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1 APRESENTAÇÃO  

Em 2010, temas como transparência ativa e democracia estavam em alta na 

agenda dos diálogos internacionais entre governos e entidades da sociedade civil. 

O ano  marcou a criação da Parceria Governo Aberto, ou OGP (Open Government 

Partnership), envolvendo oito países (África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, 

Indonésia, México, Noruega e Reino Unido) e nove organizações da sociedade civil, 

que assinaram a chamada Declaração de Governo Aberto  com compromissos 

assumidos para o fortalecimento das democracias e dos direitos humanos, 

ampliando a participação social através de novas tecnologias.  

Neste cenário, o governo federal tem implementado ações para alcançar maior 

transparência e participação da sociedade civil. Destaca-se, além da Parceria 

Governo Aberto, a criação da Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o 

acesso a dados e informações detidas pelo governo, sendo um marco para a 

democratização da informação pública, assim como outros normativos de suporte 

à consolidação da temática de Dados Abertos governamentais no país. 

O estabelecimento de uma Política de Dados Abertos no Brasil visa promover a 

ampliação da cultura de transparência e controle social das atividades do Estado, 

contribuindo para compreensão das necessidades da sociedade e melhoria do 

bem-estar público. 

Para solidificar essa iniciativa, o governo criou a Infraestrutura Nacional de Dados 

Abertos (INDA), que será responsável pela padronização e disponibilização 

dos dados produzidos pelo poder público, consolidando um formato que permita o 

reuso das informações e unindo as iniciativas governo digital, transparência ativa e 

canais de diálogo com a sociedade. 

Como forma de consolidação, o governo federal estabeleceu a necessidade de 

seus órgãos realizassem processo de publicação de dados de maneira estruturada 

e planejada, desenvolvendo portal próprio e publicação no Portal Brasileiro de 

Dados Abertos, de forma centralizar a busca e o acesso de informações de 

instituições públicas.  
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Conforme o disposto no parágrafo 2º do Decreto nº 8.777/2016, cada instituição 

deve desenvolver um Plano de Dados Abertos (PDA) para o desenvolvimento da 

política de abertura de dados, sendo o documento orientador para as ações de 

implementação e promoção para abertura dos dados da instituição, de forma a 

facilitar o entendimento e a reutilização das informações. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) é 

uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação da República Federativa do 

Brasil, com sede na cidade de Redenção, estado do Ceará. Foi criada pela Lei nº 

12.289, de 20 de julho de 2010, e está atualmente no período de implantação com 

o desenvolvimento de seus processos de institucionalização.  

A UNILAB tem como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas 

diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como 

missão institucional específica formar recursos humanos para contribuir com a 

integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, bem como 

promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e 

educacional. 

Como parte integrante do governo federal, a UNILAB tem o papel de ampliar as 

iniciativas nacionais que visam o desenvolvimento social. Dessa forma, a instituição 

torna a público sua iniciativa de criar seu primeiro Plano de Dados Abertos, 

contribuindo para que a política nacional de transparência seja consolidada, 

ampliando a iniciativa nacional e visibilidade internacional, em que o Brasil tem 

papel de destaque. 

A filosofia por trás de dados abertos foi estabelecida há muito tempo, mas o termo 

"dados abertos” em si é recente e vem ganhando popularidade com o surgimento 

da Internet, bem como com o crescimento e a massificação da tecnologia da 



informação nas instituições públicas, o que vem gerando uma crescente produção, 

estruturação, integração e compartilhamento de dados de governo. 

A Open Knowledge Foundation, organização sem fins lucrativos que promove 

conhecimento livre, define dados abertos nas seguintes palavras: "dados são 

abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-

los, estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e 

compartilhar pela mesma licença”. 

Como regra, todo dado governamental tem vocação para ser aberto. Como a 

maioria dos dados de governo são públicos, esses não estão sujeitos a limitações de 

privacidade ou controle de acesso. Assim, é fundamental que o governo 

implemente políticas para disponibilizá-los e para incentivar o uso e acesso. 

É importante também compreender que nem todo dado público é um dado 

aberto. Entende-se por "dado público” qualquer dado, gerado pelo governo ou 

sob sua guarda, que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

O PDA será o documento utilizado para realizar o planejamento referente à 

implantação e racionalização dos processos de publicação de dados abertos da 

instituição. O objetivo principal da política é promover a ampliação da 

transparência de maneira a garantir que as políticas públicas realizadas pela 

UNILAB possam ser acompanhadas pela sociedade, além de prover meios que 

permitam o controle social, aumentando assim a participação popular e 

contribuindo para melhoria eficiência dos serviços e produtos públicos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Publicar os dados considerados relevantes para a sociedade; 



 Realizar a observância da publicidade da base de dados como preceito 

geral e do sigilo como exceção, conforme define a Lei de Acesso a 

Informação; 

 Garantir acesso irrestrito à base de dados, a qual deve ser legível por 

máquina e estar disponível em formato aberto;  

 Identificar a base de dados, com informação suficiente para a 

compreensão de eventuais ressalvas quanto à sua qualidade e integridade; 

 Permitir uso irrestrito para reuso das bases de dados publicadas em formato 

aberto;  

 Garantir a completude e a interoperabilidade das bases de dados, 

disponibilizadas em sua forma primária, com maior grau de granularidade 

possível;  

 Realizar atualização periódica, a padronização das estruturas de 

informação e o valor dos dados à sociedade e atender às necessidades de 

seus usuários;  

 Garantir atualização, evolução e manutenção de cada base de dado 

aberta,  

 Incrementar os processos de transparência e de acesso a informações 

públicas; 

 Fornecer dados atualizados implementando as melhores práticas de 

publicação de dados e por meio de padrões consolidados. 

 

4 LEGISLAÇÃO 

Na legislação brasileira atual, existem diversas normas que fomentam a promoção 

da transparência, a melhoria da prestação de serviços públicos e a participação 

social na Administração Pública federal. Podemos destacar como normas e 

diretrizes: 

 O disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 

determina ao Poder Público a adoção de instrumentos de transparência na 



gestão fiscal em meios eletrônicos de acesso público às informações 

orçamentárias e prestações de contas; 

 O Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2004, que institui a Política Nacional de 

Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - 

SNPS, e dá outras providências; 

 O Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008, que instituiu a 

criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE e determina 

que o compartilhamento e disseminação dos dados geoespaciais e seus 

metadados é obrigatório para todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, salvos os protegidos por sigilo;  

 A Lei nº 131, de 27 de maio de 2009, que alterou a redação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência da gestão fiscal, 

inovando ao determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 O Decreto s/n, de 15 de setembro de 2011, que institui o Plano de Ação 

Nacional sobre Governo Aberto, o qual estabelece o compromisso do 

governo de implantar a infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA); 

 A Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações de governo, também conhecida como Lei de Acesso à 

Informação (LAI), regulamenta o direito constitucional 

de acesso às informações públicas, criando mecanismos que possibilitam, a 

qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, 

o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades; 

 A Instrução Normativa nº4, de 13 de abril de 2012, que cria a INDA e 

estabelece conceitos referentes a: dado, informação, dado público, 

formato aberto, licença aberta, dados abertos e metadado; 

 O Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de 

Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional; 

 O Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que define que a Política 

de Dados Abertos ocorrerá por meio da execução de Plano 
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de Dados Abertos no âmbito de cada órgão ou entidade da administração 

pública federal, direta, autárquica e fundacional, o qual deverá dispor, no 

mínimo, sobre os seguintes tópicos. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, são apresentados os passos que a UNILAB irá adotar para o 

desenvolvimento de sua política de dados abertos, bem como as premissas 

seguidas pela entidade.  

A UNILAB utilizará os seguintes passos para implementar sua política: 

 
Figura 1. Etapas do processo de publicação dos dados. 

A disponibilização dos dados deve, sobretudo, está de acordo com os princípios 

da administração pública, mas também ser fundamentalmente relacionada 

com as diretrizes que norteiam dados abertos, tais como: 

• A observância da publicidade da base de dados como preceito 

geral e do sigilo como exceção, conforme define a Lei de Acesso 

a Informação; 

• A garantia de acesso irrestrito à base de dados, a qual deve ser 

legível por máquina e estar disponível em formato aberto;  

• A descrição da base de dados, com informação suficiente para 

a compreensão de eventuais ressalvas quanto à sua qualidade e 

integridade; 

• A permissão irrestrita de reuso das bases de dados publicadas em 

formato aberto;  

• A completude e a interoperabilidade das bases de dados, as 

quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com 

maior grau de granularidade possível, ou referenciar as bases 

primárias, quando disponibilizadas de forma agregada;  

Definição e análise do 
conjunto de dados da 

instituição a serem 
publicados

Estabelecimento de ordem 
de priorização de 

publicação

Estabelecimento de Plano 
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Publicação no Portal 
Brasileiro de Dados 

Abertos

Monitoramento e Controle 
dos dados publicados

Planejamento da 
Informatização de demais 

dados
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• A atualização periódica, de forma a garantir a perenidade dos 

dados, a padronização das estruturas de informação e o valor dos 

dados à sociedade e atender às necessidades de seus usuários;  

• A designação clara de responsável pela publicação, 

atualização, evolução e manutenção de cada base de dado 

aberta, incluída a prestação de assistência quanto ao uso de 

dados. 

 

6 DEFINIÇÃO DOS DADOS 
 

O processo de definição e análise do conjunto de dados foi realizado através 

de consulta pública junto à comunidade, realizada no período 30 de maio a 

10 de junho de 2018, através do portal da UNILAB e aberto para a sociedade 

civil. 

A consulta foi realizada de forma aberta, de forma a permitir que a 

comunidade pudesse indicar dados que estivessem ou não em base de 

dados, tendo em vista o fato de que a instituição ainda possui bases de dados 

não alimentadas. 

  

6.1 CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO 

 

Esta seção visa apresentar o conjunto de dados candidatos à abertura com 

base nos critérios escolhidos pela instituição. Para se estabelecer as metas de 

abertura de dados e etapas de priorização foram considerados os seguintes 

critérios: 

 

Figura 2. Atributos de Priorização. 

 

6.2 DEFINIÇÃO E INVENTÁRIO DE DADOS 

Durante o período de desenvolvimento do PDA, a Unilab realizou inventário de 

suas bases de dados existentes. Contudo, nem todos conjuntos de dados 

candidatos estavam presentes em banco de dados. Dessa forma, foi utilizado a 

classificação Base Não Disponível para esses casos. 

A seguir, é apresentado os conjuntos de dados para abertura e suas respectivas 

avaliações com notas de 1 a 5, sendo 5 o maior valor de nota e o total sendo o 

somatório das duas notas de priorização. 
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Grupo Institucional  
 

Conjunto de Dados: Unidades Administrativas Ceará 

Atributos: nome da 

unidade, sigla, e-mail, 

telefones, endereço. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:  

☐1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  7 

 

Conjunto de Dados: Unidades Acadêmicas Ceará 

Atributos: nome da 

unidade, sigla, e-mail, 

telefones, endereço. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Priorização 

Importância para Cidadão:  

☐1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  7 

 

Conjunto de Dados: Unidades Administrativas Bahia 

Atributos: nome da 

unidade, sigla, e-mail, 

telefones, endereço. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☒1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  7 

 

Conjunto de Dados: Unidades Acadêmicas Bahia 

Atributos: nome da 

unidade, sigla, e-mail, 

telefones, endereço. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  7 

 

Conjunto de Dados: Acordos Firmados 

Atributos: nome da 

instituição, sigla, 

descrição do acordo, 

data assinatura, data de 

validade. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☐ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☒ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☒3     ☐ 4     ☐ 5 

Total:  8 

 

Grupo Ensino  
 

Conjunto de Dados: Cursos de Graduação 

Atributos: nome do curso, 

modalidade, município, 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 



tipo de oferta, área de 

conhecimento, grau 

acadêmico, data do 

cadastro. 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  10 

 

Conjunto de Dados: Cursos de Pós-graduação 

Atributos: nome do curso, 

nível, modalidade, 

município, tipo de oferta, 

área de conhecimento, 

grau acadêmico. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  10 

 

Conjunto de Dados: Cursos  

Atributos: nome do curso, 

nível, modalidade, 

município, tipo de oferta, 

área de conhecimento, 

grau acadêmico, data do 

cadastro. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  10 

 

Conjunto de Dados: Auxílios Estudantis 

Atributos: tipo de auxílio, 

valor do auxílio, valor total 

gasto, valor total por 

nacionalidade, 

percentual de 

atendimento, percentual 

de atendimento por 

nacionalidade, 

percentual de 

atendimento por curso. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☐ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☒ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☒1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Total:  6 

 

Conjunto de Dados: Oferta de Disciplinas 

Atributos: nome da 

disciplina, data da oferta, 

modalidade, município, 

tipo de oferta, pré-

requisito, curso, carga 

horária, instituto 

vinculado, docente, 

média de aprovação de 

alunos, média de ingresso, 

percentual de 

trancamentos, percentual 

de abandono. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☒3     ☐ 4     ☐ 5 

Total:  7 

 

Conjunto de Dados: Bolsas Ofertadas 

Atributos: tipo de bolsa, 

valor da bolsa, 

quantidade ofertada, 

quantitativo ocupado, 

valor total do programa, 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☐ Base Não Aberta e 

Disponível;   

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☒1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 



quantitativo por 

nacionalidade, 

percentual por curso. 

☒ Base Não Disponível. 
Total:  6 

 

Conjunto de Dados: Concludentes 

Atributos: nome do curso, 

quantitativo total no ano, 

quantitativo percentual, 

modalidade, município, 

tipo de oferta. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☐ 5 

Total:  8 

 

Conjunto de Dados: Carga Horária Docente 

Atributos: nome do 

docente, instituto, carga 

horária sala de aula, 

carga horária pesquisa. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☐ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☒ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☒1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Total:  6 

 

Conjunto de Dados: Índices Acadêmicos 

Atributos: curso, 

modalidade, instituto, 

quantidade de vagas 

ofertas por ano, 

quantidade de ingresso 

por ano, quantidade de 

abandono por ano. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☐ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☒ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Total:  7 

 

 

 

Grupo Pesquisa  

 

 

Conjunto de Dados: Projetos de Pesquisa 

Atributos: id do projeto, 

título, unidade, 

coordenador, ano do 

projeto. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  7 

 

Conjunto de Dados: Grupos de Pesquisa 

Atributos: nome do grupo, 

área de conhecimento, 

status. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☒2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  7 

 



Conjunto de Dados: Pesquisadores 

Atributos: nome do 

pesquisador, unidade, 

área de estudo, grupos 

de pesquisa, projetos. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☐ 5 

Total:  8 

 

Grupo Extensão   
 

Conjunto de Dados: Projetos de Extensão com Financiamento  

Atributos: nome do 

projeto, produto, id da 

atividade, financiamento 

interno ou externo. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☐ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☒ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☒1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☐ 5 

Total:  6 

 

Grupo Pessoas  

 

 

Conjunto de Dados: Lista de Servidores Técnicos Adm. 

Atributos: siape, nome, 

categoria, cargo, 

unidade, situação. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☒3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  8 

 

Conjunto de Dados: Lista de Servidores Docentes 

Atributos: siape, nome, 

categoria, denominação, 

unidade, sigla situação. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☒3     ☐ 4     ☐ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  8 

 

Grupo Patrimônio  

 

Conjunto de Dados: Lista de Bens Permanentes 

Atributos: número de 

tombamento, descrição 

do item, unidade 

responsável, sigla, local. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  10 

 

Conjunto de Dados: Lista de Materiais 



Atributos: nome do 

material, descrição, saldo 

em estoque. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  10 

 

Grupo Processos   

 

Conjunto de Dados: Lista de Processos 

Atributos: número do 

processo, tipo de 

processo, assunto, 

observação, unidade de 

origem, status. 

Situação da Base de Dados 

☐ Base Aberta e Publicada; 

☒ Base Não Aberta e 

Disponível;   

☐ Base Não Disponível. 

Importância para Cidadão:  

☐1     ☐2     ☐3     ☒ 4     ☒ 5 

Facilidade de Abertura:   

☐1     ☐2     ☐3     ☐ 4     ☒ 5 

Total:  9 

 

 

7 PLANO DE AÇÃO 

 

Nesta seção, serão detalhadas atividades divididas por tema, bem como os 

produtos que surgirão da implementação dessas atividades. Também serão 

definidas metas, responsáveis, prazos e periodicidade de cada atividade. 

 

7.1 CATALOGAÇÃO DOS DADOS 

 

Nessa fase, são definidos os responsáveis pelo processo de publicação em 

portal próprio e de catalogação no portal nacional de dados abertos.  

Os dados deverão estar de acordo com o padrão estabelecido na 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) e Infraestrutura Nacional de 

Dados Abertos (INDA).  

Quando os dados a serem publicados não estiverem armazenados nos sistemas 

de informação da universidade, a Autoridade de Monitoramento deve orientar 

os setores responsáveis a estabelecer cronograma de implantação de tais 

dados. 

A seguir, é apresentado a lista de atividades de catalogação. 

Atividade ATCA01: publicar dados relativos as unidades administrativas do 

Ceará. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA02: publicar dados relativos as unidades administrativas da 

Bahia. 



Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA03: publicar dados relativos as unidades acadêmicas do Ceará. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA04: publicar dados relativos as unidades acadêmicas da Bahia. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA05: publicar dados relativos aos acordos institucionais. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA06: publicar dados relativos aos auxílios estudantis. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Junho de 

2019 

 

Atividade ATCA07: publicar dados relativos a oferta de disciplinas. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA08: Publicar dados relativos às bolsas ofertadas. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA09: Publicar dados relativos aos concludentes.  

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 



 

Atividade ATCA10: Publicar dados relativos aos Índices Acadêmicos.  

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Junho de 

2019 

 

Atividade ATCA11: publicar dados dos projetos de pesquisa. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2019 

 

Atividade ATCA12: Publicar dados relativos aos grupos de pesquisa. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA13: publicar dados relativos aos pesquisadores. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização 

 Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA14: publicar dados relativos a lista de servidores técnicos 

administrativos. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

 

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA15: publicar dados relativos a lista de servidores docentes. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

 

 

Atividade ATCA16: Publicar dados relativos aos processos. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 



Atividade ATCA17: publicar dados relativos aos bens permanentes. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

Atividade ATCA18: publicar dados relativos aos materiais. 

Produtos: 

P1) Publicação dos dados; 

P2) Publicação do dicionário de 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

Atualização  

Semestral 

Prazo 

Dezembro 

de 2018 

 

 

7.2 SUSTENTAÇÃO 

 

Nesta etapa, o objetivo é tentar garantir a disponibilidade dos dados, bem 

como garantir a incorporação da política de abertura de dados na rotina do 

órgão, de forma que se alcance a sustentabilidade e melhoria contínua dos 

dados que foram publicados e devidamente catalogados.  

A seguir, são apresentados a lista de atividades que deverão ser realizadas para 

sustentação da política. 

 

Atividade ATSU01: atualizar conjuntos de dados conforme periocidade. 

Produtos: 

P1) atualização dos conjuntos de dados do portal. 

 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATSU02: receber novas solicitações de abertura de dados. 

Produtos: 

P1) lista com novos conjuntos de dados; 

 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATSU03: avaliar solicitações de abertura de novos conjuntos de dados. 

Produtos: 

P1) documento de avaliação dos novos candidatos 

ao conjunto de dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATSU04: agendar publicação de novos conjuntos de dados para 

abertura. 

Produtos: 

P1) processo de priorização para novos conjuntos de 

dados candidatos. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 



Atividade ATSU05: catalogar novas bases de dados. 

Produtos: 

P1) Publicação dos novos dados; 

P2) Publicação do dicionário de dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATSU06: gerenciar dados no portal nacional de dados abertos. 

Produtos: 

P1) relatório com o estado dos dados; 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 
 

7.3 MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

O objetivo desta fase é estabelecer atividades com intuito de monitorar e 

controlar ações previstas no PDA, definindo atividades que deverão ser 

realizadas ao longo da vigência do PDA.  

Anualmente, como forma de prestação de contas, a instituição apresentará à 

comunidade o seu portal de dados abertos, além de relatório sobre o 

cumprimento das metas estabelecidas neste plano e assim como demais 

assuntos relacionados à política de abertura de dados. 

O acompanhamento de metas, prazos, indicadores e produtos será feito pela 

Autoridade de Monitoramento, estabelecida pela Lei de Acesso À Informação 

(LAI), conforme determina o Decreto nº 8.777/2016, garantindo o acesso aos 

dados e observância dos princípios que norteiam a política de dados abertos. 

A baixo, é apresentado a lista de atividades que deverão ser realizadas para as 

tarefas de monitoramento e controle. 

 

Atividade ATMC01: monitorar progresso de publicação dos conjuntos de dados. 

Produtos: 

P1) atualização do progresso/cronograma de 

catalogação. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATMC02: monitorar o estado do portal de dados abertos. 

Produtos: 

P1) relatório do estado do portal. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATMC03: verificar necessidade de implantação de novos conjuntos de 

dados. 

Produtos: 

P1) atualização da lista de conjuntos de dados 

candidatos; 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 



Atividade ATMC04: verificar conformidade dos dados com os padrões da INDA 

e da INDE. 

Produtos: 

P1) relatório com lista de inconsistências; 

P2) cronograma para correção das inconsistências. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATMC5: identificar necessidade de possíveis melhorias dos dados. 

Produtos: 

P1) relatório com lista de necessidades; 

P2) cronograma para realizar melhorias. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATMC06: identificar inconsistência de dados publicados. 

Produtos: 

P1) relatório com os erros identificados; 

P2) memorando para o setor responsável pelos 

dados. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 

 

Atividade ATSU07: contatar o responsável pelos dados quando houver 

inconsistências. 

Produtos: 

P1) envio de relatório ao setor competente. 

Responsável 

Autoridade de 

Monitoramento 
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