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RESUMO 

 

Este trabalho será realizado na FAG – Centro Universitário, a fim de prover conhecimentos 

acerca da constituição do Currículo Lattes, modelo padrão utilizado pela Plataforma Lattes. 

Esta representa a experiência do CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico para a integração da base de dados que vem crescendo consideravelmente no 

registro da vida acadêmica de estudantes e pesquisadores em todo o país. Para tanto, propõe-

se a seguinte problemática: o desconhecimento sobre a forma de inserção do Currículo Lattes 

na Plataforma durante o percurso acadêmico. Deste modo, o objetivo visa reconhecer a 

importância do recurso tecnológico da Plataforma Lattes para promover o contato direto e 

operacionalizar o cadastro do Currículo. A metodologia se dará em forma de oficina no 

laboratório de informática para instrumentalizar a exibição de aspectos que caracterizam 

informações no site do CNPQ, um diferencial a quem pretende ingressar no mercado de 

trabalho ou seguir carreira acadêmica. Na modalidade documentos serão necessários 

comprovantes de cursos e aperfeiçoamentos para o lançamento e cadastramento do currículo. 

Ademais envolverá alguns dados de  perfil do estudante, os quais serão preenchidos como: 

formação acadêmica; idiomas; instituições nas quais já tenha estudado; atuação profissional; 

áreas de produção científica, dentre outros aspectos. É indispensável o conhecimento e acesso 

a essa ferramenta, o qual pode ser realizado por qualquer pessoa, mesmo que não 

possua login, haja vista que para estabelecer familiaridade com as informações que lá se 

encontram presentes, a busca pode se dar de duas formas: por nome ou por assunto. Além do 

cadastro, a Plataforma permite atualizar o currículo a qualquer tempo. A amostra de público 

alvo são estudantes da graduação que almejam disseminar suas experiências acadêmicas e de 

pesquisa. Como resultados espera-se que os futuros profissionais oriundos de cursos do 

Ensino Superior possam compor seus currículos e atualizá-los ao longo da vida profissional. 

Infere-se que a Plataforma Lattes possibilitou a disseminação de currículos pelo seu 

cadastramento e de informações sobre pesquisas. Isto possibilitou o seu reconhecimento como 

ferramenta de confiabilidade e abrangência além de concebê-la como elemento indispensável 

à inserção científica e ao incentivo de financiamentos e favorecimento de indicadores no 

contexto da ciência e tecnologia do país. 
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