
MANUAL PARA CRIAÇÃO DO 
CURRÍCULO LATTES
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Para  criar  seu  currículo  Lattes  você  deverá  acessar  o  site 
http://www.cnpq.br/ .

Estando no site do CNPq, você deverá entrar na Plataforma Lattes.
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Dentro da Plataforma Lattes, deverá clicar em Cadastrar-se:

Abrirá uma janela pedindo os dados:
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Após o preenchimento confirme. Abrirá a seguinte tela:

Passando  o  cursor  sobre  o  menu  DADOS  PESSOAIS,  abrirão 
várias possibilidades:
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Clique em Identificação e preencha seus dados pessoais, dados de 
nascimento, identidade e filiação. Depois clique em Salvar no canto 
direito inferior da janela. Clique em fechar no canto direito superior 
da janela
Em seguida clique em Endereço e preencha o endereço residencial, 
profissional e eletrônico. Salve novamente no canto direito inferior 
da janela. Clique em fechar no canto direito superior da janela.

Em  seguida  clique  em  formação  acadêmica/Titulação,  no  menu 
principal .  Clique em incluir novo item. Escolha  graduação. Abrirá a 
seguinte janela:

Nela você preencherá os dado gerais. Na instituição, clique na lupa, 
abrirá a janela:
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Coloque o nome Radial e clique na lupa. Abrirá algumas opções.

Clique  em  cadastrar  nova  instituição:  e  cadastre  como 
FACULDADE RADIAL DE CURITIBA, selecione o país e o estado. 
Se em algum momento pedir o endereço da faculdade, colocar Av. 
Souza Naves, 1701, Cristo Rei.
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Depois confirme.  Clique na lupa do curso e abrirá a janela:

Clique em cadastrar novo curso e preencha com o nome do seu 
curso. Selecione a área de conhecimento a que pertence seu curso 
e confirme. 
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Agora preencha o status do curso (em andamento), ano de início e 
ano que será o término. Se tem bolsa, clicar a lupa para escolher o 
financiador  da  bolsa.  Talvez  tenha  que  cadastrar   (PROUNI, 
FACULDADE RADIAL DE CURITIBA) ou outro financiador, se for o 
caso.

Não  precisa  preencher  sobre  a  monografia.  Se  tiver  outras 
graduações já concluídas ou cursos de especialização, mestrado, 
doutorado,  aperfeiçoamento,  basta  incluir  um  novo  item  ainda 
dentro da formação acadêmica/titulação.

Em dados gerais,  também tem a opção de cursos de formação, 
onde você pode incluir cursos de curta duração, de extensão, MBA 
e etc.
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Agora  no  menu  dados  gerais,  escolha  atuação  profissional  e 
cadastre a instituição,  o vínculo,  período e se tiver  observações. 
Salve no canto direito inferior.

 

Não precisa preencher linhas de pesquisa e área de atuação.
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No menu idiomas, caso você domine outra língua, poderá incluir 
estes dados. Salve novamente.

Clique agora em projetos, e em projetos de pesquisa. Aqui é que 
você incluirá o projeto PREPIC.

Preencha os  dados  gerais,  equipe,  financiamento.  Produções  só 
serão possíveis de serem incluídas,  após serem cadastradas em 
produção bibliográfica. Salve.

10



                                                                             

Agora vá para o menu produção bibliográfica e preencha com os 
artigos, livros, trabalhos apresentados em congressos e etc, caso 
você tenha produções.
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Em eventos, você pode colocar os congressos que participou mas 
não apresentou trabalho.

Depois de tudo feito, não esqueça de clicar em publicar currículo na 
borda inferior da página. Para sair clique no botão vermelho.
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Na próxima vez que tiver que atualizar seu currículo basta clicar em 
atualizar currículo

Abrirá a tela para você digitar seu CPF e sua senha. Após confirmar 
você estará na tela inicial dentro do currículo, onde poderá alterar, 
incluir, excluir os dados que quiser.

Sempre que fizer  alterações não esqueça de salvar  e publicar  o 
currículo.
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