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Criar um novo currículo 

1 - Acessar a url http://lattes.cnpq.br. 

 
2 - Clicar no link Cadastrar-se no Lattes.  

 
3 - Na tela aberta, preencha o formulário com as informações necessárias:  

Nome completo: Nome completo do usuário 

Nacionalidade: O usuário deve informar se é brasileiro ou estrangeiro. Caso seja estrangeiro e não 
possua CPF o cadastro é realizado de outra maneira.  

CPF: CPF do usuário. Digitar sem utilizar traços.  

Data: Data de nascimento do usuário.  

País de nascimento: Selecionar o país de nascimento do usuário.  

E-mail: Endereço eletrônico para contato. É necessário que o usuário informe um endereço 
eletrônico verdadeiro e de acesso garantido, pois algumas operações como o reenvio de senha 
utilizarão esse e-mail.  

Senha:Senha que o usuário vai utilizar para acessar o sistema.  

 
4 - Um termo de adesão e compromisso será apresentado na tela. Caso o usuário queira prosseguir 
com a criação do currículo ele deve aceitar esse termo.  

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

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo" 
Categoria: Índice Geral 
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Para entrar no sistema use sua identificação e senha. 

Ao entrar no sistema, verifique os módulos de inclusão de informação. Inclua ou atualize seus 

dados. 

 

Verifique os comandos. 

Peça auxílio no ícone de ajuda... 
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Módulo Dados Gerais  

No módulo Dados Gerais é possível cadastrar suas informações pessoais, formação acadêmica e complementar, atuação 
profissional, idiomas e outras informações relevantes.  

  

 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.  

 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.  

 Atuação profissional: Informações sobre sua atividade profissional, compostas de Vínculos e Atividades.  

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

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

 Idiomas: Informações sobre a sua proficiência em idiomas.  

 Prêmios e títulos: Informações sobre prêmios e títulos que você tenha recebido.  

 Membro de corpo editorial e Revisor de Periódico: Informações sobre atividades de seleção de artigos em 
periódicos.  

 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.  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Dados_Gerais" 
Categoria: Índice Geral 

 
Clique para ver a imagem em tamanho original.
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Projetos  

 
O módulo projetos dá acesso ao item "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. Os projetos que forem cadastrados em "Atuação profissional" serão agrupados 
aqui neste módulo.  

 Como incluir e editar um projeto de pesquisa?  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Projetos" 
Categoria: Índice Geral 
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O 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.  

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

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

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

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

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

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Produ%C3%A7%C3%A3o_Bibliogr%C3%A1fica" 
Categoria: Índice Geral 
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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:  

 Softwares: 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.  
 Processos: 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: área para a inclusão de cursos de aperfeiçoamento, extensão, 

especialização ministrados pelo usuário.  
 Desenvolvimento de material didático ou institucional: área para inclusão de apostilas, treinamentos, guias, 

manuais e similares elaborados pelo usuário.  
 Editoração:área para cadastro de trabalhos de editoração realizados pelo usuário.  
 Manutenção de obra artística: área para o cadastro de produtos conservados ou restaurados, sejam em 

papel, vídeo, tela, meios digitais ou outros.  
 Maquete: espaço para cadastro de maquetes que tenham sido realizadas como produção técnica.  
 Programa de rádio ou TV: espaço para o registro de participação em programas de rádio ou TV, como em 

entrevistas, mesa redonda, comentários, etc.  
 Relatório de pesquisa: trata-se dos relatórios periódicos ou finais que documentam e descrevem as 

pesquisas.  
 Outra produção técnica: Qualquer outra produção técnica não relacionada nos outros itens.  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Produ%C3%A7%C3%A3o_T%C3%A9cnica" 
Categoria: Índice Geral 
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Esse módulo agrupa informações a respeito de orientações ou supervisões realizadas pelo usuário. Caso o usuário 
queira acrescentar algum item, basta selecionar a área ideal para o tipo de material e prosseguir para a inclusão. 
Para detalhes sobre o procedimento para edição/alteração/exclusão de um item pertencente a essa área, verificar 
instruções em produção bibliográfica.  

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.  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Orienta%C3%A7%C3%B5es" 
Categoria: Índice Geral 
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Produção 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:  

 Apresentação de obra artística: opção para o cadastro de apresentação de peças de teatro, musicais, 
coreografias, recitais, etc.  

 Arranjo musical: área para inclusão de arranjos de coral, orquestra, canto e outros de autoria do usuário.  

 Composição musical: área para inclusão de composições para coral, orquestra, canto e outros de autoria do 
usuário.  

 Programa de rádio e TV: área para cadastro de apresentações em rádio ou TV de peças de teatro, musicais, 
coreografias, entre outros.  

 Obra de artes visuais: área destinada para a inclusão de obras de arte visuais - vídeos, fotos, esculturas, 
desenhos, apresentação de programas de televisão, entre outros.  

 Sonoplastia: área para a inclusão de trabalhos de sonoplastia criados para cinema, rádio, televisão, teatro, 
música e etc.  

 Outra produção artística/cultural: demais itens pertencentes à área artística ou cultural que não se encaixem 
nas áreas anteriores.  

 Demais trabalhos: demais trabalhos relevantes que o usuário tenha interesse em cadastrar.  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Produ%C3%A7%C3%A3o_cultural" 
Categoria: Índice Geral 
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Módulo Eventos 

Esse módulo agrupa informações a respeito de eventos que o usuário tenha participado (organização, bancas 
julgadoras, e etc). Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar a área ideal para o tipo de material e 
prosseguir para a inclusão. Para detalhes sobre o procedimento para edição/alteração/exclusão de um item pertencente 
a essa área, verificar instruções em produção bibliográfica.  

O módulo se encontra dividido da seguinte maneira:  

 Participações em eventos, congressos etc.: área para cadastro de eventos ou congressos dos quais o usuário tenha 
participado.  

 Organização de evento: área para inclusão de eventos ou congressos que o usuário tenha organizado.  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Eventos" 
Categoria: Índice Geral 
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Módulo Bancas 

Esse módulo agrupa informações a respeito das bancas nas quais o usuário esteve presente. Esse módulo se 
encontra dividido da seguinte maneira:  

 Participação em bancas de trabalhos de conclusão:  

 Participação em bancas de comissões julgadoras:  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Bancas" 
Categoria: Índice Geral 
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Módulo Bancas 

Esse módulo agrupa informações a respeito das bancas nas quais o usuário esteve presente. Esse módulo se 
encontra dividido da seguinte maneira:  

 Participação em bancas de trabalhos de conclusão:  

 Participação em bancas de comissões julgadoras:  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_Bancas" 
Categoria: Índice Geral 
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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  

Obtido em "http://ajuda.cnpq.br/index.php/M%C3%B3dulo_cita%C3%A7%C3%B5es" 
Categoria: Índice Geral 
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