
NOTA TÉCNICA 1:
Cadastro de equipe, financiamentos e produção em Projetos



Cadastro 
do projeto

• Ir na aba “Projetos” vá em 
“Incluir novo item”

• Inserir os itens: Nome do 
projeto, Descrição, Situação, 
Ano de início e fim (caso seja 
um projeto já finalizado*), 
Instituição de execução e 
Órgão/Unidade

* É importante que todos os 
projetos realizados dentro do 
quadriênio 2020-2024 estejam 
cadastrados, mesmo os que já 
tenham sido finalizados entre 
2020 e 2022.



• Em equipe devem 
constar todos os 
discentes e 
pesquisadores 
envolvidos, incluindo a 
pessoa que coordena o 
projeto, assim como suas 
respectivas instituições, 
assim como o número de 
discentes por categoria.

Este item demonstra a 
nossa capacidade 
formativa, além de 
construção de redes de 
pesquisa e a capilaridade 
do nosso Programa.

Cadastro 
da Equipe



Cadastro de 
Instituições de 
Financiamento 

• Incluir as Bolsas e Auxílios 
Financeiros por instituição*.

* Exemplo: se houver três 
discentes com bolsas CNPq, deve 
se calcular o valor total de cada 
bolsa e somá-los para registrar no 
valor financiado, mesmo que 
sejam bolsas de diferentes níveis 
(IC, Mestrado e Doutorado).

• O valor do Auxílio Financeiro
deverá estar de acordo com o 
termo de outorga assinado 
entre quem coordena e a 
Instituição de Financiamento.

• É possível ainda cadastrar 
valores de Remuneração, 
Cooperação ou outros, caso 
seja o caso do projeto 
inserido.



Cadastro de 
produção 
C & T
• Vincular todas as produções 

relacionadas ao projeto, tais 
vínculos devem ser 
alimentados sempre que 
novos produtos sejam 
cadastrados na Plataforma 
Lattes.

• As produções devem ser 
cadastradas primeiramente na 
aba “Produções” de acordo 
com sua categoria, só então 
poderão vinculadas aos 
projetos.

• A seleção pode ser feita por 
ano e tipo de orientação.

Este item permite verificar o êxito 
do projeto no quesito produtos 
originados.



Cadastro de 
Orientações

• Vincular todas as 
orientações previamente 
cadastradas na aba 
“Orientações” que 
estejam relacionadas 
com o Projeto. 

• A seleção pode ser feita 
por ano e tipo de 
orientação.
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