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1 APRESENTAÇÃO

Os grupos de pesquisa possuem importante papel no desenvolvimento da ciência
e nos cursos de graduação e pós-graduação. Eles integram o Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico e abrigam linhas de investigação de temas relacionadas a uma grande área
do conhecimento.
Para o CNPQ grupo de pesquisa é definido como um conjunto de indivíduos
organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças cujo
fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança 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 que subordinam-se ao grupo (e não ao contrário) e que, em algum grau,
compartilha instalações e equipamentos. O conceito de grupo admite aquele composto de
apenas um pesquisador e seus estudantes.

2 PROCEDIMENTOS PARA CRIAR GRUPOS DE PESQUISA JUNTO AO
CNPq
Para participar do Diretório dos Grupos de Pesquisa, o grupo deve atender aos
seguintes pré-requisitos em relação aos membros e à produção científica do mesmo.
Membros do GP - Grupo de Pesquisa:
1) O líder deverá ser docente do quadro da FCRN - Faculdade Católica do Rio Grande
do Norte (com mestrado ou doutorado);
2) Ter pelo menos mais um docente da FCRN;
3) Ter discentes de graduação e/ou pós-graduação da FCRN;
4) Ter servidor técnico-administrativo (sempre que possível);
5) Pode ter pesquisadores, discentes e técnicos de outras instituições.
Produção científica do GP:
1) Comprovar a produção conjunta do líder com os demais integrantes do GP no último
ano;
2) Comprovar a produção dos membros do GP nos últimos 5 anos, independentemente
do integrante do GP. Ter artigos publicados em periódicos com Qualis-Capes ou fator de
impacto JCR, Livros, Capítulos de livros, Propriedade intelectual (patentes, programas
de computador, topografia de circuito integrado, desenho industrial ou cultivares,
devidamente registrados).
A seguir, o Líder deverá fazer o cadastro das informações sobre o grupo
no Diretório do CNPq. Por fim, após o Líder providenciar o envio das informações à
Base do Diretório dos Grupos de Pesquisa, o CNPq solicitará à Coordenação de
Pesquisa e Extensão a “Certificação” do mesmo.

ATENÇÃO:
– É importante que o líder constantemente atualize a página do grupo de pesquisa.
Sempre que fizer o acesso à página, mesmo que não haja necessidade de alteração nas
informações já cadastradas, é recomendado ao líder que efetue a introdução de alguma

alteração em qualquer campo (por exemplo, a inserção de um espaço em branco), e
então faça o “envio ao CNPq”. Isso evita que o grupo seja considerado como “não
atualizado”.

3 PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE UM GRUPO DE PESQUISA
1) Atualizar o currículo na Plataforma Lattes de todos os integrantes do GP;
2) Solicitar habilitação do líder junto à Coordenação de Pesquisa e Extensão (pelo e-mail:
extensao@catolicadorm.com.br), anexando este Formulário de proposta de criação de
grupo de pesquisa Formulário de Proposta de Criação de Grupo de Pesquisa
(anexo) informando:
a) Dados de identificação do Grupo de Pesquisa;
b) Repercussões do trabalho do grupo;
c) Linhas de pesquisa e objetivos;
d) Membros;
e) Produção dos membros do GP nos últimos 5 anos, independentemente do integrante
do GP;
3) Após autorização da Coordenação de Pesquisa e Extensão, o líder deverá entrar no
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (http://lattes.cnpq.br/web/dgp), preencher as
informações solicitadas e ao final clicar em “Enviar ao CNPq”. As dúvidas em relação ao
preenchimento das informações no Diretório podem ser sanadas no Manual do Usuário
(http://lattes.cnpq.br/web/dgp/manual-do-usuario/);

4) Em seguida, informar à Coordenação de Pesquisa e Extensão (pelo e-mail:
extensao@catolicadorm.com.br), que o cadastro está completo.

5) A Coordenação de Pesquisa e Extensão verificará os dados inseridos no Diretório de
GP e certificará o Grupo.

Observação importante:
O cadastro de um grupo é feito pelo seu líder, por meio de um formulário
eletrônico padronizado e mediante CPF e Senha CNPq (a mesma do CV Lattes). Mas

atenção, para ter acesso ao formulário, o Líder precisa estar previamente autorizado como
tal pelo Dirigente de pesquisa da sua instituição.
Se você é líder de grupo de uma instituição participante do Diretório e ainda não
está cadastrado como tal, o primeiro passo é procurar o seu Dirigente institucional de
pesquisa (em geral o pró-reitor, superintendente, diretor, vice-presidente, coordenador de
pesquisa ou equivalente), responsável pelo processo de identificação e cadastro de líderes,
bem como da certificação dos grupos de pesquisa. Estando cadastrado como líder na
instituição, seu acesso ao formulário fica automaticamente liberado, pela opção "Acessar
o Diretório" da página principal deste Portal.
Para maiores informações sobre os conceitos e procedimentos, consulte o FAQ do
Diretório de Grupos de Pesquisa: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/faq/
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ANEXO - FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE GRUPO DE PESQUISA NA FACULDADE
CATÓLICA DO RIO GRANDE DO NORTE
1. Dados do Grupo de Pesquisa
Nome do Grupo
Líder do Grupo
E-mail
Telefone para contato
Área de Conhecimento do CNPq
Cursos de Graduação e/ou Pósgraduação a qual o GP está vinculado
2. Repercussões do trabalho do grupo

3. Linhas de pesquisa (para cada linha de pesquisa informar: Título da linha, objetivos e três palavras-chaves)
Título da linha:
Objetivos:
Palavras-chave:

4. Membros do GP (adicionar quantas linhas forem necessárias)
Nome

Titulação máxima

Instituição atual

Vínculo com o
GP*

*Informar: Pesquisador (docentes ou pesquisadores); Técnico (servidores técnicos); Estudante
(graduação ou pós-graduação); Colaboradores Estrangeiros (membros de outros países)

5. Produção em conjunto do líder com os demais integrantes do GP no último ano

6. Produções dos últimos 5 anos (Independente do integrante do GP)
Deverão ser apresentadas no mínimo 5 produções.

Comprovações válidas: Artigos em periódicos com Qualis-Capes ou fator de impacto JCR, Livros,
Capítulos de livros, Propriedade intelectual (patentes, programas de computador, topografia de
circuito integrado, desenho industrial ou cultivares)
As publicações apresentadas no item anterior não devem ser utilizadas para preenchimento deste
campo.

7. Outras informações (opcional)

________________________________
Karidja Kalliany Carlos de Freitas Moura
Coordenadora de Pesquisa e Extensão – FCRN

____________________________
Líder do projeto (Colocar nome)
Docente da FCRN

