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Aviso: Site desativado!

Este site esta disponível no modo LEITURA e acessível apenas das redes UTFPR.

Grupos de Pesquisa
1. Como cadastrar um grupo

O pesquisador e/ou grupo de pesquisadores e/ou coordenação/departamento deve solicitar o
cadastramento do líder junto à GEPPG ou equivalente do campus correspondente.

2. O que é um grupo de pesquisa

No sistema de Diretório de Grupos de Pesquisa, o grupo de pesquisa é definido como um conjunto de
indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas liderancas:

Cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a lideranca no terreno
científico ou tecnológico;

No qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa;

Cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa e que, em algum grau, compartilha
instalações e equipamentos;

3. Quem pode ser o líder:

O servidor para ser líder do grupo deve atender a no mínimo um dos seguintes critérios:

Ser bolsista produtividade do CNPq;
Ser pesquisador vinculado a pelo menos um programa de pós-graduação stricto sensu da UTFPR;
Ser doutor e estar vinculado formalmente a projeto de elaboração de um futuro programa de pós-
graduação stricto-sensu;
Ser doutor ou mestre e ter projeto de pesquisa ou de extensão – inclusive PIBIC, PIBITI, Ações
Afirmativas, etc. – aprovado nos últimos cinco anos na Instituição;
Ser formalmente indicado por Departamento Acadêmico ou Coordenação de Curso para a
constituição de grupo emergente com finalidade específica de pesquisa ligada a esta unidade
acadêmica;

4. Quais são atribuições do líder:

O líder, depois de cadastrados, passa a ter acesso ao site de líderes de grupo (www.cnpq.br), onde está
disponível o formulário on line, cujo preenchimento e envio é de sua responsabilidade. A senha de acesso do
lider é a senha Lattes.

Após o preenchimento das informações do grupo, o líder deve manter atualizadas as informações do mesmo.

5. Quem é o responsável pelo credenciamento do grupo no
CNPq?:

O Gerente de Pesquisa e Pós-graduação do campus (ou equivalente).

6. Quais sao os criterios para o credenciamento do grupo
utilizado pelo Gerente de Pesquisa e Pos-Graduacao

Critérios Básicos:

http://www.cnpq.br/
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Todos os participantes – pesquisadores e estudantes – devem ter seu currículo na plataforma Lattes
/ CNPq;
Não apresentar a ocorrência "grupo semelhante";
Não apresentar mais de duas ocorrências das outras indicações de casos atípicos na relação do
CNPq, conforme explicado anteriormente.

Critérios Adicionais:

No caso de grupos unitários exige-se que o líder seja doutor;
Grupos com mais de 10 pesquisadores, mais de 10 linhas de pesquisa, ou ainda que incluam
pesquisador já presente em mais de 3 outros grupos de pesquisa, exigem a apresentação de uma
justificativa formal da ocorrência;
Grupos sem doutores exigem no mínimo a presença de dois mestres.

7. Sites Relacionados

CNPQ: www.cnpq.br
Perguntas frequentes: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/html/faq.html

8. Documentos relativos a grupo de pesquisa

Diagnóstico de grupos de pesquisa certificados da UTFPR: .pdf

http://www.cnpq.br/
http://dgp.cnpq.br/diretorioc/html/faq.html
http://antigo.utfpr.edu.br/pesquisa/grupos-de-pesquisa-1/diagnostico-dos-grupos-de-pesquisa-da-utfpr

