
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 22/2010

Cria o APOEMA - Tecnologia e Inovação, 
órgão  complementar  de  pesquisa  e 
desenvolvimento,  vinculado  ao  Instituto 
de Informática da UFG.

O CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS,  reunido em sessão ordinária realizada no dia 22 de outubro de 
2010, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais e tendo em vista o que 
consta do processo nº 23070.007421/2010-13,

R E S O L V E :

Art. 1º Criar o APOEMA∗ - Tecnologia e Inovação, com a finalidade 
de apoiar as atividades de pesquisa e interação com a sociedade.

Parágrafo único.  O APOEMA é um órgão complementar vinculado 
ao Instituto de Informática - INF da Universidade Federal de Goiás.

Art. 2º São objetivos do APOEMA:

I - contribuir  para  a  consolidação  do  polo  de  tecnologia  da 
informação e comunicação -TIC do Estado de Goiás;

II - promover a incorporação de tecnologias, processos e serviços, 
desenvolvidos pelo INF, nas organizações instaladas no País;

III - atuar  em parcerias  firmadas  pelo INF com empresas  e outras 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IV - estimular empresas parceiras do INF a investirem em projetos 
do  APOEMA, tendo em vista  incentivos  fiscais  previstos  em 
legislações específicas;

V - fornecer  soluções  inovadoras  na  área  de  TIC  para  empresas, 
órgãos governamentais, universidades e institutos de pesquisa;

VI - promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão no INF;



VII - colaborar para que o INF possa conceder bolsas aos estudantes 
de graduação e de pós-graduação;

VIII - proporcionar experiência prática a estagiários do INF e de outras 
unidades acadêmicas de Goiânia, Campus do Interior da UFG e 
de outras instituições de educação superior.

Parágrafo único. Para atingir seus objetivos o APOEMA poderá, por 
intermédio  do  INF,  propor  convênios,  contratos,  acordos  de  cooperação,  consultorias, 
treinamento  e  prestação  de  serviços,  com  instituições  públicas  ou  privadas,  pessoas 
jurídicas ou físicas, de direito público ou privado, de âmbito nacional ou internacional.

Art.  3º O  APOEMA  terá  um  coordenador  e  um  subcoordenador 
escolhidos em reunião do Conselho Diretor, dentre os professores do INF.

Parágrafo  único.  O subcoordenador  substituirá  o  coordenador  em 
suas  faltas  e  impedimentos  e  poderá,  também,  ser  o  responsável  por  coordenar  as 
atividades que lhe forem atribuídas pelo Coordenador.

Art.  4º Os projetos  coordenados pelo APOEMA deverão ter  como 
finalidades  a  integração  entre  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  que  são 
desenvolvidas pelo INF.

Art.  5º Os  recursos  advindos  de  projetos  desenvolvidos  pelo 
APOEMA  serão  administrados  pelo  próprio  órgão  complementar  de  pesquisa  e 
desenvolvimento.

Art. 6º A estruturação do funcionamento do APOEMA será definida 
no Regimento do Órgão, a ser aprovado pelo Conselho Diretor do INF por proposta do 
coordenador  do APOEMA, no prazo de cento e  vinte  (120) dias,  contados  a  partir  da 
aprovação desta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Goiânia, 22 de outubro de 2010

Prof. Edward Madureira Brasil
- Presidente -

Nota Explicativa:
APOEMA é uma palavra indígena, cujo significado é “aquele que enxerga mais longe”.
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