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ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO PREENCHIMENTO DO CURRÍCULO LATTES

Os programas de pós-graduação são avaliados quadrienalmente. No entanto, a
coordenação precisa atualizar os dados de todos os orientadores e estudantes anualmente.
Neste sentido, solicito que você atualize o seu lattes o mais breve possível. Tendo em vista que
os dados somente serão processados corretamente se estiverem com todos os campos
preenchidos, segue abaixo um manual de preenchimento.

As recomendações estão divididas por tópico do Menu da Plataforma Lattes (como na imagem
que segue).

Dados gerais:
- Prêmio e títulos: É um aspecto muito importante e que geralmente não preenchemos. Por
exemplo, recebeu uma premiação título de pôster em um evento? Preencha. Ficou campeão ou
vice em um evento artístico e esportivo? Preencha. Recebeu uma condecoração? Preencha.
Participou (ou seu aluno) de um concurso de contos e ganhou? Preencha.
- Outras informações relevantes: Insira todos os fomentos que você recebeu. Este campo
depois será utilizado pela coordenação como um importante indicador de captação de recursos.
Por exemplo, em 2017 você recebeu 11 mil reais para tradução de artigos ou taxa de
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tramitação? Some e descreva! Você foi contemplado em um edital da Capes ou CNPq?
Descreva e inclua os valores bem como o número do processo.

Formação:
- Além das titulações, incluir em formação complementar os cursos de atualização realizados
(preencher todos os campos ao fazer um cadastro de uma nova atividade). Fez um curso de
línguas? Preencha. Fez um curso online? Preencha! Fez um curso pré-congresso? Preencha.

Atuação:
- Atuação profissional: Com certeza você preencheu o seu local de trabalho, certo? Mas só isto
não basta! Preencha em todas as atividades deste cargo! Foi coordenador? Preencha! Participou
de comissões? Preencha? Participou de Conselhos ou Comitês? Preencha! Inclua também todas
as disciplinas ministradas nos cursos médio, graduação e pós-graduação. Confira o exemplo da
imagem abaixo.

- Linhas de pesquisa: Inclua as linhas de pesquisa que você está vinculado no PPG.
- Membro de corpo editorial: É editor de uma revista ou caderno? É um aspecto que pontua
muito. Cadastre!
- Membro de comitê de assessoramento: Se sim, preencha!

INSTITUTO FEDERAL GOIANO
CAMPUS CERES
Caixa Postal 51
76.300-000 – Ceres – Goiás
55 62 3307-7100 – matias.noll@ifgoiano.edu.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

- Revisor de periódico: Se sim, preencha!!! Sugiro colocar só o ano de início, pois você pode a
qualquer momento ser convidado novamente a realizar um parecer para esta revista.
- Revisor de Agência de fomento: Se sim, preencha!!!
- Atuação profissional: Muito importante este preenchimento! Além das suas áreas de atuação
(Ex: Botânica e Engenharia naval), inclua as áreas de atuação relacionadas ao PPG que você
está vinculado (Ex: Ensino, Ensino Profissionalizante, Educação, etc...)

Projetos:
- Projeto de pesquisa:

Obrigatoriamente, insira o seu projeto de pesquisa e/ou de seu

orientando!
Os projetos de pesquisa dos professores são os projetos em que os docentes estão envolvidos,
inclusive os de bolsa IC, tanto como coordenadores ou participantes. Os docentes devem estar
vinculados a um projeto de pesquisa que tenha relação com o curso e com a linha de pesquisa.
Esta relação do projeto com a linha de pesquisa deve estar apresentada claramente no resumo
do projeto/descrição do projeto. Se houver fomento da instituição ou de órgão de fomento
(inclusive bolsa), informar obrigatoriamente os valores.
- Projeto de extensão: Os projetos de extensão são muito relevantes, pois demonstram o quanto
o orientador/orientando está articulado com a comunidade, ou seja, é um importante marcador
de inserção social.
- Outros tipos de projetos: Insira os projetos de ensino, os projetos artísticos, culturais,
esportivos, etc...

Produções:
- Produção bibliográfica: Preencha tudo detalhadamente!!! Imagine todo um esforço para
realizar a pesquisa e publicar o artigo e o mesmo não ser pontuado por um simples erro de
preenchimento? Não podemos (orientando, orientador e PPG) correr este risco!
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Por exemplo, aos inserir um artigo, preferencialmente insira-os via DOI, ou, caso não seja
possível, insira manualmente TODOS os dados, como volume, número, página inicial e final.
Não tem o número de página no artigo? Insira 1 como primeira e o número da última página
como final. Confira a imagem abaixo!!! Faça o meus para os demais (e não menos importantes)
tipos de produção bibliográfica, tais como: livros e capítulos, textos em jornais, etc...

- Produção técnica: Este tipo de produção realizamos muito no nosso ambiente de trabalho,
mas geralmente tem sido renegada nos nossos preenchimentos. Aposto que você não sabia
que podia incluir os relatórios de pesquisa, certo? Vamos preencher! No mestrado profissional
na a produção técnica tem um peso muito grande! Confira abaixo as opções deste tópico do

INSTITUTO FEDERAL GOIANO
CAMPUS CERES
Caixa Postal 51
76.300-000 – Ceres – Goiás
55 62 3307-7100 – matias.noll@ifgoiano.edu.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

menu!!! Sabia que você pode e deve incluir as suas palestras, participações em mesa redondas,
cursos de curta duração que ministrou?
Além disto, inclua em Trabalhos Técnicos TODOS os pareceres que você realizou, seja para
periódicos, PIBIC/PIVIC, relatório de extensão, congressos, etc...

E nosso tão falado Produto educacional? Onde inserimos? Insira em Desenvolvimento de
material didático ou instrucional. Por favor, preencha todos os campos. O link para acesso é
obrigatório!!!

Eventos:
- Participação e organização de eventos: Nós organizamos muitos eventos e ações. É de suma
importância o correto preenchimento destes campos. Este também é um importante indicador
de inserção social do PPG.
Não deve haver campos em branco nas produções, especialmente periódicos e eventos. Um
exemplo, raramente preenchemos cidade do periódico, às vezes deixamos em branco volume e
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ano, etc... Tudo deve estar preenchido, pois a área pode descartar caso entenda que o
preenchimento está incompleto. Como o volume de dados é enorme, não podemos dar chance
para que isto aconteça.

Orientações:
- Incluir todas as orientações, seja ela de Iniciação Científica, TCC ou de Pós-Graduação.

Bancas:
- Insira tanto as bancas de trabalho de conclusão de curso quando de comissões julgadoras.

Atualizar e, principalmente, adequar visando o correto preenchimento do seu currículo lattes
pode dar muito serviço. COMECE O QUANTO ANTES!

IMPORTANTE: a coordenação do PPG precisará do CPF de todos os co-autores dos trabalhos.
A dica de ouro é sempre tomar nota do CPF de todos os autores já no momento de preparação
dos trabalhos.

Material elaborado por:
Dr Matias Noll - Prof do PPG ProfEPT - Instituto Federal Goiano
Drª Léia Adriana da Silva Santiago - Coordenadora do PPG ProfEPT - Instituto Federal Goiano

Goiânia, 12 de março de 2018.
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