
Nova Versão da Consulta ao 
Currículo Lattes

Plataforma Lattes



Principais 
alterações

- Novo layout, completamente aderente ao modelo de 
acessibilidade do Governo Eletrônico (eMAG)

- Visualização e busca a currículos de forma mais rápida e 
intuitiva

- Detalhamento rápido do currículo, logo na primeira tela 
de busca

- Recuperação de currículos por assunto ou instituição 
como termo de busca



Principais alterações

- Novo motor e estrutura de indexação, possibilitando a 
clusterização de índices

- Integração com o ORCID

- Consulta interna a informações sensíveis, como: CPF, 
Sexo, Cor ou Raça, Nome da mãe e pai, Endereço 
Residencial e outras, com acesso controlado por usuário e 
senha

- Registro de log de acesso (data de acesso, CPF e IP da 
máquina) às informações sensíveis



Acesso pela Intranet



Tela Principal de Busca na 
Internet

Visualização da tela, para usuários que NÃO possuem 
acessos aos dados pessoais. Não será possível buscar 
pela opção CPF.



Tela Principal da Busca

Caso tenha permissão, o usuário deverá logar-se para 
visualizar o currículo com as informações pessoais.



Tela Principal da Busca

Deverá se informado o CPF e SENHA para o login. Poderá
ser utilizada a senha do Currículo Lattes ou dos sistemas 
internos do CNPq.



Tela Principal da Busca

Visualização da tela, para usuários que possuem acessos 
aos dados pessoais. Também é disponibilizado a pesquisa  
pela opção do CPF.



Tela Principal da Busca

Ao digitar um 
termo de 
busca 
(Nome, 
Assunto ou 
Instituição), o 
sistema  já
apresenta 
uma lista com 
os possíveis 
currículos



Tela Principal da Busca

Caso nenhum  
currículo da lista 
atenda ao critério 
desejado, é
possível realizar 
uma busca mais 
ampla sobre a 
base a partir dos 
termos informados



Tela Principal da 
Busca

Ao digitar um 
termo de 
busca 
(Nome, 
Assunto ou 
Instituição), o 
sistema  já
apresenta 
uma lista com 
os possíveis 
currículos



Tela Principal da Busca

É possível 
detalhar o 
currículo 
clicando 
diretamente 
sobre o nome 
autor na lista 
apresentada



Tela c/ detalhamento do CV

Os dados 
pessoais não são 
exibidos caso o 
usuário não 
esteja logado e 
não possua 
acesso a 
visualizá-los

Acesso a base do ORCID, já
integrada à nova busca.



Tela c/ detalhamento do CV
Ao clicar no 
link, o sistema 
abre a página 
do autor na 
base do 
ORCID.



Tela c/ detalhamento do CV

Os dados 
pessoais são 
exibidos 
somente 
para os 
usuários 
internos com 
permissão 
de acesso



Tela c/ 
detalhamento do 

CV
Formação 
Acadêmica

Atuação 
Profissional



Tela c/ 
detalhamento do 

CV

Produções 
Bibliográficas

Projetos



Tela c/ 
detalhamento do 

CVProduções 
Técnicas

Inovações



Tela c/ 
detalhamento do 

CVParticipação 
em Eventos

Orientações



Tela c/ 
detalhamento do 

CV

O menu  
“Outros”
permite a 
exibição de 
detalhes sobre 
as informações 
apresentadas 
na exibição 
default

Participação 
em bancas



Filtros da Nova Busca Textual



Filtro por Bolsista de 
Produtividade



Filtro por Outros Tipos de 
Bolsa do CNPq



Filtro por Formação 
Acadêmica ou Titulação



Filtro por Áreas de Atuação



Filtro pela Instituição de 
Atuação



Filtro por Idiomas



Acesso externo


