apostilas, treinamentos, guias, manuais e similares 
elaborados pelo usuário.

● Editoração: Trata-se de área para cadastro de trabalhos de editoração 
realizados pelo usuário.



  

Módulo Produção Técnica
● Manutenção de obra artística: Trata-se de área para o cadastro de 

produtos conservados ou restaurados, sejam em papel, vídeo, tela, 
meios digitais ou outros.

● Maquete: Trata-se de área para cadastro de maquetes que tenham sido 
realizadas como produção técnica.

● Entrevistas, mesas redonda, programas e comentários na mídia: 
Trata-se de área para o registro de participação em entrevistas, mesa 
redonda, comentários, etc.

● Relatório de pesquisa: Trata-se dos relatórios periódicos ou finais que 
documentam e descrevem as pesquisas.

● Redes sociais_websites e blogs: Trata-se de área para inclusão de 
produções em redes sociais, websites e blogs.

● Outra produção técnica: Trata-se de área para qualquer outra 
produção técnica não relacionada nos itens anteriores.



  

Produção Artística/Cultural
● Esse módulo agrupa informações a respeito da produção artística ou 

cultural do usuário, como: apresentação de obra artística, arranjo 
musical, composição musical, sonoplastia e etc. Esse módulo se encontra 
dividido da seguinte maneira:

● Artes Cênicas

● Música

● Artes visuais

● Outra produção Artística/Cultural



  

Inovação

● No módulo "Inovação" é possível cadastrar suas 
informações referentes a:

● Patente
● Programa de computador registrado
● Cultivar protegida
● Cultivar registrada
● Marca registrada
● Topografia de circuito integrado registrado
● Programa de computador sem registro
● Produtos
● Processos ou técnicas
● Projetos de pesquisa
● Projeto de desenvolvimento tecnológico
● Projeto de extensão
● Outros tipos de projeto



  

Educação e popularização de C&T
● Artigos completos publicados em periódicos
● Artigos aceitos para publicação
● Livros e capítulos
● Texto em jornal ou revista
● Trabalhos publicados em anais de eventos
● Programa de computador sem registro
● Curso de curta duração ministrado
● Desenvolvimento de material didático ou institucional
● Entrevistas, mesas redonda, programas e comentários na mídia
● Apresentação de trabalho e palestra
● Programa de computador registrado
● Organização de eventos, congressos, exposições, feiras e 

olimpíadas
● Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
● Redes sociais, websites e blogs
● Artes visuais
● Artes Cênicas
● Música
● Outra produção bibliográfica
● Outra produção técnica
● Outra produção Artística/Cultural



  

Módulo Orientações

● Esse módulo agrupa informações a respeito de orientações ou 
supervisões realizadas pelo usuário.

● 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. 



  

Módulo Eventos

Esse módulo agrupa informações a respeito de eventos que o 
usuário tenha participado (organização, bancas julgadoras, e 
etc). 

● Participação em eventos, congressos, exposições, feiras e 
olimpíadas

● Organização de eventos, congressos, exposições, feiras e 
olimpíadas



  

Módulo Bancas

●  Participação em bancas de trabalhos de conclusão*: área 
destinada para a inclusão de informações a respeito de bancas de 
trabalho de conclusão que o usuário tenha participado. 

● Participação em bancas de comissões julgadoras*: área para a 
inclusão de bancas de comissões julgadoras que o usuário tenha 
participado. 



  

Módulo Citações
A medida das citações em bases bibliográficas é um instrumento 

importante para medição da relevância de um pesquisador. Nestas 
bases os artigos dos pesquisadores são cadastrados, bem como as 
citações destes artigos, o que mostra o quão produtivo é o pesquisador 
e o quanto ele é citado por outros. 

Neste módulo é possível cadastrar os indices em 3 das bases mais 
relevantes: ISI (Web of Science), Scielo e Scopus. Também existe a 
possibilidade de se registrar uma quarta base, o que é especialmente 
útil no caso de bases de áreas específicas. 

● Citações no ISI 

● Citações no SciELO 

● Citações no SCOPUS 

● Citações em outra base bibliográfica 



  

Produção ou atuação?

● Uma das dificuldades dos usuários do Sistema de Currículos Lattes 
é entender a diferença entre a atuação profissional e a produção.

●  Na atuação deve-se cadastrar as atividades que foram 
desenvolvidas e a instituição.

● Já a produção diz respeito a todos os produtos desenvolvidos. 



  

Vínculo X Atividade

● O vínculo descreve a relação empregatícia que o usuário possui com a 
instituição, de acordo com o tipo de vínculo e o período de 
enquadramento funcional (definido pela organização). Sempre que a 
relação empregatícia for modificada, o novo vínculo deve ser incluído no 
Sistema, independentemente da continuidade do período. 

● A atividade diz respeito não ao tipo de relação com a instituição, mas o 
que você efetivamente realizou lá. Suas atividades numa instituição 
podem ser variadas e concomitantes. Como profissional, existem várias 
ações que descrevem sua ação. estas ações podem sem detalhadas 
neste campo. Lembre-se que cada atividade deve estar abaixo de uma 
instituição. 

● Portanto, Se a instituição descreve "Onde" você atuou, o vínculo 
descreve "Quem" você era (sua posição) e a atividade descreve "O quê" 
você fez.



  

Edição de participação em evento



  

Exportar para Arquivo



  

Busca por currículos



  

OBRIGADO
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