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UM POUCO SOBRE 
QUEM NÓS
SOMOS

Estudantes na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN) e graduandos do curso de Engenharia de
Produção, nos conhecemos por meio do Programa de
Educação Tutorial PET Produção. Conheça um pouco mais
sobre nós com as informações apresentadas abaixo!

NÍCOLAS OLIVEIRA FERNANDA HELOAH

▪ Endereço do Currículo Lattes:

• http://lattes.cnpq.br/9124138166726563

▪ LinkedIn:

▪ https://www.linkedin.com/in/nicolasoliveira9
9/

▪ Técnico em Controle Ambiental pelo
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN), formado no ano de 2019;

▪ Interesse pelas áreas de Marketing Digital,
Energias Renováveis, Sustentabilidade e
Engenharia da Qualidade.

▪ Endereço do Currículo Lattes:

▪ http://lattes.cnpq.br/0007877901376335

▪ LinkedIn:

▪ https://www.linkedin.com/in/fernanda-
heloah/

▪ Técnica em Logística pelo Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN), formada no
ano de 2017;

▪ Interesse pelas áreas de Pesquisa e Extensão,
Simulação e Jogos Empresariais, Logística e
Gestão Organizacional.
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O UNIVERSO DE UM 
PESQUISADOR

A apostila de “Pesquisa Científica e Currículo
Lattes” foi idealizada a fim de desmistificar o conceito
dessas duas vertentes tão importantes para os
pesquisadores. Sob esse prisma, o documento em questão
encontra-se dividido em seis capítulos principais: a) O
universo de um pesquisador; b) A estrutura básica de um
trabalho acadêmico; c) A comprovação do trabalho; d)
Aspectos éticos na pesquisa; e) Desbravando o currículo
Lattes; f) Dicas gerais para uma boa pesquisa. Desejamos
uma boa leitura!

Ingressar em um projeto de pesquisa ou em algum outro grupo que possa proporcionar um
contato com a área é uma iniciativa que beneficia tanto os estudantes que almejam seguir a carreira
acadêmica quanto aqueles que buscam se destacar no mercado de trabalho. Dentre os seus benefícios,
podemos destacar:

▪ Conhecimento mais aprofundado;

▪ Preparo para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);

▪ Networking;

▪ Ingresso em programas de pós-graduação;

▪ Currículo diferenciado;

▪ Disponibilidade de auxílio financeiro;

▪ Melhor aproveitamento das disciplinas;

▪ Participação em capacitações.

Além disso, a pesquisa possui diversos impactos, os quais podem ser subdivididos em: a) Impactos
para a sociedade; b) Impactos para a comunidade científica/acadêmica; c) Impactos para stakeholders da
própria pesquisa; d) Impactos econômicos.

Em se tratando de um artigo científico, percebe-se que ele é o produto final de uma pesquisa bem
planejada, sendo a fase do planejamento essencial para a consolidação de análises coerentes sobre a
temática. É importante que sejam definidos problemas reais enfrentados pela sociedade para serem
solucionados por intermédio do método científico. Apenas publicar um artigo numa revista não é o ideal,
pois é preciso fazer com que ele se torne conhecido (por meio de reports, vídeos etc.) para alcançar os
stakeholders e mostrar a relevância do estudo para eles.

POR QUE PESQUISA?
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Denominam-se como Soft Skills as habilidades mais subjetivas dos indivíduos, as quais se
relacionam com a sua personalidade, caráter, crença e valores. Esses aspectos influenciarão diretamente
no modo como esses profissionais se relacionam com outras pessoas e, por se tratarem de técnicas que
podem ser desenvolvidas em sociedade, elas costumam se manifestar no âmbito das relações interpessoais.

▪ Dentre as Soft Skills, destacam-se:

▪ Paixão pelo conhecimento;

▪ Criatividade;

▪ Inteligência emocional;

▪ Análise crítica;

▪ Aptidão para a liderança;

▪ Boa comunicação;

▪ Trabalho em equipe;

▪ Sensibilidade sociopolítica e cultural.

Denominam-se como Hard Skills as habilidades profissionais que são quantificáveis, mensuráveis
e que podem ser aprendidas por intermédio de cursos, graduações, treinamentos, workshops, entre outros.
Por serem facilmente reconhecíveis, essas informações geralmente constam no currículo de qualquer
indivíduo, sobretudo por meio de certificações.

▪ Dentre as Hard Skills, destacam-se:

▪ Proficiência em línguas estrangeiras;

▪ Redação e leitura;

▪ Pacote Office.

SOFT SKILLS E HARD SKILLS 

Caso haja um real interesse pela pesquisa, sugere-se a tomada de algumas decisões. Procure
desenvolver as habilidades evidenciadas anteriormente, inserindo-as aos poucos como hábitos a serem
desenvolvidos.

Quanto às hard skills, busque fortalecer um conhecimento mais aprimorado em línguas
estrangeiras, sobretudo o inglês, o qual é amplamente utilizado na construção de artigos científicos. Além
disso, ter um bom domínio da escrita e interesse pela prática da leitura são essenciais para a solidificação
do perfil de um pesquisador. Por fim, o Pacote Office se torna indispensável, pois ele permite a utilização
de ferramentas que são necessárias durante as várias fases de uma pesquisa (gráficos, apresentações,
análise de dados, etc.).

Em se tratando das habilidades interpessoais, existem diversas competências que podem ser úteis
ao ingressar em um projeto de pesquisa. Nesse sentido, destacam-se aquelas apresentadas no tópico
anterior como qualidades válidas para uma boa convivência com outros pesquisadores.

Um outro ponto de partida para enfrentar barreiras se refere a aproximação de algum professor
universitário. Ao ter um maior contato com esses profissionais, pode-se relatar o seu interesse em ter uma
aproximação mais efetiva com essa área e, a partir disso, construir um laço real em prol do
desenvolvimento pessoal, profissional e afetivo ao aliar-se com aquele pesquisador

COMO ENFRENTAR AS BARREIRAS?
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A definição ou delimitação do tema da pesquisa é uma fase decisória importante, pois essa
escolha direciona o futuro e o desenvolvimento da investigação. Caso você tenha dificuldade em pensar ou
escolher temas para sua pesquisa procure pensar em áreas ou temáticas que você tenha interesse de
aprender ou possui uma certa facilidade, isso irá facilitar o seu processo criativo, além disso, avalie a
relevância do tema.

É importante que não se confunda o tema com o problema da pesquisa, pois o tema procede o
problema da pesquisa. A imagem abaixo pode te auxiliar no entendimento desse processo:

COMO ESCOLHER O TEMA DA PESQUISA?

Assunto a ser analisado na forma 
mais ampla

Algum fator real no qual o tema 
pode ser aplicado, estudado

e problematizado

Pequena parte a 
ser analisada

dentro do tema

TEMA

OBJETO

RECORTE
TEMÁTICO

Após o tema definido, os pesquisadores devem verificar o estado da arte acerca do assunto, isto é,
pesquisa por meio de palavras-chave trabalhos que foram publicados na área para analisar fatores
importantes, tais como: autores clássicos, se é uma área vasta ou não em publicações, tipos de estudos que
normalmente são feitos, dentre outros aspectos.

Vale ressaltar que não existe uma fórmula certa para escolher o orientador e a equipe que irá
desenvolver o trabalho científico, entretanto, essa decisão deve levar algumas coisas em consideração para
garantir o bom andamento e resultado da pesquisa.

No momento de convidar outras pessoas para desenvolverem o artigo junto a você, considere
indivíduos que possuem áreas ou temáticas de interesse incomuns, disposição para se dedicarem à
pesquisa e ao seu processo, além de estarem abertos às sugestões e observações que o orientador pode vir
a ter, por fim, é desejável que se tenha um conhecimento básico sobre o método científico, e caso não
tenha, que busque formas de adquirir esse conhecimento.

Já em relação ao orientador, é preferível que esse tenha uma certa familiaridade e/ou experiência
com a linha de pesquisa que os pesquisadores desejam desenvolver, pois assim o professor poderá fazer
ótimas contribuições para o trabalho; procure levar em consideração professores que os alunos tenham
um bom relacionamento, uma vez que isso poderá facilitar as reuniões de orientações e a fluidez no
desenvolvimento do artigo; além disso, avalie se o orientador demonstra disponibilidade e interesse em
orientar a pesquisa, pois esses fatores influenciam diretamente na qualidade e no resultado final.

COMO ESCOLHER A EQUIPE E O ORIENTADOR?
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Por fim, vale uma dica importante: antes mesmo de entrar em contato com potenciais
orientadores, os alunos podem se reunir previamente para definirem o escopo do trabalho, objetivo e quais
os resultados esperados com a pesquisa e ao final, apresentar essa estrutura para professor escolhido, pois
Isso demonstra o nível de interesse e maturidade dos pesquisadores, além de aumentar as chances do
professor aceitar orientar a pesquisa.

A escolha da revista/congresso é uma das primeiras decisões a serem tomadas após a definição do
tema e objetivo do trabalho, uma vez que o artigo deve ser escrito e pensado para a estrutura exigida pela
entidade que o artigo científico será submetido.

Sendo assim, aqui vão alguns critérios que podem ser utilizados para fazer essa escolha. Tais
como: a temática central da edição do congresso/revista, pois isso pode influenciar na avaliação e
relevância do trabalho. A quantidade máxima de autores por trabalho é outro fator relevante, pois é
importante que todos que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa tenha seu nome reconhecido
nas autorias, sendo assim, é interessante verificar essa regra nas orientações do congresso, caso o número
seja realmente limitado, a equipe de pesquisa pode optar por dividir o trabalho em duas perspectivas
diferentes e desenvolver dois artigos simultâneos para abranger todos os autores.

Além disso, os pesquisadores devem ficar atentos em relação ao qualis, pois esse indicador
apresenta a avaliação que classifica as revistas/congressos de acordo com a área principal. Essa
categorização vai de A1, que é a classificação mais alta, até a C, que é a mais baixa. Para realizar essa
consulta, o aluno pode usar o seguinte site: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/#>.

O DOI é um outro fator significativo nesse processo decisório, por isso, foi destinada uma seção
exclusiva para tratar de maneira mais detalhada o descritério. Ademais, a fonte de divulgação do trabalho,
a periodicidade e os prazos de submissão devem ser levados em conta, pois impacta diretamente na
relevância do trabalho e no planejamento da equipe. Por fim, o idioma do artigo e o valor da publicação são
outros elementos que devem ser avaliados pelos autores, uma vez que essa análise pode evitar problemas
futuros.

Após a seleção dos critérios, os pesquisadores devem fazer um levantamento das possíveis opções
e avaliar o que mais se adequa. Após isso, os autores podem estudar as regras e o modelo de submissão da
revista/congresso com objetivo de garantir a construção adequada do trabalho.

COMO ESCOLHER REVISTA/CONGRESSO?

O DOI (Digital Object Identifier) é um identificador de objeto digital que tem por objetivo facilitar o
registro e localização de artigos, livros, periódicos, dentre outros documentos. Fazendo uma analogia
rápida, podemos associar o DOI ao CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos objetos digitais, logo, cada um
possui um DOI único e exclusivo composto por letras e números.

Mas em que momento um artigo ou livro ganha o DOI? Isso acontece logo após a publicação do
objeto digital, a revista/editora/congresso informa aos autores o código de identificação. Vale destacar que
o DOI é mais importante do que muitos imaginam, pois através dele podemos: Adicionar a publicação no
currículo Lattes de maneira simples e rápida; individualizar a publicação e eternizá-la na internet; garantir
a autenticidade; e mensurar o número de visualizações, citações, e o fator de relevância do trabalho.

O QUE É DOI?



A ESTRUTURA BÁSICA 
DE UM TRABALHO 
ACADÊMICO

A estrutura de cada artigo pode variar de acordo
com a finalidade da pesquisa, regras e modelo de cada
revista e congresso. Entretanto, existe uma estruturação
básica que normalmente é utilizada no meio acadêmico, a
qual será apresentada nos tópicos seguintes.

TÍTULO RESUMO E ABSTRACT

O Título do artigo deve ser o mais claro
possível e passar a essência do estudo, pois é
um das primeiras partes que é lida pelo leitor,
uma vez que ele irá avaliar se o trabalho aborda
ou não as informações que deseja.

Além disso, em alguns tipos de
pesquisas, como por exemplo uma revisão
bibliográfica, as palavras que estão contidas nos
títulos são levadas em consideração para
selecionar ou eliminar um artigo. Então, é
interessante que no momento da construção do
Título do artigo os autores analisem com calma
as possibilidades e informações que o estudo
deseja transmitir.

O Resumo, diferentemente do que
muitos imaginam, é outro elemento decisivo
para o artigo, pois muitos pesquisadores quando
estão filtrando artigos, antes de tudo, vêem o
Resumo do trabalho, porque nele consegue-se
identificar o objetivo do artigo e possui uma
prévia dos resultados obtidos.

Sendo assim, é necessário que a
pesquisa tenha um Resumo bem alinhado, claro
e que possua informações relevantes que
chamem a atenção do leitor e o prenda. Já em
relação ao abstract, esse tópico nada mais é do
que a versão em inglês do resumo.

PALAVRAS-CHAVE INTRODUÇÃO

No que diz respeito às Palavras-chave,
essas ajudam a entender as áreas e conceitos
que são abordados no artigo. Além disso, são
utilizadas como um critério de seleção ou
eliminação de artigos em estudos de revisão da
literatura. Logo, é essencial que essas sejam
escolhidas de maneira racional e estratégica.
Por fim, as keywords são as palavras-chave na
língua inglesa.

A Introdução é a parte inicial do artigo,
como o próprio nome já revela, seu objetivo é
introduzir ao leitor o tema e os principais
conceitos utilizados no trabalho. Além do mais,
é nessa seção que o objetivo geral e os
específicos da pesquisa são apresentados.

Vale destacar que, os objetivos
precisam estar no infinitivo e indicarem uma
ação. Para facilitar, trouxemos aqui alguns
exemplos de verbos que podem ser utilizados:
Apontar, definir, descrever, discutir, analisar,
classificar, articular, construir, avaliar, validar,
criticar, reunir, esquematizar, coordenar,
organizar, selecionar e julgar.
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REFERENCIAL TEÓRICO METODOLOGIA

No referencial teórico, os autores
devem abordar os principais conceitos que
norteiam o estudo, isso é realizado por meio da
utilização de citações (diretas e/ou indiretas) de
estudos que já foram publicados na área. Essa
seção tem como objetivo fundamentar a
pesquisa, além de demonstrar que os
pesquisadores possuem conhecimento
suficiente acerca do assunto.

É recomendado citar pesquisas
divulgadas recentemente e os autores clássicos
da área, pois assim o seu estudo terá mais
respaldo científico. Por fim, é muito importante
que se tenha cuidado na hora de fazer as
citações e referências, pois se feitas de maneira
incorreta os autores podem estar cometendo
plágio.

A metodologia busca apresentar as
etapas metodológicas que foram executadas
durante o estudo. Logo, é interessante que nessa
seção esses passos sejam descritos o mais
detalhadamente possível, pois caso outros
pesquisadores queiram reproduzir o estudo
esses consigam sem maiores dificuldades.

Outra finalidade desse tópico é garantir
a viabilidade do estudo, como também, certificar
que o método científico foi utilizado e de
maneira correta na pesquisa, além de informar
as principais fontes utilizadas. Ademais, é
relevante salientar que nessa seção os autores
abordam a classificação da pesquisa quanto a
natureza, abordagem, objetivos e procedimentos.

Para facilitar a visualização dessas
possíveis categorizações da pesquisa segue um
esquema resumido:
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RESULTADOS E DISCUSSÕES CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa seção é parte principal da
pesquisa, pois é o local onde os resultados
obtidos com a pesquisa serão apresentados,
descritos e analisados. O tópico busca ainda
apresentar as contribuições do trabalho, além
disso, algumas vezes, esse item pode ser dividido
em subtópico com a finalidade de organizar as
informações de maneira lógica e didática.

É relevante reforçar que nesta seção os
autores podem explorar diversas ferramentas,
recursos esquemáticos, imagens, documentos,
relatos e análises estatísticas para reforçar ou
comprovar a tese e as constatações obtidas ao
longo do artigo. Por fim, é essencial que na
pesquisa científica utilize-se uma escrita formal,
impessoal e clara. Sendo assim, são usadas
orações na terceira pessoa do singular, tais
como: Conclui-se, analisa-se, percebeu-se,
dentre outros exemplos.

Nas considerações finais (ou
conclusões) os pesquisadores podem recapitular
o objetivo geral do trabalho com o propósito de
relembrar ao leitor essa informação. Para mais,
pode-se fazer um breve resumo dos principais
resultados e constatações obtidas pela pesquisa.
E por fim, apresentar as limitações e
dificuldades encontradas ao longo do trabalho e
sugestões de pesquisas futuras.
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Essa seção deve conter todas as referências das citações utilizadas ao longo do texto. Os autores
citados devem estar na ordem alfabética e dentro das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas). Para tanto, separamos aqui alguns exemplos de referências que normalmente são mais
utilizadas:

▪ Livro:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Edição (se houver). Local de publicação: Editora,
ano de publicação da obra.

▪ Artigo de periódico:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Nome do periódico, v., n., p., data.

▪ Monografia, tese ou dissertação:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Ano de apresentação. Número de folhas ou
volumes. Categoria (área de concentração) – Instituição, Local, ano da defesa.

REFERÊNCIAS
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A COMPROVAÇÃO DO 
TRABALHO

É normal os autores ficarem um pouco perdidos
após o período de publicação do artigo, pois alguns alunos
acreditam que a jornada daquele artigo foi finalizada.
Entretanto, outros passos são necessários com o objetivo
de garantir certos direitos para os pesquisadores. Nessa
seção iremos apresentar alguns desses benefícios:

De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Produção da UFRN, a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental para a formação dos alunos. Logo, a
universidade incentiva a participação dos alunos nesses três pilares por meio das atividades
complementares (essas práticas possuem uma carga horária máxima de 200 horas e devem ser
obrigatoriamente cumpridas pelos graduandos).

No âmbito da pesquisa os discentes podem, por meio da publicação de artigos, contabilizar
créditos e assim conseguir cumprir uma parte dessa carga horária, sendo essas:

▪ Participar de trabalho de iniciação científica certificado pela Pró-Reitoria de Pesquisa;

▪ Participar de artigo em congresso ou periódico local ou regional com o certificado do órgão responsável
pela publicação ou pelo evento;

▪ Participar de artigo em congresso ou periódico nacional com o certificado do órgão responsável pela
publicação ou pelo evento; e

▪ Participar de artigo em congresso ou periódico internacional com o certificado do órgão responsável
pela publicação ou pelo evento; e

▪ Publicar livro ou parte de livro na área de Engenharia de Produção.

Mas como posso atestar e contabilizar essas horas? Para isso, o aluno deve seguir o seguinte passo
a passo:

1. Entrar no SIGAA com login e senha padrão;

2. Ir na aba “Ensino” e selecionar a opção Registro de atividades autônomas;

3. Em seguida, uma nova aba será aberta e mostrará as seguintes informações :

CADASTRO NO SIGAA

O aluno deve selecionar “Cadastrar novo registro”;
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4. Após isso, aparecerá uma nova tela:

Nessa etapa, o aluno deverá anexar um documento e/ou imagem que comprove a publicação e
autoria do artigo, podendo ser utilizado um certificado e/ou declaração disponibilizada pela
revista/congresso. Depois, o graduando deve selecionar o tipo de atividade autônoma desenvolvida que,
nesse caso, todas estão categorizadas em Iniciação profissional. É importante que a categoria escolhida seja
a correta, pois caso alguma informação esteja equivocada o processo volta para o aluno para que ele corrija
o erro. É relevante salientar que em caso de dúvidas, o discente poderá entrar em contato com coordenação
do curso.

5. Logo após o preencher todos os campos o aluno deverá apertar o botão Próximo passo, onde será
mostrado um resumo das informações, caso o graduando queira prosseguir, esse deverá apertar em
“Cadastrar”; e

6. Por fim, o discente deverá informar a coordenação do curso de engenharia de produção que realizou o
cadastro de uma nova atividade, pois assim o processo poderá ser analisado. Essa informação deve ser
enviada pro seguinte e-mail: cgep.ufrn@gmail.com. Após isso, o graduando deverá aguardar o parecer
da coordenação.

Sabemos que o LinkedIn é uma rede social que vem entrando em ascensão, nela você pode criar
uma rede de contatos, falar um pouco das suas experiências e objetivos profissionais.

À vista disso, você pode fazer uma publicação no seu perfil falando a respeito das suas pesquisas
e publicações, essa é uma ótima oportunidade para se fazer presente nesse ambiente profissional. Nessas
publicações você pode comemorar a publicação de um novo trabalho em um congresso/revista e agradecer
seus companheiros de pesquisa e orientador(a), falar da importância da pesquisa na sua formação
acadêmica, tratar como a pesquisa te ajuda a sair da zona de conforto e te possibilita a tentar algo novo,
como também, falar um pouco dos impactos e resultado alcançado em sua última publicação.

Como vimos, há diversos temas a serem abordados sobre a pesquisa, mas caso você ainda possua
um bloqueio, basta procurar no próprio LinkedIn publicações com a hashtag pesquisa científica
(#pesquisacientifica), assim irão aparecer inúmeras publicações relacionadas com a área e isso pode te
inspirar e facilitar o processo de escrita.

Por fim, outro recurso interessante oferecido pelo LinkedIn é a possibilidade de colocar no seu
perfil os artigos que você já publicou em revistas científicas. Para fazer é necessário seguir os passos
localizados na próxima página.

PUBLICANDO NO LINKEDIN
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1. Entrar na sua conta do LinkedIn;

2. Apertar em “Eu” e em seguida “Ver meu perfil;

3. Após isso, selecione “Adicionar seção do perfil” e escolha a opção “Conquistas”;

4. Depois disso, aperte “Publicações” e por fim preencha todos os campos corretamente e salve.

O processo descrito nas etapas anteriores pode ser melhor visualizado nas imagens abaixo, as
quais foram retirada de um perfil pessoal do LinkedIn.
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Um ponto em comum entre ambas as categorias é que um bom estudante ou profissional deve
prezar por uma organização adequada e por um detalhamento eficiente de atividades nesses
documentos, uma vez que eles serão a porta de entrada para avaliações em numerosos processos
seletivos. Além disso, não há problemas em deter os dois currículos, sobretudo por se tratarem de
arquivos utilizados para finalidades diferentes.

Agora que já entendemos as principais diferenças entre esses dois modelos de documentos,
iremos tratar especificamente do currículo Lattes. Por ser considerado uma espécie de “identidade
acadêmica”, ele irá comportar toda a trajetória de um indivíduo enquanto estudante ou pesquisador,
retratando a participação em projetos de ensino/pesquisa/extensão, artigos científicos publicados em
anais de congressos ou revistas, e demais experiências profissionalizantes. O nome Lattes é uma (...)

DESBRAVANDO O
CURRÍCULO
LATTES

O currículo Lattes é uma das ferramentas mais
importantes do mundo acadêmico, sendo por meio dele
que os estudantes e profissionais podem relatar as suas
experiências, entrar em contato com outros pesquisadores
e ter acesso a documentos e materiais de estudo. Estão
prontos para entender essa plataforma mais a fundo?

Diferentemente do que muitos pensam, o currículo Lattes não é sinônimo do curriculum vitae, o
qual é amplamente utilizado nos momentos em que estamos procurando por estágios ou ofertas de
emprego. Para entender melhor a diferença entre os dois modelos de currículo, visualize a imagem a
seguir:

O QUE É?

CATEGORIA LATTES VITAE

Alinhamento Abarca as atividades voltadas para o 
mundo acadêmico;

Descreve as experiências vinculadas 
ao mercado de trabalho;

Utilização
Normalmente utilizado por 
pesquisadores de instituições ou 
universidades;

Normalmente utilizado por 
profissionais do universo 
corporativo/comercial;

Formatação Abarca as atividades voltadas para o 
mundo acadêmico;

Permite diversas formatações, 
dependendo da vaga pretendida e 
da área de atuação profissional;

Visibilidade É um documento de visibilidade 
pública;

É um documento de visibilidade 
individual;

Ferramenta Alinhada ao “ReseachGate”, torna-se 
uma ferramenta poderosa;

Alinhada ao “LinkedIn”, torna-se 
uma ferramenta poderosa;

Usabilidade Exemplo de usabilidade: bolsa de 
iniciação científica.

Exemplo de usabilidade: oferta de 
estágio.
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(...) homenagem a um dos principais cientistas brasileiros, o físico Césare Mansueto Giulio Lattes, que se
tornou um ícone na produção científica mundial, servindo de inspiração às gerações seguintes.

Esse currículo será arquivado publicamente na “Plataforma Lattes”, desenvolvida pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Esse banco de dados foi criado com o
intuito de centralizar, organizar e padronizar os dados da comunidade acadêmica, auxiliando em um
acesso mais intuitivo ao histórico de projetos científicos e aos currículos acadêmicos de milhares de
profissionais. Um outro ponto importante dessa plataforma é a capacidade de integrar outros dados e
estatísticas da produção científica no Brasil, tais como as informações cadastradas pelos usuários nos
campos de região, instituição, sexo e idade.

É importante destacar que nesse documento podem ser inseridas informações relativas à
participação em diversas categorias, tornando-se possível consultar ou inserir qualquer tipo de material ou
projeto acadêmico. Uma recomendação essencial é que todos os dados dispostos no currículo devem ser
verídicos e comprováveis por meio de certificados, diplomas ou históricos, portanto não adianta colocar
informações que não possam ser confirmadas por algum documento formal.

Uma outra dica quanto ao bom uso do Lattes seria a utilização de uma foto de perfil profissional e
a construção de um quadro de apresentação assertivo, contendo uma breve descrição da jornada
acadêmica. Lembre-se que o resumo é uma parte crucial desse currículo e, para que ele possa ser mais
eficaz, opte pela utilização de uma linguagem clara, precisa, acessível e evite erros de português (algo válido
tanto para as partes iniciais do documento, quanto para o decorrer dele).

Agora chegou o momento de explicitar sobre a estruturação dessa ferramenta. Para montar o seu
currículo Lattes, separamos um guia que contém as principais etapas para o cadastramento na plataforma
e para a inserção das informações básicas no documento. Há como visualizar as fases no tópico localizado
abaixo.

PASSO A PASSO

Na plataforma, clique em 
cadastrar um novo currículo

Crie o seu login e cadastre a 
sua senha

01 02

Coloque os seus dados pessoais 
de forma idêntica ao que está 
cadastrado na Receita Federal

Informe o seu endereço atual 
(residencial ou profissional)

03 04

Informe a sua formação 
acadêmica

Insira os dados da empresa ou 
instituição onde trabalha

05 06

Informe sua área de atuação e 
idiomas (com nível de fluência)

Confirme as informações que 
foram colocadas

07 08

Após o cadastro básico, reúna 
todos os trabalhos acadêmicos 
que participou

09

Lembre-se que a partir do momento em que o seu currículo Lattes estiver pronto, é de extrema
importância atualizá-lo regularmente. Para isso, basta apenas entrar na plataforma descrita na apostila,
clicar na opção de “atualizar currículo”, inserir o seu CPF ou e-mail, digitar a senha e clicar em “acessar”.
Um currículo desatualizado pode te prejudicar no momento de concorrer a uma bolsa de pesquisa ou
ingressar em um novo curso, visto que as atualizações no site podem demorar algumas horas.



ASPETOS ÉTICOS NA PESQUISA
Em se tratando da elaboração de trabalhos científicos, torna-se fundamental

destacar alguns aspectos éticos envolvidos na temática. Isso se deve ao fato de que o
pesquisador é um agente transformador da sociedade, detendo responsabilidades no
processo de suas análises e dos resultados que foram encontrados no decorrer do
processo.

LEGISLAÇÃO REFERÊNCIAS

A Lei nº 9.610 é aquela que existe para
regular os direitos autorais de diversos
profissionais, como músicos, fotógrafos, artistas,
editores e escritores. Segundo o que está escrito,
as produções desses e de outros grupos devem
ser protegidas por serem classificadas como
propriedades intelectuais, sujeitando os
indivíduos que descumprirem a lei a punições
como multa e detenção de três meses a um ano,
de acordo com o artigo 184 do Código Penal.
Uma curiosidade é que o descumprimento dessa
legislação, além das penalidades citadas
anteriormente, pode ser uma justificativa para
zerar trabalhos da faculdade e o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

Ainda de acordo com a legislação
brasileira e internacional, pode configurar-se
como um crime de violação do direito autoral a
apropriação indevida de obras intelectuais de
terceiros, além de consistir em uma atitude
antiética e antiprofissional. Sendo assim, é
necessário que os autores da literatura
utilizados como base para a estruturação do
trabalho sejam devidamente citados no estudo,
de modo a respeitar a autonomia desses
profissionais em suas respectivas obras e
adequar-se fielmente aos direitos autorais
estabelecidos pela legislação. Essa última parte
será melhor descrita no próximo parágrafo, que
tratará da ABNT.
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01 02

Uma das maneiras de evitar o plágio seria a utilização adequada das normas da ABNT, entidade
privada e sem fins lucrativos responsável pela avaliação da conformidade de produtos (tais como
documentos, textos e trabalhos acadêmicos) a partir de guias, princípios éticos bem estabelecidos e uma
estrutura técnica consolidada. Para isso, ela disponibiliza uma série de instruções sobre como realizar
uma citação com as devidas referências e dentro dos padrões esperados, as quais foram exemplificadas
na página 09.

Você sabia que existem tipos de plágios? vamos aprender sobre cada um deles agora!
• Plágio de texto: Esse é o tipo mais comum, acontece quando os pesquisadores transcrevem um texto,
totalmente ou parcialmente, em fazer as devidas referências aos autores;
• Plágio de ideias: Ocorre quando há uma apropriação de ideia ou teoria de uma outra pessoa;
• Autoplágio: Acontece quando um pesquisador utiliza informações, dados ou trechos de sua própria
pesquisa, mas em publicações diferentes, sem realizar as devidas referências; e
• Plágio de fontes alternativas: Esse tipo ocorre quando os autores não referenciam as fontes
alternativas como sites, blogs ou palestras, que estão contribuindo para a construção do trabalho.



DICAS GERAIS

16

Apostila sobre Pesquisa Científica e Currículo Lattes – Fernanda Heloah e Nícolas Oliveira

contato: Fernanda_heloah@hotmail.com ou nicolas.oliveira7117@gmail.com

Com objetivo de facilitar ainda mais a vida do pesquisador, separamos 
nessa seção algumas dicas úteis que podem te salvar no mundo da pesquisa!

MENDELEY

PLATAFORMAS DE PESQUISA

Outra dica relevante é sobre o uso de plataformas de armazenamento de documentos científicos.
Alguns alunos possuem dificuldade na hora de escolher uma plataforma segura para buscar artigos que foram
publicados. Pensando nisso, separamos o nome de alguns sites que pesquisas nacionais e internacionais:

▪ Scielo: <https://scielo.org/>;

▪ Scopus: <https://www.scopus.com/home.uri>;

▪ Google Acadêmico: <https://scholar.google.com.br/>;

▪ Periódicos Capes: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?>

A primeira dica trata-se de uma ferramenta. Sabemos o quanto é difícil e monótono reunir e fazer
todas as citações e referências ao longo artigo, então para automatizar esse processo iremos lhe apresentar o
Mendeley. Esse programa acadêmico é gratuito e permite gerenciar artigos na sua biblioteca pessoal com
anotações e as principais informações dos trabalhos, gerar citações e referências nas normas da ABNT.

Além disso, a ferramenta permite ao usuário acompanhar as tendências de pesquisa e interagir com
outros pesquisadores. Ficou curioso(a)? o Mendeley pode ser baixado gratuitamente para Windows, Mac e Linux
no seguinte site: <https://www.mendeley.com/download-desktop-new/>.

MORE

Em se tratando da elaboração de referências, trouxemos uma sugestão que é bastante utilizada pelos
graduandos. A plataforma do “Mecanismo Online para Referências” é bastante útil no momento da geração de
referências a documentos jurídicos (legislação e jurisprudência), patentes, partituras, normas técnicas, slides,
filmes e vídeos.

Ao efetuar um login, esse site também possibilita que você armazene as referências geradas durante a
pesquisa. Ficou curioso(a)? o MORE pode ser acessado gratuitamente para Windows, Mac e Linux no seguinte
site: <http://www.more.ufsc.br/>.

MYBIB

Agora já pensou se existisse uma extensão do Google Chrome que também fosse útil no momento de
referenciar um trabalho? A extensão “mybib” tem essa funcionalidade e pode ser obtida a partir do site:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/mybib-free-citation-gener/phidhnmbkbkbkbknhldmpmnacgicphkf>.
Ao acessar, clique no botão para utilizar essa ferramenta no Chrome e adicione a extensão.

A MyBib tem a funcionalidade de gerar referências de acordo com as normas da ABNT a partir do
momento que você entra em um site, tornando-se uma poderosa aliada durante a elaboração de trabalhos.

http://www.more.ufsc.br/
https://chrome.google.com/webstore/detail/mybib-free-citation-gener/phidhnmbkbkbkbknhldmpmnacgicphkf
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Um bom trabalho acadêmico é respaldado por bons sites de apoio,
portanto conheça as nossas inspirações para a elaboração deste documento.
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