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ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO PTT NO CV LATTES 

Área Ciências Agrárias 

EIXO 
TIPO DE 

PRODUTO 
Subtipos de produtos 

MENU LATTES Orientações 

1 
Produtos e 
processos 

tecnológicos 

Ativos de 
Propriedade 
Intelectual 

Patente ou Desenvolvimento de 
produto ou Desenvolvimento de 
técnica 

Sem financiamento específico: 
Patentes e Registros/Patente. 
Se produzida com financiamento 
específico: Inovação/Patente. 
Produções/Produção 
técnica/Processo ou técnica. 

Patente de invenção, patente de modelo de 
utilidade, certificado de adição. 
Marca, Desenho Industrial, Indicação Geográfica, 
produtos de qualidade específica (outros Ativos de 
Propriedade Intelectual) 
Topografia de Circuitos Integrados 

Cultivar 

Desenvolvimento, Lançamento e 
Registro de cultivares no RNC/MAPA, 
que poderão ser geradas através de 
cruzamento ou originada por mutação, 
transformação ou edição gênica. 

Se produzida a partir de projeto de 
pesquisa: Patentes e 
Registros/Cultivar protegida. 
Patentes e Registros/Cultivar 
registrada. 
Se produzida a partir de projeto de 
inovação: Inovação/Cultivar protegida;  
Inovação/Cultivar registrada. 

Desenvolvimento, Lançamento e Registro de 
cultivares no RNC/MAPA, que poderão ser 
geradas através de cruzamento ou originada por 
mutação, transformação ou edição gênica. 

2 
Atividades 

de formação 
 

Curso de formação 
profissional  
 

Atividade docente de capacitação, em 
diferentes níveis (Criação e 
Organização) 

Produções/Produção técnica/Curso 
de curta duração ministrado/Docente 
/Organizador /Outro (Criação) 
 

Cursos de formação contínua para profissionais 
com vínculo institucional; 
Curso ofertados de forma especial para 
profissionais vinculados a projetos de pesquisa/ 
desenvolvimento; produtores rurais, 
extensionistas, consultores, facilitadores, etc. 
Formação pedagógica para profissionais não 
licenciados para atuação em sala de aula. 

Evento Organizado 
 

Organização de evento 

Eventos/Organização de eventos, 
congressos, exposições, feiras e 
olimpíadas 

Eventos presenciais ou online.  
Congresso, seminário, festival, olimpíada, 
competição, feira ou convenção ou outra 
modalidade de evento, realizado pelo Programa 
de Pós-Graduação.  

3 
Atividades 

de 
divulgação 

da produção 
 

Produto de 
Comunicação  
 

Programa de rádio e TV 

Produções/Produção 
técnica/Entrevistas, mesas redondas, 
programas e comentários na mídia. 
Produções/Produção técnica/Redes 
sociais, websites e blogs. 

Entrevista TV, rádio, jornal  
Rede social  
YouTube  
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4 
Serviços 
junto à 

sociedade, 
extensão, 

consultoria 
e assessoria 

a 
instituições 

 

Produto 
bibliográfico/Produto 
de Editoração  

Artigo publicado em revista técnica; 
Artigo em jornal ou revista de 
divulgação; 
Resenha; 
Organização de Livros, catálogos, 
coletâneas e enciclopédias; 
Organização de revistas e anais 
(incluindo editoria e corpo editorial). 

Produtos lançados no menu 
Educação e Popularização de C&T. 
Produções/Produção 
Bibliográfica/livro ou capítulo de livro. 
Produções/Produção 
Técnica/Editoração (para editoração e 
corpo editorial). 

Publicação de livro e/ou capítulos de livros; 
Publicação de artigos em periódicos, catálogos, 
coletâneas e outros; 
Organização de livro, revista, catálogo, coletânea 
e outros. Artigo em revista técnica, artigo em jornal 
ou revista de divulgação e textos em catálogos. 
Resenhas, nota prévia, editorial e carta ao editor. 

Software/Aplicativo/ 
Programa de 
Computador  
 

Desenvolvimento de aplicativo 

Produções/Produção 
técnica/Programa de computador 
(computacional, multimídia, celular = 
outro) (sem registro) 
Patentes e Registros/Programa de 
Computador Registrado. 

Aplicativo voltado à assistência, educação, ensino 
e gestão.  
(Não se aplica: aquele código que não seja 
resultado de seu próprio trabalho e criação ou 
quando representar pequenas adaptações de 
programas já existentes, ou ainda não demostrar 
aplicabilidade ou funcionalidades válidas.) 

Base de Dados 
Técnico-Científico 

Banco de dados de produtos 
biológicos, sistema de agravos de 
notificação. 
 

Produções/Produção técnica/Outra 
produção técnica. 

Banco de dados de produtos biológicos, sistema 
de agravos de notificação, 

Relatório Técnico 
Conclusivo  
 

Relatório de pesquisa ou Serviços 
técnicos (assessoria, consultoria) 
Consultoria/assessoria técnico-
científica (instituições públicas – 
secretarias municipais, estaduais e 
federais; - Consultoria/assessoria 
técnico-científica agências de 
fomento. 

Produções/Produção 
técnica/Relatórios de pesquisa. 
Produções/Produção 
técnica/Assessoria e Consultoria. 
Produções/Produção 
técnica/Trabalhos técnicos/Relatório 
técnico. 

Relatório de assessoria e consultoria técnica e de 
auditoria de contratos; Relatório de impacto 
ambiental ou de obra civil; Relatório de ensaio 
físico-químico de material ou produto em 
engenharia, veterinária, química, agronomia, etc.; 
Relatório de vistoria/avaliação em instituições, 
órgãos ou serviços públicos e privados. 
 

Empresa ou 
Organização Social 
Inovadora 

Serviço técnico ou outro 

Produções/Produção 
técnica/Assessoria e Consultoria. 

Empresas, Startups ou Organização Social 
formada com base em produto, serviço ou 
processo tecnológico. Exemplos: 
Technomar, empresa formada por dois ex-alunos 
de mestrado e doutorado do Laboratório Tanque 
de Prova Numérico (TPN) da Escola Politécnica 
da USP. PAM Membranas, empresa nascida no 
Laboratório de Processos de Separação por 
Membranas da Coppe da UFRJ. 

 


