Passo a passo para cadastramento de Grupo de pesquisa no CNPQ
Para o processo de cadastramento, o pesquisador, líder do Grupo de Pesquisa (GP),
precisa ter currículo Lattes ativo no CNPq, e estar previamente autorizado como tal
pelo Dirigente de pesquisa da sua instituição, que no nosso caso é a Pro-Reitora de
Pesquisa e Inovação, Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti (clorinda@ufg.br).
Para autorização, a Pró-Reitora considerará a produção do líder(s) e
pesquisadores do GP e composição da equipe. O GP deverá ser composto por pelo
menos três doutores, estudantes de iniciação científica, estudantes de pós-graduação
e técnicos. São situações indesejadas em Grupos de Pesquisa:











Grupos unitários (formados por apenas 1 pesquisador);
Grupos sem estudantes;
Grupos sem técnicos;
Grupos com mais de dez pesquisadores;
Grupos com mais de 10 linhas de pesquisa;
Grupos onde o líder não é doutor;
Grupos sem doutores no conjunto de pesquisadores;
Pesquisadores que participam de quatro ou mais grupos;
Estudantes que participam de dois ou mais grupos;
Grupos semelhantes.

Se a proposta de criação do GP contempla estes requisitos, siga os passos
seguintes:
1º - Solicite a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, Profa. Maria Clorinda Soares
Fioravanti, o cadastramento do líder do futuro GP, informando o nome completo, a
composição inicial do GP, e a(s) linhas de pesquisa;
2º- efetuado o cadastramento pela Pró-Reitora, clique no site do CNPq “Diretório de
Grupos de Pesquisa no Brasil”. A seguir, a esquerda da tela clique em ”Acessar o
Diretório”. Será aberta uma tela para você digitar seu CPF e senha do Lattes.

3º- Será aberta uma página para você realizar o cadastro de seu GP. Para tanto, clique
em “Adicionar grupo de pesquisa”.

4º - Preencha o formulário dos dados do GP e envie ao CNPq. No seu próximo acesso
ao GP via “Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil”, o mesmo será apresentado com
o status “aguardando certificação pela instituição” até análise e certificação da PróReitora;
Após certificação, o GP estará disponível para acesso e atualização, que ocorrerá
por meio do Líder do Grupo.
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