
  

GRUPOS DE PESQUISA DA SAÚDE INDÍGENA NO BRASIL 

PRODUÇÕES ACADÊMICAS E TÉCNICAS DOS PESQUISADORES 

 

METODOLOGIA  

Para conhecer o perfil dos pesquisadores membros dos Grupos de Pesquisa de Saúde 

Indígena cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq/Brasil, no ano de 

2015, realizou-se uma consulta ao site do CNPq, tendo como referência para a busca: 

grupos de pesquisa; saúde indígena; povos indígenas; pesquisadores; macrorregião; 

espelho de produção técnica e científica.  

Passos adotados: 

1. Entrar no site: http://lattes.cnpq.br/web/dgp;  

2. Clicar em  Grupos; 

 

3. Digitar no campo Termo de Busca: saúde indígena e povos indígenas 

(pesquisa separadamente); 

4. No campo Consultar Por, escolha a opção "Linha de pesquisa" 

5. Clicar em Filtro e marque a região que você está pesquisando 

6. Clicar em Pesquisar; 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp


 

7. Aparecerá o resultado de sua busca; as seguintes variáveis foram coletadas 

de cada Grupo de Pesquisa cadastrado; 

1. Região; 

2. Pesquisador; 

3. Titulação; 

4. Áreas de Atuação; 

5. Grupos de pesquisa em que atua; 

6. Linhas de pesquisa em que atua; 

7. Orientações Concluídas de Mestrado; 

8. Orientações Concluídas de Doutorado; 

9. Orientações Concluídas de Supervisão de Pós-doutorado; 

10. Resumos Publicados em Anais de Eventos; 

11. Artigos Completos Publicados em Periódicos; 

12. Livro ou Capítulo publicado; 

13. Trabalhos Técnicos; 

14. Outras; 



15. Fonte: 

(Ex: dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/8725743523758482318516.;) 

 

8. Para obter a produção técnica e acadêmica de cada pesquisador, no lado 

direito do campo Pesquisadores Relacionados a Linha em Ações tem uma 

figura de um olho para cada membro do Grupo de Pesquisa; ao clicar neste 

olho o sistema baixará o espelho do pesquisador com todas suas produções; 

 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/8725743523758482318516


9. Ao clicar no ícone do olho no lado direito do nome do pesquisador, uma 

nova janela abrirá. Esta janela tem todas as informações de cada 

pesquisador cadastrado; 

 

10. Para obter a produção técnica e acadêmica o pesquisador, vá ao fim da 

página, no campo Indicadores de produção e clique em Visualizar; 

 
  



11. Os indicadores de produção técnica e acadêmica foram coletados e 

digitados em planilhas do Excel para análise. 

 

 


