O CNPq disponibilizou, no dia 30/04, o novo Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil.
Seu novo Portal organiza e integra as diversas ferramentas de coleta de dados, de
buscas na base corrente, e de resultados de censos em um só local, facilitando o acesso dos
participantes e dos usuários em geral.
O "Formulário Grupo" tem nova interface e traz outras novidades, entre elas: exigência
CV Lattes dos técnicos integrantes dos grupos; inclusão de campos para levantamento de
colaboradores estrangeiros; participação de grupos em redes de pesquisa e equipamentos e
softwares próprios do grupo inclusive com a possibilidade de indicar sua disponibilidade para
uso por outros pesquisadores externos ao grupo. Passa, também, a guardar o histórico de
participação de pesquisadores e estudantes (egressos). A inclusão de integrantes do grupo,
seja pesquisador, estudante ou técnico passa a ser feita a partir da busca na base de Currículos
Lattes, eliminando problemas e aumentando a confiabilidade das informações.
Todos os líderes precisarão acessar seus grupos para complementar as novas
informações requeridas e fazer ajustes, se necessário, na classificação de áreas do
conhecimento e dos setores de aplicação das linhas de pesquisa. Em virtude de mudança da
tabela de Setores, na migração da base de dados algumas linhas ficaram sem nenhum setor de
aplicação associado. Além disso, os técnicos integrantes de grupos terão que ser cadastrados
novamente. Para isso, terão que ter currículo Lattes no CNPq. Neste sentido, solicitamos que
os líderes entrem em contato com os técnicos de seus grupos e informem essa necessidade.
Os dados dos técnicos não puderam ser aproveitados na nova versão do DGP porque, no
modelo anterior, não era requerido seu CPF.
Ao atualizar ou inserir um novo grupo pelo novo Formulário, o líder deve observar se
há algum item do menu com o marcador em vermelho. O marcador vermelho indica que há
informação obrigatória não preenchida e somente quando todos os marcadores estiverem na
cor verde o botão de "Enviar ao CNPq" ficará ativo.
Endereços:
Novo Portal do DGP: http://www.dgp.cnpq.br/. O Líder tem acesso à sua página pelo
link "Acessar o Diretório" (CPF e Senha Lattes), onde poderá consultar, atualizar e inserir
grupos de pesquisa e ler os Comunicados sobre o Diretório. Para simples consulta, sem
necessidade de loguin, pode ser utilizado o link "Buscar Grupos", onde estão disponíveis todos
os grupos certificados da base de dados.
Wiki: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/wiki/. O Portal oferece um Glossário com os
conceitos relacionados ao DGP um FAQ com respostas a perguntas freqüentes. Caso não
consiga tirar todas as dúvidas pelo Wiki, o DGP oferece ainda atendimento pelo telefone 0800
619697 ou por e-mail <http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento>
Senha CNPq (senha Lattes): http://www.cnpq.br/web/guest/sua-senha

Atenciosamente,
Coordenação de Estatística e Indicadores - COEST/GAB
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