Transferência de grupo para outra Instituição
Grupos de Pesquisa

Caso o professor vá para outra
Instituição e queira continuar
liderando o seu grupo de
pesquisa é necessário entrar em
contato com a Assessoria de
Pesquisa da PROPPEX.

Após, o líder deverá entrar em
contato com a nova
Instituição e solicitar a criação
do grupo no diretório do
CNPq.

O mesmo processo deverá ser
realizado nos casos em que um
pesquisador de outra IES desejar
trazer o seu grupo para a Feevale.

Caso o pesquisador queira indicar
um novo líder para o seu grupo
deve entrar em contato com a
Assessoria de Pesquisa da
PROPPEX e indicar um membro do
próprio grupo para a liderança.
Troca de liderança

Como não é permitida a troca de
Instituição no diretório do CNPq, é
necessário solicitar a exclusão do grupo
vinculado a Feevale, para que seja
criado um novo grupo no diretório,
vinculado a essa nova Instituição.

Após, a certificação do CNPq o
novo líder poderá acessar o
diretório, com a sua senha
Lattes, e iniciar a coordenação
e planejamento das atividades
do grupo.

A Assessoria irá cadastrar o
novo líder no diretório do
CNPq e irá avisar o
pesquisador.

O antigo líder deverá acessar o diretório
e, dentro do formulário grupo pelo seu
site de Líderes de grupo, Atualizar/Inserir
novo grupo, Editar. No módulo
"Identificação do grupo" fazer a troca de
liderança (é só clicar na seta ao lado do
nome do líder e escolher outro
participante do grupo para fazer a
liderança).
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Após a mudança, o
grupo deve ser enviado
ao CNPq.

Para que o grupo se mantenha ativo no
diretório, é necessário atualizá-lo a cada
12 meses ou quando houver
necessidade. Caso não seja atualizado
em 12 meses, o grupo poderá ser
excluído da base pelo CNPq, não
podendo mais ser recuperado nem seu
espelho visualizado no site.

