Orientações para criação de Grupo de Pesquisa no CNPq:
Se você já está cadastrado como líder de pesquisa pelo IFSC, basta acessar o Diretório
de Grupos de Pesquisa com seu login e senha da Plataforma Lattes e ‘Adicionar Grupo
de Pesquisa’. Após o cadastro, envie e-mail para pesquisa@ifsc.edu.br, solicitando a
certificação.
Se você ainda não está cadastrado, siga os passos indicados abaixo:
1. O servidor interessado em criar um grupo de pesquisa deverá, inicialmente, verificar a lista dos
grupos de pesquisa do IFSC registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq através dos passos indicados: Acessar o Diretório (http://dgp.cnpq.br) →
Inserir Login e senha da Plataforma Lattes → clicar em ‘Relatórios’ → ‘Grupos e Recursos
Humanos’, fazendo a sua busca pelo nome da instituição, a fim de se certificar, da existência ou
não, de algum grupo com as mesmas linhas de pesquisa de seu interesse, no qual possa se
enquadrar;
2. Caso persista a necessidade de criação de grupo, deverá ser enviado um e-mail para
pesquisa@ifsc.edu.br, contendo uma justificativa para a criação do grupo, da qual devem constar o
histórico do grupo, os objetivos, as finalidades, a área de atuação, etc…
3. A Coordenação de Pesquisa do IFSC avaliará a proposta e dará retorno ao solicitante;
4. O líder deverá cadastrar o grupo de pesquisa no site do Diretório dos Grupos de Pesquisa do
CNPq e enviar um e-mail para pesquisa@ifsc.edu.br pedindo a certificação do grupo.
Atenção: para a certificação, é necessário que o grupo não apresente nenhuma das atipicidades
previstas pelo CNPq:
● Grupos unitários (formados por apenas 1 pesquisador);
● Grupos sem estudantes;
● Grupos sem técnicos;
● Grupos com mais de 10 pesquisadores;
● Grupos com mais de 10 linhas de pesquisa;
● Grupos onde o líder não é doutor;
● Grupos sem doutores no conjunto de pesquisadores;
● Pesquisadores que participam de 4 ou mais grupos;
● Estudantes que participam de 2 ou mais grupos;
● Grupos semelhantes*
*possuem um grau muito grande de semelhança entre si e com alguma possibilidade de
duplicidade. Com no mínimo, 50% de seus pesquisadores em comum.
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5. A Coordenação de Pesquisa do IFSC certificará o grupo de pesquisa e, a partir deste momento, o
grupo passará a ser um grupo de pesquisa válido.
Para mais informações: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/faq/
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