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INTRODUÇÃO (CNPq)
O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil constitui-se em bases
de dados que contém informações sobre os grupos de pesquisa em
atividade no País. O Diretório mantém uma base corrente, cujas
informações são atualizadas continuamente pelos líderes de
grupos, pesquisadores, estudantes e dirigentes de pesquisa das
instituições participantes, e o CNPq realiza censos bi-anuais, que
são fotografias dessa base corrente.
As informações contidas no Diretório dizem respeito aos recursos
humanos constituintes dos grupos (pesquisadores, estudantes e
técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às especialidades
do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção
científica, tecnológica e artística e aos padrões de interação com o
setor produtivo. Além disso, cada grupo é situado no espaço
(região, UF e instituição) e no tempo.
Os grupos de pesquisa inventariados estão localizados em
universidades, instituições isoladas de ensino superior, institutos de
pesquisa científica, institutos tecnológicos e laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais ou ex-estatais.
Os levantamentos não incluem os grupos localizados nas empresas
do setor produtivo.
O Diretório é hoje capaz de descrever com precisão os limites e o
perfil geral da atividade científico-tecnológica no Brasil. Igualmente
é capaz de fornecer aos interessados uma grande e diversificada
massa de informação sobre detalhes de quem realiza as atividades,
como e onde se realizam e sobre o quê pesquisam. Tem sido
utilizado pela comunidade científica e tecnológica em geral e pelos
comitês assessores do CNPq como ferramenta de orientação para
suas atividades.
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1. CADASTRO DO LÍDER
O pesquisador líder de grupo é o personagem que detém a
liderança acadêmica e intelectual naquele ambiente de pesquisa.
Normalmente, tem a responsabilidade de coordenação e
planejamento dos trabalhos de pesquisa do grupo. Sua função
aglutina os esforços dos demais pesquisadores e aponta horizontes
e novas áreas de atuação dos trabalhos.

O líder deve ser um DOCENTE DO QUADRO PERMANENTE da
UFAL, com titulo de Doutor. Em áreas carentes de professores com
esta titulação, será analisado o pedido de professores mestres para
liderarem o grupo de pesquisa.
O professor candidato a líder deve solicitar o seu cadastro a
Coordenação de Pesquisa da PROPEP, através do formulário
adequado, devidamente corroborado pelo Pleno da Unidade
Acadêmica de origem, com cópia da ata de reunião que autorizou a
criação.
Um pesquisador pode também liderar mais de um grupo. No
entanto, o CNPq recomenda que um pesquisador lidere apenas um
grupo.
2. PREENCHIMENTO E CERTIFICAÇÃO DO GRUPO
Após o cadastro, o professor líder acessa a pagina do CNPq e
preenche os dados do grupo, o qual passa a aguardar a certificação
da UFAL.
Somente serão certificados os grupos que contiverem pelo menos
três professores pesquisadores e três alunos e as linhas de
pesquisa definidas, com a aprovação da Direção da Unidade
Acadêmica a qual o líder pertence.
Não serão aceitos grupos com apenas um professor e com
características semelhantes, considerados casos atípicos pelo
CNPq.
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Após os preenchimento, não esquecer de “enviar ao CNPq”. Sem
este procedimento o grupo permanecerá “em preenchimento” e não
será certificado.
A certificação será feita pela PROPEP após a verificação dos itens
anteriores.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES (CNPQ):
1. São considerados válidos pelo CNPq (censos e base corrente)
apenas os grupos Certificados pela instituição;
2. O prazo de validade de um grupo certificado é de 12 meses.
Assim, um grupo certificado que permaneça mais de 12 (doze)
meses sem sofrer atualização passa para o status de grupo nãoatualizado. O retorno de um grupo não-atualizado para a situação
de grupo certificado será automático tão logo seja atualizado e
enviado pelo Líder;
3. Um grupo certificado pela instituição não precisa ser certificado
novamente depois de atualizado e enviado pelo líder, exceto
quando há mudança de liderança;
4. Um grupo certificado deve ser atualizado pelo Líder sempre que
houver novas informações, mas atenção: após qualquer atualização
de dados, o Líder precisa enviar os dados novamente (botão “enviar
ao CNPq” do formulário), para que o grupo não fique na situação
em preenchimento.
3. GRUPOS NÃO-ATUALIZADOS
São os grupos que perderam a certificação por estarem há mais de
12 (doze) meses sem sofrer atualização. Esses grupos retornarão
automaticamente para a situação de “Grupos certificados”, depois
que suas informações forem atualizadas e enviadas ao CNPq pelos
líderes. Só precisarão ser certificados novamente quando houver
troca de liderança, pois, neste caso, o grupo ficará “aguardando
certificação”.
4. GRUPOS EXCLUÍDOS OU EM PREENCHIMENTO
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Grupo em preenchimento é aquele cujos dados estão sendo
“editados” pelo líder (sendo atualizados ou informados pela primeira
vez). Um grupo só sai da situação “ em preenchimento” depois que
o seu líder envia os dados ao CNPq. Para isso, o líder deve acessar
o link Atualizar/Inserir novo grupo em seu site, editar o grupo que
está “ em preenchimento” , e clicar no botão “Enviar ao CNPq”.
Após o envio, o grupo volta para o status em que estava
anteriormente (se for uma atualização de dados) ou fica
aguardando certificação pelo Dirigente institucional de pesquisa (se
for um grupo novo).
IMPORTANTE:
1. São considerados válidos pelo CNPq (censos e base corrente)
apenas os grupos Certificados pela instituição;
2. Depois de permanecer 12 meses com status de grupo Em
preenchimento , o mesmo poderá ser excluído da base pelo CNPq,
não podendo mais ser recuperado nem seu espelho visualizado no
site.
3.GRUPO EXCLUÍDO é aquele que foi excluído da base de dados
pelo seu Líder, através do site de Líderes de grupo, ou excluído
pelo próprio CNPq nas situações
previstas e explicitadas
anteriormente. Um grupo nessa situação não pode mais ter seus
dados recuperados e editados pelo Líder para atualizações e não
fica acessível para alteração de status pelo Dirigente. Se um grupo
excluído pelo CNPq, ou mesmo pelo próprio líder, ainda for um
grupo ativo, o líder poderá cadastrá-lo novamente no sistema,
utilizando a opção de Inserir novo grupo.
Maceió, 29 de abril de 2009.
Prof. Dr. Josealdo Tonholo
Pro-Reitor de Pesquisa e Pos-Graduação
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