
CRIANDO O SEU
CURRÍCULO LATTES



Aprenda a cadastrar e construir seu currículo Lattes

Abra o navegador de internet Mozilla Firefox. Para isso, clique no “Menu
Iniciar/Programas/Mozilla Firefox” e clique no ícone .

Acesse o site http://www.cnpq.br, digitando este endereço logo abaixo na barra de
endereços do Firefox.

http://www.cnpq.br


No item “Do que você Precisa?”, marque a opção Cadastrar Currículo.

Então aparecerá a seguinte tela:

Clique na opção Cadastrar-se na P. Lattes caso seja a primeira vez em que esteja
acessando o site, se já for cadastro clique em Atualizar currículo.



Clicando em Cadastrar-se na P. Lattes aparecerá a seguinte tela:

Clique em Eu Aceito.

Preencha os campos acima, no campo CPF não digite caracteres como “.” ou “-“ Data,
não esqueça de colocar “/” – barra entre dia/mês/ano. A senha solicitada é uma nova
senha para acessar o site do CNPQ. Após preencher todos os campos clique em
confirmar.



Clique em Dados Gerais  e posteriormente em cada uma das opções disponíveis para
preenchimento.

Vejamos as opções disponíveis:



Escolhendo a opção Identificação aparecerá a seguinte tela onde os dados deverão ser
informados:

Ao lado do campo Data existe um calendário para auxilio no preenchimento. Para evitar
que o usuário esqueça de digitar “/” entre dia, mês e anoà dia/mês/ano, o site já faz
isso automaticamente nesta pagina. Quando terminar de preencher todos os campos,
para que os dados sejam salvos clique em         .



Esse é um outro tipo de tela:
Aqui será necessário clicar na opção                              para inserir as informações.

Clique na opção Incluir um novo item e aparecerá a seguinte tela:

Como nos exemplos acima, após clicar em cada uma das opções abaixo aparecerá uma
tela diferente para preenchimento onde quando terminar haverá logo abaixo, opções

como:  ou  que clicando uma vez nesta opção, os dados digitados em cada
sessão, serão salvos dando ao usuário no próximo acesso uma visão de tudo o que já foi
feito.



Passo a passo:
Nas telas onde há informações como nome da Instituição entre outros que não dêem
opção de preenchimento haverá uma lupa, clique nela para achar ou cadastrar uma nova
instituição como nos exemplos abaixo:

Começando:

Para começar, na opção “ Nível * ” irá selecionar o tipo de formação a ser preenchida.

Obs.: Devemos começar desde o 1º Grau.
No exemplo acima escolhemos Graduação.



Em seguida teremos a Instituição e Curso.

Nos campos Instituição e Curso, faremos procedimentos semelhantes.

Clicando na lupa  na frente do campo Instituição obteremos a seguinte tela:

Digite o nome da Instituição. Logo após clique em  para ver se a mesma
existe no banco de dados do CNPQ.



Caso nenhuma ou a Instituição que procura não seja encontrada, então clique em
. Aparecerá a tela abaixo para cadastramento da mesma.

Como no exemplo acima temos a Universidade Shotokan, então o nome da Instituição a
ser cadastrada é Universidade Shotokan, a sigla será US, paísà Brasil e UFà MG.
Clique em  e pronto.

No campo Curso clique na lupa  .



Aparecerá a seguinte tela:

Clique em .

Digite o nome do Curso e em seguida clique em .



Clique no sinal de +à  para expandir as opções, onde poderemos ter mais opções, e
escolher uma que se adapte melhor ao curso que estará sendo criado.

Ex.:

Clicando em Enfermagem teremos a seguinte tela:

Estando certa a opção escolhida, clique em   e pronto.



Não é necessário informar a Carga horária. Pois a mesma só deverá ser informada em
caso de cursos de Aperfeiçoamento ou Especialização.
Por isso a seguinte mensagem aparecerá caso o mesmo seja informado:

Após termino de cada etapa, basta clicar novamente em e repetir os
procedimentos acima.

Terminando a opção Graduação selecione novamente Dados Gerais e escolha uma nova
opção.



Não havendo mais informações a serem incluídas na Plataforma Lattes, leia o que
aparece em vermelho e clique na opção aqui. Veja:  Curriculo ainda não inserido na
base Lattes, uma vez que não foi confirmada a conclusão do seu preenchimento. Clique
aqui para confirmar que o preenchimento foi concluído.

Os dados serão enviados para a Plataforma Lattes, onde o seu currículo ficará disponível
on-line.

Para sair da Plataforma Lattes, basta clicar em , como no menu logo abaixo:

Mais informações em:
http://www.sbpqo.org.br/suplementos/18%20-%20Curriculum.pdf
http://plsql1.cnpq.br/images/ajuda/index.html

No caso de duvidas procurar o monitor Walter no Laboratório II
Horário: 08:00à 12:00
               14:00à  18:00

http://www.sbpqo.org.br/suplementos/18%20-%20Curriculum.pdf
http://plsql1.cnpq.br/images/ajuda/index.html

