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O que é um Grupo de pesquisa?
É um grupo de pesquisadores organizados em
torno de um objeto comum de interesse na
pesquisa e tem por finalidade a geração contínua
de conhecimento, em consonância com os
Princípios e as Diretrizes da Política Institucional
para Ensino, Pesquisa e Extensão, descritos e
contemplados no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do IFMT.

Existe Grupo de Pesquisa intercampi?
Em tese, um Grupo de pesquisa intercampi/ou
interinstituições é resultado da participação de
pesquisadores das diferentes unidades, com enfoque na
produção científica em torno de um objeto comum de interesse
na pesquisa.

Pra que ter um Grupo de pesquisa?
Como os Grupos de pesquisa são resultados da conexão
entre pesquisadores, ter um Grupo permite produções mais
amplas e plurais, maior visibilidade, ampliar a iniciação
científica de alunos, bem como, facilitam a captação de
recursos para o desenvolvimento das pesquisas em projetos
de fomento.

O que é a Rede IFMT de pesquisa?
É um Programa Institucional que foi criado com o intuito
de dinamizar e sistematizar o fluxo das ações
administrativas de apoio aos Grupos de pesquisa básica e
aplicada intercampi, contemplando as diferentes áreas do
conhecimento.



Como criar um grupo de pesquisa?

Primeiro passo é conhecer o Regulamento de Criação,
Institucionalização e Supervisão dos Grupos de Pesquisa
do IFMT aprovado pela Resolução CONSUP n° 103 de
2015 (lhttps://ifmt.edu.brconteudo/pagina/resolucoes-
consup-2015/). 

Entre os requisitos para criação do grupo de pesquisa
estão:

Ser constituído por no mínimo 2
(dois) e no máximo 10 (dez)

membros pesquisadores;
O líder do grupo deve possuir

título de Doutor;
Apresentar no mínimo 1 (um) e no

máximo 5 (cinco) linhas de
pesquisas;

Possuir membros pesquisadores
com título de Doutor;

Possuir ao menos 1 (um) membro
estudante no Grupo.

Você acha que seu futuro Grupo se encaixa? Não. 
Exemplo 1. Eu quero ser o líder do Grupo, mas só possuo o Mestrado. 
Exemplo 2. Meu Grupo terá mais de 10 pesquisadores.
Exemplo 3. Não terei estudantes no Grupo de pesquisa.

Em tese, a Instrução Normativa do CNPq que regulamenta os
Grupos de Pesquisa no Brasil trás esses requisitos, porém,
permite situações atípicas. O que isso significa? Caso sua
proposta não preencha todos os requisitos acima, ainda assim, o
Grupo pode ser criado, porém, será considerado um “Grupo
atípico”. 

É claro, ele irá passar pela análise da PROPES que
poderá permitir ou não sua criação, com a devida
justificativa. E caso seja aprovado, é pertinente ao
longo do tempo buscar encaixar o seu Grupo dentro dos
critérios estabelecidos pelo CNPq e sair da condição de
Grupo atípico.

Sim! Meu Grupo se encaixa nos critérios. Então não perca tempo!



Segundo passo é conversar com os interessados em participar do seu
grupo e definir o nome do grupo, as linhas de pesquisas, atividades a
serem desenvolvidas e por fim, o líder e vice-líder. 

Ah! Não se esqueça de que todos os membros do Grupo
tem que ter currículo cadastrado e atualizado na
Plataforma Lattes do CNPq (https://lattes.cnpq.br).

É importante também sempre manter a
atualização do Currículo Lattes, por isso não deixa
de seguir a campanha Atualiza já do Rede IFMT de
pesquisa. Atualiza já!Atualiza já!



Terceiro passo é só formalizar o pedido através do SUAP no
formulário eletrônico de solicitação de criação de grupo
(https://suap.ifmt.edu.br/admin/documento_eletronico/docume
ntotexto/add), criar um processo e adicionar esse formulário e
enviar para o Dirigente de Pesquisa do seu campus.

Após o recebimento e análise do seu Dirigente de Pesquisa, se
houver algo a corrigir, ele lhe devolverá o processo com a devida
justificativa, se tiver tudo certo, ele irá encaminhar o processo para
a PROPES.

Requerimento

Criar grupo de pesquisa - autor



Quarto passo é com a PROPES, que fará o cadastro do
líder no “Diretório de Grupo de Pesquisa” do CNPq e
comunicará o líder para que o grupo seja preenchido (os
dados do formulário) na plataforma. A partir daí, o grupo
aparecerá no status “Grupo em preenchimento”, onde
cabe ao líder fazer isso.



Lembrando que o acesso agora é feito pelo gov.br e as credenciais são as
mesmas utilizadas no Currículo Lattes:

Quinto passo é de responsabilidade do líder, que quando concluir o
preenchimento, ele comunica através de e-mail a PROPES e a partir
daí o grupo entra no status “Aguardando certificação”. Coisa
que não irá durar, pois a PROPES vai verificar lá na plataforma e
dar a Certificação para o grupo, que adquire então o status
“Grupo certificado”.

A partir daí, seu grupo estará disponível na plataforma do CNPq
para visualização e consulta por qualquer pessoa ou instituição.

Só isso? Não precisará fazer mais nada?



Caso você não faça isso, após 12 meses o grupo entra
automaticamente no status “Grupo não atualizado”, e se ele
permanecer mais 12 meses sem a atualização, ele mudará para o
status “Grupo excluído”. A partir daí, o grupo ficará visível mais 12
meses e depois será definitivamente excluído da plataforma.

Por  isso não deixe seu grupo chegar nesse status,
pois uma vez “excluído”, o grupo não pode mais ser
reativado, nesse caso, o líder do grupo terá que
iniciar um novo processo de criação do grupo de
pesquisa.

Precisa do Sexto passo, onde pelo menos uma vez no ano, o líder
do grupo deve acessar a plataforma e fazer a atualização do
grupo. Essa atualização é algo simples, pode ser a
inclusão/exclusão de algum membro, ou qualquer outra
informação, ou até só abrir seu grupo na plataforma do CNPq e
clicar novamente em enviar ao CNPq.



Sim. Agora é com vocês Docentes e Técnicos Administrativos.
Organize suas ideias, converse com seus colaboradores e crie seu
Grupo de Pesquisa e vamos a produção científica, com certeza a
chave para as mudanças positivas para nosso futuro em comum.

Sétimo passo? 

Não deixem de usar todas as estratégias possíveis para
divulgação das produções científicas de seu Grupo.

Ah!


