COMUNICADOS DGP/CNPQ – NOVO SITE
Abaixo, comunicados extraídos do DGP/CNPq, contendo informações sobre o novo site do Diretório dos
Grupos de Pesquisa.
O Novo DGP
O novo Portal do DGP 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. Ele vem totalmente
integrado aos demais sistemas da Plataforma Lattes. O "Formulário Grupo" tem nova interface e traz algumas novidades: passa
a requerer Currículo Lattes dos técnicos integrantes dos grupos, informações sobre colaboradores estrangeiros, sobre a
participação dos grupos em redes de pesquisa e sobre equipamentos e softwares próprios dos grupos. Além disso, passa a
guardar o histórico de pesquisadores e estudantes que participaram dos grupos (egressos).
Nova versão exige atualização dos grupos
Algumas mudanças implementadas no novo Formulário vão exigir atualizações dos grupos por parte dos seus líderes, entre elas:
- preencher novas informações requeridas, se for o caso (participação dos grupos em redes, colaboradores estrangeiros,
equipamentos e softwares próprios do grupo, entre outras);
- recadastrar os técnicos integrantes dos grupos, tendo em vista a exigência de CV Lattes (ver comunicado específico);
- ajustar os setores de aplicação das linhas de pesquisa, em virtude de mudança da tabela com adoção da CNAE "Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (até o 3º nível);
- ajustar endereço em função do novo campo de Localização Georefenciada.
Semáforo vermelho
Quando houver um semáforo vermelho no menu à esquerda no formulário, é porque há alguma informação obrigatória não
preenchida no item correspondente. As ocorrências mais comuns são:
- Endereço / Contato. Se, mesmo com todos os campos preenchidos o semáforo continuar vermelho, digite o CEP ou parte do
endereço no campo Buscar CEP ou Endereço e clique na lupinha ao lado; tem que ser um CEP ou endereço válido nos Correios.
- Linhas de pesquisa. Mudanças na tabela de setores de aplicação deixaram algumas linhas sem setor correspondente. Verifique
se todas as linhas estão com pelo menos um setor informado.
- Pesquisadores e Estudantes. Verifique se há algum pesquisador ou estudante sem nenhuma linha de pesquisa ou se há algum
estudante sem orientador informado.
Grupos na situação "Em preenchimento"
Sempre que concluir alguma atualização ou cadastro de um novo grupo, o líder deve acionar a opção de "Enviar ao CNPq", do
contrário o grupo ficará na situação "Em preenchimento". O grupo que já estava certificado antes de ficar com "Em
preenchimento" continuará aparecendo na Base pública com a configuração do último envio, até que um novo envio o
substitua. Um grupo novo não enviado ao CNPq não fica disponível para certificação pelo Dirigente de pesquisa.
Nível de treinamento do Estudante
O nível de treinamento do estudante no DGP é extraído do CV Lattes, e corresponde ao maior nível de formação acadêmica em
andamento (ou seja, que esteja com data de término em aberto). Se no CV do estudante não houver nenhuma formação
acadêmica em aberto, o campo Nível de treinamento no DGP ficará em branco. Isso significa que o CV do estudante está
desatualizado ou que ele não deveria estar cadastrado no Grupo como Estudante. Veja conceito:
Estudante, bolsista ou não, em iniciação científica ou em cursos de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) que
participa ativamente de linhas de pesquisa desenvolvidas pelo grupo, como parte de suas atividades discentes, sob orientação
de pesquisadores do grupo. Os estagiários em nível de pós-doutoramento devem ser considerados pesquisadores do grupo, e
não estudantes.
Onde tirar dúvidas
Em caso de dúvidas sobre o Diretório, além da Ajuda e dos e ícones de informação do aplicativo, consulte o Wiki na página
principal do portal do DGP, onde estão disponíveis um Glossário com os conceitos relacionados ao DGP e um FAQ com respostas
a perguntas frequentes.
O CNPq oferece, ainda, atendimento pelo telefone 0800 619697 ou por e-mail no link.

