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• A Plataforma Lattes representa
a experiência do CNPq na
integração de bases de dados
em um único Sistema de
Informações que reúne:

Currículos,

Grupos de Pesquisa,

Instituições.



•Homenagem ao físico Césare Mansueto Giulio Lattes,
mais conhecido como César Lattes.

•Um dos maiores cientistas brasileiros, tornou-se um ícone
na produção científica mundial e um símbolo, para o
Brasil, que serviu de inspiração e estímulo para as
gerações seguintes.
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O CNPq está disponibilizando para testes a nova busca de Currículo Lattes.
A nova busca de currículo, além de ser implementada em uma nova tecnologia,
disponibiliza outras melhorias para o usuário final, como:
 novo layout, completamente aderente ao modelo de acessibilidade do

Governo Eletrônico;
 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 nome, assunto ou instituição como termo de

busca;
 novo motor e estrutura de indexação, possibilitando a clusterização de

índices e redução no tempo de publicação do currículo;
 integração com a base;
 eliminação de paginação, o que facilita a visualização de todos os registros

recuperados.
A acesso a nova busca de currículo, poderá ser através do link
buscacv.cnpq.br/buscacv.
Lembramos que até o próximo dia 02/01/2017, a busca antiga ficará disponível
para consulta, após essa data, somente a nova busca será disponibilizada.
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http://lattes.cnpq.br/



























http://www.cnpq.br/documents/313759/4d62720f-12ef-4ef2-b94c-e996b472834b
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A Rede ISSN (ISSN Network) é uma organização intergovernamental
representada por 88 centros nacionais e regionais, em todo o mundo.
A Rede foi criada em 1971, com o apoio da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e implantada
três anos mais tarde para apoiar o controle bibliográfico mundial de
publicações seriadas, por meio de um código único, o ISSN
(International Standard Serial Number).

Por ser um código único, o ISSN identifica o título de uma
publicação seriada durante todo o seu ciclo de existência (fase
de lançamento, circulação e encerramento da revista), seja
qual for o idioma ou suporte físico utilizado (impresso, online,
CD-ROM e demais mídias).



















O Fator de Impacto, abreviado como FI, é uma medida que
reflete o número médio de citações de artigos científicos
publicados em determinado periódico. É empregado
frequentemente para avaliar a importância de um dado
periódico em sua área, sendo que aqueles com um maior
FI são considerados mais importantes do que aqueles com
um menor FI

















E o resumo expandido ou
trabalho completo do
evento que foi publicado
em um suplemento do
periódico ????





Verificar quem avaliou o produto, a
Comissão Científica do Evento ou o
Comitê Editorial do Periódico.

Comitê Editorial 
do Periódico 

= 
Artigo em 
Periódico

Comissão 
Científica do 

Evento 
= 

Resumo ou 
Trabalho 

Completo em 
Anais de Evento





































A extensão tecnológica ocorre quando universidades,
empresas e governo estabelecem um elo, criando
ambiente de estímulo a processos de inovação para
pequenas e micro empresas.
Acontece pela integração entre laboratórios, centros de
ensino e de pesquisa regionais e a criação de produtos e
serviços, gerando empreendimentos sustentáveis.







Se por lei o registro não é obrigatório, qual é a importância de
registrar?

Muita gente não sabe, mas o registro de software é fundamental para
comprovar sua autoria e se tornou um requisito para participar de
licitações governamentais.
Este serviço se refere ao Direito de Autor e, portanto, seu prazo é
diferente: a validade do direito é de 50 anos a partir do dia 1° de
janeiro do ano subsequente à sua publicação ou, na ausência desta, da
sua criação.
Nos últimos anos, o registro de programa de computador está ficando
mais simples e o código-fonte pode ser enviado em formato PDF.
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O que é: Propriedade Industrial ?

As criações intelectuais podem ser objeto de um direito de
propriedade – um direito de propriedade industrial.
Este direito permite assegurar o monopólio ou o uso exclusivo
sobre uma determinada invenção, uma criação estética (design) ou
um sinal usado para distinguir produtos e empresas no mercado.

A Propriedade Industrial (PI), em conjunto com os Direitos de Autor
e os Direitos Conexos, constituem a Propriedade Intelectual.

Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das
invenções, das criações estéticas (design) e dos sinais usados para
distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa
a proteção das obras literárias e artísticas (incluindo as criações
originais da literatura e das artes).
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Primeiro cadastre o evento

Depois cadastre os resumos publicados

Nesta ordem eles ficam linkados















Tese de doutorado
Supervisão de pós-doutorado
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
Trabalho de conclusão de curso de graduação
Iniciação científica
Orientações de outra natureza



Primeiro cadastre a supervisão de pós-

doutorado e salve

Depois volte no cadastro e acrescente o 

título















Veja o que tem no documento de
comprovação de participação do
docente.

Dados necessários para o cadastro:
título do produto final, nome do
discente e dos demais membros da
banca.



















Os limites do índice-h

http://revistapesquisa.fapesp.br/
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