Importar o Lattes no SIG
Para importar o lattes, os docentes devem primeiro realizar o download do arquivo do
seu currículo na plataforma lattes. Para tal é necessário realizar a busca do seu próprio
currículo (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar)
Ao acesso o currículo, desejado deve clicar no seguinte ícone:

Uma vez feito o download do arquivo é necessário descompactá-lo, e você terá o
arquivo curriculo.xml

Para importar no SIG o docente deve utilizar o seguinte caminha: Portal Docente >
Produção Intelectual > Minhas Produções (Modelo Antigo) > Importar Arquivo do
Currículo Lattes.

Em seguida o docente deve informar qual o ano inicial para importação da produção
docente. O sistema irá importar todas as produções do ano informado até o ano atual.

Os seguintes tipos de produção serão importados: Apresentações de Obras
Artísticas; Apresentações de Trabalhos em Eventos; Arranjos Musicais; Artigos
Publicados em Revistas, Jornais ou Periódicos; Bancas; Capítulos de Livros; Cartas,
Mapas e Similares; Composição Musical; Desenvolvimento de Material Didático, Texto
em Jornal ou Revista; Livros Publicados; Maquetes; Obras de Arte Visual; Organização
de Eventos; Partituras Musicais; Softwares; Sonoplastia; Publicações em Eventos;
Traduções.
Uma vez importado o sistema retorna para tela inicial do portal docente, o próximo passo
é realizar a validação das produções cadastradas para que elas possam aparecer no
relatório individual dos docentes.
Portal Docente > Produção Intelectual > Minhas Produções (Modelo Antigo) > Validar
minhas produções.

O sistema irá apresentar a tela com todas as produções importadas do currículo lattes:

O SIGAA exige que mais alguns dados sejam cadastrados para que possa prosseguir
com a validação das produções, para isso o docente deve clicar no ícone
Cada produção possui itens obrigatórios que devem ser preenchidos (Itens marcados
com *), sem o preenchimento destes itens obrigatórios a produção não é homologada.

Em seguida o docente deve marcar quais publicações deseja validar, e marcar que
declara com o termo de adesão do SIGAA e em seguida clicar em confirmar. Feito isso
todas as publicações serão validadas e irão constar no Relatório Individual do Docente
(RID).

Gerar RID
Uma vez feita a importação e validação das produções acadêmicas do docente, o RID
pode ser gerado no seguinte caminho: Portal Docente > Produção Intelectual > Relatório
do Docente > Relatório Individual do Docente.

Em seguida o docente deve informar o Ano e período inicial e final para que o relatório
possa obter as informações destes anos:

Uma vez definido os períodos, o docente deve clicar em “Emitir Relatório” para gerar o
relatório individual do docente.

