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Orientações para Criação e Manutenção de Grupos de Pesquisa 

do IFMS 
INFORMATIVO PROPI Nº 43 

O Quê 
Orientações para Criação e Manutenção de Grupos de Pesquisa (GP) no âmbito do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS). 

Quem 

Pesquisadores do IFMS interessados em criar Grupos de Pesquisa e 

consequentemente cadastrá-los no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil 

(DGP), assim como como mantê-los atualizados e em atividade, de forma a 

assegurar sua permanência no DGP. 

Onde 

Nos câmpus do IFMS onde exista o interesse pela formação de Grupo de 

Pesquisa que atenda o disposto no Anexo 1 – Orientações para Criação e 

Manutenção de Grupos de Pesquisa no IFMS. 

Quando 

A criação e manutenção de GP no âmbito do IFMS pode ser realizada a 

qualquer tempo, de acordo com o interesse dos pesquisadores e a necessidade 

de atualização de informações, seguindo os procedimentos dispostos neste 

Informativo e seus Anexos. 

Porquê 

Devido à importância da formação de Grupos de Pesquisa (GP) para o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

Além disso, os grupos de pesquisa são criados e mantidos no Diretório de 

Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP), projeto desenvolvido no CNPq desde 

1992, constitui-se em bases de dados que contêm informações sobre os 

grupos de pesquisa em atividades no País, atualizadas continuamente pelos 

líderes de grupos, pesquisadores, estudantes e dirigentes de pesquisa das 

instituições participantes. 

Como 

Os procedimentos para a criação e manutenção de grupos de pesquisa no 

âmbito do IFMS estão dispostos no “Anexo 1 – Orientações para Criação e 

Manutenção de Grupos de Pesquisa no IFMS” deste Informativo.  

As solicitações de Criação e/ou Manutenção devem ser feitas por meio do 

Formulário apresentado no “Anexo 2 - Formulário para Criação e Manutenção 

de Grupo de Pesquisa”. 

Além das regras estabelecidas neste Informativo e seus Anexos, os grupos de 

pesquisa devem, também, seguir todas as regras estabelecidas pelo CNPq para 

o Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP). 

Informações 

Adicionais 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PROPI: propi@ifms.edu.br / 

(3378-9601/ Ramal 9601). 
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