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Caros líderes e membros de grupos de pesquisa 
inscritos no DGP do CNPq, 

  
 
 

Desde os últimos meses do ano passado, as 
plataformas eletrônicas do CNPq têm apresentado 
problemas; em particular, observamos dificuldades 
diversas no sistema do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do CNPq, o DGP. Tais dificuldades se 
apresentaram na forma de instabilidades do sistema, 
atrasos na resposta às ações de solicitação ou envio 
de informações e até mesmo na inoperância de suas 
páginas por largos períodos. 
 

Um dos prováveis efeitos dessas dificuldades têm 
nos trazido apreensão, trata-se do grande número 
de Grupos de Pesquisa que vêm sendo excluídos do 
sistema por falta de atualização. Lembremos que, 
por norma estabelecida pelo DGP do CNPq, o Grupo 
de Pesquisa que não sofrer qualquer atualização por 
período de 12 meses passará à condição de “grupo 
não atualizado”, ademais, aquele que permanecer 
nessa condição por mais 12 meses, será excluído do 
sistema. Ou seja, se os grupos não forem 
atualizados no período total de 24 meses, terão o 
acesso bloqueado e, embora permaneçam na base 



de dados, não poderão mais ser alterados por seus 
líderes. A ação de exclusão ocorre automaticamente 
e não há meios de ser revertida, a nossa Pró-
Reitoria não tem como intervir nessa ação e, como 
nos foi informado, nem mesmo o CNPq pode 
reconsiderar a reclusão dos grupos. Muito embora 
não esteja interditada a opção por se solicitar a 
criação de um novo grupo, ainda que com mesmas 
características do anterior (quer o título e os líderes, 
quer os objetivos e linhas de pesquisa). 
 

Ocorre que, quando o sistema estava em perfeito 
funcionamento, os líderes eram alertados, através 
de mensagens automáticas envidas pelo próprio 
sistema, de que seus grupos careciam de 
atualização. Todavia, nos últimos meses, muitos 
foram os grupos que não receberam tal mensagem 
e, por conseguinte, foram excluídos. 
 

Em sendo assim, rogamos que todos os líderes 
estejam atentos aos prazos para atualização de 
seus grupos de pesquisa e evitem o desconforto de 
que eles venham a ser excluídos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Thierry Petit Lobão 

Coordenador de Pesquisa e Criação 

 


