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Brasília, 15 de setembro de 2014.

Prezados Líderes de grupo,

Anunciamos neste momento o Censo 2014 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no
Brasil, cujo período para atualização de dados e inclusão de novos grupos se estenderá até 10/12/2014
de dezembro próximo. Participarão do Censo os grupos certificados pelos Dirigentes Institucionais de
Pesquisa. Grupos certificados que estejam na situação "não-atualizado" ou "em preenchimento" não
participam do censo.

Solicitamos aos senhores que façam uma revisão de todas as informações relativas a
seus grupos de pesquisa, no sentido de que toda a base de dados seja atualizada. Isto significa excluir
grupos inativos, cadastrar novos grupos, excluir pesquisadores ou estudantes de grupos dos quais não
fazem mais parte e incluir novos participantes, atualizar linhas de pesquisa, instituições parceiras, etc.
Todos os líderes que ainda não acessaram seus grupos no novo Formulário
precisarão fazê-lo, mesmo que os grupos estejam certificados e atualizados há menos de um ano,
por força das mudanças que foram implementadas no novo DGP. Informações obrigatórias não
preenchidas estarão sinalizadas com um botão vermelho nos respectivos itens do menu, quando o
grupo for acessado pela primeira vez. Nos Comunicados disponíveis em suas páginas de líder há
orientações sobre os casos mais recorrentes.

Todos os lideres que possuíam Técnicos cadastrados em seus grupos terão que inserilos novamente, desde que possuam Currículo Lattes, o que é agora uma exigência. Como na versão
anterior o CPF dos técnicos não era requerido, não foi possível a identificação nem o aproveitamento
dos seus dados no novo DGP.

Após atualizar as informações necessárias, não se esqueçam de enviar o formulário ao
CNPq para que o grupo não fique "em preenchimento".
Lembramos que, tão importante quanto a revisão dos dados do grupo é a atualização
dos Currículos Lattes de todos os participantes, uma vez que deles são extraídos dados da formação
acadêmica e da produção científica, tecnológica e artística dos participantes, entre outras. Portanto,
para que o grupo fique bem retratado no censo, o líder deve cobrar de cada membro essa atualização.
Todos os procedimentos são feitos pelo link "Acessar o Diretório" do Portal do DGP.
Em caso de dúvidas, além da Ajuda contida no Formulário, estão disponíveis um FAQ e um Glossário
no Wiki do mesmo Portal.

Persistindo alguma dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento,

selecionando o assunto Diretório dos Grupos de Pesquisa - DGP, ou ligue para 0800 61 96 97.
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