
Como cadastrar seu currículo na Plataforma Lattes/CNPQ 

1- Certifique-se de que esteja com os originais de todos os documentos necessários em mãos, 

como: 

a. RG, 

b. CPF, 

c. Dados de endereço completo,  

d. Email atualizado 

e. Certificados e/ou declarações de todos os cursos, formações e experiências a serem 

lançadas na plataforma (já que eventualmente há a necessidade de comprovação do 

currículo) 

f. Fotografia digital 

 

2- Acesse http://lattes.cnpq.br/ À direita da página, em Acesso Direto, clique em Currículo 

Lattes – Cadastrar novo currículo; 

 

3- Informe os dados conforme solicitado em cada campo. Lembre-se de informar um email 

atualizado. Crie sua senha pessoal para acesso à plataforma Lattes, informe o código 

alfanumérico disponível na página e passe a página seguinte. 

 

4- Informe seus dados exatamente como informado à Receita Federal, caso seja declarante no 

Imposto de Renda. Preencha os campos conforme indicado nas instruções da própria janela. 

 

Importante: durante o processo de preenchimento da plataforma, caso haja dúvidas em 

relação ao que determinado campo das janelas se referem, você poderá clicar no ícone 

dúvidas, em formato de um pequeno livro azul com um ponto de interrogação desenhado, 

no canto direito do campo. 

 

5- Informe os dados na aba Identificação da janela principal (em azul escuro, acima na tela) e 

em suas respectivas abas localizadas à esquerda: dados pessoais, nascimento, identidade, 

passaporte (se houver) e filiação. Salve a janela. 

 

6- Na aba Formação da janela principal, clique inicialmente em Formação Acadêmica/titulação. 

Nesta janela você deverá incluir toda a formação acadêmica, sendo Incluir novo item para cada 

graduação, especialização, mestrado ou doutorado, quando for o caso. Escolha o nível da 

formação (se graduação etc), tipo Normal ou Sanduíche (quando parte do curso foi feito do 

exterior). No item Instituição (clique inicialmente no ícone da lupa, no canto direito do campo), 

informe a sigla da instituição em que concluiu a formação. O programa abrirá uma lista de 

instituições compatíveis com a sigla digitada. Clique no nome da sua Instituição. O programa 

preencherá automaticamente o campo. No campo Curso, clique no ícone da lupa, no canto direito 

do campo e selecione o seu curso (estarão disponíveis apenas os cursos reconhecidos pela 

CAPES). Selecione o status do curso. Informe o ano de Início e Conclusão (se você estiver 

cursando alguma segunda graduação, por exemplo, você deverá selecionar Em andamento e 

informar apenas o ano de Início do curso). Se foi bolsita, informe SIM no campo Com bolsa? e a 

Instituição Financiadora – Capes, CNPq etc... (clicando na lupa à direita do campo, abrindo a lista 

de financiadores). Se não foi bolsista selecione a opção NÃO. NO campo Detalhamento, digite as 

http://lattes.cnpq.br/


informações solicitadas nos respectivos campos em aberto. SALVE a janela, e escolha Incluir novo 

item para novo curso se for necessário, faça novamente os procedimentos e SALVE a janela.  

 

7- Automaticamente, ao salvar uma janela a mesma é fechada, voltando para a página principal 

do seu currículo. Você verá à esquerda da tela um campo em amarelo escrito AVISO!, seguido de 

informações sobre o status do seu currículo, no quadro em rosa. Estes avisos são campos ativos, 

ou hiperlinks, que você poderá selecionar para resolver o determinado aviso. NO entanto, 

selecione os mesmos e resolva as pendências ali informadas apenas quando FINALIZAR TODO O 

CADASTRO, EM TODAS AS JANELAS da plataforma (voltaremos a essas informações no item 

NNN). 

 

8- Ainda na aba Formação da janela principal, clique em Formação Complementar. Aqui você 

deverá inserir os dados de cursos de extensão, formações complementares e ou técnicas e demais 

formações que não graduação e pós-graduações. Selecione Incluir novo item.  No campo Nível 

escolha o nível do curso (clicando na seta à direita). Escolha a Instituição (na lupa à direita) e o 

nome do Curso, carga horária e situação. Clique no campo Avançar (em azul à esquerda). Na 

nova janela informa Ano, se bolsista e agência financiadora (se for bolsista). No campo Palavra-

chave insira pelo menos uma palavra-chave que dê uma ideia do tema central do curso. SALVE a 

janela. 

 

9- Na aba Atuação você deverá preencher somente àquelas que estejam relacionadas com suas 

experiências (por exemplo, membro de corpo editorial é bastante específico, se não se referem a 

sua experiência profissional, você não necessita acessá-la). No campo Atuação Profissional você 

poderá incluir todas as informações relativas à sua atuação em uma Instituição. Por exemplo, se 

for professor da rede municipal, você informará o seu vinculo com a prefeitura e todas as 

atividades desenvolvidas neste vínculo: docência, funções administrativas, pesquisas e 

orientações etc., que serão apontadas conforme descreveremos no próximo item. Ou seja, você 

criará um Incluir novo item apenas para experiência em dada instituição e, posteriormente, 

conforme descreveremos no próximo item, descrever as atividades. Você não precisará criar um 

campo Incluir novo item diferente para cada atividade referente a mesma instituição. Clique em 

inserir novo item. A janela abrirá solicitando as informações. Siga a mesa lógica utilizada nas 

janelas anteriores. Informe Nome da instituição (clique na lupa à direita), insira a sigla solicitada e 

escolha a instituição na lista. Caso a sua instituição não conste na lista, clique em cadastrar nova 

instituição, no campo em azul à direita. Efetue o cadastro conforme solicitados nos campos da 

janela e confirmar. Em Tipo de Vínculo Informe o vínculo e confirme. Informe se possui vínculo 

empregatício (clicando na seta). Digite as demais informações conforme solicitado nos campos. 

Em período,  se for o vínculo atual, informe as datas solicitadas para o início do vinculo; quando 

for um experiência anterior, escolha Anterior e informe a data de saída. Em outras informações, 

informe as atividades desenvolvidas naquela instituição. 

 

10- Após cadastrar a Atuação Profissional em uma determinada instituição, volte à mesma 

janela Atuação Profissional, e selecione a instituição cadastrada para detalhar o vínculo e suas 

respectivas atividades desenvolvidas específicas. Faça isso para cada atividades específica em uma 

mesma instituição. Selecione Incluir novo item, a nova janela abrirá. Selecione inicialmente a aba 

Vínculo, preencha os campos conforme os procedimentos anteriores, SALVE a janela. Selecione 

novamente a instituição e agora a aba Atividades. Clique em Incluir novo item para cada 



atividade desenvolvida naquela instituição. Na janela selecione a sete para definir a natureza da 

atividade, CONFIRME. Na lupa, selecione o órgão ou unidade onde aquela atividade foi 

desenvolvida. Se não aparecer na lista de unidades, vá em cadastrar novo órgão e efetue o 

cadastro, conforme solicitado e confirme. Preencha as demais informações conforme solicitado 

nos campos e SALVE. Quando concluído o preenchimento das atividades daquela instituição, 

feche a janela (no X). Faça o mesmo procedimento em todas as instituições anteriormente 

cadastradas (conforme passos descritos no item anterior). 

 

11- Ainda na aba Atuação, na janela principal, dos demais itens constantes além de Atuação 

Profissional, é interessante apontar as Áreas de atuação no último campo listado na aba. 

Selecione o campo, este abrirá as opções de grandes áreas e sub-áreas. Selecione até 6 sub-áreas 

de sua maior atuação. SALVE. 

 

12- Na aba Projetos na janela principal, você poderá apontar os projetos de pesquisa, técnicos 

entre outros e descrevê-los. Todos os campos das janelas serão semelhantes para os diferentes 

tipos de projetos. Preencha os campos conforme solicitado e SALVE a janela. Caso não tenha 

participado de nenhum, passe para outro item na janela. 

 

13- Na aba Produções janela principal, você terá acesso às outras janelas de três tipos de 

produções: produção bibliográfica, produção técnica e outras produções artísticas/culturais. 

Para cada uma dessas alternativas segue-se os tipos de produções que você escolherá de acordo 

com sua realidade. Lembre-se de que nas produções bibliográficas é imprescindível informar o 

ISSN ou ISSQn da publicação, bem como o número, volume e demais informações específicas, de 

acordo com o campo para que seja válida. Nas produções técnicas detalhe de forma mais 

específica possível a atividade desenvolvida. SALVE AS JANELAS de cada produção inserida. 

 

14- Na aba Eventos, você deverá informar os eventos que você participou. Proceda como para as 

janelas anteriores, informando também se houve ou não publicações relacionadas aos evento de 

acordo com a categoria – ouvinte (ou seja, sem apresentação de trabalho e/ou publicação) e 

participante (com apresentação e/ou publicação). SALVE a janela para cada evento inserido. 

 

15- As demais abas tratam-se, na linha azul na janela principal, de produções e informações mais 

específicas. Pesquise se elas cabem ao seu perfil e proceda ao preenchimento em caso positivo. 

Se não basta ignorá-las até que se torne necessário voltar a elas de acordo com suas futuras 

atividades e produções. 

 

16- Na página principal da plataforma há ainda uma coluna no canto esquerdo, em azul claro, 

com diversos ícones para pesquisas avançadas. Acesse-as a título de conhecimento, se desejar. 

 

17- Na janela principal, clique no ícone semelhante ao retrato, em azul e insira uma foto. Esta 

imagem já deve estar previamente gravada no computador no qual o currículo está sendo 

cadastrado ou você poderá tirar uma foto de uma câmera do próprio computador e inserir. 

 

18- No campo AVISO! aparecerá um campo em rosa, com ponto de exclamação para todas as 

pendências que existirem no currículo. As frases são hiperlinks ativos e para resolver as questões 

basta clicar na própria frase. O programa te encaminhará para a janela em questão. 



19- Finalizado o processo é FUNDAMENTAL ENVIÁ-LO AO CNPQ. Se você sair da página antes de 

enviar, as informações não são validadas e você perderá todo o trabalho. Você pode salvar e 

enviar ao CNPQ de duas formas: no campo Aviso! aparecerá a solicitação para enviar ao CNPq, 

clique na frase ativa; ou no alto da página, no canto à direta, em cinza está o ícone de uma seta e 

enviar. Uma janela será aberta. Leia os termos do CNPq, e marque as opções adequadas. Clique 

em Enviar ao CNPq. 

 

20- Pronto. Agora sempre que necessitar atualizar suas informações volte à página do CNPq, 

clique em Atualizar currículo, entre com seu CPF e a senha criada e atualize. 


