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LATTES ORCID Google 
Scholar Atividades



USAR (forma correta)
● Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro
   ou
● Pontifical Catholic 

University of Rio de Janeiro
   ou
● PUC-Rio
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Como citar PUC-Rio

EVITAR (forma incorreta)
● Pontifícia Universidade Católica do RJ;
● Pontifícia Universidade Católica- RJ;
● Pontifícia Univ. Católica do Rio de 

Janeiro;
● Pontifical University of Rio de Janeiro;
● Catholic University of Rio de Janeiro;
● PUC-RJ;
● PUC/RJ;
● PUC/Rio.



● Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq 

● Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES)

● Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ)

Como citar CNPq, CAPES, FAPERJ
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● National Council for Scientific 
and Technological Development 
– CNPq

● Coordination for the 
Improvement of Higher 
Education Personnel (CAPES)

● Foundation for Research 
Support of the State of Rio de 
Janeiro (FAPERJ)



Preenchimento 
Lattes
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“Em agosto de 1999, o CNPq lançou e 
padronizou o Currículo Lattes como sendo 
o formulário de currículo a ser utilizados no 
âmbito do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e CNPq. Desde então, o 
Currículo Lattes vem aumentando sua 
abrangência, sendo utilizado pelas 
principais universidades, institutos, centros 
de pesquisa e fundações de amparo à 
pesquisa dos estados como instrumento 
para a avaliação de pesquisadores, 
professores e alunos.”



● PUC-Rio

● CAPES/MEC

● CNPq/MCTI

Avaliação
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● Ensino

● Gestão

● Pesquisa

● Produção 

● Anual

● Trienal

● Quadrienal

● Documento área - CAPES
● Critérios CA - PQ/CNPq 
● Portarias, Estatuto, Documento de 

Credenciamento do Programa de 
Pós-graduação - PUC-Rio

QUEM O QUE CRITÉRIOSPERÍODO

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
http://cnpq.br/criterios-de-julgamento


Lattes x Sucupira
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● Plataforma Sucupira lançada (março 2014)

● Avalição dos programas de pós-graduação

● APCN – Aplicativo para Propostas de Cursos 

Novos

● Qualis Periódicos

● Avaliação Quadrienal

● Dados e Estatísticas

●
●

● Plataforma Lattes - Currículo (agosto 1999)
● Novo currículo Lattes 2.0 (2012)
● Diretório de Grupo de Pesquisa
● Cadastro de instituições
● Avaliação do pesquisador/ docente/ discentes/ 
● Bolsa de produtividade em pesquisa (PQ) e editais 

(Ex.: Edital Universal)



Visão Lattes
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ATUAÇÃO

PRODUÇÃO

CV 
LATTES



Exemplos
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Comitê de assessoramento Relatório técnico ou parecer

Revisor de periódico ou 
Membro de corpo editorial

Parecer de artigo de 
periódico

ATUAÇÃO PRODUÇÃO

Projeto de pesquisa Artigo, capítulo de livro, livro, 
apresentação em evento...



Fluxo preenchimento
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Docente, discente - CNPq / Currículo Lattes 
(fluxo contínuo)

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

dez jan fev mar abr maio

Coordenação Pós-Graduação e 
Secretaria PPG - CAPES/COLETA 
(cronograma COLETA)

definir data importação
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Menu superior currículo Lattes

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Menu lateral  currículo Lattes

● Rede de 
Colaboradores

● Gráficos
● Autores citados no 

currículo
● Identificar co-autor
● Palavras-chaves 

citadas no currículo
● Áreas citadas no 

currículo
● Instituições citados no 

currículo
● Vincular artigo ao 

Periódico
● Importação de 

produção
● Gerar página para 

impressão
● Exportar (Rtf, Txt)
● Importar  (Xml)



Como inserir o ORCID: dados gerais, identificação, bases bibliográficas, ORCID, validar ID
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1

2

3



Como inserir “Linhas de pesquisa”: atuação profissional, PUC-Rio, atividades, pesquisa e des.
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1

2
3

4



Como inserir Áreas de Atuação: Atuação, áreas de atuação, escolher área tabela CNPq
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Bibliográfica

Técnica

Outra produção 
artística/cultural
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Módulo 
Produção



Fontes:  https://goo.gl/9zeH2v , https://goo.gl/sev2HQ e http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal 

Definições CNPq
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é a investigação com início 
e final definidos, 
fundamentada em objetivos 
específicos, visando a 
obtenção de resultados, de 
causa e efeito ou colocação 
de fatos novos em 
evidência. […]

[…] [consiste em] um grupo de 
pesquisadores, estudantes e 
pessoal de apoio técnico que está 
organizado em torno à execução de 
[uma pesquisa vinculada a uma] 
linha de pesquisa segundo uma 
regra hierárquica fundada na 
experiência e na competência 
técnico-científica. Esse conjunto de 
pessoas utiliza, em comum, 
facilidades e instalações físicas. […]   

https://goo.gl/9zeH2v
https://goo.gl/sev2HQ
http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal


Definições CNPq
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destinam-se a prestar assessoria ao 
CNPq na formulação de políticas e na 
avaliação de projetos e programas 
relativos a sua área de competência.

Inserir: atuação, membro de comitê 
de assessoramento,  agência de 
fomento

revisor de projeto de agência de fomento, são 
responsáveis por analisar o mérito científico e 
a viabilidade técnica dos projetos de pesquisa 
e das solicitações de bolsas: […] Os pedidos 
de bolsas e auxílios deverão ser enviados a 
pelo menos dois consultores ad hoc, que 
emitirão parecer circunstanciado sobre o 
mérito acadêmico e técnico da demanda”.

Inserir: produção técnica, trabalho técnico 
ou assessoria/consultoria

é um grupo consultivo fechado e 
permanente, que integra notáveis 
de uma revista científica e que 
tem como funções: definir a linha 
editorial da publicação, verificar o 
cumprimento da linha editorial e 
aconselhar a direção. De acordo 
com o anexo sobre Assessoria 
Científico-tecnológica do Estatuto 
do CNPq.

Inserir: atuação, membro 
de corpo editorial

Ver http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2409490

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2409490


Lembretes
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Digital Object Identifier - é um identificador internacionalmente aceito e, cada vez mais, 
tem se tornado essencial, principalmente para documentos digitais. Muitos periódicos 
brasileiros ainda não adotam o DOI ou apresentam grandes dificuldades na sua gestão. 

Ver: https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf

International Standard Serial Number - código identificador numérico, vinculado pelo 
Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, IBICT-MCTI, a cada título de publicação 
seriada, como p.ex., uma revista científica.

DOI

ISSN 

ISBN International Standard Book Number - código identificador vinculado a livros. No Brasil é 
concedido pela Fundação Biblioteca Nacional, BN-MEC.

https://www.doi.org/
https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn
http://www.isbn.bn.br/


Área para cadastro de trabalhos de editoração realizados. Incluir 
informações sobre trabalhos como Editor-chefe ou Editor de seção de 
periódicos, Editor de livro...

Lembretes: produção técnica
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Editoração

Entrevistas, 
programas e 
comentários 

mídia 

Informações sobre participação em entrevistas, mesas redondas etc. 
veiculadas em programas de rádio e TV. Esse módulo permite a inclusão do 
link da home page (URL) para disponibilização de vídeo na Internet e esse 
vídeo poderá ser visualizado na busca textual, após a publicação do 
currículo.

Redes sociais, 
websites e blogs

 

Incluir produções em Redes Sociais, Fóruns, Blogs e Sites ligados aos 
projetos de pesquisa. Divulgação científica de projetos de pesquisa.



Educação e popularização de C&T
Essa aba duplica informações de outras abas se o usuário marcar a opção “sim” como resposta à 
questão “É uma produção para educação e popularização de CeT?” no interior das fichas.

Segundo o IBICT, este destaque tem como objetivo “[…] promover a melhoria da educação científica, a 
popularização da C&T e a apropriação social do conhecimento. [...] Contempla os seguintes temas e 
assuntos: 1) Apropriação social do conhecimento; 2) Ensino de  ciências; 3)Educação científica. A ele 
ainda, estão afetos os seguintes programas: 1) Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas 
Públicas - OBMEP; 2) Eventos de popularização de Ct&I; 3) Feiras e olimpíadas de ciências; 4) Museus 
científicos interativos; 5) Semana nacional de C&T.” 

Ver http://livroaberto.ibict.br/handle/1/489  e http://www.sr2.uerj.br/depesq/lattes/Novo%20Curriculo%20Lattes.pdf 
Ver https://www.anppom.com.br/cadastros/pesquisadores/lattes-tutorial?download=1847:lattes-tutorial-usp 

Lembrete: produção técnica
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http://livroaberto.ibict.br/handle/1/489
http://www.sr2.uerj.br/depesq/lattes/Novo%20Curriculo%20Lattes.pdf
https://www.anppom.com.br/cadastros/pesquisadores/lattes-tutorial?download=1847:lattes-tutorial-usp


Citações
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● ISI - RESEARCHER ID – 
THOMSON REUTERS 
(CLARIVATE ANALYTICS)

● SCIELO
● SCOPUS
● OUTRAS BASES: Google 

Acadêmico   



● Atualizar a lista dos 5 trabalhos mais importantes
● Títulos das produções - atenção especial no preenchimento (pareceres, 

artigos - DOI, etc)
● Projetos, especialmente os de produtividade no Lattes (CNE, JCNE, PQ)
● Orientações em andamento (IC, Mestrado, Doutorado, supervisão pós-doc)
● Orientações concluídas (data de defesa e membros banca)
● Relatórios finais de projetos de pesquisa
● Editoração (organização de número de periódico)
● Atividades em escolas públicas (CNE, JCNE)
● Evento, site, blog, etc (organização)
● Produção vinculada aos projetos 

Checklist
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LATTES
atualização 
online

busca 
online



ORCID
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https://orcid.org/


ORCID
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https://orcid.org/
https://www.contentmind.com.br/orcid/
https://www.contentmind.com.br/orcid/


Etapa 1

27

●
●
●
●
●
●
●

○
○
○

●
●
●
●
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ORCID: controle de visibilidade



ORCID: confirmação e-mail
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Confirmar e-mail 
para validar 
código.

Adicionar  
informações 
pessoais 
indicando 
variantes do nome 
antes de 
adicionar os seus 
trabalhos



Exemplo: nome

30



Etapa 2: inserir trabalhos 
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Ver bases 
integradas, como 
Google Scholar 
(importar produção 
BibTex).



Registre o 
código no CV 
Lattes.

Etapa 3: utilize o código ORCID
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Google Scholar
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https://scholar.google.com.br/


Google Scholar
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“Sobre os ombros de gigantes” / 
“Stand on the shoulders of giants”

“é uma ferramenta de busca que 
possibilita a pesquisa em artigos 
revisados por especialistas 
(peer-reviewed), teses, livros, resumos e 
artigos de editoras, organizações 
profissionais, universidades e outras 
entidades acadêmicas.”

https://scholar.google.com.br/

https://scholar.google.com.br/


Google Scholar
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Funções do Google Scholar 
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Minhas citações
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Login
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1. Fazer login ou 
criar conta 
Google

2. Para criar conta 
Google, 
preencher 
formulário



● Conferir dados, nome PUC-Rio
● Usuário recém cadastrado recebe uma mensagem 

solicitando confirmação do e-mail institucional 
cadastrado no Google Scholar.

● É necessário abrir a mensagem e clicar em 
“Confirmar endereço de e-mail”.

● Ler termo e política de privacidade

Importante
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Menu superior
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Inserir dados perfil
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Opções de atualização
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Recomendação do 
Google acadêmico: 
atualizar 
automaticamente a 
lista de artigos do 
meu perfil 



Citações
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Adicionar trabalhos
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Editando resultados 
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● Merge
● Delete
● Export:

○ BibText
○ EndNote
○ RefMan
○ CSV



Sugestão 
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1. Lattes, buscar CV - botão Maxwell, 

ORCID etc.

2. Lattes, editar CV - atuação profissional, 

linhas de pesquisa, projeto

3. Lattes, vincular projeto c/ produção

4. Lattes, tela ajuda do CNPq (atuação 

profissional, p.exemplo)

5. Lattes,  tela educação e popularização...

6. Mostrar diferença CV online x exportado

7. Entrar ORCID

8. Entrar Google Acadêmico
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ATIVIDADES

LATTES
ORCID
Google Acadêmico



Links
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● CNPq – Ajuda CV Lattes - http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal   
● MyCitations / Meu perfil (Google Scholar): http://scholar.google.com
● Instruções para a criação de perfil Google Scholar: http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/citations.html
● Tutorial Google Acadêmico apresentado pela Biblioteca FEAUSP: 

https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2013/03/minhas-citacoes1.pdf
● ORCID: https://orcid.org/
● Instruções para criação de perfil ORCID: https://orcid.org/
● Tutorial ORCID apresentado pelo site da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC): 

http://www.abecbrasil.org.br/index.asp?include=noticias_newsletter&id=8&Parte=3
● Researcher ID: https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
● Instruções para criação de perfil Research ID: 

http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/rid_qec_jul09_web.pdf
● Tutorial Researcher ID apresentado pela Biblioteca FEAUSP: 

https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2013/03/researcherid1.pdf
 

http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/citations.html
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2013/03/minhas-citacoes1.pdf
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2013/03/minhas-citacoes1.pdf
https://orcid.org/
https://orcid.org/
http://www.abecbrasil.org.br/index.asp?include=noticias_newsletter&id=8&Parte=3
http://www.abecbrasil.org.br/index.asp?include=noticias_newsletter&id=8&Parte=3
https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/rid_qec_jul09_web.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/rid_qec_jul09_web.pdf
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2013/03/researcherid1.pdf
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2013/03/researcherid1.pdf


Fontes
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● MARQUES, Fabrício. Os limites do índice-h. BTP, Campinas, SP, v. 2, n. 1, p. p.35-39, mar. 2017. ISSN 
2526-6306. Disponível em: http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/ppec/article/view/9048/4499. 
Acesso em: 31 ago. 2017.

● Como Criar perfil no "My Citations" do Google Scholar – Tutorial. Disponível em: 
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-my-citations-google-scholar-abril-2015   

● Silvia Celeste Sálvio, Biblioteca IFGW/UNICAMP. Como consultar índice h – my citations – google scholar. 
Publicada em 23 de abr de 2015. Disponível em: 
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-indice-h-my-citations?next_slideshow=1

● FEAUSP. “Como melhorar a visibilidade da produção acadêmica: tutorial Researcher ID e Minhas Citações 
do Google Acadêmico”. 15/03/2013. Disponível em: https://bibliotecafea.com/tag/my-citations-google-scholar/.

● MOREIRA, Adriana Lopes, Escola de Comunicações e Artes (ECA)/USP, 2016. Disponível em:  
https://www.anppom.com.br/cadastros/pesquisadores/lattes-tutorial?download=1847:lattes-tutorial-usp

http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/ppec/article/view/9048/4499
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-my-citations-google-scholar-abril-2015
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-my-citations-google-scholar-abril-2015
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-indice-h-my-citations?next_slideshow=1
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-indice-h-my-citations?next_slideshow=1
https://bibliotecafea.com/tag/my-citations-google-scholar/
https://www.anppom.com.br/cadastros/pesquisadores/lattes-tutorial?download=1847:lattes-tutorial-usp
https://www.anppom.com.br/cadastros/pesquisadores/lattes-tutorial?download=1847:lattes-tutorial-usp


Outros links
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● Vídeo “What is ORCID? @ORCID_Org” 
○ https://youtu.be/a1Rijk_TMHA ou
○ https://www.youtube.com/watch?v=a1Rijk_TMHA&feature=youtu.

be 

https://youtu.be/a1Rijk_TMHA
https://www.youtube.com/watch?v=a1Rijk_TMHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a1Rijk_TMHA&feature=youtu.be

