Tutorial para a criação de currículo na Plataforma CAPES de
Educação Básica

Para começar, o estudante deve entrar no site https://freire2.capes.gov.br/portal/ e
selecionar a opção “Crie seu acesso”

Após isso, uma nova guia será aberta, onde o CPF deve ser inserido, seguido de
algumas informações básicas para a solicitação de cadastro. Uma pergunta secreta será
criada, é recomendado que tanto a pergunta, quanto a resposta sejam anotadas em algum
lugar seguro.
Será encaminhada uma mensagem ao e-mail cadastrado, sendo necessário clicar no link
de confirmação. Logo após, chegará um novo e-mail informando o login (CPF) e a
senha, que é criada pelo próprio Sistema da CAPES e pode ser alterada a partir de um
link presente no conteúdo do e-mail.
Feito o cadastro, o candidato deverá entrar novamente no endereço
https://freire2.capes.gov.br/portal/, mas dessa vez selecionar a opção “ACESSE A
PLATAFORMA” e inserir o login criado.
Após aceitar os termos de segurança, o candidato deve começar a fazer seu currículo. A
plataforma divide o processo em 5 etapas, sendo elas:
1 – Identificação, onde são inseridas as informações mais básicas (é necessário clicar
em salvar identificação antes de prosseguir);

Mais abaixo, ainda é possível tornar públicas informações como endereço, telefone, email e redes sociais, sendo obrigatório pelo menos um telefone e endereço. Caso o site
exija um endereço profissional e o estudante não tiver, insira o endereço residencial;

2 – Formação Acadêmica, onde são inseridas as informações acadêmicas dos
candidatos, sendo elas concluídas, em andamento ou incompletas;

Obs.: Caso seu curso de ingresso não esteja aparecendo para ser inserido, colocar o curso
pretendido.

3 – Atuação Profissional, onde são inseridas as experiências profissionais ou cursos
ministrados, se houver;

4 – Projetos, Produções e Eventos , onde o candidato deve registrar participações em
programas, projetos ou eventos, além de algum tipo de produção técnica, didática,
cultural ou bibliográfica;

5 – Termo de Adesão e Condições de Uso, onde o candidato deve ler e marcar que está
de acordo com as regras da Plataforma.

Com exceção da primeira e da última, nenhuma outra etapa tem campos obrigatórios,
sendo possível avançar e terminar o currículo sem preencher algum campo.
Após todas etapas, o currículo pode ser baixado em formato de PDF.

