
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ N.º 005/2016.

Aprova a criação do Parque da Ciência da Regional Jataí
da Universidade Federal de Goiás.

O CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIÁS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  estatutárias  e  regimentais,  reunido  em sessão

plenária realizada no dia 30 de novembro de 2016, 

 RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar a Criação do Parque da Ciência da Regional Jataí da Universidade Federal

de Goiás;

Art.  2.º  Aprovar  o  Regimento  Interno  do  Parque  da  Ciência  da  Regional  Jataí  da

Universidade Federal de Goiás;

Art.  3.º Esta  Resolução  entra  em  vigor  nesta  data,  revogando-se  as  disposições  em

contrário.

Jataí, 30 de novembro de 2016.

Prof. Dr. Alessandro Martins

-Diretor da Regional Jataí/UFG-
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ANEXO À RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

N.º 005/2016

REGIMENTO INTERNO DO PARQUE DA CIÊNCIA

CAPÍTULO I

DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art.  1°  -  O  Parque  da  Ciência,  da  Universidade  Federal  de  Goiás/Regional  Jataí  (UFG/REJ),

constitui-se em um órgão suplementar da UFG/coordenação de extensão e cultura da REJ de caráter

multidisciplinar, e rege-se pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade, por este Regimento

Interno e pela legislação vigente.

§1°  Neste  documento  Parque  da  Ciência,  da  Universidade  Federal  de  Goiás/Regional  Jataí

(UFG/REJ), doravante será denominado Parque da Ciência.

Art.  2° -  O  Parque  da  Ciência  é  constituído  em  formato  de  Rede,  de  forma  a  integrar  as

Coordenações Museológicas e Espaços Parceiros de Ciência e Cultura da Universidade Federal de

Goiás/Regional Jataí, segundo o disposto neste Regimento.

Art. 3° - O Parque da Ciência tem como missão oportunizar o acesso ao conhecimento científico e

diferentes saberes cotidianos possibilitando a formação humana e a difusão da ciência, com base na

coleta  de  acervo,  pesquisa  e  salvaguarda  do  patrimônio  cultural,  tecnológico  e  ambiental,

promovendo o desenvolvimento humano da região sudoeste do Estado de Goiás.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Seção I – Da Organização 

Art.  4° –  O  Parque  da  Ciência  será  subordinado  diretamente  à  coordenação  de  extensão  da

Regional Jataí da Universidade e administrado por um Conselho com a seguinte constituição:

I. Coordenação do Parque da Ciência;

II. Subcoordenações de Áreas;

III. Subcoordenação dos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura. 

Art. 5° – A Coordenação do Parque da Ciência terá como membros:

I. O Coordenador;
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II. O Subcoordenador;

III. Os Chefes dos setores integrantes da rede museológica do Parque;

§1° O Coordenador e subcoordenador serão escolhidos pelos membros do Conselho do Parque da

Ciência, sendo obrigatório que seja um professor da UFG/REJ;

§2°  Os mandatos  do  Coordenador  e  do  Subcoordenador  serão  de  02  (dois)  anos,  permitida  a

recondução.

§3° Os membros dos setores vinculados à coordenação do Parque da Ciência serão professores e/ou

servidores técnicos administrativos do quadro efetivo da UFG/REJ.

§4° Os setores que constituem o Parque da Ciência são: Setor Administrativo, Setor de Museologia,

Setor de Educação e comunicação.

§5°  Cada setor terá um representante que será eleito por seus pares e que terão mandatos de 02

(dois) anos, permitida a recondução.

Art. 6° – As subcoordenações de área serão formadas por:

I. Subcoordenação de Ciências Exatas;

II. Subcoordenação de Ciências da Terra; 

III. Subcoordenação de Ciências Biológicas;

IV. Subcoordenação de Ciências Humanas.

§1°  Os  subcoordenadores  de  áreas  serão  indicados  pelas  respectivas  Unidades  Acadêmicas

Especiais e ou Cursos a que estejam vinculados, e deve ser um servidor efetivo.

§2° Os subcoordenadores de áreas terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

Art. 7° - A subcoordenação dos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura será formada por:

I – Instituições museológicas e/ou culturais externas à UFG/REJ, do município de Jataí.

§1° A subcoordenação dos espaços parceiros será representada por um de seus membros indicados

por seus pares via documento oficial, e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.

Seção II – Do Funcionamento

Das atribuições do Conselho do Parque da Ciência

Art. 8° - Compete ao Conselho do Parque da Ciência da UFG/REJ:
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I.  Deliberar sobre a política e as diretrizes do Parque da Ciência, em consonância com o  Art.1°

deste Regimento;

II. Estabelecer as normas de funcionamento do Parque da Ciência;

III. Aprovar a proposta orçamentária anual elaborada pela Coordenação; 

IV. Deliberar previamente sobre acordos e convênios que envolvam a participação do Parque da

Ciência;

V. Apreciar sobre o Plano Anual das subcoordenações de Área e da subcoordenação dos Espaços

Parceiros de Ciência e Cultura vinculada ao Parque da Ciência;

VI. Auxiliar as subcoordenações de áreas e a subcoordenação dos Espaços Parceiros de Ciência e

Cultura integrantes do Parque da Ciência em suas necessidades e demandas;

VII.  Autorizar  a  exposição  e  a  guarda  de  peças  e/ou  documentos  de  reconhecida  importância

histórica, científica e artística, pertencentes a outras instituições ou a particular que venha compor

alguma exposição, zelando por sua integridade;

VIII. Aprovar relatórios anuais das Subcoordenações de áreas e da subcoordenação dos Espaços

Parceiros de Ciência e Cultura integrantes do Parque da Ciência;

IX. Aprovar a inclusão de novas subcoordenações de áreas e/ou cursos das áreas já estabelecidas e

de novos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura que venham a integrar o Parque da Ciência;

X. Aprovar o plano de gestão e os relatórios anuais da Coordenação do Parque da Ciência.

Parágrafo único – As aprovações dar-se-ão no âmbito do Conselho por votação nominal, sendo

aprovado quando se obtiver cinquenta por cento (50%) mais um dos votos válidos.

XI. Instituir uma comissão de Acervo do Parque da Ciência, com funções claramente estabelecidas

por esse Conselho.

Das atribuições da Coordenação do Parque da Ciência

Art. 8°- Compete ao Coordenador:

I. Cumprir este Regimento e suas Normas de Funcionamento;

II. Convocar e presidir as reuniões do Conselho do Parque da Ciência;

III. Representar o Parque da Ciência interna e externamente à UFG;

IV. Coordenar a elaboração do Plano Museológico;

V. Elaborar o plano de gestão e os relatórios anuais de atividades do Parque da Ciência;

VI.  Estimular  a  elaboração  de  projetos  por  parte  das  Subcoordenações  de  Área  e  da

Subcoordenação dos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura visando captação de recursos junto às

agências de fomento e outras fontes;
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VII.  Acompanhar  e  avaliar  o  desempenho  dos  planos,  dos  programas  e  dos  projetos  das

Subcoordenações de Áreas e da Subcoordenação dos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura no

âmbito do Parque da Ciência;

VIII. Realizar  estudos  e  manter  negociações  com  a  finalidade  de  estabelecer  convênios  e

intercâmbio entre o Parque da Ciência e outras instituições;

IX. Zelar pelo patrimônio físico, material e imaterial do Parque da Ciência, e garantir o seu pleno

funcionamento;

X. Assinar acordos, contratos ou outros instrumentos de interesse do Parque da Ciência;

XI. Propor ao Conselho as modificações que se fizerem necessárias na estrutura organizacional e

funcional do Parque da Ciência;

XII. Tomar medidas  ad referendum em caso de emergência,  apresentando-as posteriormente ao

Conselho;

XIII. Estabelecer a política de publicação do Parque da Ciência;

XIV. Realizar outras tarefas correlatas.

Parágrafo único – Em seus impedimentos e faltas eventuais, o Coordenador será substituído pelo

subcoordenador do Parque da Ciência. 

Art. 9° - Compete ao Subcoordenador:

I. Substituir o Coordenador em suas faltas e impedimentos;

II. Desempenhar atividades que lhe forem designadas;

III. Zelar pelo patrimônio físico, material e imaterial do Parque da Ciência, e garantir o seu pleno

funcionamento;

IV.  Estimular  a  elaboração  de  projetos  por  parte  dos  diferentes  Setores  do  Parque  da  Ciência

visando possibilidade de exposições e atividades junto ao publico visitante e captação de recursos

junto às agências de fomento e outras fontes;

VI. Acompanhar  e  avaliar  o  desempenho  dos  projetos  e  programas  propostos  pelos  diferentes

setores.

Parágrafo único – Em seus impedimentos e faltas eventuais, o Subcoordenador será substituído

pelo membro mais antigo do Conselho do Parque da Ciência. 

Art. 10 – Compete ao Chefe do Setor Administrativo:

I. Secretariar a Coordenação do Parque;

II. Cuidar dos expedientes, atas de reuniões, protocolo e arquivos relativos ao Parque da Ciência;

III. Manter atualizados os registros das atividades do Parque da Ciência;
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IV. Desempenhar outras atividades, a critério da Coordenação do Parque da Ciência.

V. Acompanhar ações de segurança e manutenção do Parque da Ciência;

VI. Desempenhar ações de acessibilidade em parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

(NAI) da UFG/REJ.

Art. 11 – Compete à Chefia do Setor de Museologia:

I. Apresentar  ao  Coordenador,  relatórios  semestrais  e/ou  anuais  das  atividades  propostas  e

desenvolvidas no âmbito do Setor; 

II. Propor projetos de extensão e cultura interdisciplinares com os demais Setores.

III. Apresentar proposta de cursos e seminários com vistas ao aperfeiçoamento dos profissionais

dos diferentes setores; 

VI. Encaminhar,  orientar  e  viabilizar  as  medidas  adequadas  à  preservação,  à  conservação e  ao

restauro das peças do acervo; 

VII. Participar da elaboração do Plano Museológico;

IX. Coordenar comissões ou grupos de tarefas com o objetivo de analisar e estabelecer critérios

para a aquisição de peças para o acervo;

X. Emitir pareceres técnicos sobre peças oferecidas ao Parque da Ciência;

XIII. Convocar a Comissão de Acervo quando necessário para avaliação de doações ou descarte do

acervo do Parque da Ciência;

XIV. Compete ao museólogo auxiliar os demais núcleos do Parque da Ciência a estruturarem sua

documentação de acordo com as normas museológicas.

XV. Efetuar o registro adequado de cada peça componente do acervo do Parque da Ciência e das

suas respectivas subcoordenações de áreas;

XVI. Pesquisar  o  acervo do Parque da  Ciência  e  das  subcoordenações  de  áreas  auxiliando no

levantamento de informações sobre cada peça e sua função no contexto de origem;

XVII. Apresentar  à  Coordenação  Geral  os  dados  necessários  ao  planejamento  e  participar  de

detalhamento da programação anual do Parque da Ciência, no âmbito de sua atuação;

XVIII. Prestar assistência técnica em assuntos relacionados ao seu campo de atuação, por meio de

diagnósticos sobre peças a serem adquiridas, propostas de tratamento, relatórios de restauro, laudos

e outros instrumentos técnicos específicos;

XIX. Elaborar projetos museográficos, em conjunto com as curadorias, para as exposições de longa

duração,  temporárias  e  itinerantes,  tanto  internas  quanto  externas  ao  Museu,  abrangendo  o

mobiliário museográfico: painéis, vitrines, módulos e display;

XX. Manter atualizado o catálogo do Parque da Ciência; 
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XXI. Avaliar o local das exposições, observando a iluminação, a segurança, as condições climáticas

e a conservação do material;

XXII. Prestar assessoria museológica às subcoordenações de áreas.

§1° – A chefia do Setor de Museologia deverá ser exercida por um museólogo. 

§2° – O setor de museologia abrange os seguintes departamentos: de documentação; preservação e

restauração; museografia.

Art. 12 – Compete à Chefia do Setor de Educação e Comunicação: 

I. Participar da elaboração do Plano Museológico;

II. Apresentar  ao  Coordenador  o  planejamento  anual  das  atividades  educativas  e  culturais,  em

conformidade com o Plano Museológico, desenvolvidas no âmbito do seu setor;

III. Articular com os demais setores com a finalidade de propor a execução de projetos de extensão

e cultura interdisciplinar, responsabilizando-se pela coordenação no âmbito de sua competência;

IV. Promover e executar atividades educativo-museológicas, procurando tornar acessíveis aos mais

variados segmentos sociais o patrimônio cultural do Parque da Ciência por meio de roteiros para as

visitas guiadas;

V. Contribuir  na elaboração de material  didático-informativo de interesse para a  divulgação do

Parque da Ciência;

VI. Realizar cursos, seminários e oficinas de aperfeiçoamento das ações de recursos humanos, em

áreas de interesse do Parque da Ciência;

VII. Promover intercâmbio cultural entre diversos estabelecimentos de ensino com a finalidade de

fortalecer a ação educativa do Parque da Ciência;

VIII. Desenvolver programas especiais com o objetivo de capacitar professores da rede de ensino,

como agentes multiplicadores de ação educativa do Parque da Ciência;

IX. Estabelecer intercâmbio com instituições similares nacionais e estrangeiras, bem como com

organismos, direta e indiretamente relacionados às áreas de interesse do Parque da Ciência;

X. Promover a interação entre Parque da Ciência e a comunidade;

XI. Apresentar  propostas  de  cursos,  seminários,  estágios,  para  capacitação  de  professores,

estudantes, profissionais em áreas afins e profissionais do Parque da Ciência;

XII. Orientar o pessoal da recepção para o adequado acolhimento e encaminhamento de visitantes

em geral;

XIII. Manter atualizado o cadastro de cursos, seminários, palestras e conferências realizadas, bem

como o levantamento mensal de visitantes;

7



XIV. Elaborar relatório mensal e anual baseado nos relatórios diários;

XV. Realizar outras atividades correlatas.

§1°  A Coordenação de Educação e  comunicação abrange os  departamentos  Educativo-Cultural,

Biblioteca setorial, estágios, material pedagógico e divulgação, Revista do Parque da Ciência.

§ 2° A Comissão Editorial e Divulgação é constituída por um representante das respectivas 

subcoordenações que compõem o Parque da Ciência.

§ 3° A chefia do Setor de Educação e Comunicação deverá ser exercida por um profissional da área

da educação.

Das atribuições das Subcoordenações de Área

 Art. 13 – Compete aos Subcoordenadores de Área:

I. Propor exposições em consonância com a missão do Parque da Ciência;

II. Estimular a inter e transdisciplinariedade entre as áreas;

III. Zelar pela preservação e guarda dos acervos da sua subcoordenação de área;

IV. Ceder material para exposição Parque da Ciência;

V. Proceder à catalogação dos acervos junto ao parque;

VI. Receber a comunidade externa em seu laboratório e ou espaço expositivo;

VII. Propor projetos de pesquisa e extensão na área da missão do parque;

VIII. Garantir a atualização, junto ao Parque da Ciência, do aumento de “objetos” das coleções;

IX. Garantir a produção de material didático para permitir à acessibilidade à ciência;

X. Compete à subcoordenações de área, sempre que possível, disponibilizar recursos humanos para

a execução das exposições/atividades educativas junto ao parque;

XI. Submeter a proposta de exposição ao chefe do setor de museologia;

XII. Comunicar à sua chefia problemas referentes à salvaguarda do material/acervo de sua área;

XIII. Orientar  o  Conselho  do  Parque  quanto  aos  cuidados  e  perigos  advindos  das  ações

“museológicas” do material da subcoordenação de área a ser exposto;

XIV. As subcoordenações de área poderão, se for o caso, participar da curadoria da exposição como

curadoria compartilhada;

XV. Integrar o Conselho do Parque da Ciência;

§ 1° Cada Subcoordenação de Área será ocupada por docentes da UFG/REJ;

§ 2° Cada  Subcoordenação  de  Área  será  constituída  por  Cursos  da  REJ  com seus  respectivos

laboratórios/acervos que aderiram ao projeto do Parque da Ciência;
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§ 3° Os Subcoordenadores de Área serão escolhidos pelos pares, podendo ser reconduzidos;

§ 4° Deve-se atribuir ao Subcoordenador de área portaria com carga horária compatível à de um

coordenador de curso, emitida pelo Diretor da Regional Jataí;

Parágrafo Único – Para se ingressar ao Parque da Ciência como novo curso a compor uma das

áreas será necessário encaminhar proposta de participação a uma das Subcoordenações já existentes

e ter a aprovação de participação pelo conselho do Parque da Ciência.

Das atribuições dos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura  

Art. 14 – Compete ao Subcoordenador dos Espaços Parceiros de Ciência e Cultura:

I. Proporcionar  recursos,  sempre  que  possível,  para  a  execução  das  exposições/atividades

educativas junto ao parque;

II. Elaborar e submeter o Plano de ação conjunta anual ao Conselho do Parque da Ciência;

III. Integrar o Conselho do Parque da ciência;

IV. Submeter propostas de exposição ao Conselho do Parque da Ciência.

CAPÍTULO III

DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art.  15 –  O  patrimônio  do  Parque  da  Ciência  da  UFG/REJ  será  composto  por  bens  móveis

caracterizados como de uso coletivo, que vierem a ser adquiridos por compra, doação ou legado,

contribuições, donativos, auxílios oficiais, editais de fomento, subvenções e/ou qualquer uma de

suas receitas.

Art. 16 – São receitas do Parque da Ciência:

I. Doações e legados;

II. Dotações orçamentárias;

III. Recursos  advindos  da  União,  dos  Estados  e  Municípios  ou  através  de  órgãos  públicos  da

administração direta e indireta, do setor privado ou de Organizações da Sociedade Civil (OSC);

Captação de incentivos fiscais e editais de fomento;

IV. Receitas sobre direitos autorais de produção de materiais;
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V. Resultado de comercialização de produtos gerados pelo Parque da Ciência;

VI. Resultados de prestação de serviços pelo Parque da Ciência.

Parágrafo único – Os recursos financeiros do Parque da Ciência serão geridos por uma Fundação

ligada à UFG, conforme estabelece as normas estatutárias da Universidade.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 – As atividades do Parque da Ciência deverão ser disciplinadas pelo presente Regimento.

Art.  18  –  Os  casos  omissos  neste  Regimento  serão  resolvidos  pelo  Conselho  do  Parque  e

referendado pelo Conselho Gestor da Regional Jataí.

Art. 19 – O presente Regimento entra em vigor nesta data.

Jataí, 30 de novembro de 2016.

Prof. Dr. Alessandro Martins

-Diretor da Regional Jataí/UFG-
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