
 
 

 

Portaria UNIVALE: 095/2020 

Estabelece normas sobre a 

atualização do Currículo Lattes dos 

Docentes dos Cursos de Graduação 

da Universidade Vale do Rio Doce. 

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce – Univale - Profa. Me. Lissandra Lopes 

Coelho Rocha, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Geral 

da Univale, e; 

 

Considerando que o Corpo Docente da Univale deve dar publicidade as suas 

qualificações profissionais;  

Considerando que a Univale precisa de parâmetros para direcionar suas ações em 

torno da capacitação docente âmbito de uma política de formação continuada e 

de qualificação profissional; 

Considerando o compromisso institucional com a oferta de um ensino de qualidade;  

Considerando que a composição do Corpo Docente deve atender aos critérios 

estabelecidos nos Artigos 66 e 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que 

valorizam a experiência profissional e a titulação compatível com a área de atuação. 

RESOLVE:  

Art. 1º Determinar que todos os componentes do Corpo Docente da Univale 

mantenham atualizados seus currículos profissionais na Plataforma Lattes. 

Parágrafo único: Para fins do que consta no caput deste artigo, entende-se como 

currículo profissional atualizado aquele acessado pelo docente com intervalo 

máximo de até 03 (três) meses. 

Art. 2º Os Docentes deverão, obrigatoriamente, lançar no Currículo Lattes seu vínculo 

empregatício com a Univale, assim como suas produções científica, cultural, artística 

e tecnológica. 

Parágrafo único Em conformidade com as normativas e orientações do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – podem ser considerados 

como produção científica, cultural, artística e tecnológica livros, capítulos de livros, 

material didático institucional, artigos em periódicos especializados, textos completos 

em anais de eventos científicos, resumos publicados em anais de eventos 

internacionais, propriedade intelectual depositada ou registrada, produções 

culturais, artísticas e técnicas, inovações tecnológicas relevantes e publicações 

nacionais e regionais, considerando sua abrangência. 

 



 
 

 

Art. 3º A elaboração do currículo ou a inserção de novas informações curriculares na 

Plataforma Lattes é de inteira responsabilidade dos Docentes. 

Art. 4º Compete aos Coordenadores dos Cursos, zelar para que os Docentes 

mantenham atualizados seus Currículos na Plataforma, nos termos desta Portaria.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.  

 

Governador Valadares, 19 de outubro de 2020.  

 

 

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora da Universidade Vale do Rio Doce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
 


