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SOBRE A PLATAFORMA 

 A Plataforma Lattes é uma iniciativa do CNPq para 

integração de bases de dados de currículos, grupo 

de pesquisa e instituições. Tornou-se um modelo 

nacional para o registro da vida pregressa e atual 

dos estudantes e pesquisadores do país. 

 

 É estratégico não só para as atividades de 

planejamento e gestão, mas também para a 

formulação das políticas de instituições da área de 

ciência. 

 
(GOVERNO FEDERAL DO BRASIL, 2019) 

 

 



Césare Giulio Lattes 

Fonte: (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 20--) 
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A Plataforma recebeu este nome 

para homenagear o grande físico 

brasileiro César Lattes, responsável 

pela comprovação da existência do 

méson pi, partícula subatômica que 

garante a coesão do átomo. A 

descoberta foi essencial para os 

estudos de radiação e também para 

a famosa Teoria da Relatividade, de 

Einstein.  

https://www.youtube.com/watch?v=oHHeWBTCdEw 
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https://www.youtube.com/watch?v=oHHeWBTCdEw


Importância do Currículo Lattes 
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 Padronização de currículos dos pesquisadores; 

 

 Avaliação curricular (para o mercado de trabalho e 

desenvolvimento da ciência); 

 

 Estatísticas sobre a distribuição da pesquisa científica (para 

tomada de decisões e investimentos no país). 
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Estatísticas gerais Lattes 
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Fonte: (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2016) 
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 Fonte: http://lattes.cnpq.br/  
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Consulta 
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 Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar 
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar


Cadastro 
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https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio


Atualização 
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http://lattes.cnpq.br/1153909382648191


Dúvidas frequentes 
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Como disponibilizar o meu Lattes no Google: 

 O seu endereço deve ser incluído diretamente no Google:  

 a- Abra a página Incluir/Remover o seu URL (Google), no endereço: http://www.google.com.br/intl/pt-

BR/add_url.html 

 b- Insira a URL (endereço do seu currículo) e os comentários (palavras-chave) e confirme. 

 c- O endereço do seu currículo (URL) pode ser encontrado no próprio currículo, logo abaixo da foto e texto 

de resumo 

 

Como inserir meu ORCID? 

 (Dados Gerais - Identificação - Outros identificadores); 

 

Em atuação profissional incluir: item > vínculo > atividades. 

 

Entrevistas ou comentários para imprensa: Produção >  Produção Técnica; 

 

Iniciação científica?  
Não existe ainda um campo específico para colocar iniciação científica no currículo Lattes. Portanto você 

pode colocar essa produção bibliográfica em “formação acadêmica” e “graduação”. Dessa forma, em 

“detalhamento” basta incluir o título do trabalho e o nome completo do orientador (mesmo o sistema 

denominado “monografia” esse é o campo mais indicado para colocar IC). 

 

(GERMANO, 2019a; GERMANO, 2019b). 

 

 

 

DÚVIDAS 
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