
CURRÍCULO LATTES

Instruções de Preenchimento



Currículo Lattes

Currículo Lattes é o padrão brasileiro para o registro da vida acadêmica e 

profissional de estudantes e pesquisadores. Ele é adotado pela maioria 

das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do 

País.

Surgiu em 1999 e seu nome é uma homenagem ao físico brasileiro 

Césare Mansueto Giulio Lattes.

Serve de modelo para iniciativas similares em países como Colômbia, 

Equador, Chile, Peru, Argentina, Portugal, Moçambique, dentre outros.



Na página inicial do Lattes (http://lattes.cnpq.br/) estão disponíveis três 

opções:

➔ Buscar currículo: permite pesquisar

currículos já cadastrados na base;

➔ Atualizar currículo: atualizar currículo já

cadastrado;

➔ Cadastrar novo currículo: criar Currículo

Lattes.

http://lattes.cnpq.br/


Buscar por nome do pesquisador



Busca por nome do pesquisador



Visualizar Currículo



Métricas do pesquisador

É possível consultar as métricas de pesquisa como; Rede colaboração: 

autores com quem o pesquisador fez parceria e Indicadores de 

produção: dados sobre os trabalhos produzidos pelo pesquisador) do 

titular de um currículo.



Envio de E-mail

É possível enviar e-mail para o titular do currículo através da 

ferramenta “Contato”.



Envio de E-mail

1) Preencha os campos 

e clique em

“Enviar”

2) Acesse o e-mail que 

você informou

e clique no link de 

confirmação para

que a mensagem seja 

enviada

3) Aparecerá uma tela 

confirmando o

envio



Busca por assunto



Busca por assunto



Cadastrar Novo Currículo

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

e clique na opção

“Cadastrar novo currículo” 

para criar seu Currículo Lattes.



Cadastrar novo Currículo



Cadastrar Currículo



Cadastrar Currículo



Cadastrar Currículo



Cadastrar Currículo



Cadastrar Currículo



Cadastrar Currículo

Após concluir o preenchimento, um

resumo dos dados inseridos será

apresentado para sua conferência.

Normalmente, a plataforma leva cerca 

de 24 horas para publicar e permitir

alterações em um currículo

recém-cadastrado.

Em caso de problemas, contate o CNPq 

através de suporte@cnpq.br



O que posso inserir no Currículo Lattes?



Atualizar Currículo

Acesse http://lattes.cnpq.br/



Atualizar Currículo





Barra de módulos:



Menu lateral



Ferramentas adicionais



Dados gerais



Dados gerais



Dados gerais



Formação 



Formação



Atuação



Atuação



Atuação



Atuação



Atuação



Produção



Produções bibliográficas



Produções bibliográficas



Produções bibliográficas



Produção técnica



Produção técnica



Produção Artística / Cultural



Patentes e registros



Patentes e registros



Inovação



Inovação



Educação e Popularização de C&T



Educação e Popularização de C&T



Eventos



Eventos



Orientações



Orientações



Bancas



Bancas



Citações



Citações

Esse módulo permite o cadastro manual dos índices de citação 

do proprietário do currículo em três bases padrão (ISI - Web of

Science, Scielo e Scopus), além de permitir o cadastro de uma 

quarta base de escolha do autor.

ISI - Web of Science: Necessário possuir ResearchID para 

recuperação dos

dados.

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

busca e nome

usado no levantamento dos dados.



Dicas de preenchimento



Integração do ORCID com o Lattes



Integração do ORCID com o Lattes



Inserindo trabalhos usando o DOI



Inserindo trabalhos usando o DOI
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