ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

A Plataforma Lattes, criada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), propõe uma padronização dos registros de toda a vida acadêmica e/ou
profissional de estudantes e pesquisadores/as do Brasil. Através do Currículo Lattes o/a
estudante/pesquisador/a pode inserir no sistema informações pessoais, como nome, identidade e
filiação, bem como sua trajetória acadêmica e atividades profissionais, tornando-se parte de um
banco de dados único que engloba grupos de pesquisas e instituições de todo o país. Segue abaixo
um tutorial sobre como criar um Currículo na Plataforma Lattes:
1º Passo: Acesse o site da Plataforma Lattes: https://lattes.cnpq.br/.
2º Passo: Clique em “Cadastrar novo Currículo”

3º Passo: Preencha os dados solicitados, crie uma senha e clique em “Próxima”.

4º Passo: Insira suas informações pessoais, crie uma senha e clique em “Próxima”.
ATENÇÃO: Os dados deverão estar como cadastrados na Receita Federal.

5º Passo: Informe seu endereço que pode ser residencial e/ou profissional e clique em “Próxima”.

6º Passo: Informe sua formação acadêmica completa, a formação acadêmica em andamento e
clique em “Próxima”.

7º Passo: Insira os dados sobre o local onde você trabalha e clique em “Próxima”.

Obs.: Caso esteja sem vínculo, basta clicar em “NÃO”.

8º Passo: Preencha as informações referentes à sua área de atuação, bem como suas habilidades
linguísticas.

Ao clicar na LUPA da área de atuação aparecerão as opções para serem selecionadas de
acordo com a grande área e subárea. Observe a imagem abaixo:

No campo “Habilidades Linguísticas”, o/a estudante/pesquisador/a deverá inserir
informações sobre o nível de compreensão, leitura, fala e escrita de um determinado idioma. As
informações sobre os idiomas não são obrigatórias.

9º Passo: Salvar todas essas informações. Em até 24 horas o currículo estará disponível na
plataforma lattes.

10º Passo: A imagem abaixo traz a página principal do currículo lattes.

O resumo constante nela pode ser editado pelo próprio site ou editado pelo/a autor/a do
currículo clicando em “Editar Resumo”.

Nas abas superiores aparecem os campos com as informações relacionadas às atividades
acadêmicas, científicas, profissionais e culturais. Neles, além de acessar as informações já
inseridas, é possível lançar informações novas deixando o currículo sempre atualizado.

