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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CURRÍCULO LATTES: A IMPORTÂNCIA DE SUA ESTRUTURAÇÃO AO LONGO 

DO CURSO UNIVERSITÁRIO 

 

Jéssica Mainardes (mainardes.je@gmail.com)1 

Felício de Freitas Netto (feliciofnetto@gmail.com)2 

Fabiana Postiglione Mansani (fpmansani@gmail.com)3 

 

Resumo: O Currículo Lattes é considerado o padrão nacional de registro da vida pregressa e atual dos estudantes 

e pesquisadores, sendo adotado por universidades no país e também por instituições de fomento como CAPES e 

CNPq. É através desse documento que haverá exposição das informações sobre a trajetória da formação 

acadêmica do indivíduo, sendo necessária, assim, sua constante atualização.  Diante da dificuldade de encontrar 

informações e instruções referentes ao correto preenchimento de tal currículo, a Liga Acadêmica de Terapêutica 

Médica Aplicada (LATEM) da Universidade Estadual de Ponta Grossa viu a necessidade de realização de uma 

Conferência via remota para elucidações sobre essas informações, voltada ao público de universitários com 

interesse na pós-graduação. O objetivo do projeto era trazer informações sobre a plataforma, como preenchê-la e 

como estruturá-la, já que se trata de um documento importante para o futuro profissional desses estudantes. Foi 

realizada Conferência online, havendo grande participação do público ouvinte, o qual teve suas dúvidas sanadas 

referente ao assunto. Foi perceptível o desconhecimento que havia em relação a esse documento, mas, 

evidentemente, o projeto conseguiu trazer informações à comunidade e auxiliar o público-alvo na atualização de 

seus respectivos currículos. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM). 

PÚBLICO-ALVO  

Universitários com interesse em pós-graduação. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Realizado por via remota. 

JUSTIFICATIVA 

O Currículo Lattes é uma ferramenta de grande importância no mundo acadêmico, 

sendo um padrão nacional do registro da vida pregressa e atual dos estudantes e 

pesquisadores, adotado por várias instituições de fomento e universidades no país. Instituições 

de fomento como CAPES, CNPq e até mesmo o MEC utilizam desse documento para fazer a 

avaliação anual de todos os cursos e instituições no Brasil.  

Através dele é possível expor a trajetória profissional do indivíduo, seus objetivos 

de pesquisa, áreas de interesse e interesses futuros em projetos, além de servir como método 

para relatos de experiências e permitir o contato com outros profissionais. Além disso, quando 

se fala em universitários que objetivam uma pós-graduação, o Currículo Lattes é de extrema 

importância, uma vez que contém uma riqueza de informações e de relativa abrangência, 

sendo esse um documento que será analisado em processos seletivos, como por exemplo, nas 

áreas de pesquisa e docência. Ademais, também é o documento utilizado na análise de mérito 

e competência para financiamentos nas áreas de ciência e tecnologia.  

O Currículo Lattes é obrigatório a todos os professores e pesquisadores, devendo 

sempre estar atualizado. Entretanto, fazê-lo e mantê-lo atualizado não é tarefa simples, e 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

também não se encontra facilmente informações e instruções que auxiliem nesse processo. 

Muitas vezes, os acadêmicos acabam por  orna he-lo de maneira errônea, além de muitas 

vezes esses indivíduos não saberem como estruturar bem seus currículos, de forma a  orna-lo 

atrativo às instituições de fomento e/ou universidades. 

Diante de tais dificuldades e visando amenizar esse problema no meio acadêmico, a 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM) da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, exercendo sua atividade extensionista, desenvolveu essa Conferência, através 

de via remota, para instruir e auxiliar universitários no que se refere à atualização de dados de 

suas trajetórias acadêmicas. 

OBJETIVOS 

Os objetivos desse projeto envolvem, basicamente, instruir universitários que 

tenham interesse em pós-graduação quanto à atualização do Currículo Lattes. A Conferência 

também objetiva a discussão sobre o preenchimento de tal currículo, além de trazer 

elucidações sobre a melhor forma da estruturação do Currículo Lattes. 

METODOLOGIA 

A atividade “Atualização do Currículo Lattes: Como Fazer?” ocorreu no dia 15 de 

junho de 2020, na forma de Conferência, por via remota, através da plataforma Google Meet, 

tendo como conferencista Felício de Freitas Netto, Acadêmico do Curso de Medicina da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

RESULTADOS 

É evidente que a ação trouxe bons resultados a todos os envolvidos. A necessidade 

de ter um Currículo Lattes enquanto acadêmicos, pesquisadores e professores de forma 

obrigatória é uma realidade inconteste. Entretanto, quase não há informações concretas e 

instruções de preenchimento e de atualização do documento, deixando esses indivíduos 

desorientados quanto a algo tão importante na vida profissional futura. 

Nesse sentido, a Conferência em questão tornou possível instruir de forma correta 

os universitários quanto ao preenchimento de dados da plataforma e suas constantes 
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atualizações. Bem como foi possível sanar dúvidas quanto a melhor forma de estruturação do 

Currículo Lattes, tornando-o um documento agradável e atrativo, do ponto de vista 

profissional. Isso foi perceptível através de grande participação do público ouvinte, na 

elaboração de perguntas e comentários ao final da Conferência, assim como através de relatos 

desse público, que conseguiram estruturar melhor seus respectivos currículos.  

FOTOS 

Figura 1 – Folder de convite 

 

Legenda: Folder utilizado para divulgação e convite aos universitários para a Conferência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A transmissão de informações referentes à importância, ao preenchimento e à 

atualização do Currículo Lattes permitiu aprendizado do público-alvo, assim como objetivava 

esse projeto. Percebeu-se que havia muito desconhecimento em relação ao assunto, mas muito 

do que se tinha de dúvida ou dificuldade, a Conferência conseguiu auxiliar. A equipe que 

realizou o trabalho recebeu perguntas mesmo após o encerramento do evento, notando-se 

assim, grande quantidade de pessoas que buscaram fazer ou atualizar seus currículos de forma 

correta e bem estruturada, visando um futuro promissor nas áreas de pesquisa e pós-

graduação. Obteve-se como resultado final um evento com aprendizado e discussão, além de 

respostas à comunidade. 
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