
1 
 

 

Tutorial para cadastro de Grupos de Pesquisa 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

 

Grupo de Pesquisa 

Refere-se a um grupo de pesquisadores e estudantes que se organizam direcionados para o 

desenvolvimento de uma ou mais linhas de pesquisa na área do conhecimento que lhes seja 

comum, com o objetivo de realizar pesquisa científica, tecnológica e inovação. 

É constituído por pesquisadores, estudantes e técnicos, que dedicam parte do seu trabalho à 

elaboração e condução de projetos científicos, de desenvolvimento tecnológico e inovação, para 

aplicação no setor produtivo e que gerem benefícios econômicos, sociais ou ambientais. 

Os Grupos de Pesquisa são cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, que se 

constitui numa base de dados com informações sobre todos os grupos em atividade no País. O 

Diretório mantém uma base corrente, cujas informações são atualizadas continuamente pelos 

líderes dos grupos. O CNPq realiza censos regularmente para consolidar as informações dessa base 

corrente em períodos consecutivos, por isso o Grupo deve estar vinculado à instituição dos 

pesquisadores. 

 

Requisitos para cadastrar um Grupo 

 Deve ter pelo menos um dos participantes com o título de doutor (acadêmico). 

 Deve ter um líder, que também precisa ter o título de doutor (acadêmico).  

 Todos os participantes (pesquisadores, estudantes e técnicos) devem ter currículo cadastrado  
na Plataforma Lattes. O Currículo Lattes deve ser mantido sempre atualizado no ano corrente. 

 Deve ter pelo menos uma linha de pesquisa (título e breve descrição).  

 

Requisitos para manutenção do Grupo 

 Deve ser atualizado (e enviado) sempre que houver inserção ou exclusão de participantes,  
alterações nas linhas de pesquisa, de vínculo de orientação e outros. Obs. Não havendo qualquer 
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alteração a fazer, mesmo assim deve ser “enviado” ao CNPq pelo menos uma vez por ano 
(preferencialmente a cada semestre). Isso no Próprio Diretório de GP do CNPq. Obs. Grupos não 
atualizados no intervalo de 1 ano perdem a certificação da Unoeste e podem ser excluídos pelo 
CNPq.  

 Todos os participantes devem manter o Currículo Lattes atualizado no ano corrente. Obs. As  
produções do Grupo não aparecem diretamente na página do Grupo, mas sim no Currículo Lattes 
(o nome de cada um é um link ativo) de cada participante.  

 

Com cadastrar um Grupo 

1. Defina a linha de pesquisa e elabore a descrição (crie um arquivo Word). Pode ser mais de uma 
linha. 

2. Tenha os nomes dos participantes. Podem ser incluídos pesquisadores (devem possuir o título 
de doutor ou mestre), estudantes (de graduação, de pós-graduação e professores especialistas ou 
cursando mestrado) e técnicos. 

3. Enviar um e-mail para CPDI (para Ana Carla - ana@unoeste.br) informando apenas os dados 
do(a) líder do Grupo (nome completo e CPF). 

Isso é necessário para que o(a) líder possa “vincular o Grupo à Unoeste” quando iniciar o 
cadastramento. 

4. Acesse o Diretório de Grupos de Pesquisa. Link: https://lattes.cnpq.br/web/dgp 

Clique em ACESSAR O DIRETÓRIO e inicie o cadastramento no novo Grupo. 

Obs. Ao inserir cada pesquisador vincule-o a uma linha de pesquisa. 

Ao inserir cada estudante vincule-o a um pesquisador (orientador) e a uma linha de pesquisa. 

5. Quando terminar avise novamente a Ana Carla para que o Grupo possa ser CERTIFICADO pela 
Unoeste. 

6. A partir de então atualize o Grupo sempre que houver alterações (ver Requisitos). 

 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com a CPDI. 

 

F. 18 3229-2079 

e-mail: cpdi@unoeste.br 

Chat: https://www.unoeste.br/prppg  
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