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Informações básicas

O sistema

• Gerenciado pelo CNPq

• Utilizado em avaliações
– Editais; concursos; seleções

• Integrado a outros 
sistemas

• Vida acadêmica

As práticas

• Atualização constante

• Indicações de ordem de 
autoria

• Repetições de conteúdo

• Verificação de links

Atenção à 
veracidade das 

informações



Organização dos documentos

• São muitas 
informações, sempre 
comprovadas

• Organize!

• Caixas de entrada física 
e digital

• Pastas física e digital

• Bullet Journal

*Ir para pasta Comprobatórios



As atualizações

O trabalho do 
pesquisador é interligado. 

Portanto, o lattes 
também é.

Isso traz uma sensação 

de circularidade

Fonte: shorturl.at/HIS17



Busca

• Texto inicial deve apresentar o pesquisador. 
Não é poético. Não é personalista. Não é 
autoajuda.

• Maternidade pode ser incluída



Visualização dos Indicadores



Visibilidade dos dados

• Dados pessoais restritos

• Endereço restrito

• Endereço profissional 
visível



Visão geral do currículo





Identificação



Integração com ORCID



ORCID



Idiomas



Prêmios e títulos

• Prêmios, menções honrosas • Aprovações em concursos e 
testes seletivos



Outras informações relevantes



Formação acadêmica



Formação complementar



Atuação Profissional



Atuação profissional

Inserir depois atividades realizadas



Vínculo x Atividade



Linhas de pesquisa



• Atuação em periódicos

• Atuação em agência de 
fomento

• Área de atuação

• Revisor de periódicos



Projetos

• Pesquisa

• Desenvolvimento 
tecnológico

• Extensão

• Ensino

• Outros

• Situação

• Participantes

• Financiadores

• Orientações

• Produções

**Visitar plataforma



Produções

O grande nó do lattes

Como entender?

Como organizar?

Fonte: shorturl.at/dswAI



Produções



Artigos em periódicos



Textos aceitos para publicação

Artigos em periódico

• Podem ser lançados depois de 
aprovados pelo periódico

• Depois são “transferidos” para artigo 
publicado

Livros e eventos

• Livros e capítulos de 
livro só são 
lançados depois de 
publicados (com 
registro de ISBN)

• Artigos em anais só 
são lançados depois 
de publicados (Com 
ISSN)

• Trabalhos, depois 
de apresentados



Livros e capítulos



Texto em revista e jornal

• Textos mais 
importantes

• Textos de maior 
repercussão



Anais de evento



Apresentações e palestras



Tradução

• Publicada em periódico 
ou livro



Prefácio, posfácio



Outra produção

• Importante indicar 
dados de publicação

• Especificar tipo de 
produção



Produção técnica

• Assessoria
– - Inserida na atividade 

profissional e neste 
campo

– - Se não configura 
atividade profissional, 
somente neste campo

• Produto

• Piloto, projeto, protótipo 
ou outro tipo de produto

• Processos ou técnicas
– Analítica, Instrumental, 

Pedagógica, Processual, 
Terapêutica ou Outra

• Trabalhos técnicos
– Parecer, Elaboração de 

projeto, Relatório técnico, 
Serviços na área da saúde, 
Extensão tecnológica, Outra

• Curso de curta duração 
Ministrado



Produção técnica

• Desenvolvimento de 
material didático

• Editoração
– Livro, Anais, Catálogo, 

Coletânea, Enciclopédia, 
Periódico, Outro

• Entrevistas, mesas 
redondas, programas e 
comentários na mídia

• Relatório de pesquisa

• Redes sociais, websites 
e blogs

• Outra produção 
técnica



Campos pouco aplicáveis



Popularização da C&T

• Material indicado ao 
inserir as produções

• Indicar se é ou não 
uma ação de educação 
e popularização de 
Ciência e Tecnologia



Participação em eventos



Organização de eventos



Orientações



Bancas de TCC



Comissões julgadoras



Inserção H-Index ResearcherID



ResearcherID



Inserção do Índice H



Google Scholar



Citações no Scielo





Barra lateral



Gráficos



Identificar coautores



Vincular artigos



Importar produção





Impressão (mesmo para exportar)



Exportar



E o mais importante, precisamos ter 
responsabilidade ao preencher o lattes. É um 

documento que pode gerar responsabilizações 
ao autor, que atesta veracidade das 

informações.

Lembremos Nazaré Tedesco, a orientadora (vale 
para os dados da pesquisa, vale para os dados 

do lattes)



Sigamos Nazaré!

Fonte:

shorturl.at/bsHST



Obrigada!

Debora Cristina Lopez

debora.lopez@ufop.edu.br


