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Objetivos

• A importação da produção intelectual consiste em

importar o Currículo Lattes para a base de produção

intelectual do SIGAA. O procedimento poderá ser feito a

qualquer momento, no portal do docente.

Passos para realizar a importação:

1. Fazer o download do Currículo Lattes no formato

XML.

2. Importar o arquivo XML para o SIGAA para cada ano

base.



1. Acessar http://lattes.cnpq.br/;

2. Clicar em "buscarcurrículo“;

Procedimento para download do arquivo XML

do Currículo Lattes

http://lattes.cnpq.br/;


1. Inserir nome completo e clicar no botão “Buscar”;

Procedimento para download do arquivo XML

do Currículo Lattes



1. Clicar sobre o nome do pesquisador(a) e, na tela seguinte (figura abaixo), sobre 

“Abrir Currículo”;

Procedimento para download do arquivo XML

do Currículo Lattes



1. No canto superior direito do Currículo Lattes há a opção baixar  

currículo em XML;

2. Baixar e salvar o currículo no computador;

Procedimento para download do arquivo XML

do Currículo Lattes



OBS: o arquivo XML que será salvo no computador estará em arquivo

compactado (.zip), sendo necessário que seja extraído.

Procedimento para download do arquivo XML

do Currículo Lattes

Para extrair o arquivo XML o pesquisador

poderá clicar sobre o arquivo compactado

com o botão direito do mouse e selecionar

“extrair aqui”, conforme imagem ao lado



Importar Currículo Lattes
1. Entrar no SIGAA;

2. No portal do docente, clicar em Produção Intelectual, em

seguida em Minhas Produções e por fim em Importar Arquivo

do Currículo Lattes, conforme figura abaixo;



Importar CurrículoLattes
3. Informe o ano de referência, selecione o arquivo do Currículo

Lattes (ex. curriculo.xml) salvo anteriormente e clique em Enviar;

4. Repita o passo anterior para os três anos anteriores (ano de

referência: 2016, 2017 e 2018) utilizando o mesmo arquivo do

Currículo Lattes.



Validar Produção Intelectual
1. Entrar no SIGAA;

2. No portal do docente, clicar em Produção Intelectual,

em seguida em Minhas Produções e em Validar

minhas produções, conforme figura abaixo;



Validar ProduçõesIntelectuais
3. Esta tela mostrará todas as produções pendentes de

validação;

4. Verifique em cada item da produção se todos os campos
obrigatórios estão preenchidos.



Validar Produção Intelectual
5. Preencha todos os campos obrigatórios (campos marcados com *);

6. Clique em Alterar para salvar.

OBS: Ao importar os dados para o SIGAA, existem campos de preenchimento

obrigatório que não são exigidos no pelo CNPq, como Natureza, Tipo de

Participação, etc. Somente após o preenchimento destas informações e a posterior

validação, essas as produções irão pontuar.



Validar Produção Intelectual
7. Após verificar todos os itens da produção intelectual, selecione os 

itens que precisam ser validados, marcando as  respctivas caixas de

seleção;

8. Registre sua concordância com o termo de compromisso, 

marcando a  caixa de seleção;

9. Clique em Confirmar.



Validar Produção Intelectual
10. Será exibida a mensagem indicando sucesso ou erro da operação;

11. Caso ocorra erro, verifique nos itens da produção se os campos

estão preechidos corretamente, e repita os passos anteriores.



Listar Produção Intelectual Cadastradas

• Esta funcionalidade permite visualizar a produção intelectual

cadastrada, possibilitando alterações, se necessário.

1. Acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Produção  

Intelectual → Minhas Produções → Listar Cadastradas;



Listar Produção Intelectual cadastrada
2. O sistema exibirá todas a produção intelectual cadastrada em

uma tela semelhante à figura abaixo;

3. Para visualizar, clique no grupo desejado, como por exemplo,

‘Artigos, Periódicos, Jornais e Similares’.



Listar Produção IntelectualCadastrada
4. O sistema exibirá uma listagem dos Artigos, Periódicos, Jornais  

e Similares cadastrados no sistema;

5. A partir desta página, será possível alterar, remover, enviar arquivo, 

baixar arquivo (caso exista).



Novas ProduçõesIntelectuais
Cadastrar Novas Produções

Este menu permite ao docente cadastrar suas produções no SIGAA.

Conforme os passos seguintes: (SIGAA → Portal do Docente →

Produção Intelectual → Minhas Produções → Cadastrar Novas).

Após este acesso é exibido para o usuário, os mais diversos tipos de

produções que podem ser cadastradas.



Cadastrar no SIGAA
Cadastrar Novas

Na tela abaixo, somente itens como Patentes e Prêmios poderão

ser cadastrados diretamente no SIGAA. Os demais itens,

obrigatoriamente, virão da importação do Currículo Lattes.
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