Programa de
Pós-Graduação em
Ciências Sociais - PPGCS

Currículo Lattes
Principais aspectos de preenchimento
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Parte I - Cadastro de Produções
Tipo
Produção Bibliográfica
Artigos publicados e no prelo
Doi

Parte II - Demais campos do Lattes
Tipo
Slide
5e6
7

Demais campos do Lattes
Texto Inicial
Projetos

Slide
16
17

Livros autorais e organizados/Capítulos de livros

8

Educação e Popularização C&T

18

Texto jornal e Revista/Trabalhos publicados em anais
de eventos

9

Orientações

19

Apresentação de trabalho/Tradução de livro, artigo e
outros materiais/outras produções biblográfica

10

Participação em Bancas de trab. conclusão

20

11

Participação em banca de comisões julgadoras
Identificação

21
22

Orcid

23, 24 e 25

Prêmios e Títulos

26

Formação

27

Atuação [vínculos, funções e cargos]
Atuação [Linhas de Pesquisa]
Citações
Envio do Curriculo Lattes
Sugestões

28 e 29
30
31
32
33

Participação em eventos
Produção Técnica
Organização de evento/Programa de rádio e TV/Curso
de curta duração/Serviços técnicos/Desenv. Aplicativo,
produto, técnica/Cartas, mapas, patentes, maquetes
Produção artística/cultural
Artes C`nicas, música, artes visuais e outras prod.
Artísticas

12 e 13

14

É fundamental
cadastrar
TODAS as
produções
bibliográficas
técnicas e
artísticas!

▪ Artigos completos publicados em periódicos
▪ Pontos de atenção:

- ISSN - muitas revistas tem dois formatos [impresso e online]. Isso pode mudar a classificação da Revista. Quando o artigo é publicado
nos dois formatos, deve ser inserido o que tem a melhor classificação no Qualis.
- Coautores – informar todos e nomes completos
- Informar dados completos da publicação [nome da revista, volume, série, páginas, ano, ISSN, link da publicação]
- Divulgação da Revista/artigo: ao colocar “digital”, inserir o link - sugere-se colocar o link que remete diretamente ao artigo.
- Ortografia da publicação – revisar sempre e cuidar com pontos de interrogação, aspas, acentuação.
▪ Artigos aceitos para publicação [no prelo]
▪ Pontos de atenção:

- Ao receber o aceite da publicação, inserir os dados disponíveis neste item
- Monitorar o aceite/publicação
- Ao ser publicado, transferir imediatamente para o item artigos publicados

Exemplo de cadastro de artigo publicado em periódico

▪ Caso o artigo não tenha DOI,

preencher os campos solicitados.

▪ DOI [ver explicação slide seguinte]

▪ Caso o artigo tenha DOI, ao informar o

ISSN/nome do periódico corretamente o
sistema coletará no Crossref as informações do
periódico, como o Fator de Impacto.

Digital Object Identifier ®

• É um padrão para

identificação de
documentos em redes de
computadores, como a
Internet.
• O sistema oferece

identificação única da
propriedade intelectual
de livros, artigos,
periódicos etc.,
associando a cada objeto
seus dados básicos e sua
origem.
• Exemplo: Doi > [nome do

autor no Lattes]
• Qualificação da produção

▪ Livros autorais e organizados
▪ Pontos de atenção:

- ISBN – informar o número correto, caso contrário não é possível inserir a produção posteriormente no relatório da Capes.
- Coautores – informar todos e nomes completos
- Informar dados completos da publicação [volume, série, páginas, editora, cidade da editora, ano, ISBN, link da publicação em caso de
livro digital]
- Ortografia da publicação – revisar sempre e cuidar com pontos de interrogação, aspas, acentuação.

- Em sendo organizado, informar a organização [Org.]. Neste caso a produção também pode ser inserida em outras produções técnicas
▪ Capítulos de livros
▪ Pontos de atenção:

- Mesmos do item livros autorias e organizados [acima]
- Lançar primeiro o título do capítulo, depois o nome do Livro. Exemplo: SIMON, Maristela. [título do artigo]. In.: [autores + título do

Livro]. 1 ed. [cidade]: [Editora], [ano], v., p. 15 – 45.
▪ Verbetes, Apresentação de livro, Prefácio, Posfácio e Introdução

Demais produções bibliográficas:
▪ Texto em jornal ou revista (magazine): Publicações em veículos jornalísticos ou similares
▪ Pontos de atenção

- Titulo do jornal ou da revista
- Data da publicação, página inicial e final, idioma, divulgação [neste caso de for digital, informar o link]
▪ Trabalhos publicados em anais de eventos: Trabalhos (completos, resumos ou resumos expandidos) publicados em anais.
▪ Pontos de atenção:

- Inserir título completo do trabalho
- Inserir nome completo do evento

- Número da edição do evento, ISBN/ISSN [se houver], página inicial e final, idioma, divulgação [neste caso se for digital,
informar o link que remete ao trabalho/resumo]

▪ Apresentação de trabalho [Comunicação, Conferência, Palestra, Congresso, Seminário, Simpósio, Outra) apresentados em eventos.
▪ Pontos de atenção:
- Nome completo do trabalho apresentado e nome completo do evento
- Instituição que promoveu o evento, idioma no qual foi apresentado o trabalho, local e cidade do evento
- Não confundir este cadastro com o cadastro da participação no evento. Na participação há um check box que pergunta o tipo de

participação: Apresentação de trabalho. Esta informação não substitui o cadastro da apresentação do trabalho no campo da
produção bibliográfica. Ou seja, é necessário fazer o cadastro em apresentação de trabalho. Veja slide seguinte que trata da
participação no evento.
- Exemplo do cadastro em cada um dos itens
- Apresentação de trabalho: [nome do autor]. Ficção científica: imaginação antropocêntrica ou holismo tecnológico?. 2019.

(Apresentação de Trabalho/Comunicação). Local: UFSC; Cidade: Florianópolis, SC; Evento: 19º Congresso da SBS-Sociedade
Brasileira de Sociologia; Inst. promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Sociologia/UFSC.
- Participação em evento: 19º Congresso da SBS-Sociedade Brasileira de Sociologia. Ficção científica: imaginação antropocêntrica

ou holismo tecnológico?. 2019. Tipo de participação: Apresentação Oral.
▪ Tradução de Livro, artigo e outros materiais traduzidos
▪ Outra produção bibliográfica: [cartilhas, apostilas que não tem ISBN, mas foi produzido por alguma editora]

Participação em eventos

▪ Diferenças das formas de

participação:

▪ -Convidado: ministra alguma

oficina, palestra etc., que faz
parte da programação oficial
do evento solicitada pela
organização;

▪ - Participante: Inscrito no

evento junto com algum
trabalho submetido;

▪ - Ouvinte: Inscrito no evento

sem nenhum trabalho
submetido.

▪ Ponto de atenção:
▪ Informar aqui que o tipo de

participação teve
apresentação de trabalho,
NÃO elimina o cadastro da
apresentação no campo
específico de apresentação
de trabalho em eventos.

▪ ORGANIZAÇÃO DE EVENTO [Congresso, Exposição, Concurso, Concerto, Festival, Outro]
▪ PROGRAMA DE RÁDIO E TV [Entrevista, Mesa Redonda, Comentário, Outra]

▪ CURSO DE CURTA DURAÇÃO [Extensão, Especialização, Aperfeiçoamento, Outro]

▪ EDITORIA [Edição, Editoração, Outra]

▪ SERVIÇOS TÉCNICOS [Assessoria, Consultoria, Parecer [ad hoc...], Elaboração Projetos, Relatório Técnico, Serviços a Área de Saúde, Outra]

▪ DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO [Computacional, Multimídia, Outra] e DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL
▪ DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO [Piloto, Projeto, Protótipo, Outro]

▪ DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICA [Analítica, Instrumental, Pedagógica, Processual, Terapêutica, Outra]

Lives
Tipo de produção: Técnica
Subtipo de produção: Mesas Redondas, entrevistas, programas e comentários na mídia

Exemplos :
▪ VERONESE, M. V.; BENTO, J. . CAUSA JUSTA - EPISÓDIO Nº3: Constituição Federal de 1988: teoria, realidade e vida

coletiva. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). Tema: CF de 1988; Duração do evento: 35; Data de
apresentação: 18/06/2020; Emissora: Canal Humanidades Unisinos no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=m-hjph7q2nw&t=231s
▪ OLIVEIRA, L. S. ; ESTIVALET, A. G. . Fica em casa? Web-lives sobre violências e a crise pandêmica do Covid-19.

2020. (Programa de rádio ou TV/Outra). Tema: Violência contra a criança e o adolescente; Duração do evento:
90; Data de apresentação: 22/06/2020; Emissora: Facebook.

▪ CARTAS, MAPAS OU SIMILARES, PATENTE, MAQUETE, OUTRO
▪ RELATÓRIO DE PESQUISA

Pontos de atenção na produção técnica:
- Duração – sempre observar o que é contabilizado como duração em cada item. Exemplo: minutos, horas, dias, meses. No

item normalmente tem um ckeck box com um ponto de interrogação. Neste é possível verificar o que esta sendo
contabilizado como duração no item que esta sendo cadastrado
- Sempre informar o número de páginas [se houver], inicial, final ou total
- Link de divulgação – observar se este de fato remete a publicação ou para as informações da atividade
- Instituição que promoveu a atividade, assim como o local e cidade onde ocorreu

- Instituição financiadora [se houver]
- Emissora no caso de programa de rádio e TV

▪ Concentra toda atividade relacionada a área cultural:
▪ Artes cênicas
▪ Música (arranjo, composição, etc.)
▪ Artes visuais (apresentações em rádio ou TV podem entrar nesse item, se relacionadas à dança, música, teatro, etc. a
produção de programa de rádio ou TV deve ser registrada em “Produção Técnica”.)

▪ Outra produção artística/cultural

▪ Resumir as principais

Graduação em Pedagogia pela Universidade de Taubaté (1983), Mestrado (1991) e Doutorado (1997)

informações contidas no

em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Realizou Estágio de Pós Doutorado em Antropologia na

Lattes. Sugere-se incluir dados

UFRGS (2010) e Estágio de Pesquisador Sênior em Ciências Sociais na Universidade de Cabo Verde

acadêmicos, profissionais e

(2015). Atualmente é Professor Titular do PPG em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos

relacionados com as temáticas

Sinos, RS, Professor do PPG em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins e

de atuação e interesse de

Coordenador do LaPCAB-Laboratório de Políticas Culturais e Ambientais no Brasil. Tem experiência nas

pesquisa.

áreas de Sociologia, com ênfase em Políticas Públicas, e Antropologia, com ênfase em Antropologia

▪ O link de acesso para a

atualização esta logo abaixo da
Foto [editar resumo]
▪ Ponto de atenção:
▪ Cuidado com a redação. Evitar

frases ou citações

Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas culturais, processos de
patrimonialização, colecionismos, religiosidade popular, identidade e ação social.

Atenção:
▪ Alguns discentes cadastram os projetos

de dissertação e de tese. Não é o
recomendado.

▪ Se vc não é o/a coordenador/a do Projeto, este

poderá passar por certificação pelo/a
coordenador/a do Projeto ou pela empresa
parceira.

▪ Exibição da pergunta que irá definir se a

produção é de C&T. (“É uma produção para
educação e popularização de C&T? )

▪ Esta ferramenta foi criada para separar

produções que tem como intuito a
divulgação científica para públicos diversos,
principalmente o não acadêmico.

▪ Cadastro de orientações concluídas ou em andamento de Teses, Dissertações, Monografias de especialização,

TCC, Iniciação Científica, Supervisão de Pós-Doutorado, etc.
Ponto de atenção:
- Transfira os itens da categoria “em andamento” após a conclusão dos mesmos

▪ Registrar participação em

bancas de Doutorado, Mestrado,
Qualificação, Especialização ou
Graduação mesmo que o
estudante avaliado não tenha

sido aprovado.
▪ Incluir o nome do candidato e de

todos os membros da banca.

▪ Registrar participação

em bancas para

Professor Titular,
Concurso público, Livredocência, Avaliação de
curso, Mostras
Estudantis, Prêmios etc.

▪ Identificação: Informações pessoais.

Geralmente não disponibilizadas ao
público [ex.: CPF, e-mail]
▪ Endereço: Endereço pessoal e endereço

profissional. Outras formas de contato,
inclusive mídias sociais se julgar
interessante.
▪ Idiomas: Indicar idiomas dos quais tem

conhecimento. É possível indicar níveis
diferentes de conhecimento para escrita,
leitura, compreensão e fala de um mesmo
idioma.

▪ Na Identificação você poderá inserir o ORCID

(Open Researcher and Contributor ID)
➢Identificador digital gratuito que distingue um

acadêmico/pesquisador de outro. Cria um código
numérico, algo como “0000-0002-0123-208X”.
Dessa forma, facilita o registro de informações e
automatiza a atualização das publicações e

produções.

Prêmios e Títulos
▪ Prêmios e títulos: Recebidos pelo titular do

currículo.
▪ Prêmio: Distinção recebida como
encorajamento por trabalhos ou
méritos
▪ Título: Atribuição dada a alguém em
função de sua qualificação
▪ Outras informações relevantes: Cadastre

nesse local informações relativas a sua
formação e atuação e que não são
contempladas nos outros módulos.

▪ Formação acadêmica/titulação em andamento e concluídas como: Graduação,

Especialização, Mestrado e Doutorado
▪ Pós-doutorado e/ou livre-docência
▪ Formação Complementar [curso, programa de aperfeiçoamento, atividade de
extensão que não seja curso acadêmico formal. Exemplos: Oficinas, Cursos de
idiomas, Treinamentos e etc.]
▪ Ponto de atenção:
▪ Além do título e área, inserir instituição promotora, local e cidade.

Instituições em que atua ou atuou, indicando o(s) vínculo(s), as funções, os cargos e as atividades profissionais
exercidas em cada instituição. Mesmo as atividades que não consistam em vínculo empregatício, ou temporárias.
Exemplos com vínculo empregatício: Servidor público ou Celetista e Exemplos sem vínculo empregatício: Bolsista, Estágio
Obrigatório, Ações de voluntariado , consultorias, etc.
▪ Após cadastrar a atuação profissional,

clicar no item gerado e selecionar
“Atividades”.
▪

Em seguida, selecionar a natureza de
sua atividade (direção, administração,
ensino, entre outros) e cadastrar as
informações solicitadas.

▪ Inserir atuação, em andamento ou concluída, nessas atividades.
▪ Membro de corpo editorial
▪ Membro de comitê de assessoramento
▪ Revisor de periódico
▪ Revisor de agência de fomento
▪ Membro de conselho

▪ Linhas de pesquisa: temas aglutinadores de estudos científicos, de

onde se originam projetos de pesquisa. Por exemplo: Discentes que

participam dos grupos de pesquisa dos/as orientadores/as, podem
cadastrar linhas relacionadas as temáticas de pesquisa desenvolvidas
nos projetos.

▪ Permite o cadastro manual dos índices de citação do proprietário do currículo em três bases padrão (ISI -

Web of Science, Scielo e Scopus), além de permitir o cadastro de uma quarta base de escolha do autor.
▪ A medida das citações em bases

bibliográficas é um instrumento importante
para medição da relevância de um
pesquisador. Nestas bases os artigos dos
pesquisadores são cadastrados, bem como
as citações destes artigos, o que mostra o
quão produtivo é o pesquisador e o quanto
ele é citado por outros. Tal módulo permite
o cadastro dessas informações.

[autor/a]. Colecionismo e ciclos de vida: uma análise sobre percepção, duração e
transitoriedade dos ciclos vitais. HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (UFRGS. IMPRESSO), v.
16, p. 377-404, 2010. Citações: SciElo 3 , Scopus 1

▪ Após incluir as informações no

currículo, clicar em “enviar”
para salvar o cadastro.

▪ Mantenha uma boa organização documental. Os certificados serão

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

uteis no momento do cadastro e em futuras comprovações que se
fizerem necessárias
Insira as produções assim que tiver os dados completos
Participações em eventos – insira os dados logo após o evento
Navegue pelos Lattes de outros pesquisadores para identificar a
natureza de cada item
Use seus trabalhos finais das disciplinas e os trabalhos aprovados e
apresentados em eventos para transformá-los em artigos e enviá-los
as Revistas. O/a Orientador/a ou algum/a dos/as docentes do PPG
podem orientá-los ou até mesmo escrever junto o artigo.
Consulte seu/sua orientador/a em casos de dúvidas específicas
Mantenha o Lattes sempre atualizado
Contate a secretaria do Programa através do telefone 51 3590-8485
ou pelo e-mail ppgcs@unisinos.br
Ou consulte a equipe do Núcleo de Capacitação e Assessoria Virtual
da Biblioteca através do site www.unisinos.br/biblioteca, ou e-mail
bibliobases@unisinos.br ou telefone (51) 3590-8749

