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Organização do currículo – plataforma Lattes

Curriculum vitae organization – the Lattes software platform

Organizadora: Cristiane V. Amorin

RESUMO: Cur ric u lum vitae é uma expressão latina significando carreira ou curso de vida. Isto é, conjunto de da dos
concernentes ao nome, idade, estado civil, situação, estudos, di plo mas, obras publicadas e outras atividades de um
estudante, candidato a um cargo, exame, concurso, e outros. Em suma, é o documento que fornece uma visão ampla e
geral da pessoa como indivíduo, por isso, este deve ser especialmente elaborado quanto ao conteúdo preciso e
verdadeiro, à apresentação e à redação.
DESCRITORES: Cur ri cu lum pro fis si o nal; Pes qui sa.

ABSTRACT: Cur ri cu lum vi tae is a La tin ex pres si on me a ning “ca re er” or “life cour se”. That me ans the data set con cer ning
name, age, ma ri tal sta tus, si tu a ti on, stu di es, di plo mas, pu blis hed works and ot her ac ti vi ti es of a stu dent, an ap pli cant 
for a po si ti on, for an exam or for a pu blic of fi ce, and ot hers. In short, it is the do cu ment that pro vi des an out look of the
per son as an in di vi du al; that is why this do cu ment must be ca re fully pre pa red as to pre ci se and true con tents, as to
pre sen ta ti on and as to writing.
DESCRIPTORS: Resume, job; Re se arch.

Vi san do a in te gra ção dos sis te mas de in for ma -
ção das prin ci pa is agên ci as de fo men to do País, foi
de sen vol vi da a Pla ta for ma Lat tes, sen do re sul ta do
do es for ço do Mi nis té rio da Ciên cia e  Tec no lo gia
(MCT), CNPq, FINEP e CAPES/MEC.

Este con jun to de sis te mas com pu ta ci o na is do
CNPq, a pla ta for ma, re ce beu o nome de Lat tes em
ho me na gem ao gran de ci en tis ta bra si le i ro Ce sa re
M. Gi u lio Lat tes. Este pro fes sor e pes qui sa dor é
cu ri ti ba no e co nhe ci do mun di al men te como um
dos res pon sá ve is pela des co ber ta do mé son pi, a
par tí cu la su ba tô mi ca que ga ran te a co e são do nú -
cleo do áto mo.

Hoje, fa zem par te da Pla ta for ma Lat tes o Di re tó -
rio dos Gru pos de Pes qui sa, Sis te ma de Cur rí cu los 
Lat tes, Di re tó rio de Insti tu i ções, Bus cas, Sis te ma
Ge ren ci al de Fo men to e For mu lá ri os Lat tes de Pro -
pos tas.

Assim, o Cur ri cu lum Lat tes (CV Lat tes) é o for -
mu lá rio ele trô ni co do MCT, CNPq, FINEP e
CAPES/MEC para o ca das tro de da dos cur ri cu la -
res de pes qui sa do res e de usuá ri os em ge ral com o
ob je ti vo de cri ar um ins tru men to cur ri cu lar úni co.
Seus da dos são uti li za dos para:

• ava li a ção da com pe tên cia de can di da tos à ob -
ten ção de bol sas e au xí li os;

• se le ção de con sul to res, de mem bros de co mi tês
e de gru pos as ses so res;

• sub sí dio à ava li a ção da pes qui sa e da pós-gra -
du a ção bra si le i ras.
Os for mu lá ri os ele trô ni cos do CV Lat tes es tão

dis po ní ve is na Inter net, e são de fá cil ins ta la ção,
bas ta se guir as ins tru ções des cri tas. Após o down -

lo ad da ver são 1.5, o cur rí cu lo pode ser, a qual quer 
mo men to, cri a do ou atu a li za do por pes qui sa do res, 
pro fis si o na is e es tu dan tes in te res sa dos. Nes ta ver -
são, os re la tó ri os de im pres são es tão de acor do
com a nor ma “Infor ma ção e Do cu men ta ção -  Refe -
rências - Ela bo ra ção da ABNT (NBR 6023)” de
agos to de 2000.

A par tir de 2002, to dos os bol sis tas (ini ci a ção
ci en tí fi ca, mes tra do e dou to ra do), ori en ta do res
cre denciados, e ou tros cli en tes do Con se lho de vem 
ter o Cur ri cu lum Lat tes ca das tra dos, pois a ine xis -
tên cia des te im pe de pa ga men tos e re no va ções.

O CV Lat tes apre sen ta as se guin tes ca rac te rís -
ti cas:

• con fi gu rá vel pelo usuá rio e com pa tí vel com
MS- Word e ou tros edi to res de tex tos;

• o CNPq re ce be e en via cur rí cu los so men te pela
Inter net;

• as in for ma ções, que acom pa nham o pro ces so
de ava li a ção e aná li se da qua li fi ca ção e do per fil
dos usuá ri os, de vem ser en vi a das ao CNPq pela
Inter net;

• apre sen ta uma pá gi na na Inter net, con ten do as
in for ma ções cur ri cu la res que o usuá rio de se jar;

• per mi te o aces so di re to à ho me pa ge de seu gru -
po de pes qui sa, nos ca sos em que o usuá rio
par ti ci par do Di re tó rio e ti ver seus da dos cur ri -
cu la res im por ta dos do CNPq;

• pos si bi li ta ao usuá rio a emis são de re la tó ri os de
im pres são con fi gu rá ve is pelo usuá rio e com pa tí -
ve is com MS-Word e com ou tros edi to res de tex to;

• iden ti fi ca cam pos com in for ma ção in con sis ten te e
cam pos obri ga tó ri os não in for ma dos, en ca mi -
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nhan do o usuá rio di re ta men te à so lu ção dos er -
ros. Isto fa ci li ta a cor re ção dos da dos ca das tra dos;

• iden ti fi ca pos sí ve is re dun dân ci as na pro du ção
in for ma da (tra ba lhos se me lhan tes), au xi li an do
o usuá rio a de tec tar even tu a is du pli ci da des;

• dis po ni bi li za a pro du ção de Ciên cia e Tec no lo gia
bra si le i ra - aná li ses, re la tó ri os e aces so a da dos
es pe cí fi cos so bre a pro du ção ci en tí fi ca e tec no ló -
gi ca do País, clas si fi ca da por áre as do conheci -
men to, se to res de apli ca ção, pa la vras-cha ve,
ins ti tuição ou for ma ção dos au to res;

• dis po ni bi li za as aná li ses de fo men to - com a in -
te gra ção de da dos, o Lat tes per mi te aces so à
dis tri bu i ção de re cur sos da Agên cia por área do
co nhe ci men to, grau de for ma ção ou ins ti tu i ção
be ne fi ciá ria;

• disponibiliza as visualizações geográficas - a
base de da dos construída no Lattes unifica as
in for mações, permitindo a geração de esta tís -
ticas da distribuição geográfica relacionada à
formação acadêmica, ao fomento à pesquisa, e
outros.
O Sis te ma de Cur rí cu los ver são 1.5 foi de sen -

vol vi do para o am bi en te Win dows, ver são 95/NT
4.0 ou su pe ri or. A con fi gu ra ção mí ni ma exi gi da é
PC 486 DX4-100 MHz, com 16 Mbytes de me mó ria
RAM, HD com 25 Mbytes li vres, não con si de ran do
o es pa ço que será ocu pa do pela in for ma ção. E a
con fi gu ra ção re co men da da é PC Pen ti um 233 MHz 
ou su pe ri or, com 64 Mbytes de me mó ria RAM, HD
com 50 Mbytes li vres, não con si de ran do o es pa ço
que será ocu pa do pela in for ma ção. Logo, a di fe ren -
ça de con fi gu ra ção pode acar re tar al te ra ção na ve -
lo ci da de de pro ces sa men to e no aces so à base de
da dos.

Os da dos do cur rí cu lo es tão es tru tu ra dos de
ma ne i ra hi e rár qui ca. O sis te ma está di vi di do em
seis mó du los, sen do dois para pre en chi men to de
da dos (mó du lo Da dos Ge ra is e mó du lo Pro du ção) e
qua tro re fe ren tes a fer ra men tas dis po ní ve is para
ge ren ci ar as in for ma ções ca das tra das. Os mó du los
Da dos Ge ra is e Pro du ção são uti li za dos para o
preen chi men to de da dos do in te res sa do e se guem a
es tru tu ra des cri ta a se guir (Quadros 1 a 5).

O mó du lo Da dos Ge ra is está di vi di do em dados
pes so a is (iden ti fi ca ção e ende re ço), da dos pro fis si o -
na is (for ma ção aca dê mi ca/ti tu la ção, atu a ção pro fis -
si o nal, prê mi os e tí tu los ho no rí fi cos, li nhas de pes -
qui sa) e ou tras in for ma ções re le van tes. Já no mó du lo
Pro du ção, o usuá rio ca das tra ou atu a li za sua pro du -
ção bi bli o grá fi ca, téc ni ca e artís ti ca/cul tu ral, bem
como suas ori en ta ções con clu í das. os ou tros mó du -
los (arqui vo, fer ra men tas, aces só ri os e aju da) par ti ci -

pam do ge ren ci a men to da uti li za ção do sis te ma.

MÓDULO DADOS GERAIS
1. Iden ti fi ca ção
2. Ende re ço
3. For ma ção aca dê mi ca/ti tu la ção
4. Atu a ção pro fis si o nal
5. Área de atu a ção
6. Idi o mas
7. Prê mi os e tí tu los
8. Li nhas de pes qui sa
9. Ou tras in for ma ções re le van tes

MÓDULO PRODUÇÃO
A)Pro du ção bi bli o grá fi ca

1. Tra ba lho em ana is
2. Arti go em pe rió di co
3. Li vro e ca pí tu lo de li vro
4. Tex to em jor nal ou re vis ta
5. Tra du ção
6. Ou tra

B)Pro du ção téc ni ca
1. Soft wa res
2. Pro du tos tec no ló gi cos
3. Pro ces sos ou téc ni cas
4. Tra ba lhos téc ni cos
5. Ou tros:

• car tas, ma pas ou si mi la res
• cur so de cur ta du ra ção
• de sen vol vi men to de ma te ri al di dá ti co ou

ins tru ci o nal
• edi to ra ção
• ma nu ten ção de obra ar tís ti ca
• ma que tes
• or ga ni za ção de even to
• pro gra ma de rá dio ou te le vi são
• re la tó rio de pes qui sa
• apre sen ta ções de tra ba lhos
• ou tra pro du ção téc ni ca

C)Pro du ção ar tís ti ca/cul tu ral:
1. Apre sen ta ções de obras ar tís ti cas
2. Arran jos mu si ca is
3. Com po si ções mu si ca is
4. Pro gra mas de rá dio ou TV
5. Obras de ar tes vi su a is
6. Ou tra pro du ção ar tís ti ca e cul tu ral

D)Ori en ta ções con clu í das
E)De ma is tra ba lhos
F)Toda pro du ção
G)Pro pri e da de in te lec tu al
H)Tra ba lhos mais re le van tes

Para ma i o res in for ma ções aces sar:
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• http://www.cnpq.br/plataformalattes / index.htm
• http://www.cnpq.br/pla ta for ma lat tes/faq.htm

Para es ta be le cer con ta to com o CV Lat tes, po -
de-se fa lar com a Cen tral de Aten di men to (Dis que
CNPq) pelo te le fo ne 0800-619697, de se gun da à
sex ta-fe i ra, das 8h às 17h, ou en vie e-mail para
aten di men to@cnpq.br.
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1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno -

lógico. Plataforma Lattes, Sistema de Currículos Lattes,
2002

2. Módulo de Ajuda do Programa Sistema de Currículos Lattes
versão 1.4 - Man ual de Utilização do Sistema de Currículos.

3. Dicionário Aurélio
4. Site Ciência Hoje
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QUADRO 1 - Qu a dro ex pli ca ti vo do mó du lo Da dos Ge ra is.

Dados gerais

Item O que cadastrar?

Iden ti fi ca ção Pre en cher com nome com ple to, nome em ci ta ções bi bli o grá fi cas, na ci o na li da de, CPF, nú me ro de
pas sa por te (obri ga tó rio para es tran ge i ros), país, UF, sexo, ci da de, data de nas ci men to, nú me ro do 
RG, ór gão emis sor, UF, data de emis são, nome dos pais e foto (op ci o nal).

Ende re ço Apre sen ta duas pas tas: o en de re ço re si den ci al e o en de re ço pro fis si o nal. Iden ti fi car o en de re ço para
cor res pon dên cia. Esses da dos não es tão dis po ní ve is para a co mu ni da de ge ral.

For ma ção
aca dê mi ca/ti tu la ção

Iden ti fi car a for ma ção aca dê mi ca/ti tu la ção que de se jar ca das trar. Para cada item es co lhi do, ha ve rá 
um ca mi nho dis tin to para o re gis tro dos da dos.

Atu a ção pro fis si o nal As ins ti tu i ções em que atua ou atu ou, in di can do vín cu los, as fun ções, os car gos, e as ati vi da des
exer ci das.

Áre as de atu a ção Os prin ci pa is cam pos ci en tí fi cos de atu a ção em or dem de re le vân cia das áre as de co nhe ci men to.

Idi o mas Se le ci o nar um idi o ma do seu co nhe ci men to (re la ti vo) e in di car qual o ní vel de pro fi ciên cia em
re la ção a le i tu ra, con ver sa ção, es cri ta e com pre en são. 

Prê mi os e tí tu los Os prin ci pa is prê mi os e tí tu los ho no rí fi cos que te nha re ce bi do pela atu a ção des ta ca da nas áre as
ci en tí fi cas, tec no ló gi cas e ar tís ti ca/cul tu ral.

Li nhas de pes qui sa Iden ti fi car te mas aglu ti na do res de es tu dos téc ni co-ci en tí fi cos que te nham tra di ção in ves ti ga ti va,
origi nan do pro je tos cu jos re sul ta dos apre sen tam re la ção en tre si.

Ou tras in for ma ções De cla rar da dos adi ci o na is: re su mo, des cri ção do per fil cur ri cu lar, apo i os fi nan ce i ros re ce bi dos,
pro je tos re cen tes e ou tros.

QUADRO 2 - Qu a dro ex pli ca ti vo da pro du ção bi bli o grá fi ca.

Produção – produção bibliográfica

Item O que cadastrar?

Tra ba lhos em ana is de even tos Os tra ba lhos pu bli ca dos em ana is de even tos ci en tí fi cos, tec no ló gi cos e ar tís ti cos/cul tu ra is,
apre sen ta dos em se mi ná ri os, con gres sos, con fe rên ci as, en con tros, sim pó si os ou ou tros.

Arti gos pu bli ca dos em
pe rió di cos

As pu bli ca ções (au to ria ou co-au to ria) di vul ga das em re vis tas téc ni co-ci en tí fi cas ou
pe rió di cos es pe ci a li za dos.

Li vros e ca pí tu los Os ca pí tu los de li vros, li vros pu bli ca dos e li vros or ga ni za dos.

Tex tos em jor na is ou re vis tas Os tex tos pu bli ca dos em jor na is ou re vis tas (ma ga zi nes).

Tra du ções Os ar ti gos, li vros ou ou tras pu bli ca ções tra du zi das.

Par ti tu ras mu si ca is -

Ou tra pro du ção bi bli o grá fi ca Infor ma ções adi ci o na is que não fo ram con tem pla das nos itens an te ri o res.



21

Orga ni za ção do cur rí cu lo – pla ta for ma Lat tes. Pes qui Odon tol Bras 2003;17(Supl 1):18-22.

QUADRO 3 - Qu a dro ex pli ca ti vo da pro du ção téc ni ca.

Produção – produção técnica

Item O que cadastrar?

Softwares Qu al quer sis te ma ope ra ci o nal, pro gra ma ou con jun to de pro gra mas que ins trui o hard wa re
so bre a ma ne i ra como ele de ve rá re a li zar de ter mi na da ta re fa, in clu si ve sis te mas ope ra ci o na is,
pro ces sa do res de tex tos e pro gra mas de apli ca ção (na tu re za: com pu ta ci o nal, mul ti mí dia,
ou tra).

Produtos tecnológicos Obje to cuja pro du ção ou fa bri ca ção in clui ati vi da des de pes qui sa e de sen vol vi men to.
Exem plos: apa re lho, equi pa men to, fár ma cos e si mi la res, ins tru men to, ou tros (tipo: pi lo to,
pro tó ti po, pro je to, etc.).

Processos ou técnicas Pro ces so ou a téc ni ca de trans for ma ção en vol ven do bens e/ou ser vi ços em que fo ram in clu í das 
ati vi da des de pes qui sa e de sen vol vi men to (na tu re za: ana lí ti ca, ins tru men tal, pe da gó gi ca,
pro ces su al, te ra pêu ti ca, etc.).

Trabalhos técnicos Tra ba lhos téc ni cos apro va dos pelo con tra tan te, tais como as ses so ria, con sul to ria, pa re cer,
ela bo ra ção de pro je to, re la tó rio téc ni co, ser vi ços na área da sa ú de, etc.

Cartas, mapas ou similares Ae ro fo to gra ma, car ta, fo to gra ma, mapa, etc. de um ob je to re pre sen ta do.

Cursos de curta duração Os cur sos de cur ta du ra ção mi nis tra dos, cuja par ti ci pa ção po de rá ser do cen te, or ga ni za dor,
ou tra. Exem plos: ex ten são, aper fe i ço a men to, es pe ci a li za ção, etc.

Desenvolvimento de material 
didático ou instrucional -

Editoração A edi ção de ou tra pro du ção téc ni ca/cul tu ral. Exem plos: li vro, ana is, ca tá lo go, co le tâ nea,
en ci clo pé dia ou pe rió di co edi to ra dos.

Manutenção de obras
artísticas

A edi ção da ma nu ten ção de obra ar tís ti ca como con ser va ção, res ta u ra ção, etc. (na tu re za:
ar qui te tu ra, de se nho, es cul tu ra, fo to gra fia, gra vu ra ou pin tu ra).

Maquetes A edi ção da ma que te - ob je to re pre sen ta do.

Organização de eventos Orga ni za ção de even tos como con cer to, con cur so, con gres so, ex po si ção, fes ti val, etc.
(na tu re za: cu ra do ria, mon ta gem, mu se o lo gia, or ga ni za ção, etc.).

Programas de rádio ou TV Edi ção do pro gra ma de rá dio ou TV (na tu re za: en tre vis ta, mesa-re don da, co men tá rio etc.).

Relatórios de pesquisa Edi ção do re la tó rio de pes qui sa.

Apresentações de trabalhos Even to no qual foi apre sen ta do o tra ba lho (na tu re za: co mu ni ca ção, con fe rên cia ou pa les tra,
con gres so, se mi ná rio, sim pó sio, etc.).

Outra produção técnica Infor ma ções adi ci o na is que não fo ram con tem pla das nos itens an te ri o res.
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QUADRO 5 - Qu a dro ex pli ca ti vo dos de ma is itens do mó du lo Pro du ção.

Outros itens do módulo Produção

Item O que cadastrar?

Orientações
concluídas

Ori en ta ções con clu í das. Exem plo: dis ser ta ção de mes tra do (de fen di da e apro va da por ban ca
es pe ci a li za da);
Tese de dou to ra do (de fen di da e apro va da por ban ca es pe ci a li za da);
Mo no gra fia de con clu são de cur so de aper fe i ço a men to/es pe ci a li za ção;
Tra ba lho de con clu são de cur so de gra du a ção;
Ini ci a ção ci en tí fi ca.

Demais trabalhos A pro du ção que não está en qua dra da nas ou tras op ções (nem bi bli o grá fi ca, nem téc ni ca, nem
ar tís ti ca/cul tu ral).

Toda produção Obser va ção: O Sis te ma apre sen ta uma gra de com a re la ção dos no mes de to dos os tra ba lhos que
te nham sido ca das tra dos por você em seu cur rí cu lo.

Propriedade
intelectual

Pro du ções que pos su em re gis tro ou ca tá lo go de ga ran tia de pro pri e da de in te lec tu al, para os se guin tes
ti pos de pro du ção:
- pro ces so ou téc ni ca;
- pro du to tec no ló gi co;
- soft wa re.

Trabalhos mais
relevantes

Os cin co (5) tra ba lhos mais re le van tes de toda a sua pro du ção, se gun do a pró pria ava li a ção do
in te res sa do, des ta ca dos du ran te o pre en chi men to de seu cur rí cu lo.

QUADRO 4 - Qu a dro ex pli ca ti vo da pro du ção artís ti ca/cul tu ral.

Produção – produção artística e cultural

Item O que cadastrar?

Apre sen ta ções de obras ar tís ti cas -

Arran jos mu si ca is Edi ção de ar ran jo mu si cal (na tu re za: can to, co ral, or ques tra ou ou tra).

Com po si ções mu si ca is Edi ção da com po si ção mu si cal (na tu re za: can to, co ral, or ques tra ou ou tra).

Pro gra mas de rá dio ou TV Edi ção do pro gra ma de rá dio ou TV (na tu re za: en tre vis ta, mesa-re don da, co men tá rio ou
ou tra).

Obras de ar tes vi su a is Edi ção de obra de ar tes vi su a is (na tu re za: ci ne ma, de se nho, es cul tu ra, fo to gra fia, gra vu ra,
ins ta la ção, pin tu ra, te le vi são, ví deo, ou ou tra).

So no plas ti as Edi ção da so no plas tia e fi na li da de (na tu re za: ci ne ma, mú si ca, rá dio, te le vi são, te a tro ou
ou tra).

Ou tra pro du ção ar tís ti ca/cul tu ral Infor ma ções adi ci o na is que não fo ram con tem pla das nos itens an te ri o res.


