A Coordenadoria de Pesquisa da PROPP/UFGD informa aos pesquisadores os
trâmites para cadastro de líder e certificação de Grupos de Pesquisa da UFGD
no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (http://lattes.cnpq.br/web/dgp):
1.

O primeiro passo é o cadastramento do líder do grupo. Tal cadastro é

realizado pelo Coordenador de Pesquisa e, para solicitá-lo, o líder deve enviar
um e-mail para copq@ufgd.edu.br, informando: nome completo do líder, nome
do grupo, linhas de pesquisa e uma descrição sucinta do grupo a ser
cadastrado.
2.

Após o cadastro, o líder receberá um e-mail do CNPq informando que o

grupo está disponível para edição na página do Diretório.
3.

O líder deverá acessar o Diretório e cadastrar o grupo, incluindo todas

as informações solicitadas pelo sistema.
4.

O líder então deverá enviar um e-mail para copq@ufgd.edu.br

informando que o cadastro foi realizado, de modo que o Coordenador de
Pesquisa possa certificar o grupo.

Observação: Se o pesquisador já é líder cadastrado no Diretório, ele deverá
cadastrar o grupo diretamente e apenas informar à Divisão de Pesquisa de que
cadastrou um novo grupo, para que o mesmo seja certificado.

Recomendações:
Apesar de não haver regulamentação formal quanto aos requisitos para o
cadastramento de um Grupo de Pesquisa, a Coordenadoria de Pesquisa da
PROPP/UFGD,

em

consonância

com

as

recomendações

do

CNPq,

estabeleceu algumas orientações aos pesquisadores:
1.

O líder deve ser, preferencialmente, o referencial para todos os

integrantes do Grupo, portanto, é necessário que seja doutor e possua
experiência como pesquisador, de modo a orientar e dar suporte a todos
estudantes, técnicos e pesquisadores do grupo.

2.

A COPQ sugere que, antes de criar um novo grupo, o pesquisador

verifique na página da DIPq se há algum Grupo de Pesquisa de sua área de
interesse (já certificado na UFGD), com o qual possa contribuir, de modo a
desenvolver a pesquisa interdisciplinar na Universidade.
3.

Os líderes devem evitar grupos atípicos, ou seja, aqueles cujo perfil

apresenta um afastamento estatístico relevante em relação ao perfil médio dos
grupos observado no Diretório do CNPq, tais como:
3.1

Grupos unitários (formados por apenas 1 pesquisador);

3.2

Grupos sem estudantes;

3.3

Grupos sem técnicos;

3.4

Grupos com mais de dez pesquisadores;

3.5

Grupos com mais de 10 linhas de pesquisa;

3.6

Grupos onde o líder não é doutor;

3.7

Grupos sem doutores no conjunto de pesquisadores;

3.8

Pesquisadores que participam de quatro ou mais grupos;

3.9

Estudantes que participam de dois ou mais grupos.

Observação: Podem existir grupos atípicos que, em casos excepcionais, serão
analisados pela Coordenadoria de Pesquisa.

