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APRESENTAÇÃO 

 

O presente material didático, elaborado pelas discentes do curso de Psicologia da 

Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS, campus Alfenas, Rafaela Ap. Fidelis 

Macedo e Maria Emanuelly de A. S. Simões, sob orientação da professora Vanessa de 

Sousa, tem por objetivo instruir os participantes do Minicurso Introdução ao Currículo 

Lattes a preencher o Currículo Lattes de forma simples e completa.  

A fim de atingir tais objetivos e, percebendo a dificuldade que muitos estudantes 

possuem, foi elaborado 5 módulos, que abrangem o cadastro geral, a inserção de projetos, 

produção bibliográfica, produção técnica e eventos; além de um módulo extra, que trata, 

do cadastro de prêmios e títulos e da inserção da formação complementar. 

Dessa maneira, ao final deste material didático, será possível ter uma visão ampla 

do Currículo Lattes, sendo possível o aproveitamento desse recurso de suma importância 

para a área acadêmica.  
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MÓDULO 1: APRESENTAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES E CADASTRO GERAL  

Nesta unidade iremos abordar a história do surgimento da Plataforma Lattes e os primeiros 

passos na criação do currículo através do cadastro geral.  

CURRÍCULO LATTES: HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA 

Até ser padronizado como conhecemos hoje, o Currículo Lattes teve algumas 

versões anteriores da atual. Tudo começou, em meados dos anos 80, com a preocupação 

de alguns dirigentes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) para que houvesse um formulário padronizado para registro dos currículos dos 

pesquisadores brasileiros. Num só formulário deveria ser possível a avaliação curricular 

do pesquisador, a criação de uma base de dados que possibilitasse a seleção de 

consultores e especialistas, além de poder gerar dados estatísticos sobre a distribuição da 

pesquisa científica no Brasil. Com isso, criou-se um sistema que contava com formulário 

de captação de dados em papel e posteriormente eram digitalizados em um sistema 

informatizado. Esse sistema foi denominado como Banco de Currículos.  

A partir dos anos 90, foi desenvolvido um formulário eletrônico com a finalidade 

de captar dados curriculares para o Sistema Operacional DOS, denominado de BCUR. Esse 

formulário era preenchido pelos pesquisados que o enviavam num disquete ao CNPq que 

os carregava na base de dados.  

 Já ao final dos anos 90, o CNPq propôs que fosse desenvolvido uma única versão 

de currículo capaz de integrar as versões que já existiam. Para isso, foram contratados os 

grupos universitários Stela e C.E.S.A.R vinculados à Universidade Federal de Santa 

Catarina e à Universidade Federal de Pernambuco, respectivamente.  

 Com isso, em agosto de 1999, o CNPq padronizou o Currículo Lattes como o 

formulário de currículo a ser utilizado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e 

CNPq. Atualmente, o Currículo Lattes é 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. 
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CADASTRO DO CURRÍCULO LATTES: DADOS PESSOAIS; FORMAÇÃO 

ACADÊMICA; ATUAÇÃO PROFISSIONAL; ÁREAS DE ATUAÇÃO. 

Agora que passamos pela linha do tempo da criação do Currículo Lattes, vamos aos 

passos para o cadastro de um novo currículo.  

O menu de dados gerais apresenta os dados como: identificação, endereços, 

idiomas, prêmios e títulos, texto inicial do Currículo Lattes e outras informações 

importantes.  

Então, vamos lá! Mãos à obra!  

Primeiramente, você deve entrar no site da Plataforma Lattes:  

 

1) Acesse o link http://lattes.cnpq.br/ no seu navegador. 

2) Agora você vai clicar na opção “Cadastrar novo currículo”:  

 

 

 

3) Em seguida, será aberto um formulário com várias abas. Na primeira aba, 

“Cadastrar-se no Currículo Lattes” você irá preencher os dados: 1 - País de Nacionalidade, 

2 – Em “E-mail”, insira seu endereço eletrônico e repita-o no campo “Confirme o e-mail” 

http://lattes.cnpq.br/
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3. Logo após, escolha uma 4 - senha e depois a repita no campo 5. Por fim, digite os 

caracteres que você vê na imagem do campo 6. 

 

 

4) O próximo passo é preencher suas informações pessoais na aba “Informação 

Pessoal”, como mostra a imagem abaixo. Você pode iniciar adicionando 1 - uma foto de 

perfil. No campo “Nome civil”, você irá inserir 2 - seu primeiro nome e 3 - seu sobrenome. 

No campo “Dados pessoais”, você irá acrescentar 4 - sua data de nascimento, 5 – país de 

nascimento, 6 – sexo, 7 – cor ou raça, 8 - seu número de CPF - 9, número de identidade, 

10 – órgão emissor, 11 – UF e 12 – data de emissão. Caso você possua o documento de 

passaporte, insira os dados solicitados: 13 – número do passaporte, 14 – data de validade, 

15 – data de emissão e 16 – país emissor. Depois disso, você irá inserir 17 - nome e 18 – 

sobrenome do pai e 19 - nome e 20 – sobrenome da mãe. Por fim, no campo 21, você irá 

marcar “Sim” ou “Não” para a opção “Nome social”.  
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5) A próxima aba é a “Endereço e contato”. Nela, o usuário deverá inserir as 

informações sobre o seu endereço. No campo 1, deverá ser marcado se o endereço é 

residencial ou profissional. A instituição deverá ser inserida no campo 2, seguido do 3 - 

País, 4 - CEP e endereço para contato - 5. Por fim, deverá ser inserido o 6 - bairro, 7 - 

cidade, 8 – estado, 9 - telefone e 10 - celular. Os dados que estão com um cadeado ao lado 

não serão exibidos.  
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6) Na aba “Formação acadêmica", caso já tenha uma formação acadêmica 

concluída, você irá inserir essa informação no campo 1, informando o 2 - nome da 

instituição, bem como o 3 - ano de início e 4 - ano de conclusão. Para inserir uma formação 

acadêmica em andamento, você irá utilizar o campo 5, informando a 6 - instituição e 7 - 

ano de início.  
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7) Na aba “Atuação Profissional”, você irá selecionar se está atuando 

profissionalmente no momento.  

 

 

Caso a resposta seja positiva, você irá inserir 1 - o nome da instituição, 2 - país, 3 - 

tipo de vínculo e 4 - cargo. Por fim, 5 - o ano de início. 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

8) Na última aba “Área de atuação”, você irá clicar na lupa do lado direito e 

selecionar a área de atuação.  

 

 

Por fim, você irá selecionar o nível de compreensão, leitura, fala e escrita de um ou 

mais idiomas. Após isso, você pode salvar e seguir para o próximo módulo! 
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RESUMO INICIAL 

Logo quando criar seu Currículo Lattes, verá a opção “Resumo”, nele você deverá 

fazer uma apresentação, de forma breve, sobre sua jornada acadêmica. Você pode 

informar, dentre outras coisas, se: 

• faz parte de algum grupo de pesquisa/estudos;  

• possui bolsa de algum projeto/instituição financiadora; 

• foi fundador de algum projeto; 

• foi voluntário de um projeto; 

• publicou algum artigo. 

Veja abaixo um exemplo de resumo inserido no Lattes: 
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MÓDULO 2: MENU PROJETOS 

Nesta unidade, iremos continuar com a elaboração do Currículo Lattes, dando destaque 

para diferentes tipos de projetos que, possivelmente, você se deparará em sua formação 

acadêmica.  

PROJETOS DE PESQUISA; PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO; 

PROJETOS DE EXTENSÃO E OUTROS TIPOS DE PROJETOS.  

 Uma das ferramentas inerentes ao Currículo Lattes é o menu “Projetos”, sendo que 

nesta primeira aula sobre o tema, daremos enfoque ao cadastro de “Projetos de pesquisa”, 

“Projetos de desenvolvimento tecnológico”, “Projetos de extensão” e “Outros tipos de 

projetos”. 

 Vamos lá! Siga as seguintes instruções para cadastrar um novo projeto de 

pesquisa: 

1) Para iniciar o cadastro, clique no menu “Projetos” e, em seguida, escolha opção 

“Projeto de pesquisa”: 

 

2) Para começarmos de fato o cadastro, clique em “Incluir novo item” 

. 

 

3) Informe na opção “Dados gerais”: 1 - nome do projeto; 2 - descrição; 3 - situação 

do projeto (já foi finalizado ou está em andamento?) 4 - ano de início e fim do 

projeto; 5 - dizer se o projeto faz parte de cooperação entre a instituição de 
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pesquisa e uma empresa; 6 - indicar se o projeto possui potencial de inovação de 

produtos, processos ou serviços; 7 - instituição de execução e 8 - órgão/unidade. 

 

 

 

4) Informe em “equipe”: 9 - nome dos pesquisadores; 10 - instituições, caso haja mais 

de uma e especifique 11 - a quantidade de alunos envolvidos no projeto no que se 

refere a sua formação (graduação, especialização, mestrado acadêmico, mestrado 

profissionalizante, doutorado). 
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5) Além das informações referentes a dados gerais e equipe, na sequência, outras 

informações relevantes serão necessárias, como: 12 - a instituição de 

financiamento (caso haja você deve colocar o nome da instituição); 13 - produções 

C & T e 14 - orientações. 
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6) Por fim, na aba “Traduções” você deve clicar em 15 - para repetir os textos já 

informados. Feito as 5 etapas, clique em “Salvar” e seu cadastro será concluído. 

 

 

!IMPORTANTE!  

Todas as instruções dadas nesta aula poderão ser utilizadas para cadastrar um 

novo projeto de extensão, desenvolvimento tecnológico e/ou outros tipos de 

projetos. 

 

Exemplo de cadastro de projeto de extensão: 
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PROJETOS DE ENSINO 

Chegamos à última opção de projeto que o Currículo Lattes possibilita o cadastro, 

que é a “Projeto de Ensino”. Nela, outras informações, além das que você já conheceu na 

aula anterior, serão requisitadas. 

Para começar o cadastro siga as etapas a seguir: 
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1) Entre no menu “Projetos” e em seguida em “Projeto de ensino”. 

 

2) Caso não haja nenhum projeto de ensino cadastrado, clique em “Inserir novo item”.  

    

3) Forneça em dados gerais, 1 - o nome do projeto, 2 - sua descrição, 3 - a situação em 

que ele se encontra (desativado, concluído ou em andamento) e 4 - seu ano de 

início e fim. Além disso, você deve indicar 5 - se o projeto foi realizado com 

cooperação de uma instituição de ensino, 6 - agência de fomento ou 7 - uma 

empresa e, ainda, 8 - dizer se ele possui potencial inovador.  
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4) Para completar todas as informações dos dados gerais, escolha qual das opções 

apresentadas possui maior proximidade com a temática do seu projeto.  

LEMBRE-SE  

Você pode escolher e assinalar mais de uma temática relacionada ao tema 

do seu projeto, assim como na imagem abaixo:  

 

 

5) Informar em “Equipe”: 9 - nome dos pesquisadores e instituições, caso haja mais 

de uma, e 10 - especificar a quantidade de alunos envolvidos no projeto no que se 

refere a sua formação (ensino fundamental, ensino médio, graduação, 

especialização, mestrado acadêmico, mestrado profissionalizante, doutorado). 
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1) Para quase finalizar o cadastro, você deverá informar 11 - a instituição de 

financiamento, (caso haja você deve colocar o nome da instituição); 12 - título da 

produção C & T e 13 – orientações. 
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2) Por fim, 14 - clique no link para repetir os textos e traduzi-los para o inglês. 

Seguindo esses cinco passos, seu projeto de ensino poderá ser salvo. 

 

 

SAIBA MAIS...  

A sigla C & T significa Ciência e Tecnologia. Você poderá utilizá-la quando o 

trabalho for referente à Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia. O 

intuito desse campo é valorizar a produção científica, tecnológica e artístico-

cultural do currículo.  
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MÓDULO 3: PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta unidade, iremos aprender como inserir produções bibliográficas no Currículo Lattes. 

Entre as produções, estão os artigos completos publicados, artigos aceitos para publicação 

em periódicos, livros e capítulos, textos em jornal ou revista, entre outros.  

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA, ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICO; 

ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO.  

Ao longo da graduação, nos deparamos com a possibilidade de nos dedicarmos à escrita 

acadêmica, sendo viável, por exemplo, a produção de artigos. É pensando nisso que a 

Plataforma Lattes possibilita que você insira, dentre outras opções – que veremos nas 

próximas aulas –, suas produções bibliográficas. A princípio, destacamos os artigos 

completos publicados em periódicos e os artigos aceitos para publicação.  

 PARA CADASTRAR UM ARTIGO COMPLETO PUBLICADO EM PERIÓDICOS  

1) Primeiramente, você deve clicar no menu “Produções” e se direcionar para a 

primeira coluna, onde estão as opções de produções bibliográficas e clicar em 

“Artigos completos publicados em periódicos" 
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2) Caso você não tenha nenhum artigo cadastrado, clique na opção “Incluir novo 

item". 

 

3) Agora, basta você adicionar o DOI, ISSN, ou parte do nome do periódico. Feito isso, 

clique em “Confirmar”, assim seu artigo será inserido na Plataforma Lattes. 

 

!IMPORTANTE! 

DOI (Identificador de Objeto Digital) e ISSN (Número Internacional Normalizado para 

Publicações Seriadas) se referem a um padrão de números e letras que identificam as 

publicações. Isso faz com que cada publicação seja única e garante sua permanência 

reconhecida na web. 
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CADASTRAR UM ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO  

1) Para iniciar o cadastro, comece clicando no menu “Produções” e, depois, em 

“Artigos aceitos para publicação”. 

 

2) Clique em “Inserir novo item" caso não tenha nenhum outro cadastro. 

    

3) Na aba “DOI”, insira o Identificador de Objeto Digital. 
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4) Em “Dados gerais” você deve informar 1 - o título do artigo, 2 - o ano previsto para 

a publicação, 3 - o idioma da produção, 4 - destacar se é um dos cinco trabalhos 

mais relevantes de sua produção e, por fim, 5 - se é uma produção para educação 

e popularização de C & T. 
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5) Informar em “Detalhamento”, o título do periódico/revista 6 - que o artigo será 

publicado. Além disso, adicione o ISSN- 7. Em “Autores” 8 - adicione o nome de 

todos os autores que estão realizando o artigo e na opção “Palavras-chave” 9 - 

adicione uma ou mais palavras que representem o conteúdo exposto. 

 

6) Defina 10 - qual é, ou quais são, as áreas do conhecimento do artigo que será 

publicado e 11 - qual o setor de atuação do evento na tabela CNAE, quando houver.  
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7) Além disso, 12 - acrescente outras informações referentes ao seu artigo e 13 - 

clique no link para que os textos já informados se repitam e sejam traduzidos. 

Agora, você pode clicar em “Salvar”. 

 

 

 LIVRO OU CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO; TEXTO EM JORNAL OU REVISTA;  

Nestas aulas, daremos enfoque a dois tipos de produções bibliográficas, sendo elas livro 

ou capítulo de livro e texto de jornal ou revista. Caso tenha chance de se dedicar em 

alguma dessas produções, não deixe de lado, com certeza a experiência será válida para 

seu futuro profissional e pessoal. 

• CADASTRAR UM LIVRO OU CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO  

1) Primeiramente, clique no menu “Produções” e logo em seguida entre em “Livro e 

capítulos”. 
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2) Caso seja o primeiro livro ou capítulo de livro que esteja registrando no Currículo 

Lattes, clique em “Incluir novo item”.  

 

 

3) Logo após, você deverá informar o DOI e o ISBN. Cabe destacar que o DOI, como 

você já aprendeu, é o Identificador de Objeto Digital, sendo útil para tornar cada 

publicação única na web, e o ISBN é um sistema internacional de identificação de 

livros e softwares que utiliza números para classificá-los por título, autor, país, 

editora e edição. 

 

4) Se você realizou as etapas anteriores, agora basta clicar em “Confirmar”. 
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• CADASTRAR UM NOVO TEXTO EM JORNAL OU REVISTA (MAGAZINE) 

1) Clique no menu “Produções” e, em seguida, vá em “Texto em jornal ou revista 

(magazine)”. 

 

2) Para cadastrar pela primeira vez, clique em “Incluir novo item”, assim como na 

imagem abaixo. 

    

3) Na aba “Dados gerais”, indique 1 - a natureza do texto, podendo ser jornal de 

notícias ou revista (magazine). Além disso, acrescente 2 - o título, 3 - o ano de 

realização do texto, 4 - o país de publicação, 5 - o idioma e não se esqueça do 6 - 

meio de divulgação (impresso, meio magnético, meio digital, filme, hipertexto, 

impresso e mídia eletrônica ou outro). Ainda em “Dados gerais”, acrescente 7 - a 

home page do texto (URL), 8 - se é um dos cinco trabalhos mais relevantes de sua 

produção e se é uma 9 - produção para educação e popularização C & T. 
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4) Na aba “Detalhamento”, especifique o 10 - título do jornal/revista em que o texto 

foi publicado, 11 - o ISSN, 12 - a data de publicação, 13 - o volume, 14 - a página 

inicial e página final do texto e por fim, 15 - o local de publicação. 
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5) Dando continuidade, 16 - acrescente o nome dos autores que realizaram o texto, 

17 - as palavras-chave do texto e 18 - as áreas do conhecimento que sua produção 

contempla.

 

 

6) Agora, indique 19 - o setor de aplicação da tabela CNAE, 20 - informações 

adicionais caso ache necessário e para finalizar 21 - clique no link para repetir os 

textos já informados e traduzi-los para o inglês. Realizado isso, clique em “Salvar”. 
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PUBLICAÇÃO EM ANAIS DE EVENTO; APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO/PALESTRA 

Apresentar ou publicar um trabalho científico é algo que possui muito valor para a 

área acadêmica. Isso se dá, pois, além de fomentar um espaço crítico e de diálogo entre os 

pesquisadores, há também, em cada produção, uma contribuição para a sociedade no 

geral. Assim, não poderia faltar no Currículo Lattes a opção de cadastrar tais produções 

bibliográficas.  

Então, vamos lá para o cadastro! 

• CADASTRO DE PUBLICAÇÃO EM ANAIS DE EVENTO  

1) Primeiramente, você deve clicar no menu “Produções” e em seguida entrar em 

"Trabalhos publicados em anais de evento”, assim como na imagem abaixo: 
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2) Inclua um novo item caso seja seu primeiro cadastro. 

 

3) Agora, para realmente começar o cadastro, insira na aba “DOI” 1 - o Identificador 

de Objeto Digital. Em seguida, na aba “Dados gerais” insira 2 - a natureza do 

trabalho publicado (completo, resumo ou resumo expandido); 3 - o título; 4 - ano 

de publicação; 5 - país de publicação; 6 - idioma; 7 - meio de divulgação (impresso, 

meio magnético, meio digital, filme, hipertexto, outro, impresso e mídia 

eletrônica); 8 - home page do trabalho (URL); citar se é um dos seus 5 trabalhos 

mais relevantes de sua produção - 9 e, por fim, dizer se é uma produção para 

educação e popularização da C & T - 10. 
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4) Nessa etapa, você deverá colocar o detalhamento do evento e o detalhamento da 

publicação. Para detalhar o evento, sinalize se o evento é internacional, nacional, 

regional ou local - 11; insira o nome do evento - 12; escreva a cidade em que 

ocorreu o evento - 13 e o ano que o evento foi realizado - 14. Já para detalhar a 

publicação, coloque o título dos anais do evento - 15; o volume - 16; o fascículo -

17; a série - 18; a página inicial - 19; a página final do trabalho publicado - 20; o 

ISBN/ISNN - 21; o nome da editora - 22 e a cidade da editora - 23. 
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5) Na aba “Autores”, acrescente o nome dos autores do trabalho - 24. Na aba 

“Palavras-chave”, inclua 25 - uma ou mais palavras que consigam resumir o 

assunto abordado no trabalho e em “Áreas” digite as áreas do conhecimento que 

seu trabalho contempla - 26.  

 

 

6) Para finalizar, na aba “Setores”, adicione um setor de aplicação da tabela CNAE - 

27; na aba “Outras informações”, acrescente algo que seja pertinente em relação 

ao seu trabalho publicado - 28; em “Traduções”, clique no link para repetir os 

textos já informados para a língua inglesa - 29. Feito todas essas etapas, você pode 

clicar em “Salvar”.  
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• APRESENTAÇÃO DE TRABALHO/PALESTRA 

1) Primeiramente, entre em “Produções” -> “Produção bibliográfica” -> 

“Apresentação de trabalho e palestras”. 

 

2) Caso seja seu primeiro cadastro, clique em “Incluir novo item”. 
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3) Em “Dados gerais”, informe: 1 - natureza (escolha uma opção apenas);  2 - título; 3 

- ano de apresentação; 4 - país de publicação; 5 - idioma; 6 - meio de divulgação e 

7 - home page do trabalho (URL). Para finalizar a terceira etapa, informe 8 - se é 

um dos 5 trabalhos mais relevantes de sua produção e 9 - se é uma produção para 

educação e popularização da C & T. 

 

 

4) Dando continuidade, será necessário que você informe alguns detalhes a mais 

sobre a apresentação do seu trabalho, por isso, acrescente 10 – o nome do evento; 

11 - a instituição promotora; 12 - o local e 13 – a cidade. Feito isso, acrescente 14 

- o nome dos autores da apresentação de trabalho ou palestra. 
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5) Nessa etapa, insira 15 - a palavra-chave; 16 - áreas do conhecimento; 17 - setor de 

aplicação da tabela CNAE. 

 

6) Por fim, acrescente outras informações referentes a sua apresentação ou palestra 

- 18 e clique no link para que os textos já informados sejam repetidos e traduzidos 

para o inglês - 19. Se você seguiu todas as etapas, agora você pode clicar em 

“Salvar”. 
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PARTITURA MUSICAL; TRADUÇÃO; PREFÁCIO/POSFÁCIO; OUTRAS 

PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS.  

Para finalizar este módulo, falaremos sobre algumas produções que, apesar de não 

serem comuns, também merecem destaque. 

Cabe primeiro destacarmos o que é uma Partitura musical, um Prefácio e um Posfácio.  

1.  Uma partitura musical é uma representação escrita da música, padronizada 

mundialmente.  

2. Um prefácio é um texto que está inserido no início do livro, contendo um resumo 

da obra e do que o leitor pode esperar dele e ainda, além disso, caso seja escrito 

por outra pessoa, pode conter informações sobre o autor.  

3. O posfácio está inserido ao final do livro e é onde o escritor ou outra pessoa da 

sua opinião sobre a obra.  

 

• CADASTRO DE UMA PARTITURA MUSICAL  

1) Para iniciar o cadastro entre no menu “Produções” e, em seguida, clique em 

“Partitura musical”. 
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2) Para começar efetivamente o cadastro, vá na aba “Dados gerais” e acrescente 1 - a 

natureza da partitura (canto, coral, orquestral ou outra); 2 - título; 3 - ano; 4 - país; 

5 - idioma; 6 - meio de divulgação (impresso, magnético, digital, filme, hipertexto, 

outro, impresso e mídia eletrônica); 7 - home page (URL) e 8 - especifique se é um 

dos seus 5 trabalhos mais importantes de sua produção. 

 

3) Na aba “Detalhamento”, como o próprio nome diz, dê detalhes sobre sua partitura 

musical, especificando 9 - a formação instrumental, 10 - a editora, 11 - a cidade da 

editora, 12 - o número de páginas e 13 - o número do catálogo.  
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4) Na aba “Palavras-chave” coloque 14 - duas ou mais palavras que resumam sobre o 

que se trata a partitura; em “Áreas” insira 15 - qual ou quais áreas do 

conhecimento sua partitura possui e em “Setores” acrescente 16 - o setor de 

aplicação da tabela CNAE. 
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5) Para finalizar, na aba “Outras informações'' 17 - escreva o que achar pertinente 

quanto a produção e em “Traduções” 18 - clique no link que irá traduzir o título e 

descrição para o inglês. Agora basta clicar em salvar e seu cadastro será concluído. 

 

• TRADUÇÃO 

1) Primeiramente, vá em “Produções” -> “Produção bibliográfica” -> “Tradução”. 

 

2) Caso seja sua primeira tradução cadastrada, clique em “Incluir novo item”. 
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3) No menu “Dados gerais” acrescente: 1 - natureza da tradução (artigo, livro ou 

outra); 2 - título; 3 - ano; 4 - país; 5 - idioma; 6 - meio de divulgação (impresso, 

meio magnético, meio digital, filme, hipertexto, outro, impresso e mídia 

eletrônica); 7 - home page do trabalho e para finalizar diga 8 - se é um dos cinco 

trabalhos mais relevantes de sua produção. 

 

4) Continuando o cadastro, informe alguns detalhes em relação a tradução: 9 - autor 

traduzido; 10 - título da obra original; 11 - ISSN/ISBN; 12 - idioma da obra original; 

13 - editora da tradução; 14 - cidade da editora; 15 - número da edição ou revisão; 

16 - número de páginas; 17 - volume; 18 - fascículo e 19 - série. 
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5) Nessa etapa, acrescente 20 - nome dos autores; 21 - palavras-chave e 22 - áreas 

do conhecimento. 

 

6) Para finalizar o cadastro, acrescente 23 - setor de aplicação da tabela CNAE; 24 - 

outras informações e 25 - clique no link para repetir os textos já informados 
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traduzidos para o inglês. Agora, você pode clicar em “Salvar” para concluir o 

cadastro. 

 

• CADASTRO DE UM PREFÁCIO/PÓSFACIO 

1) Para iniciar o cadastro, entre no menu “Produções” e, em seguida, clique em 

“Prefácio, posfácio”. 
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2) Caso seja seu primeiro cadastro, clique em “Incluir novo item”.  

 

3) Agora, entre na aba “Dados gerais” e preencha 1 - tipo (prefácio, posfácio, 

apresentação ou introdução); 2 - natureza (livro, revistas ou periódicos, outra); 3 

- título; 4 - ano; 5 - país; 6 - idioma; 7 - meio de divulgação (impresso, meio 

magnético, meio digital, filme, hipertexto, outro, impresso e mídia eletrônica); 8 - 

home page (URL) e 9 - se é um dos cinco trabalhos mais importantes da sua 

produção. 

 

4) Na aba “Detalhamento”, especifique 10 - o autor da publicação; 11 - o título da 

publicação; 12 - o ISSN; 13 - a editora; 14 - cidade da editora; 15 - número da 

edição ou revisão; 16 - número de páginas; 17 - volume; 18 - fascículo; 19 - série.  
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5) Falta pouco para terminar o cadastro! Agora você deverá ir na aba “autores” e 20 

- acrescentar a ordem de autoria do prefácio/posfácio; na aba “Palavras-chave” 

você deve 21 - colocar em uma ou mais palavras que resumem sua produção e em 

“Áreas” você deve 2 2 - adicionar a área do conhecimento que caracteriza sua 

produção. 

 

6) Para finalizar, clique na aba “Setores” e acrescente 23 - o setor de aplicação da 

tabela CNAE. Logo após vá na aba “Outras informações” e 24 - adicione 

informações adicionais sobre sua produção e por fim, entre em “Traduções” e 25 - 

clique no link que vai repetir os textos já informados traduzindo-os para a língua 

inglesa. 
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Agora pode clicar em salvar pois seu cadastro está finalizado! 

 

 

• CADASTRO DE OUTRAS PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

Chegamos à última parte deste módulo, então caso você não tenha encontrado a opção 

que desejava para cadastrar uma produção bibliográfica, não se assuste, iremos detalhar 

os passos do cadastro agora mesmo. 

Siga as seguintes instruções para o cadastro de outras produções bibliográficas: 

1) Entre no menu “Produções” e clique em “Outras produções bibliográficas”, assim 

como na imagem abaixo. 
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2) Agora é simples, na aba “Dados gerais” especifique 1 - a natureza do projeto (a 

natureza deve ser alguma diferente das que já abordamos); 2 - o título da 

produção; 3 - ano; 4 - país; 5 - idioma; 6 - meio de divulgação; 7 - home page do 

trabalho (URL); 8 - se é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção e por 

fim 9 - se é uma produção para educação e popularização de C & T. 

 

 

3) Agora, na aba “Detalhamento” especifique 10 - a editora; 11 - a cidade da editora; 

12 - o número de páginas e 13 - o ISSN. Feito isso, você pode clicar na aba 

“Autores”, na qual você deve 14 - acrescentar o nome de todos os autores que 

realizaram a produção. Por fim, na aba “Palavras-chave” 15 - coloque uma ou mais 

palavras que especifique o tema da sua produção. 
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4) Se você seguir as instruções anteriores, falta pouco para que o cadastro se finalize. 

Nesse momento, você precisa entrar na aba “Setores” e colocar em 16 - o setor de 

produção da tabela CNAE; 17 - outras informações pertinentes sobre a produção e 

18 - clicar no link para repetir os textos já informados. Agora sim você pode salvar 

e ir para a próxima aula! 
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MÓDULO 4: PRODUÇÃO TÉCNICA 

Nesta unidade, daremos destaque para as Produções Técnicas e como se dá a sua inserção 

no Currículo Lattes.  

RELATÓRIO DE PESQUISA; EXTENSÃO TECNOLÓGICA.  

• RELATÓRIO DE PESQUISA 

1) Clique em “Produções” -> “Produção Técnica” -> “Relatório de pesquisa”. 

 

2) Caso seja seu primeiro cadastro, clique em “Incluir novo item”. 

 

3) Primeiramente, na aba “Dados gerais” coloque as seguintes informações: 1 - título;  

2 - ano; 3 - país; 4 - idioma; 5 - meio de divulgação e 6 - diga se é um dos seus 5 

trabalhos mais relevantes. Dando continuidade, na opção “Detalhamento” 

acrescente 7 - nome do projeto; 8 - número de páginas; 9 - instituição financiadora; 

10 - disponibilidade (restrita ou irrestrita). 
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4) Nessa etapa, informe 11 - nome dos autores; 1 2 - palavra-chave e 13 - áreas do 

conhecimento acerca do relatório de pesquisa. Lembrando que na opção “Listar 

todos”, caso haja alguma palavra cadastrada, você pode selecioná-la. 
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5) Para finalizar o cadastro, digite 14 - o setor de aplicação da tabela CNAE; 15 - 

outras informações sobre o relatório, além disso, 16 - clique no link para que os 

textos informados sejam repetidos. Agora você pode clicar em “Salvar”! 

 

• EXTENSÃO TECNOLÓGICA 

1) Para darmos início ao cadastro clique em “Produções” -> “Produção tecnológica” -

> “Extensão tecnológica”. 
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Clique em “Incluir novo item”, caso seja seu primeiro cadastro. 

    

2) Feito isso, clique em 1 - título; 2 - ano; 3 - país; 4 - idioma. 5 - meio de divulgação 

(impresso, meio magnético, meio digital, filme, hipertexto, impresso e mídia 

eletrônica e outro); 6 - home page (URL) e diga 7 - se é um dos seus 5 trabalhos 

mais relevantes de sua produção. 

 

3) Para especificar melhor sobre sua produção técnica, diga em 8 - a finalidade; 9 - 

duração em meses; 10 - número de páginas; 11 - disponibilidade; 1 2 - cidade e 

por fim 13 - instituição financiadora. 
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4) Dando continuidade, acrescente em 14 - o nome dos autores da produção; 15 - 

uma ou mais palavra-chave e em 16 - adicione a área do conhecimento que sua 

produção representa.  

 

5) Para finalizarmos, adicione em 17 - o setor da tabela de aplicação da tabela CNAE; 

18 - outras informações com relação a sua produção e 19 - clique no link para que 

os textos já informados se repitam, traduzidos para o inglês. Agora você pode clicar 

em “Salvar”. 
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PROGRAMA DE COMPUTADOR; PRODUTO; PROCESSO OU TÉCNICA;  

• CADASTRO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR  

1) Para cadastrar essa informação, primeiro você deve ir ao menu “Produções”, se 

direcionar para “Produção Técnica” e clicar em “Programa de computador sem 

registro”, assim como na imagem abaixo. 

 

2) Para acrescentar novo trabalho técnico, basta clicar em “Incluir novo item”. 
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3) Para iniciarmos o cadastro, clique na opção “Dados gerais” e acrescente: 1 - 

natureza do programa (computacional, multimídia ou outro); 2 - título; 3 - ano de 

desenvolvimento; 4 - país e 5 - finalidade (você pode escrever com suas palavras).  

 

4) Ainda em “Dados gerais” você deve acrescentar: 6 - se é uma produção para 

educação e popularização de C & T; 7 - se possui potencial de inovação de produtos, 

processos ou serviços; 8 - qual o potencial de inovação; 9 - se é um dos seus 5 

trabalhos mais relevantes; 10 - a instituição financiadora (caso haja mais de uma, 

colocá-las separadas por ponto e vírgula.); 11 - as linguagens e por fim 1 2 - o tipo 

de programa. 
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5) Feito isso, na aba “Depositante/Titular” digite 1 3 - o nome dos financiadores do 

programa e em 14 - o nome das instituições envolvidas. Para continuar o cadastro 

vá na seção “Autores” e “Palavras-chave” respectivamente, acrescentando 15 - o 

nome dos autores e 16 - uma ou mais palavras que defina o seu programa. 

 

6) Para continuar o cadastro, vá na opção “Áreas” e acrescente 17 - a ou as áreas do 

conhecimento do seu programa de computador; feito isso vá na opção “Setores” e 

insira 18 - o setor de aplicação da tabela CNAE e por fim, clique na aba “Resumo” e 

faça 19 - um resumo explicando um pouco sobre seu programa de computador.  
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7) Na última etapa, você precisa clicar na opção “Traduções” e 20 - clicar no link que 

vai traduzir os textos já informados para o inglês. Caso tenha seguido todas as 

outras instruções, nesse momento você pode clicar em salvar! 
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• CADASTRO DE PRODUTOS 

Continuando com o cadastro de produções técnicas, agora vamos dar destaque para o 

cadastro de produtos. Siga as instruções abaixo. 

1) Para começar o cadastro vá em “Produções” -> “Produção Técnica” -> “Produtos”. 

 

2) Clique em “Incluir novo item" caso seja seu primeiro cadastro. 

     

3) Entre na aba “Dados gerais” e acrescente 1 - tipo (piloto, projeto, protótipo ou 

outro); 2 - natureza (aparelho, instrumento, equipamento, fármacos e similares ou 

outra; 3 - título do produto; 4 - ano; 5 - país; 6 - idioma; 7 - meio de divulgação 

(impresso, meio magnético, meio digital, filme, hipertexto, impresso e mídia 

eletrônica e outro) e 8 - home page (URL). Além disso, diga em 9 - se é um dos 5 

trabalhos mais relevantes de sua produção e por fim 10 - diga se possui potencial 

de inovação de produtos, processos ou serviços.  
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4) Dando continuidade, entre na aba “Detalhamento” e diga 11 - a finalidade do 

produto; 1 2 - a disponibilidade (restrita ou irrestrita); 1 3 - cidade e em 14 - a 

instituição financiadora. Feito isso vá em “Autores” e adicione 15 - os autores do 

produto. 

 

 

5) Chegando quase ao final do cadastro, adicione 16 - uma ou mais palavras-chave; 

17 - áreas do conhecimento (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 
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Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Outra.) e 18 - o setor de aplicação da 

tabela CNAE.  

 

6) Para finalizar, 19 - acrescente outras informações sobre o produto e 20 - clique no 

link para repetir os textos já informados, traduzidos para a língua inglesa. Agora 

você pode clicar em salvar! 

 

• PROCESSO OU TÉCNICA  
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1) Para cadastrar essa informação, primeiro você deve ir ao menu produções, se 

direcionar para “Produção Técnica” e clicar em “Processo ou técnicas”. 

 

2) Para cadastrar sua primeira produção de processos ou técnicas, clique em “Incluir 

novo item”. 

     

3) Clique na opção “Dados gerais” e acrescente 1 - natureza (analítica, instrumental, 

pedagógica, processual, terapêutica ou outra); 2 - título;  3 - ano; 4 - país; 5 - 

idioma; 6 - meio de divulgação (impresso, meio magnético, meio digital, filme, 

hipertexto, impresso e mídia eletrônica e outro) e 7 - home page (URL). Para 

finalizar esta etapa diga 8 - se é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua 

produção e 9 - se possui potencial de inovação de produtos ou serviços. 
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4) Agora, na aba “Detalhamento” diga 10 - finalidade do produto; 11 - a 

disponibilidade (restrita ou irrestrita); 1 2 - cidade e em 1 3 - a instituição 

financiadora. Feito isso vá em “Autores” e adicione 14 - os autores do produto. 

 

5) Nessa etapa, adicione 15 - uma ou mais palavras-chave; 16 - áreas do 

conhecimento (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 

Linguística, Letras e Artes, Outra.) e 17 - o setor de aplicação da tabela CNAE. 
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6) Por fim, 18 - acrescente outras informações sobre o produto e 19 - clique no link 

para repetir os textos já informados, traduzidos para a língua inglesa. Agora você 

pode clicar em “Salvar”! 

 

TRABALHOS TÉCNICOS, CARTAS, MAPAS E SIMILARES. 

• TRABALHOS TÉCNICOS 
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Para iniciar o cadastro, entre no menu “Produções” e logo em seguida clique em 

“Trabalhos técnicos”.  

 

1) Para acrescentar novo trabalho técnico, basta clicar em “Incluir novo item”. 

 

2) Uma nova janela será aberta e na seção “Dados gerais” você irá selecionar 1 - 

natureza do trabalho técnico, 2 - título, 3 - o ano de realização, 4 - país, 5 - idioma 

do trabalho técnico, 6 - seu meio de divulgação e 7 - a home page do trabalho. Após 

isso você irá selecionar 8 - se esse é um dos seus cinco trabalhos mais relevantes.
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3) Após isso, na seção “Detalhamento” você irá selecionar a participação dos autores 

no campo 1 - a finalidade do trabalho. Em seguida, insira 2 - a duração em meses 3 

- número de páginas e 4 - se a disponibilidade é restrita ou irrestrita, por fim, 5 - 

cidade e 6 - instituição financiadora, se houver.  
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4) Em seguida, você irá incluir 1 - as palavras-chave,  2 - áreas de conhecimento e  3 

- os setores de aplicação da tabela CNAE.  

 

5) Em seguida, você irá incluir 1 - os setores de aplicação da tabela CNAE,  2 - outras 

informações pertinentes sobre o trabalho e  3 - clicar no link para repetir os textos 

já informados na versão inglesa. Agora sim você pode salvar. 
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• CARTAS, MAPAS OU SIMILARES 

Para iniciar o cadastro entre no menu “Produções” e logo em seguida clique em 

“Cartas, mapas ou similares”.  

 

1) Para acrescentar uma nova produção, basta clicar em “Incluir novo item”.  

 

2) Uma nova janela será aberta e na seção “Dados gerais” você irá inserir 1 - natureza 

da produção,  2 - título,  3 - o ano de realização, 4 - país, 5 - idioma e 6 - seu meio 

de divulgação. Após isso, se houver um endereço URL da home page do trabalho, 

você irá inserir no campo 7 - por fim, você irá assinalar se esse é um dos seus cinco 

trabalhos mais relevantes. 
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Após isso, na seção “Detalhamento” você inserir 1 - o tema,  2 - técnica,  3 - finalidade, 4 - 

área representada e 5 - instituição financiadora. No campo 6 - você irá inserir a ordem de 

autoria.  

 

3) Em seguida, insira em 1 - as palavras-chave,  2 - áreas de conhecimento e  3 - os 

setores de aplicação da tabela CNAE. 
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4) Por fim, você poderá inserir outras informações pertinentes sobre o trabalho no 

campo 1 e 2 - clicar no link para repetir os textos já informados na versão inglesa. 

Agora sim, você pode salvar. 

CURSO DE CURTA DURAÇÃO MINISTRADO; MATERIAL DIDÁTICO; 

EDITORAÇÃO 

• CURSO DE CURTA DURAÇÃO MINISTRADO 

Para inserir essa informação, você deverá ir ao menu “Produções -> “Produção 

Técnica” -> “Curso de curta duração ministrado”, como mostra a imagem abaixo.  

 

1) Para acrescentar novo curso, basta clicar em “Incluir novo item”.  

 

2) Uma nova janela será aberta e na seção “dados gerais”, você irá inserir 1 - nível do 

curso, 2 - título, 3 - o ano de realização, 4 - país, 5 - idioma do curso e 6 - seu meio 

de divulgação. Após, isso você irá selecionar 7 - se esse é um dos seus cinco 

trabalhos mais relevantes e 8 - se é uma produção para educação e popularização 

C & T.  
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3) Após isso, na seção “Detalhamento” você irá selecionar a participação dos autores 

no campo 1 - (docente, organizador ou outro). Em seguida, insira 2 - a duração e 3 

- a unidade em hora, dias ou semanas. No campo 4, você irá preencher com a 

instituição promotora do evento, 5 - local e 6 - cidade. Na seção “Autores”, no 

campo 7, você irá acrescentar a ordem de autoria do curso.  

 

4) Nesta etapa adicione 15 - uma ou mais palavras-chave; 16 - áreas do conhecimento 

(Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, 

Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, 

Letras e Artes, Outra.) e 17 - o setor de aplicação da tabela CNAE. 
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5) Se você seguiu as instruções anteriores, falta pouco para que o cadastro seja 

finalizado. Agora você só precisa inserir, se houver, 17 - outras informações 

pertinentes sobre o curso e 18 - clicar no link para repetir os textos já informados 

na versão inglesa. Agora sim você pode salvar e ir para a próxima aula! 

 

• DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO OU INSTRUCIONAL 

Para iniciar o cadastro, entre no menu “Produções” e logo em seguida clique em 

“Desenvolvimento de material didático ou instrucional”.  
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1) Para acrescentar novo curso, basta clicar em “Incluir novo item”.  

 

2) Uma nova janela será aberta e na seção “dados gerais”, você irá inserir 1 - 

natureza do material didático, 2 - título, 3 - o ano de realização, 4 - país, 5 - 

idioma do curso e 6 - seu meio de divulgação. No item 7, você irá inserir um 

endereço na web, se houver, onde seja possível encontrar o material. Após 

isso, você irá selecionar 8 - se esse é um dos seus cinco trabalhos mais 

relevantes e 9 - se é uma produção para educação e popularização C & T. Na 

seção “Detalhamento” você irá inserir 10 - a finalidade do material.  

 

3) Em seguida, você irá incluir 1 - os autores, 2 - uma ou mais palavras-chave; 

16 - áreas do conhecimento (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Outra.). 
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4) Por fim, insira 1 - os setores de aplicação da tabela CNAE, se houver, 2 - 

outras informações necessárias e 3 - clique no link para repetir os textos já 

informados na versão inglesa. Agora sim você pode salvar e ir para a 

próxima aula! 
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• EDITORAÇÃO 

Para iniciar o cadastro, entre no menu “Produções” e logo em seguida clique em 

"Editoração".  

 

1) Para acrescentar um novo trabalho de editoração, basta clicar em “Incluir novo 

item”.  

 

2) Na seção “Dados gerais” você irá inserir os seguintes itens: 1 - natureza, 2 - título, 

3 - o ano de realização, 4 - país, 5 - idioma do curso e 6 - seu meio de divulgação. 

No item 7 - você irá inserir um endereço na web, se houver, onde seja possível 

encontrar o material e 8 - selecionar se esse é um dos seus trabalhos mais 

relevantes.  
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3) Em seguida, na seção “Detalhamento” você irá inserir 9 - número de páginas, 10 - 

a instituição promotora, 11 - a editora, 1 2 - cidade. Na seção “Autores”, você irá 

inserir 13 - a ordem de autoria.  

 

 

4) Em seguida, em “Palavras-chave”, você irá inserir 14 - as palavras-chave, na seção 

“Áreas”, você acrescenta 15 - as áreas de conhecimento que abrangem o trabalho 

e, por fim, em “Setores” 16 - os setores de aplicação da tabela CNAE, se houver.  
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5) Por fim, se houver outras informações relevantes, você irá inseri-las no campo 17 

e 18 e irá clicar no link para repetir os textos já informados na versão inglesa.  

Agora sim, você pode salvar.  

 

MAQUETE; ENTREVISTAS/MESAS REDONDAS/ PROGRAMAS 

• MAQUETE 

Para iniciar o cadastro, entre no menu “Produções” e, em seguida, clique em 

"Maquete".  



 

81 

 

1) Para acrescentar um novo trabalho de maquete, basta clicar em “Incluir novo 

item”.  

 

2) Na seção “Dados gerais”, você irá inserir os seguintes itens: 1 - título, 2 - o ano de 

realização, 3 - país, 4 - idioma do curso e 5 - seu meio de divulgação. No item 6 - 

você irá selecionar se esse é um dos seus trabalhos mais relevantes. Na seção 

“Detalhamento” você irá inserir 7 - a finalidade, 8 - objeto representado, 9 - 

material utilizado, 10 - e a instituição promotora.  
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3) Em seguida, em “Autores”, você irá inserir 11 - a ordem de autoria, na seção 

“Palavras-chave”, você acrescenta as 12 - palavras-chave do trabalho, e em “Áreas” 

15 - as áreas de conhecimento que abrangem o trabalho. 

 

4) Por fim, em “Setores” você acrescenta 14 - os setores de aplicação da tabela CNAE, 

se houver. No campo 15 - você irá inserir outras informações que forem relevantes 

e 16 - clicar no link para tradução do título em informações para a língua inglesa.  
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• ENTREVISTAS, MESAS REDONDAS, PROGRAMAS E COMENTÁRIOS NA MÍDIA 

Para iniciar o cadastro, entre no menu “Produções” e logo em seguida clique em 

"Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia”.  

 

1) Para acrescentar um novo trabalho, basta clicar em “Incluir novo item”.  

 

2) Em “Dados gerais” você irá inserir 1 - natureza da informação,  2 - título,  3 - ano, 

4 - país, 5 - idioma, 6 - meio de divulgação, 7 - endereço na web, se houver. No item 

8 - você irá selecionar se esse é um dos seus trabalhos mais relevantes e se 9 - é 
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uma produção para educação e popularização de C & T. 

 

3) Na seção “Detalhamento” você irá inserir 10 - veículo de divulgação, 11 - tema, 1 

2 - data de realização e 1 3 - duração em minutos. Insira os 14 - participantes na 

seção “Participantes”. 

 

4) Em seguida, em “Palavras-chave”, você acrescenta as 15 - palavras-chave do 

trabalho, e em “Áreas” 15 - as áreas de conhecimento que abrangem o trabalho. No 

campo 17 - você irá inserir os setores de aplicação da tabela CNAE, se houver. 
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5) Por fim, você irá inserir 18 - outras informações que forem relevantes e 19 - clicar 

no link para tradução do título em informações para a língua inglesa. Depois disso, 

você pode salvar! 

 

  



 

87 

RELATÓRIO DE PESQUISA; REDES SOCIAIS/ SITE/ BLOGS; OUTRAS 

PRODUÇÕES TÉCNICAS. 

• RELATÓRIO DE PESQUISA 

Para inserir essa informação, você deverá ir ao menu Produções” -> “Produção 

Técnica” -> “Relatório de pesquisa”, como mostra a imagem abaixo.  

 

 

1) Para acrescentar um novo relatório de pesquisa, basta clicar em “Incluir novo 

item”.  

 

2) Em “Dados gerais” você irá inserir o 1 - título, 2 - ano de realização, 3 - país, 4 - 

idioma, 5 - meio de divulgação e selecionar 6 - se esse é um dos seus trabalhos mais 

relevantes. Na seção “Detalhamento”, você irá inserir o 7 - nome do projeto, 8 - 

número de páginas, 9 - a instituição financiadora e 10 - disponibilidade, se é 
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restrita ou irrestrita.  

 

3) Em seguida, na seção “Autores” você irá inserir 11 - a ordem de autoria, 12 - as 

palavras-chave, 1 3 - e as áreas de conhecimento.  
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4) Por fim, em “Setores”, você acrescenta 14 - os setores de aplicação da tabela CNAE, 

se houver. No campo 15 - você irá inserir outras informações que forem relevantes 

e 16 - clicar no link para tradução do título em informações para a língua inglesa.  

 

• REDES SOCIAIS/SITES/BLOGS 

Para inserir essa informação, você deverá ir ao menu “Produções” -> “Produção 

Técnica” -> “Redes sociais, websites e blogs”, como mostra a imagem abaixo.  
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1) Para acrescentar uma nova produção, basta clicar em “Incluir novo item”.  

 

2) Em “Dados gerais” você irá 1 - selecionar a natureza do trabalho, 2 - título, 3 - ano 

de realização, 4 - país, 5 - idioma, 6 - endereço na web, se houver. No item 7 - você 

irá selecionar se esse é um dos seus trabalhos mais relevantes e 8 - se é uma 

produção para educação e popularização de C & T. Na seção “Detalhamento”, você 

irá inserir 9 - o tema.  
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3) Na seção “Participantes” você irá inserir 10 - o nome das pessoas que participaram 

do trabalho, em “Palavras-chave”, insira as 11 - palavras-chave relevantes, por fim, 

em “Áreas” insira as 1 2 - áreas do conhecimento.  

 

4) Para finalizar o cadastro, em “Setores” você irá 1 3 - inserir os setores de aplicação 

da tabela CNAE, se houver, por fim, em “Outras informações”, insira 14 - 

informações que julgar serem relevantes e 15 - clicar no link para tradução do 

título em informações para a língua inglesa.  
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• OUTRA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Para iniciar o cadastro entre no menu “Produções” e, em seguida, clique em "Outra 

produção técnica”.  

 

 

1) Para acrescentar uma outra produção técnica, basta clicar em “Incluir novo item”.  
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2) Em “Dados gerais” você irá inserir 1 - a natureza da produção, 2 - título, 3 - ano de 

realização, 4 - país, 5 - idioma, 6 - meio de divulgação, 7 - selecionar se esse é um 

dos seus trabalhos mais relevante e 8 - se é uma produção para educação e 

popularização de C & T.  

 

3) Em “Detalhamento” você irá inserir 9 - a finalidade da produção, 10 - instituição 

promotora, 11 - local, 1 2 - cidade. Em “Autores”, insira 1 3 - a ordem de autoria. 

 

4) No item 14, em “Palavras-chave”, insira as palavras-chave da produção, em “Áreas” 

insira 15 - áreas de conhecimento da produção e, por fim, em “Setores”, insira 16 
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- os setores de aplicação da tabela CNAE, se houver.
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5) Para finalizar e salvar, insira em “Outras informações”, 17 - informações que achar 

pertinente e clique 18 - no link para tradução do título em informações para a 

língua inglesa.  
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MÓDULO 5: EVENTOS 

Nesta unidade, iremos aprender como inserir a participação e organização em eventos no 

Currículo Lattes  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Os eventos acadêmicos se constituem como uma das atividades de maior 

participação pelos universitários e pesquisadores, seja congressos científicos, seminários, 

palestras, exposições etc. Por esse motivo, o menu eventos é um dos mais utilizados no 

Currículo Lattes. É importante salientar que toda atividade inserida no currículo precisa 

ter confirmação de participação.  

• CADASTRANDO UMA NOVA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: 

1) Para iniciar o cadastro, entre no menu “Eventos” e logo em seguida clique em 

“Participação em eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas”.  

  

2) Caso você já tenha eventos cadastrados, você precisa clicar em “incluir novo item”.  
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3) Ao clicar em “Incluir novo item” irá surgir a janela para o cadastro da participação. 

Basta preencher cada campo indicado. Na aba “Dados gerais” temos os seguintes 

campos: 1 – “Forma de participação” (convidado, participante, ouvinte),  2 – “Nome 

do evento”,  3 – “Tipo de apresentação/participação” (só estará disponível caso a 

forma de participação seja como convidado ou participante). 

 

4) Caso a forma de participação do evento seja como convidado, o usuário deverá 

selecionar entre as opções aquela que melhor representa a sua participação: 

conferencista, simposista, moderador, avaliador ou homenageado. 

5) Caso a forma de participação do evento seja como participante, o usuário deverá 

selecionar entre as opções aquela que melhor representa o tipo de sua 

apresentação: pôster/painel, apresentação oral ou outras formas.  

6) No campo referente ao ano - 4, o usuário preenche com o ano de acontecimento do 

evento. 5 - Aqui o usuário irá selecionar a classificação do evento (internacional, 

nacional, regional ou local).  

7) 6 - No campo “Natureza” o usuário deverá selecionar aquela que representa o tipo 

do evento: congresso, seminário, simpósio, oficina, encontro, olimpíada, feira, 

exposição ou outra.  

8) 7 - No campo “Cidade” o usuário deverá preencher a cidade de realização do 

evento. 8 - Aqui deverá ser selecionado o país de realização. 9 - Caso a participação 

tenha ocorrido com apresentação de trabalho e o trabalho esteja disponível on-
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line, o usuário deverá preencher com o link do trabalho. 10 - Nesse campo o usuário 

deverá colocar o título de sua apresentação, caso a sua participação seja como 

convidado ou participante. No campo 11, o usuário deverá indicar se é uma 

produção e popularização de C & T.  

9) Por fim, na aba “Traduções”. Ao clicar no link para repetir os textos já informados, 

o sistema traduz o título do trabalho apresentado para o inglês. Agora sim você 

pode salvar e ir para a próxima aula! 

 

Exemplo de um evento cadastrado:  

 

• ALTERANDO ALGUMA INFORMAÇÃO OU EXCLUINDO UM EVENTO ESPECÍFICO.  
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1) Para iniciar o cadastro de participação em eventos, primeiro você precisa ir 

ao menu “Eventos” e clicar em “Participação em eventos, congressos, 

exposições, feiras e olimpíadas” e selecionar o evento que você deseja editar 

ou excluir.  

 

2) Após selecionar o evento, irá aparecer uma janela com os dados cadastros, 

para alterar algum dado específico é só selecionar o campo desejado e fazer 

a alteração. Após isso é só clicar em “Salvar”. Para excluir o evento é só clicar 

em “Excluir”.  
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

Para cadastrar um evento que você tenha participado como organizador, é muito simples 

e um pouco parecido com a forma de cadastro de participação, porém, com mais alguns 

campos. Para iniciar o cadastro entre no menu “Eventos” e logo em seguida clique em 

“Participação em eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas”.  

• CADASTRANDO UMA NOVA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 

1) Para iniciar o cadastro, entre no menu “Eventos” e logo em seguida clique 

em “Organização de eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas”.  

 

2) Caso você já tenha eventos cadastrados, você precisa clicar em “Incluir novo 

item”.  

 

3) Ao clicar em “Incluir novo item” irá surgir a janela para o cadastro da 

participação. Basta preencher cada campo indicado.  
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a) Na aba “Dados Gerais”, no campo 1 “Tipo” você vai selecionar o tipo de 

classificação do evento (concerto, concurso, congresso, exposição, festival, 

feira, olimpíada, outro).  

b) No campo 2 “Natureza” você irá selecionar a natureza da sua participação: 

curadoria, montagem, museologia, organização ou outra.  

   

c) No campo 3, você irá acrescentar o título do evento e no 4, o ano do seu 

acontecimento. No campo 5, você irá selecionar o país de realização e o 

idioma no campo 6.  

d) No campo 7, você irá selecionar o meio de divulgação do evento: impresso, 

meio magnético, meio digital, filme, hipertexto, outro ou impresso e mídia 

eletrônica.  
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e) Por fim, no campo 8, você irá selecionar se esse é um dos seus trabalhos 

mais relevantes e no campo 9, se é uma produção para educação e 

popularização de C & T. 

f) Na aba “Detalhamento” destacada na imagem abaixo, você preencher com 

o nome da instituição promotora no campo 1. No campo 2, você irá colocar 

a duração em semanas. Caso seja um evento itinerante, ou seja, tenha 

ocorrido em mais de um local, você deverá assinalar a opção “Evento 

Itinerante” no campo 3. No campo 4, você deverá assinalar a caixa de 

seleção caso tenha disponibilidade de catálogo do evento.  

 

 

g) No campo 5 e 6, você irá preencher o local do evento (exemplo: 

Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS) e a cidade onde ocorreu, 

respectivamente.  

h) A aba “Autores”, no campo 1, é destinada para você inserir o seu nome e de 

outras pessoas que também participaram da organização do evento. Você 
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deverá clicar em “Incluir novo” caso seja um novo autor a ser cadastrado. 

Caso você já tenha cadastrado o autor em outra atividade no Currículo 

Lattes ,basta você clicar em “Listar todos” e selecionar o nome do autor. 

Você fará o mesmo no campo 2 e 3, porém você irá incluir as palavras-chave 

e áreas do evento.  

 

 

i) Na aba “Setores”, no campo 1, você irá incluir qual o setor de atuação do 

evento na tabela CNAE, quando houver. O campo 2 é destinado à outras 

informações que forem pertinentes. Por fim, no campo 3, você irá clicar no 

link para repetir os textos já informados, o sistema traduz o título do 

trabalho apresentado para o inglês.  
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Módulo Extra: outras informações pertinentes  

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR; PRÊMIO E TÍTULOS ; 

• CADASTRO DE UMA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

Estar apenas na faculdade e participar das aulas não é o suficiente para uma formação 

completa, por isso, ao longo da sua jornada acadêmica será interessante que você vá 

complementando-a. Isso se dá pela participação de cursos de curta e longa duração, por 

exemplo. Siga as seguintes instruções para que o cadastro ocorra da forma correta. 

1) Primeiramente, clique no menu “Formação” e depois em “Formação 

complementar”. Caso seja seu primeiro cadastro clique em “Incluir novo item". 

 

2) Continuando o cadastro, acrescente 1 - nível (curso de curta duração, extensão 

universitária, MBA ou outros); 2 - instituição financiadora; 3 - curso; 4 - carga 

horária; 5 - status do curso (em andamento, concluído ou incompleto). 
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Observações: 

2.1 Pesquise sua instituição financiadora. 

 

3.1 Caso não apareça o nome do curso, cadastre um novo curso, 3.2 colocando 

além do nome, 3.3 sua área do conhecimento.  
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3) Continuando o cadastro, na aba “Período” coloque 6 - ano de início e 7 - ano de 

conclusão (caso tenha sido interrompido coloque o ano de interrupção e se ainda 

estiver em andamento, não adicione nada). Agora, na aba “Bolsa”, 8 - diga se você 

possui bolsa; 9 - se tiver bolsa, acrescente a instituição financiadora. Para finalizar, 

na opção “Palavras-chave” coloquem 10 - uma ou mais palavras que resumem 

sobre sua formação complementar. Feito isso, você pode clicar em “Salvar”. 
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• EXEMPLO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
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• PRÊMIOS E TÍTULOS  

1) Clique no menu “Dados gerais” e, depois, em “Prêmios e títulos”. 

 

2) Agora acrescente  1 - nome do prêmio ou título; 2 - entidade promotora; 3 - ano de 

premiação ou título. Seguindo esses dois passos você já pode clicar em “Salvar” e 

seu cadastro será efetivo.  
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