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Tópicos vislumbrados neste tutorial: 

 

 
1. O que é, como funciona e porque se cadastrar na plataforma lattes? 

2. Como efetuar o cadastro preliminar? 

3. Onde posso obter informações sobre como utilizar a plataforma após 

efetuar o cadastro preliminar? 
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A Plataforma Lattes 
representa a experiência do 

CNPq na integração de bases 
de dados de Currículos, de 

Grupos de pesquisa e de 
Instituições em um único 
Sistema de Informações.  

O Currículo Lattes foi a forma encontrada, 
por essa plataforma, de padronizar 

nacionalmente o registro de todo o ciclo de 
vida acadêmica de estudantes e 

pesquisadores do Brasil. 
Ele surgiu em 1999 e, até hoje, é o meio 
utilizado por quem deseja ingressar ou 

crescer na área acadêmica. 

O currículo Lattes é uma maneira simples 
de se introduzir como pesquisador ou 

profissional. A sua formatação é única e, 
por isso, facilmente lida e analisada em 
processos seletivos maiores como os de 

uma pós-graduação. 
Dentre os benefícios de participar da 

plataforma podemos citar a agilidade com 
que as informações são atualizadas e 
comprovadas e a visibilidade que um 

pesquisador tem ao se registrar no site. 
O currículo Lattes linka você a todos os 

pesquisadores com quem já trabalhou em 
sua vida. Assim, informações se tornam 

palpáveis como a participação em bancas e 
eventos, além das publicações em si. 

O QUE É? COMO FUNCIONA? POR QUE USAR? 



Sistema Integrado de Bibliotecas da Ufopa 

Para efetuar o cadastro na Plataforma Lattes 
você deve ter ao seu alcance: 

 
1. Identidade; 
2. CPF; 
3. Um arquivo de foto digital com a 

extensão máxima de 70kb. 
 

Sem essas informações obrigatórias, o 
cadastro não poderá ser realizado. 

ATENÇÃO 



Na barra do seu navegador 

de internet, digite o endereço 

eletrônico: (lattes.cnpq.br).  
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Clique em “Cadastrar novo 
currículo” para ser 
redirecionado à página de 
cadastro.  



Nesta página, você deve 

informar seu e-mail e criar 

uma senha de acesso à 

plataforma.  
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Após preencher, corretamente, 
os campos solicitados, clique 
em “próxima”. 



A primeira etapa do 

cadastro deve ser 

preenchida com as suas 

informações pessoais.  

 

¹ Não é obrigatório 

preencher os campos 

relativos ao passaporte. 

 

² Não se preocupe, as 

informações pessoais não 

serão publicadas em seu 

currículo, exceto sua foto, 

nome e sobrenome – ou 

nome social. 
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Caso você se  identifique como 
uma pessoa trans, pode solicitar 
neste campo que o  currículo 
lattes publique apenas o seu 
nome social. 

Após preencher, corretamente, 
os campos solicitados, clique 
em “próxima”. 

Adicione uma foto clicando 
neste ícone. O arquivo deve ter, 
no máximo, 70k de extensão. 



Na etapa de endereço e 

contato, preencha os campos 

conforme a imagem ao lado. 
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No ícone da lupa, busque pela 
Universidade Federal do Oeste 
do Pará. 

Selecione a aba “profissional”. 

Após preenchimento dos 
campos solicitados, clique em 
“próxima”. 



Na etapa de formação 

acadêmica é necessário 

informar, conforme demonstra 

a imagem ao lado, o grau de 

ensino que você já concluiu, 

assim como o que está em 

andamento.  

 

No exemplo, a aluna havia 

concluído o ensino médio, 

mas, se você possui um nível 

de instrução diferente, basta 

selecionar o seu 

correspondente.  

 

Na formação em andamento, a 

aluna é uma ingressante no 

curso de arqueologia da 

Ufopa. Basta identificar o seu 

curso na lista disponível, 

selecionar e seguir com o 

cadastro. 
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Após preenchimento dos 
campos solicitados, clique em 
“próxima”. 



Não é obrigatório o 

preenchimento, durante o 

cadastro preliminar, da sua 

atuação profissional.  

 

Posteriormente, essas 

informações poderão ser 

adicionadas quando o acesso 

total ao currículo lattes for 

liberado pelo CNPq. 
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Após selecionar a opção 
desejada, clique em “próxima”. 

Caso você queira  cadastrar 
uma ocupação,  ao selecionar o 
campo “sim” a plataforma irá 
solicitar o nome do órgão que 
você trabalha, tipo de vínculo e 
o cargo que possui. No entanto, 
se não estiver em um trabalho 
formal, mantenha a opção 
“não” selecionada e siga 
adiante. 



Nesta etapa, você deve 

selecionar a área de atuação 

do seu curso acadêmico e 

informar, também, o seu nível 

em habilidades linguísticas. 

 

Os níveis de fluência no idioma 

são caracterizados conforme 

a: 

 

Compreensão 

Leitura 

Fala 

Escrita. 

 

Selecione o idioma e informe 

se possui um nível excelente, 

bom ou pouco entre as 

categorias citadas acima. 
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Clique na lupa para 
selecionar a sua área de 
atuação. 

Após clicar na lupa, 
uma aba será aberta 
para selecionar sua área 
e subárea. Neste 
exemplo, uma aluna de 
arqueologia efetuava o 
cadastro, desta maneira, 
percorreu este caminho: 
 
Ciências humanas > 
arqueologia. 

Escolha 3 idiomas para 
informar o nível de 
fluência em cada um deles. 



QUASE LÁ! 

 

Agora que você já preencheu 

todas as etapas do cadastro 

preliminar, nesta aba, 

certifique-se de que todas as 

informações estão corretas e 

envie ao CNPQ para avaliação. 
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Confira se as informações 
estão corretas e envie ao 
CNPQ. 

Selecione a caixa 
concordando com os 
termos e políticas da 
plataforma lattes. 



Após enviar ao CNPQ, você 

receberá, em até 72h, um 

e-mail de confirmação da 

plataforma para que possa 

preencher todos os dados 

relativos à academia: 

estágios, produção 

científica, atuação 

profissional, produção 

técnica, participação em 

eventos, cursos, 

extensões, etc. O currículo 

deve ser sempre atualizado 

com essas informações. 
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Após receber a 
confirmação por e-mail, 
acesse o endereço 
eletrônico 
(lattes.cnpq.br) e clique 
em “atualizar currículo” 
para inserir suas 
informações acadêmicas. 
 
Caso precise de ajuda, 
agende conosco um 
horário para orientação ou 
fique atento em nosso site 
às oficinas oferecidas pelo 
SIBI. 
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Em caso de dúvidas, entre em contato 
através dos nossos canais de 

atendimento! 

(93) 99184-3387 

bib.central@ufopa.edu.br 

(93) 2101-3645 


