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Brasília, 15 de setembro de 2014.

Prezados Dirigentes de Pesquisa,

Anunciamos neste momento o Censo 2014 do Diretório dos Grupos de Pesquisa, 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 envidem esforços junto aos líderes de suas instituições
no sentido de que toda a base de dados seja atualizada. Isto significa excluir grupos inativos, cadastrar
novos grupos, excluir pesquisadores ou estudantes que não fazem mais parte do grupo e incluir novos
participantes, atualizar linhas de pesquisa, empresas com as quais se relacionam, etc. Lembramos que
os Dirigentes podem, se necessário, retirar a certificação de grupos que não estejam mais ativos e que,
por algum motivo, não foram excluídos pelos líderes.
Além da revisão dos dados de grupo, é extremamente importante a atualização dos
Currículos Lattes de todos os pesquisadores, estudantes e técnicos participantes, pois deles são
extraídos dados da formação acadêmica e da produção CT&A, além de outras informações.
Lembramos, ainda, que no novo DGP todo o processo de coleta e atualização da base
de dados, tanto por parte dos integrantes dos grupos como pelos Dirigentes de pesquisa e Assessores, é
feito pelo Portal do Diretório, opção Acessar o Diretório, informando CPF e Senha CNPq.
Consulte as perguntas e respostas contidas no item Dirigentes institucionais de
pesquisa do Faq para tirar dúvidas, ou em caso de dificuldades no acesso. Um Glossário de termos e
conceitos relacionados ao DGP também está disponível, ambos no Wiki do mesmo Portal.
Finalmente, solicitamos a cada Dirigente de Pesquisa a gentileza de divulgar este
comunicado na página de sua instituição, agradecendo, antecipadamente, esta e outras iniciativas que
venham mobilizar os participantes para que o Censo de 2014 retrate da melhor forma possível a
atividade de pesquisa em cada instituição participante.
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