
Onde colocar no currículo Lattes?  

Atividade Inserção no Lattes 

Administração Acadêmica  
Lattes: Dados Gerais – Atuação Profissional – Víncu lo – 

Atividades. 

Comissão de Avaliação de 

Agências  

Lattes: Produção Técnica – Trabalhos Técnicos – 

Consultoria – Outras informações. 

Coordenação de GT em eventos 

promovidos por associações 

nacionais de pós-graduação  

Lattes: Dados Gerais – Atuação Profissional – Víncu lo – 

Atividades. 

Coordenação de Convênios de 

Pesquisa Internacional e Nacional 

Lattes: Dados Gerais – Atuação Profissional – Víncu lo – 

Atividades. 

Diretoria de Sociedade Científica 

Internacional, Nacional, Local 
Lattes: Dados Gerais – Outras Informações Relevante s. 

Editoria de Periódico Científico 

Internacional, Nacional, Local 
Lattes: Produção Técnica – Editoração. 

Membro de Conselho Editorial 

Internacional, Nacional, Local 
Lattes: Dados Gerais – Membro de Corpo Editorial. 

Coordenação de Eventos 

Científicos Internacional, Nacional, 

Local 

Lattes: Evento – Organização de Evento. 

Participação em Comissão 

Científica de Evento Internacional e 

Nacional 

Lattes: Produção Técnica – Trabalhos técnicos – 

Assessoria. 

Pareceres ´ad hoc´ emitidos para 

periódicos  
Lattes: Dados Gerais – Revisão de Periódicos. 

Participação em bancas 

examinadoras 

Lattes: Bancas- Trabalhos de Conclusão ou Comissões  

Julgadoras. 

Participação em Eventos 

Internacional e Nacional 
Lattes: Eventos – Participação. 

Premiações Científicas 

Internacionais, Nacionais, Locais 
Lattes: Dados Gerais –Prêmios e Títulos. 

 

Observações importantes: 

 

- O exame de qualificação do Mestrado não é comum em todos os Programas, e geralmente no 

espaço de uns poucos meses o mestrando já defende a sua dissertação.  Por isso não consta 

nas alternativas de bancas de trabalhos chamados de conclusão. Se achar conveniente 

considerar, pode-se colocar esses dados em Bancas de Comissões Julgadoras , escolhendo a 

alternativa “Outra”, onde poderá fornecer essas informações. 



 

- As apresentações de trabalho em eventos (sejam comunicações orais, posters ou mesas-

redondas) devem ser colocadas em Participação em Eventos .  

 

- Pareceres “ad-hoc” sobre livros, solicitados por editoras científicas, não devem ser colocados 

como Trabalhos Técnicos, e sim, em Produção Técnica - ´Outra Produção Técnica´ , onde se 

tem a possibilidade de explicar a finalidade do trabalho e ao mesmo tempo poder fazer 

comentários, que julgar oportuno, no final. 

 

- Devido a não existência de um item específico para “Capítulos aceitos (no prelo) ”, o melhor 

lugar para se colocar quando ainda está no prelo é em ´Outra Produção Bibliográfica ´, onde 

se pode especificar a natureza e colocar os dados que já se possui sobre o capítulo. 

 

- Quanto aos Artigos/Capítulos submetidos , não têm ainda um lugar específico para serem 

relacionados no currículo Lattes. Como esses ainda não foram aceitos para publicação, ou seja, 

não se sabe de seu mérito, o Comitê de Assessoramento não pode contabilizá-los como 

produção científica uma vez que não passaram pela avaliação dos pares. Alguns pesquisadores 

têm usado um ´artifício´ para os submetidos, colocando-os no lugar dos artigos publicados e no 

final do título do artigo, entre parênteses, identificam o mesmo como ´submetido´, o que não é 

apropriado nem ético, levando ao engano ao avaliador que acredita encontrar aí somente artigos 

publicados. Recomenda-se a inclusão dessa produção no item “Outra Publicação 

Bibliográfica” , onde na primeira janela ´natureza´ pode esclarecer que se trata de 

´Artigo/Capítulo Submetido´ e ao invés de `Editora´  poderá escrever o Título do Periódico (será 

sugerido ao pessoal de Informática do CNPq que ao invés de Editora coloque ´Fonte da 

publicação´, deixando mais flexível no caso da publicação ser de tipo diverso).  


