
Padrão de cadastro do mestrado ou doutorado em andamento no 
Currículo Lattes 

 
Todo orientando do PPgSl deve manter seu Currículo Lattes sempre atualizado, desde o início do curso até a defesa de sua 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado. 

 

O mais importante é garantir que o curso de mestrado ou doutorado em sistemas de informação sendo cursado no PPgSl 

esteja cadastro no Currículo Lattes seguindo exatamente o texto  apresentado abaixo. 

 

Formação acadêmica/titulação 
         

 2017  Mestrado em andamento em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Conceito CAPES 4). 

Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: (título de seu trabalho, mesmo que provisório) 

Orientador:      (Nome do orientador). 

Coorientador: (Nome do coorientador, se houver) 

Bolsista do(a): (Nome da agência, se for bolsista) 
 

  2017  Doutorado em andamento em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Conceito CAPES 4). 

Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: (título de seu trabalho, mesmo que provisório) 

Orientador:        (Nome do orientador). 

Coorientador: (Nome do coorientador, se houver) 

Bolsista do(a): (Nome da agência, se for bolsista) 

 
 

Observações: 
 

• A  parte destacada em vermelho deve aparecer exatamente como está. Para isso, você deve selecionar o curso correto, por 

meio do cadastro, em vez de digitar um outro nome qualquer. No caso do curso de mestrado, se o sistema não achar o 

"conceito Capes" ao publicar seu currículo, é porque você não fez o cadastro corretamente. No caso do curso de 

doutorado, o CNPq ainda não está mostrando o “conceito Capes”.  

 

• O mesmo vale para o orientador: se você usar o cadastro correto, e ele já tiver Ihe cadastrado como seu 

orientando no currículo Lattes dele, vai aparecer esse ícone do Lattes na frente do nome dele na versão publicada de seu 

currículo (que serve como um link para o currículo dele). 

 
Além disso, é esperado que o orientando sempre atualize seu Currículo Lattes, por exemplo, com os seguintes tipos de informação 

(mas não limitado a isso): 

• Atualização do título do projeto 

• Atualização de agência de fomento, caso seja bolsista 

• Inclusão de coorientador 

• Publicação de artigos, relatórios técnicos, etc. 

• Participação em eventos 

• D
e
s


