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De : SR-2/DEPESQ 

Para : DIRETORES DE CENTROS E UNIDADES 

Assunto : Diretório dos Grupos de Pesquisa – Censo 2016 

  

Solicitamos o apoio de V.Sa. para divulgar que o CNPq está iniciando o Censo 2016 do 

Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil.  

Considerando que a data referencial informada pelo CNPq para realização do Censo 

2016 é 28/10/2016, informo que:  

- as solicitações de credenciamento de novos líderes ou mudanças de 

liderança devem ser enviadas para o Depesq, pelo email depesq@sr2.uerj.br, 

até o dia 10/10/2016; e 

- a inclusão de novos grupos e a atualização das informações dos grupos já 

existentes devem ser feitas pelos respectivos líderes até o dia 17/10/2016. 

No período de 18 a 28 de outubro/2016, a SR-2 irá analisar a formação de cada grupo e 

certificar aqueles que forem aprovados. 

Somente serão incluídos no Censo os grupos que estiverem atualizados e certificados. 

Grupos que estejam na situação “não atualizado” ou “em preenchimento” não 

participam do censo. 

Grupos na situação "Não atualizado": um grupo que permanece mais de 12 meses sem 

atualizações perde a validade, passando para a condição de "não-atualizado". 

Grupos na situação "Em preenchimento": sempre que concluir alguma atualização ou 

o cadastro de um novo grupo, o líder deve acionar a opção de "Enviar ao CNPq", do 

contrário o grupo ficará na situação "Em preenchimento". Um grupo nesta situação 

não fica disponível para certificação.  
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Para garantir um censo completo e de qualidade, é importante que todos os grupos 

estejam com as informações atualizadas. Isto significa excluir grupos inativos, 

cadastrar novos grupos, excluir pesquisadores ou estudantes que não fazem parte do 

grupo, incluir novos participantes, atualizar linhas de pesquisa e instituições 

parceiras. 

Além da revisão dos dados, é necessário que todos os pesquisadores, estudantes e 

técnicos participantes dos grupos de pesquisa estejam com o Currículo Lattes - de 

onde são extraídas diversas informações, inclusive a formação acadêmica e a produção 

científica e tecnológica - atualizado. O objetivo do Censo 2016 é retratar da melhor 

forma possível às atividades de pesquisa das instituições participantes. 

Outras informações em www.sr2.uerj.br/sr2/depesq ou pelo email depesq@sr2.uerj.br.  

Certo de contar com o apoio de V.Sa., agradeço. 

 

Original Assinado 

Kenneth Camargo Jr. 
Diretor do Departamento de Apoio à  

Produção Científica e Tecnológica – Depesq 

matrícula 32.308-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


