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Equipe:

Este tutorial faz parte da programação de treinamentos da
Biblioteca de Ciências da Saúde - SD

* Serve como material de apoio e não possui fins lucrativos

Equipe Biblioteca de Saúde:

LiliaLilia  Maria BitarMaria Bitar  Neves –Neves –  BibliotecáriaBibliotecária

DouglasDouglas  Alex JankoskiAlex Jankoski  ––  BibliotecárioBibliotecário

Marcelo José Schnaider – Web designerMarcelo José Schnaider – Web designer

2



 

Este tutorial foi compilado pela Biblioteca de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Paraná a partir de textos, imagens e de formulários 
de coleta dos dados disponibilizados pelo Portal do CNPq.

O Currículo Lattes faz parte das bases de dados que representa a  plataforma
Lattes, conjunto de sistemas computacionais do CNPq, tornando-se um
padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e
pesquisadores do país.

O currículo Lattes é composto por módulos onde são registrados os dados
gerais e produções do autor.
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APRESENTAÇÃO



Módulos do Currículo Lattes
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Como fazer o Cadastro para o Currículo Lattes
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Antes de Iniciar o Cadastro

Tenha em seu computador uma foto que represente ¾ ou similar; carteira
de identidade e CPF.

Digite os dados conforme seus documentos, inclusive nome dos pais.

Ao concluir o cadastro retorne para verificar se todos os campos foram
preenchidos corretamente.

Essas dicas facilitam o envio de seu Currículo Lattes, pois se você tiver três
incompatibilidades no momento do envio, na quarta o sistema não
aceita o envio e você terá de refazer o cadastro em outro momento.
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Iniciando o Cadastro
Preencha o formulário e clique em

“Próxima”
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Você está aqui “Informação pessoal”
Preencha o formulário para passar para a

Próxima página.
Atenção no campo “Primeiro nome” use

o seu nome e prenome.
Exemplo: Lucia Maria.
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Você está aqui “Endereço e contato”
Preencha o formulário para passar
para a Próxima página. Use a lupa
para adicionar a instituição. Caso o
endereço seja residencial não precisa

preencher o campo Instituição.



Você está aqui “Formação
Acadêmica” preencha o formulário

para passar para a Próxima página.
Use a lupa para adicionar instituição,

curso e a seta sempre que estiver
indicada.



Você está aqui “Atuação Profissional”
preencha o formulário para passar
para a Próxima página. Caso você
use a opção sim aparecerá a tela
referente a sua área de atuação.



 
Se você selecionou a opção “sim”
preencha o formulário para passar

para a Próxima página.



Você está aqui “Área de atuação”
preencha o formulário para passar
para a Próxima página. Use as setas

para registrar as informações.



Você concluiu seu cadastro, verifique se as
informações estão corretas e clique em

enviar, em até 24 horas você poderá
acessar seu Currículo Lattes.

 



Preenchimento dos Dados



Considerações Gerais

Mantenha seu currículo sempre atualizado.

Ao concluir a inclusão dos dados não esqueça de clicar em “salvar”.

No final da atualização enviar currículo para o CNPq.

No caso de dúvidas no módulo “Citações”  procure um bibliotecário.

Em alguns módulos existem registros que fazem parte de mais de um módulo. Nestes 
casos o registro de origem contém a pergunta “É uma produção para ... veja exemplo 
abaixo. Se a resposta for SIM o registro origem também será visualizado no módulo que 
a aparece na pergunta.

Exemplo:



Início  
Acesse: http://lattes.cnpq.br/

Clique “Atualizar currículo”



Digite seu CPF e senha



MÓDULO DADOS GERAIS
Para acessar os formulários clique sobre o título de cada sub-modolo. 

No formulário “Identificação” No campo
“Nome em citação bibliográfica”, digite seu
nome como você cita em suas
publicações.

Área destinada a todas as 
informações referentes aos dados 

pessoais do autor que julgue 
relevantes para seu currículo e 

que não foram contempladas nos 
módulos anteriores

Ao clicar no item aparecerá uma 
caixa de texto, digite
o resumo que deseja que seja
visualizado em seu Currículo
Lattes.



  MÓDULO FORMAÇÃO
Para acessar os formulários clique sobre o título de cada sub-modolo

As variáveis devem ser preenchidas desde o ensino
fundamental até a formação atual.
A cada nível preenchido, deve-se voltar à tela inicial de
“Formação Acadêmica” e clicar em “inserir um novo item”.
Neste sub-modulo você pode incluir cursos de mestrado, 
Doutorado, aperfeiçoamento e aprimoramento

Cursos de pequena
duração, extensão
universitária, MBA,
outros.



  MÓDULO ATUAÇÃO
Para acessar os formulários clique sobre o título de cada sub-modolo

Incluir no módulo Atuação Profissional toda 
a sua experiência profissional inclusive 
como aluno, como estágio, consultoria, no 
caso de professores responsabilidade por 
disciplinas, participação em conselhos, 
associações de classe e outros.



MÓDULO PROJETO DE PESQUISA
Para acessar os formulários clique sobre o título de cada sub-modolo

Neste sub-módulo você
pode incluir projetos de
dissertações e teses.



MÓDULO PRODUÇÕES
Para acessar os formulários clique sobre o título de cada sub-modolo



PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Esse módulo agrupa informações a respeito da produção bibliográfica, produção do 
conhecimento, realizada pelo usuário. Alguns exemplos são: artigos, livros, capítulos, 
traduções e etc. Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar a área
ideal para o tipo de material e prosseguir para a inclusão. 

Considerações:
       Artigos publicados em revistas não indexadas. Aquelas que não
       possuem ISSN devem ser inseridos no módulo Texto em Jornal ou Revista.

Texto em Jornal ou Revista: Exemplos de revista de divulgação: Diálogo
 Médico; ABCD em Foco; Revista Veja; Revista Isto É; Revista Época.
Artigos Aceitos para Publicação: Após a publicação do artigo, efetuar 
a alteração para Artigo  completo publicado em periódico. 
Trabalhos Publicados em Anais de Eventos: Todos os abstracts,  resumos,
publicados em anais de congresso devem ser lançados aqui 



PRODUÇÃO TÉCNICA

Esse módulo agrupa informações a respeito da produção técnica realizada pelo usuário. 
Alguns exemplos são: softwares, produtos, processos técnicos, cartas, maquetes, 
editorações e etc. Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar a área
ideal para o tipo de material e prosseguir para a inclusão.



PRODUÇÃO ARTISTICA

Esse módulo agrupa informações a respeito da produção artistica, realizada pelo usuário.
Alguns exemplos são: arranjo musical, composição musical, desenhos, obras de artes visuais 
e outros. Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar  a área ideal para 
o tipo de material e prosseguir para a inclusão. 



Exemplo: Artigo Completo Publicado em Periódicos



Selecionando o periódico



Clique sobre o periódico que você digitou



Digite volume, número e página inicial do artigo



Preencha os dados relativos ao artigo.
Use a régua de rolamento para ter acesso aos

demais campos

Você clicando em sim, o artigo
será visualizado também no
módulo Educação e
Popularização de C&T.

O Fator de Impacto pode ser visualizado na Base JCR disponível no
Portal da Capes, caso o título de periódico faça parte da base. Para
saber mais sobre o Fator de Impacto veja o tutorial em nosso Blog
bibsaude.wordpress.com na categoria “Índices Bibliométricos”



MÓDULO PATENTES DE REGISTROS

Esta opção destina-se ao cadastramento de
patentes realizadas pelo usuário.
Este módulo pode ser visualizado nos
módulos "Patentes e registros" e "Inovação".



MÓDULO EDUCAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DE C&T



MÓDULO EVENTOS

Participação e organização de eventos. Digite
apenas os dados referentes a sua participação
e organização em eventos, a apresentação de
trabalhos registre no módulo “Produção”.



MÓDULO ORIENTAÇÕES



MÓDULO BANCAS

Graduação,
aperfeiçoamento,
especialização, mestrado,
doutorado.

Livre docência, professor
titular, avaliação de curso,
concurso público e outros.



MÓDULO CITAÇÕES



CITAÇÕES NO ISI WEB

Campo para autores que possuem o 
Research ID – Você precisa fazer seu registro
Na base web of science, após a confirmação
Preencher o formulário na opção Research ID.
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1 -Para obter as informações solicitadas acesse o Portal da Capes, na opção “Buscar base” digite “Web of
Science” no formulário de busca realize a pesquisa por autor (no caso o seu nome).
2 - No resultado da busca, abaixo das referências você visualiza “Times Cited:” (número de vezes que o seu
trabalho foi citado). Some o total das citações de cada trabalho para obter o resultado para o campo “Número
total de citações”.
3 - Número de trabalhos: Número de trabalhos (artigos) citados na base ISI.
4 - Data: Clique para abrir o calendário. Selecione o mês, ano e dia que corresponde a sua busca.
5 - Fator H: Índice que relaciona o número de artigos citados pelo autor e o número de citações.
6 - Argumento de busca, ou seja, a(s) forma(s) que você realizou a busca para encontrar o seu nome. Note que
a sua busca deve ser realizada considerando a existência de autores homônimos. Deve-se considerar também
que você pode ter sido citado diferentemente em cada artigo.



CITAÇÕES SCIELO - www.scielo.org

1 - Número total de citações: Número de vezes que a soma dos seus
trabalhos foi  citada  por outros autores.
2 - Número de trabalhos: Número de trabalhos (artigos) citados na base.
3 - Data: Clique para abrir o calendário. Selecione o mês, ano e dia no
calendário
4 - Formato(s) do nome do autor utilizado(s) na consulta para obter o total de
citações.



CITAÇÕES SCOPUS

Acesse o portal da Capes e na opção “Buscar base” digite “scopus” realize a pesquisa
por autor.
1 - Número total de citações = Times Cited : Número de vezes que a soma dos seus

trabalhos foi  citada  por outros autores.
2 - Número de trabalhos: Número de trabalhos (artigos)citados na base.
3 - Data: Clique para abrir o calendário. Selecione o mês, ano e dia no calendário
4 - Formato(s) do nome do autor utilizado(s) na consulta para obter o total de citações



MENU LATERAL



Rede de Colaboradores - visualizado na consulta.

Gráficos - visualizado na consulta. Gráficos

Autores Citados - lista os autores citados em seu currículo, nesta opção.

Identificador Co-Autor - lista os co-autores citados em seu currículo.

Palavras Chaves Citadas

Áreas Citadas no Currículo

Instituições citadas no currículo

Vínculo Artigo - vincular os artigos científicos registrados em seu currículo à tabela de periódicos criada e
mantida pela CAPES.

Importação de Produção - Lista de autores que citaram você. Clique no nome do autor para ter acesso a
publicação.
Gerar página de impressão - gera página para impressão.

Exportar - exportar os dados para o Microsoft Word dando novo formato ao Currículo.

Importar - importar arquivos de seu computador para o Currículo Lattes. 42



Como enviar o currículo Lattes para o CNPq

Como enviar o currículo?
Sempre que forem feitas atualizações no currículo, este deve ser enviado para

o CNPq. Quando for necessária a atualização, um lembrete em uma barra
aparece na parte inferior da tela principal, com o seguinte texto:

“Atenção ! As alterações realizadas só serão aceitas quando enviadas ao CNPq
em definitivo. Clique aqui para enviá-las.”

Siga estas instruções. Em seguida aparecerá o currículo do modo como será
publicado, para que você revise e declare que está de acordo com a
declaração do Termo de Adesão. Após ler o termo, clique no Box e, em
seguida, em “enviar para o CNPq”.



PERGUNTAS FREGUENTES



Pergunta/Resposta
Onde Inserir?

Aulas em curso de curta duração: Produção técnica/curso de curta duração ministrado
 
Responsável por disciplina ministrada no curso de graduação e pós-graduação: 

Atuação/atuação profissional.

Só fui assistir um Congresso: Eventos, participação em eventos.
 
Onde cadastrar os projetos relacionados às teses de doutorado: cadastrar e 

detalhar como Projeto de Pesquisa.

Atividades de extensão universitária:  Atuação Profissional

Participação em conselhos, comissões e consultoria: atuação profissional.

Assessoria, consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório técnico: 
Produção técnica.

Publicação de trabalho apresentado em Congresso: Produção bibliográfica, 

Participação em comissões julgadoras de doutorado, mestrado, qualificação: 
Bancas, participação em banca de trabalhos de conclusão.



Continuação:
Como cadastrar as viagens de estudo e visitas a outras 
universidades: Dados Gerais/Formação complementar.

Títulos de especialista: Dados Gerais/Prêmio e títulos.

Afiliações a sociedades de classe, cargos administrativos em 
sociedades de classe: Atuação/Atuação profissional

 



Como inserir o link do currículo lattes de seu
orientador no módulo formação.



Selecione um autor. Caso o nome
de seu orientador não constar da

lista de autores selecione um
autor, o qual será modificado mais

a frente.



Clique em
autorizar e em
seguida salvar.



Clique em OK



Digite o nome do orientador e clique na
lupa, veja que o nome aparecerá no campo

acima. Selecione o nome e clique em
salvar.



O nome que você salvou
aparecerá com um link,

significa que você já criou o link
para seu orientador



Qualquer dúvida ou sugestão
Envie um e-mail para

lilia@ufpr.br
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