OF. CIRC PR. n.º 0534

Brasília, 30 de setembro de 2008.

Assunto: Diretório dos Grupos de Pesquisa - Censo 2008

Prezado(a) Senhor(a),
O CNPq está iniciando nesta data o 8º Censo do Diretório dos Grupos de Pesquisa. O
período censitário se estenderá até 30 de novembro próximo. Deverão participar do Censo os
grupos atualizados e certificados pelos Dirigentes Institucionais de Pesquisa entre 30 de
novembro de 2007 e 30 de novembro de 2008.
O Diretório dos Grupos de Pesquisa é uma base de dados do CNPq onde estão
registrados os grupos de pesquisa em atividade nas principais instituições de ensino e pesquisa
do Brasil. A base de dados do Diretório constitui-se, assim, em uma rica e importante fonte de
informações no que se refere aos recursos humanos dos grupos (pesquisadores, estudantes e
técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, à produção científica e tecnológica e aos padrões
de interação com o setor produtivo.
O CNPq entende que este é o momento para excluir grupos inativos, remodelar, atualizar
ou registrar novos grupos. Por esta razão, solicito aos líderes que façam a atualização e a
reformulação, se necessária, de seus grupos de pesquisa. Peço também aos Dirigentes de
Pesquisa que realizem as revisões da certificação dos grupos e do cadastro de líderes de suas
instituições, destacando ainda que os Dirigentes já dispõem em sua página de uma nova
ferramenta que permite retirar a certificação de grupos inativos com o status de “não-atualizados”.
Lembro ainda que todo o processo de coleta e atualização dos grupos será feito pelo
endereço http://dgp.cnpq.br/diretorioc/, onde há páginas específicas para os Líderes
(responsáveis pelo envio dos dados) e os Dirigentes (responsáveis pela certificação dos grupos).
As dúvidas devem ser encaminhadas para o serviço Fale Conosco, acessível na página principal
do CNPq, no item DGP Censo 2008.
Finalmente, solicito a cada Dirigente de Pesquisa a gentileza de divulgar amplamente este
comunicado a todos os líderes de grupos e demais interessados de sua instituição.

Atenciosamente,

Marco Antonio Zago
Presidente

Observação:
Este comunicado foi transmitido através de um processo automatizado.

