
Caro Pesquisador 
 

Inclusões, alterações e exclusões de grupos, pesquisadores e estudantes agora passam a ser contínuas, funcionando 
no mesmo formato do currículo Lattes. Os pesquisadores interessados em cadastrar seus grupos de pesquisa devem 
proceder da seguinte forma: 
 
1. Atualizar o currículo na Plataforma Lattes;  
 
2. Enviar um e-mail (e esperar confirmação) para gp.propesq@contato.ufsc.br, solicitando que o seu nome seja 
cadastrado como líder de grupo junto ao CNPq;  
 
3. Entrar no endereço http://dgp.cnpq.br/dgp/, inserindo login e senha da Plataforma Lattes;  
 
4. Selecionar a opção “Líder” na parte superior direita da página;  
 
5. Preencher o formulário e enviá-lo diretamente ao CNPq;  
 
6. Solicitar a todos os integrantes do grupo que preencham o seu Currículo na Plataforma Lattes, incluindo alunos 
de iniciação científica, mestrandos e doutorandos;  
 
7. Checar se o respectivo grupo ainda possui pendências;  
 
8. Verificar se o grupo foi certificado pela PROPESQ.  
 
9. Atualizar periodicamente o grupo, pois após 12 (doze) meses sem atualização, o grupo perde a certificação.  

 
Orientações: 

 
- É necessário que os grupos possuam 2 (dois) líderes, professores efetivos da instituição. No caso de ausência física 
ou exclusão do líder único de um grupo, o grupo é automaticamente eliminado da base e os outros pesquisadores 
acabam sendo também excluídos.  
 
- Nenhum grupo de pesquisa pode ter mais de 10 (dez) pesquisadores, incluindo os colaboradores externos à 
instituição e deve ter ao menos 1 (um) estudante de graduação. É recomendável incluir alunos de pós e técnicos.  
 
- Cada pesquisador somente pode participar de no máximo três grupos de pesquisa, sendo em no máximo dois deles 
na condição de líder.  
 
- Os líderes devem ter atuação comprovada através de seus currículos Lattes nas áreas de pesquisa dos grupos 
submetidos.  
 
- Todos os pesquisadores e estudantes de um determinado grupo também têm acesso às informações dadas pelo 
líder no endereço eletrônico acima. Basta escolherem a opção “Pesquisadores” e ”Estudantes” do lado superior 
direito da página. Recomenda-se que todos chequem as informações e as corrijam, quando houver erros.  
 
- Atualizações podem ser feitas on line, não sendo necessário fazer download do programa “Sistema de Grupo”. 
Certifique-se que as alterações sejam encaminhadas ao CNPq.  
 
- Todos os currículos dos participantes devem estar atualizados e devem incluir nos resumos a vinculação ao grupo.  
 
- Os membros devem indicar na atuação profissional o vínculo com a UFSC, o período e a pesquisa em 
desenvolvimento.  
 
- Qualquer dúvida, entre em contato com a administradora Maria Luiza Ferreira pelo e-mail acima ou pelo telefone, 
no ramal 7413. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/

