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Atenção: Todos os direitos dessa obra são restritos à 

UmanuS. Este material é distribuído gratuitamente para 

uso da comunidade em geral! 
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Olá! 

 

Quando ingressamos no Ensino Superior, as pes-

soas passam a exigir de nós diversas competên-

cias e habilidades. Atuar participando em projetos 

de pesquisa, ensino e extensão, monitoria e orga-

nização de eventos, produção de artigos científi-

cos e livros durante a graduação, nos permite ela-

borar um currículo que, além de trazer experiên-

cia para nossa vida profissional, também auxilia 

que possamos ingressar em cursos de Pós-

Graduação.  

Atualmente, o Currículo exigido é o da Platafor-

ma Lattes. O Currículo lattes foi criado para reunir 

dados dos profissionais e docentes que atuam em 

diversas áreas e assim, recuperar informações 

úteis à comunidade que auxiliem no desenvolvi-

mento da ciência e da tecnologia, bem como, 

da sociedade em que vivemos. 

Hoje, auxiliaremos você a fazer, organizar e atua-

lizar o seu Currículo Lattes de uma forma tranquila 

e fácil. 

Esta é uma iniciativa da UmanuS que visa o forta-

lecimento acadêmico de estudantes de gradua-

ção e pós-graduação em situação de vulnerabili-

dade socioeconômica e educacional. 
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Para criar o Currículo, é preciso acessar o 

site da Plataforma Lattes <http://

lattes.cnpq.br/>. 

Após, ir na opção “Atualizar Currículo”, em 

seguida em “Cadastrar-se” e informar todos 

os dados solicitados. 

Como criar seu  

Currículo Lattes? 

1º Passo: Acesso à Plataforma 
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2º Passo: Cadastramento dos Dados 

3º Passo: Preenchimento do Formulário 

Após o preenchimento de cada Aba, clique em “Próxima” 

4º Passo: Inclusão de dados e foto de perfil 
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5º Passo: Dados de seu Endereço  
e Contato 

6º Passo: Dados de sua formação  
acadêmica 

Observação: Existe o símbolo da que você sempre irá usar para  

buscar algum dado em vez de preenchê-lo. 
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7º Passo: Dados de sua atuação profissio-

Último Passo: Suas áreas de atuação e  

idiomas conhecidos 

Observação: Caso algum dado esteja faltando, o sistema avisará o que deve ser pre-

enchido. Após, é só clicar em próxima e pronto. Seu Currículo Lattes foi realizado 

com sucesso! 
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Agora que você já fez seu cadastro, 

aguardará até 48 horas para que o sis-

tema crie seu Currículo. 

Após a criação, acesse a Plataforma 

com o seu login (seu número de CPF) e 

senha. 

Acessando o Currículo Lattes 
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Resumo de sua biografia 

Clique em “editar resumo”. Crie um 

texto base que resuma sua biografia, in-

formando sobre sua graduação ou pós-

graduação (tanto concluída, quanto 

em andamento), projetos de pesquisa, 

cargos e temas de pesquisa. 
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A partir de agora, vamos ensinar como 

 incluir os dados de: 

 

1. Artigos publicados em periódicos científi-

cos. 

2. Publicação de trabalho em anais de 

eventos. 

3. Participação em eventos científicos. 

4. Apresentação de trabalhos acadêmicos. 

5. Organização de eventos. 

6. Participação em cursos. 

Como fazer a inclusão 

de Dados no Currículo 

Lattes? 
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Artigos científicos 

Se você publicou um artigo científico em 

algum periódico, precisará incluí-lo no seu 

Currículo. 

 

O primeiro passo é ir em “produções”, de-

pois “produção bibliográfica”, após “artigos 

completos publicados em periódicos”. 

3 

1 
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Artigos científicos 

Após, abrirá a aba de inclusão dos dados 

do artigo. Clique em “Incluir novo item”. 

Na nova guia, incluir os dados da Publica-

ção:  

 DOI (se houver), título, ano, idioma, meio 

de divulgação (pode ser impresso ou digi-

tal), URL onde o artigo está publicado. 
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 Informar se é uma das publicações mais 

relevantes de sua produção. Informar o Tí-

tulo do periódico/revista em que o artigo 

foi publicado, os autores e as palavras-

chaves do artigo.  

 Finalizar clicando no botão “salvar”. 
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Trabalhos publicados 
 em anais de eventos 

Se você publicou um trabalho em 

anais de eventos científicos, o primeiro 

passo é ir em “produções”, depois 

“produção bibliográfica”, após “trabalhos 

publicados em anais de eventos”. 

Clique em “Incluir novo item”. 

Na nova guia, incluir os dados da publi-

cação:  

 NÃO inclua o DOI. 
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Observação: 

É importante saber que existem três tipos de 

trabalhos publicados em anais: 

 Trabalho completo: aprox. 15 páginas 

 Resumo: 01 página  

 Resumo expandido:  05 a 07 páginas. 

 Informe a natureza (resumo, resumo ex-

pandido ou trabalho completo), o título, 

ano, idioma, meio de divulgação (pode 

ser impresso ou digital), URL onde o anais 

está publicado.   

 Informar se é uma das publicações mais 

relevantes de sua produção.  
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Trabalhos publicados 
 em anais de eventos 

 Informar a classificação do evento 

(nacional, regional, internacional), o no-

me do evento, cidade e ano, o título do 

anais em que o trabalho foi publicado, 

volume, páginas inicial e final, o ISBN. 
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 Incluir o nome e cidade da editora, 

os autores e as palavras-chaves do 

artigo.   

 Finalizar clicando no botão “salvar”. 
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Participação em Eventos 
científicos  

Para incluir os eventos que participou 

como ouvinte: 

 Clique na guia “eventos”. 

 Após em “participação em eventos, 

congressos, exposições, feiras e olimpía-

das”. 

 Clique em “incluir novo item”. 
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 Marque a forma de participação 

(ouvinte), classificação do evento 

(nacional, internacional, regional ou local), 

cidade, ano, natureza (congresso, seminá-

rio, simpósio, oficina, encontro, etc.). 

 Após, clique em “salvar”. 
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Organização de  
Eventos científicos  

Caso tenha organizado algum evento 

científico e queira incluir no seu Currículo 

Lattes, faça os seguintes passos: 

 Clique na guia “eventos”. 

 Após em “organização de eventos, 

congressos, exposições, feiras e olimpía-

das”. 

 Clique em “incluir novo item”. 
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 Marque o tipo de evento (congresso, 

concerto, concurso, exposição, festival, 

etc.), a natureza da participação 

(organização, curadoria, museologia, mon-

tagem, outra), título do evento, ano, país, 

meio de divulgação, instituição promotora 

do evento, duração do evento,  local onde 

aconteceu, cidade e autores (o restante da 

equipe organizadora). 
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Apresentação de  
Trabalhos em eventos 

Os trabalhos apresentados em eventos co-

mo comunicação oral ou palestras devem 

ser inseridos seguindo os seguintes passos: 

 Clique na guia “produções”. Após vá, na 

aba “produção bibliográfica”. Depois cli-

que em ”apresentação de trabalho e pa-

lestra”. 
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 Clique em “incluir novo item”. 

 Marque a natureza da apresentação 

(comunicação, conferência ou palestra, 

congresso, seminário, simpósio, outra), 

após insira o título, o ano, país, idioma, 

meio de divulgação, a URL do trabalho. 



UmanuS 

 24 

 Inclua o nome do evento, instituição pro-

motora, local, cidade e autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Após, clique em “salvar”. 

Apresentação de  
Trabalhos em eventos 



 

 25 

Participação em cursos 

Quando realizamos cursos, sejam aqueles 

oferecidos em eventos, ou cursos de idio-

mas, entre outros. Temos que incluir os da-

dos no Currículo Lattes seguindo os seguin-

tes passos: 

 Clique na guia “formação”. Após, na aba 

“formação complementar”.  
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Participação em cursos 

 Selecione o nível do curso (curso de curta 

duração, extensão universitária, Mba, ou-

tros (idiomas, por exemplo). 

 

 Selecione a Instituição que ofereceu o cur-

so. É necessário clicar no símbolo de pes-

quisar, digitar o ´nome da instituição e sele-

cioná-la”. Caso não exista a instituição, se-

lecione “cadastrar nova instituição” e pre-

encha os dados pedidos. 
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  Vá no símbolo de pesquisa e selecione o 

curso. Caso não exista o curso realizado, 

clique em “cadastrar novo curso” e insira 

os dados solicitados. 
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Participação em cursos 

 Após inserir o curso, preencha a carga ho-

rária, o status do curso (se já terminou, se 

não finalizado ou se está em andamento) e 

clique em avançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Insira o ano de início e de conclusão do 

curso.  Informe se recebeu bolsa e, em ca-

so positivo, de qual agência que recebeu. 

Insira palavras-chaves que represente o 

conteúdo do curso. 

 Após, clique em “salvar”. 
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Ao terminar de incluir as informações de 

todos os seus artigos, trabalhos publicados 

em anais ou dos cursos que participou, si-

ga os seguintes passos: 

 Clique na aba “Enviar”. Marque a seção 

sobre a declaração. 

 Marque a opção de publicar seu artigo em 

inglês.  Após clique em “Enviar ao CNPQ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pronto! Agora é só aguardar até eles publi-

carem as suas atualizações no currículo. 

Acabou de incluir todos os 
dados? 
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Agora que você incluiu todos os dados 

dos certificados e declarações  que com-

provam o que você colocou no seu Currí-

culo Lattes, está na hora de guardar o físi-

co. 

Sugerimos que compre uma pasta e os 

guarde em um lugar seguro. 

 

É muito importante que você siga essa 

instrução, pois seus certificados e declara-

ções comprovam o que está no seu Currí-

culo Lattes e eles serão solicitados quando 

prestar algum concurso ou processo seleti-

vo para Pós-Graduação. 

Sobre a organização dos 
Certificados... 
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Esperamos que este material tenha sido útil  

para você. 

Esta produção é uma iniciativa da UmanuS, 

um negócio social que acredita na educação 

como possibilidade de melhoria de vida, de 

empoderamento e representatividade dentro 

do Ensino Superior de estudantes em vulnerabi-

lidade socioeconômica e educacional. 

 

Não esqueça de visitar nosso site e conferir as 

novidades que estaremos colocando periodi-

camente para você! 

 

Seja bem-vindo/a à UmanuS! 

 

Contatos 

Site: https://projetoumanus.wixsite.com/umanus 

Facebook: https://www.facebook.com/projeto.umanus/ 

Skype: projeto.umanus 

Email: projeto.umanus@gmail.com 

  

  


