
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 19/2010

Cria  o  Centro  de  Documentação, 
Informação  e  Memória  da  UFG  – 
CDIM,  vinculado  à  Pró-Reitoria  de 
Pesquisa e Pós-Graduação, e aprova o 
respectivo regimento.

O  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS,  reunido em sessão plenária  realizada no dia 27 de agosto de 
2010, tendo em vista o que consta do processo n° 23070.019423/2010-55,

R E S O LV E:

Art. 1º Criar o Centro de Documentação, Informação e Memória da 
Universidade  Federal  de  Goiás  -  CDIM,  vinculado  à  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação, e aprovar o respectivo Regimento, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Goiânia, 27 de agosto de 2010

Prof. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
- Presidente em exercício -



ANEXO DA RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 19/2010

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E MEMÓRIA DA UFG (CDIM)

Capítulo I
Das Disposições Iniciais

Art.  1º O presente Regimento Interno disciplina a organização e o 
funcionamento do Centro de Documentação,  Informação e Memória da UFG – CDIM, 
bem como estabelece a dinâmica do desenvolvimento de suas atividades.

Art. 2º O CDIM é um órgão suplementar da UFG, vinculado à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG.

Capítulo II
Das Finalidades e Atribuições

Art.  3º O  Centro  de  Documentação,  Informação  e  Memória  da 
Universidade Federal de Goiás - CDIM possui as seguintes finalidades:

I - constituir-se  como  um  espaço  de  referência  na  disseminação, 
dirigida  à  comunidade  acadêmica,  de  documentos,  fotografias, 
entrevistas,  mapas,  plantas,  textos  e  bases  de  dados  numéricos 
produzidos ou referenciados pelos estudos desenvolvidos em seu 
âmbito;

II - realizar  estudos  que,  utilizando  informações  obtidas  junto  a 
órgãos  públicos  e  institutos  de  pesquisa  externos  à  UFG, 
subsidiem a formulação de políticas públicas bem como avaliem 
as políticas públicas já implementadas.

Art. 4º O CDIM possui as seguintes atribuições:

I - divulgar  as  informações  obtidas  junto  a  órgãos  públicos  e 
institutos de pesquisa externos à UFG;

II - estabelecer  parcerias  com  os  governos  Federal,  Estaduais  e 
Municipais, com vista à elaboração dos estudos em seu âmbito;

III - constituir-se em campo de estágio para estudantes de graduação;
IV - subsidiar a elaboração de dissertações e teses;
V - estabelecer o intercâmbio de informações com organismos afins, 

nacionais e internacionais;
VI - desenvolver outras atividades na área de sua competência.

Art. 5º As atividades do CDIM serão desenvolvidas pela execução de 
projetos  em que  atuarão  professores,  servidores  técnico-administrativos  em educação  e 
estudantes  da  UFG e  pesquisadores  vinculados  a  organismos  externos  à  UFG,  que  se 
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associarem ao CDIM.

Parágrafo  único. Os  projetos  a  serem  desenvolvidos  no  CDIM 
deverão ser aprovados nas instâncias  originais  de atuação das pessoas envolvidas,  bem 
como no Conselho Deliberativo do CDIM.

Capítulo III
Da Administração do CDIM

Art. 6º São órgãos de administração do CDIM:

I - Conselho Deliberativo;
II - Direção Geral.

Art. 7º O Conselho Deliberativo é órgão normativo, deliberativo e de 
planejamento do CDIM e terá as seguintes atribuições:

I - delinear a política de gerenciamento da informação;
II - aprovar os projetos a serem desenvolvidos em seu âmbito;
III - discutir, propor e decidir sobre convênios e contratos com outras 

instituições;
IV - aprovar o relatório anual da Direção Geral;
V - acompanhar e avaliar a implantação das políticas estabelecidas 

para o CDIM;
VI - estabelecer normas sobre matérias,  de competência do CDIM, 

omissas neste Regimento.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente 
a cada semestre e extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente.

Art. 8º O Conselho Deliberativo terá a seguinte composição:

I - o Diretor Geral, como presidente, com voto de qualidade, além 
do voto comum;

II - 01  (um)  representante  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação – PRPPG;

III - 01 (um) representante do Centro de Informação, Documentação 
e Arquivo da UFG – CIDARQ;

IV - 01 (um) representante do Centro de Recursos Computacionais 
da UFG – CERCOMP;

V - representantes das Unidades Acadêmicas dos Campi de Goiânia 
e Campi do Interior, que desenvolvem projetos no CDIM.

§  1º As  representações  das  Unidades  Acadêmicas  dos  Campi de 
Goiânia e dos Campi do Interior serão facultativas, devendo cada uma dessas instâncias se 
pronunciar oficialmente sobre a sua decisão de fazer parte do Conselho Deliberativo do 
CDIM.

§ 2º Os  organismos  externos  à  UFG que se  associarem ao  CDIM 
poderão  indicar  representantes  para  ocuparem  assento  no  Conselho  Deliberativo,  com 
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direito a voz.
Art.  9o A  Direção  Geral  do  CDIM  compõe-se  das  seguintes 

instâncias:
I - Diretor Geral;
II - Coordenação de Gerenciamento da Informação;
III - Coordenação de Informática.

Art.  10. A  Direção  Geral  do  CDIM  será  exercida  por  professor, 
doutor, do quadro da UFG.

§ 1º O Diretor do CDIM será indicado e nomeado pelo Reitor da UFG 
e terá mandato de quatro anos.

§ 2º Os coordenadores serão indicados pelo Diretor Geral.

Art. 11. Ao Diretor Geral Compete:

I - administrar e coordenar todas as atividades do CDIM;
II - representar o CDIM nos conselhos da Universidade, quando for 

o  caso,  e  em  suas  relações  com  outras  instituições  e 
organizações;

III - apresentar anualmente ao Conselho Deliberativo o Plano Anual 
de Ação para fins de análise e aprovação;

IV - apresentar  ao  Conselho  Deliberativo  o  relatório  anual  de 
atividades;

V - desenvolver outras ações inerentes à sua função.

Parágrafo único. O Diretor Geral será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo Coordenador de Gerenciamento de Informação ou, na falta deste, pelo 
Coordenador de Informática.

Art. 12. Ao Coordenador de Gerenciamento da Informação compete:

I - fornecer  assessoria  ao  Diretor  do  CDIM  no  que  se  refere  às 
questões  técnicas  ligadas  ao  gerenciamento  de  informações, 
particularmente concernentes a normas técnicas e aspectos legais;

II - subsidiar o Conselho Deliberativo no estabelecimento da política 
de disseminação das informações do CDIM;

III - prestar assessoria aos projetos em desenvolvimento no CDIM 
nos aspectos concernentes às suas atividades;

IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua função.

Art. 13. Ao Coordenador de Informática compete:

I - fornecer assessoria ao Diretor Geral do CDIM no que se refere 
às questões técnicas ligadas ao processamento de informações;

II - subsidiar o Conselho Deliberativo do CDIM no estabelecimento 
da política de disseminação das informações do CDIM;

III - propor  uma  política  de  gestão  de  equipamentos, visando  ao 
melhor desempenho do CDIM;

IV - prestar  assessoria  aos projetos em desenvolvimento no CDIM 
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nos aspectos concernentes às suas atividades;
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua função.

Capítulo IV
Das Disposições Transitórias e Gerais

Art. 14. As Unidades Acadêmicas presentes na constituição inicial do 
Conselho Deliberativo terão o prazo de noventa dias para formalizarem os projetos a serem 
desenvolvidos no CDIM. 

Art. 15. Os casos omissos neste Regimento Interno serão decididos 
pelo Conselho Deliberativo do CDIM.

. . .
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