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APRESENTAÇÃO 
	

Este Plano de Dados Abertos (PDA) contém a estratégia e sequência de ações adotadas 

pela Universidade Federal Fluminense para atender ao conteúdo do Ofício Circular 

1055/2016/STPC-CGU e disponibilizar, por meio da internet, um conjunto de dados públicos 

sobre as principais áreas de atuação da instituição, como o ensino, a pesquisa, a extensão e 

administração, proporcionando um maior conhecimento para a sociedade sobre os produtos e 

serviços oferecidos pela UFF. 	

O PDA se adequa às disposições do Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016 (que institui 

a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal), cujo art. 1º, inciso I, objetiva 

“promover a publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos. 

” (BRASIL, 2016)  

Além disso, suas ações estão em consonância com o art. 48 da Lei Complementar 101, 

de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), do Decreto 6.666, de 27 de novembro 

de 2008 (que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE), da Lei 12.527, de 

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), da Instrução Normativa da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação 4, de 12 de abril de 2012 (que institui a Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos – INDA) e a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil). 	

Dessa forma, o PDA da UFF se alinha às demais instituições do Poder Executivo 

Federal, bem como aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na Open Government 

Partnership (OGP). 

	

	

	

	

	

	

	

	



7	
	

1. INTRODUÇÃO 
 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC) e foi criada pela Lei 3.848, de 18 de dezembro de 1960 com o 

nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Sua origem se dá a partir 

da federalização de instituições públicas e privadas sediadas em Niterói. A UFF possui 

autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, econômica e financeira.  

Além da sua sede, na cidade de Niterói/RJ, a UFF atua em outros oito municípios do 

Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (Instituto de Educação de Angra dos Reis), Campos 

dos Goytacazes (Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional), Macaé 

(Instituto de Ciências da Sociedade), Nova Friburgo (Instituto de Saúde de Nova Friburgo), 

Petrópolis (Escola de Engenharia de Petrópolis), Rio das Ostras (Instituto de Ciência e 

Tecnologia e Instituto de Humanidades e Saúde), Santo Antônio de Pádua (Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior) e Volta Redonda, onde se situam o Instituto de 

Ciências Humanas de Volta Redonda, a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica e o 

Instituto de Ciências Exatas.	

Com a adesão ao Programa de Apoio a Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), a UFF apresentou um dos maiores projetos de expansão do 

país, com investimentos vultosos em infraestrutura, equipamentos e mobiliários, bolsas e 

recursos humanos. Em 2016 a UFF ofereceu um total de 9.480 vagas por intermédio do Sistema 

de Seleção Unificada (SISU), 5.378 vagas de graduação a distância via Consórcio CEDERJ e 

2.037 vagas de reposição (transferência, reingresso e mudança de curso), totalizando 17.948 

vagas, o que a credencia como a Instituição Federal de Ensino Superior com maior oferta de 

vagas na graduação.  

Suas atividades universitárias visam à integração entre ensino, pesquisa e extensão, por 

intermédio da coordenação das 41 unidades universitárias e com o uso eficaz de recursos 

materiais, humanos, tecnologia e de informação. 

Nesse sentido, e com o intuito de dar maior transparência às informações produzidas e 

recebidas no âmbito da instituição, a UFF estabelece o PDA para o biênio 2017-2019. Segundo 

o art. 2º, inciso V do Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016, esse Plano é um documento 

orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou 

entidade da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de 

forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações. 	

Sobre os dados abertos, a definição da Open Knowledge International diz que  
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dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, 
modifica-los e compartilha-los para qualquer finalidade, estando sujeito a, no 
máximo, a exigências que visem a preservar sua proveniência e sua abertura. 
(BRASIL, 2016b). 

 

Nesse sentido, em consonância com o Decreto 8.777/2016, a UFF, por meio da Portaria 

58.200, de 6 de março de 2017, instituiu a Comissão de Dados Abertos da UFF, responsável 

pela gestão da transparência e dos dados abertos da universidade.	

O Plano de Dados Abertos da UFF tem como objetivo geral estabelecer as ações para a 

implementação da abertura dos dados sob a responsabilidade da universidade, bem como a 

sustentabilidade da iniciativa, de forma a garantir o princípio constitucional da publicidade, 

transparência e eficiência e facilitar o acesso às informações pela sociedade.	

 

São objetivos específicos do PDA/UFF:	

 

• utilizar, como suporte, a primeira iniciativa de transparência da UFF (Sistema de 

Transparência), que visa promover a transparência organizacional por meio da 

geração de informações das áreas da universidade;	

• ampliar o acesso às informações institucionais;	

• definir, em conjunto com o Serviço de Informação ao Cidadão da UFF (SIC-UFF), 

os grupos de dados relevantes a serem publicados, a partir dos que são mais 

solicitados pela sociedade;	

• definir, junto à Coordenação de Gestão da Informação da Pró-Reitoria de 

Planejamento da UFF, os grupos de dados pertinentes a publicar.	

 

Dessa maneira, o presente Plano torna-se um grande desafio para a universidade. 

Convém ressaltar que trata-se de um documento de planejamento para a abertura de dados para 

o biênio estabelecido. Após esse período, o quadro poderá ser alterado, de acordo com as 

demandas surgidas.	

A elaboração deste Plano no primeiro semestre de 2017 conta com a participação de 

diversas áreas da universidade, como as pró-reitorias, superintendências e coordenações. 
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2. CENÁRIO INSTITUCIONAL 
 

De acordo com o seu estatuto, a UFF tem por finalidade: 

 

I – manter, desenvolver e aperfeiçoar o ensino nas unidades que a integram, bem como 

promover outras atividades necessárias à plena realização de seus objetivos; 

II – promover a pesquisa filosófica, científica e tecnológica, literária e artística; 

III – formar pessoal para o exercício das profissões liberais e técnico-científicas e de 

magistério, bem como para o desempenho de altas funções na vida pública e privada; 

IV – estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades 

de ensino e os resultados da pesquisa; 

V – cooperar com as entidades públicas e privadas na realização de trabalhos de pesquisa 

e serviços técnico-profissionais, visando ao desenvolvimento fluminense; 

VI – estimular os serviços relativos à formação moral e histórica da civilização 

brasileira, em todos os seus aspectos; 

VII – desenvolver o espírito universitário; e 

VIII – desenvolver harmonicamente e aperfeiçoar em seus aspectos moral, intelectual e 

físico a personalidade dos alunos. 

Como missão, a UFF promove, de forma integrada, a produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural e a formação de um cidadão imbuído 

de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o desenvolvimento econômico-

social autossustentado do Brasil. 

Como visão, a UFF pretende ser reconhecida nacional e internacionalmente pela 

excelência dos seus cursos e de sua produção científica e pelo impacto social das suas 

atividades. 

Este Plano se relaciona e está alinhado com os seguintes instrumentos e instâncias de 

gestão da UFF:  

• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2013-2017); 

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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3. DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM ABERTOS 
	

Os dados foram selecionados pela Comissão de Dados Abertos da UFF como iniciais 

para a publicação do PDA, pois a instituição entende que são dados relevantes para a sociedade. 

Espera-se, a partir da publicidade dos dados aqui apresentados, que outros estejam 

disponíveis, observando os seguintes critérios de priorização: 

 

a) o grau de relevância para o cidadão, observando as demandas encaminhadas via 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), bem como os setores e serviços mais 

procurados nos sítios eletrônicos da UFF; 

b) o cumprimento da legislação vigente e o compromisso assumido pelo órgão na 

disponibilização do dado;	

c) a disponibilidade dos dados ou a possibilidade de encontrá-los em bancos de dados 

ou sistemas sob gestão da UFF; 

d) o nível de maturidade da organização das informações e os dados existentes. 

 

A seguir estão relacionados os dados a serem abertos na UFF:	

 

• relação de cursos de graduação;	

• quadro de horários semestral completo;	

• quadro de nominal de servidores (docentes e técnicos administrativos) e de funcionários 

terceirizados;	

• dados relativos a concursos de técnicos administrativos e de docentes; 

• dados sobre bolsas de qualquer natureza (editais, número de vagas, etc.). 

	

4. ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA 
	

Acreditamos que uma estratégia eficiente a ser adotada deve envolver, em um primeiro 

momento, o desenvolvimento de rotinas para a publicação dos dados escolhidos. A partir de 

então, deve-se planejar e programar as ações necessárias à publicação dos dados no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos. 
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5. CATALOGAÇÃO NO PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS 
	

A equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) será a responsável 

por estudar as tecnologias da INDA, INDE e da Comprehensive Knowledge Archive Network 

(CKAN), bem como promover o desenvolvimento e as adequações de software necessárias para 

a publicação dos dados abertos pela UFF, no Portal Brasileiro de Dados Abertos. 

	

6. MONITORAMENTO E CONTROLE 
	

O Comitê de Gestão da Informação da UFF será o responsável pelo monitoramento das 

atividades previstas no PDA. Por sua vez, a Comissão de Dados Abertos da UFF, terá as 

seguintes atribuições: 

 

• verificar, com os devidos responsáveis, se os metadados estão nos dos padrões 

adequados, para efeitos de publicação; 

• contatar o responsável pelos dados, caso sejam verificadas inconsistências; 

• identificar e elaborar propostas para possíveis melhorias na qualidade dos dados 

disponibilizados; 

• detectar a necessidade de publicação de novos conjuntos de dados para abertura; 

• gerenciar o Portal de Dados Abertos da instituição. 

	

6.1. COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
	

Esta etapa envolve a definição dos responsáveis de cada área de atuação da UFF que irá 

publicar dados para a sociedade, sendo também responsáveis pela comunicação na instituição 

dos novos dados a abrir.	

Entendemos como importante a comunicação organizacional entre os diversos setores 

da UFF, com a análise, consultoria e validação do melhor modelo pela Superintendência de 

Comunicação Social (SCS),  instância principal de comunicação em nossa instituição. 
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7. SUSTENTAÇÃO 
	

A Comissão de Dados Abertos da UFF será a responsável pela gestão dos metadados 

catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, com poder de decisão para a definição do 

que deve ser publicado, mediante validação do Comitê de Governança da UFF. A Comissão 

poderá ter colaboradores das áreas de atuação, de modo a contribuir com informações relevantes 

para o trabalho.	

	

7.1. GOVERNANÇA 
	

Além dos membros da Comissão de Dados Abertos da UFF, outros atores institucionais 

são responsáveis indiretamente pela efetividade da política de abertura de dados. O quadro 1 

indica tais atores. 

 
Quadro 1 – Atores institucionais responsáveis pela política de dados abertos 

ATOR RESPONSABILIDADE 

Coordenação do Serviço de Informação ao 

Cidadão 

Recomendação da publicação de novos conjuntos de 

dados com base nos pedidos de acesso à informação 

oriundos dos cidadãos. 

Gabinete, Pró-Reitorias, Superintendências e 

Unidades Universitárias 

Escolha de conjuntos de dados relativos às suas 

atividades para publicação. Inclusão, atualização e 

manutenção dos dados não gerados de forma 

automatizada. Verificação de acurácia e da qualidade 

dos dados publicados. 

Superintendência de Tecnologia da 

Informação 

Estudo das tecnologias e-PING, INDA, INDE e OGP. 

Hospedagem do Portal da Transparência da UFF. 

Desenvolvimento de rotinas para extração de dados dos 

sistemas corporativos da UFF para publicação no 

Portal de Dados Abertos. 

 

8. PLANO DE AÇÃO 
	

O Plano de Ação apresenta detalhadamente as atividades, bem como os prazos para 

implementação e sustentação do Portal de Dados Abertos da UFF. Os prazos definidos neste 

Plano estão de acordo com o Decreto 8.777/2016 e foram acordados com as áreas envolvidas 

no processo. 
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Quadro 2 – Descrição de ações e prazos para implantação e sustentação do Portal de Dados Abertos da UFF 

 
Ação Atividades Prazo Responsáveis 

 
1 

Estabelecer a 
governança da Política 

de Dados Abertos 

Elaboração do Plano de Dados 
Abertos UFF 

Maio de 
2017 

Comissão de Dados Abertos, SIC 
e PROPLAN 

 
2 

Cadastrar a demanda no 
Sistema de Gestão 

Interna da STI 

Análise e priorização junto ao Comitê 
de Governança da UFF (Portaria 

54.352 de 29/07/2015) 

Junho de 
2017 STI e PROPLAN 

 
 

3 

Definir arquitetura da 
solução para publicação 

de dados abertos 

Definição de tecnologia da plataforma 
para a divulgação de bases de dados 

em formatos abertos, padrões INDA e 
INDE 

Janeiro de 
2018 STI 

4 Desenvolver o Portal de 
Dados Abertos da UFF Criação do ambiente de dados abertos Março de 

2018 
Comissão de Dados Abertos, Áreas 

Responsáveis e STI 

 
 

5 

 
Publicar o primeiro 
conjunto de dados 
aprovados da UFF 

Conjunto de dados a ser publicado das 
diversas áreas da comunidade UFF 

Priorização dos dados para abertura, 
com base nos critérios definidos. 

Publicação do primeiro conjunto de 
dados abertos no portal da UFF 

 
Maio de 

2018 

Comissão de Dados Abertos, 
Áreas Responsáveis e STI 

6 

 
Catalogar os conjuntos 

de dados abertos na UFF 
no Portal Brasileiro de 

Dados Abertos 

 
Definição e execução de 

procedimentos para atualizar o 
catálogo do Portal Brasileiro de 
Dados Abertos com as bases de 

dados divulgadas em formato aberto 
no portal da UFF. 

 
 

Agosto de 
2018 

 
 

Comissão de Dados Abertos e STI 

7 

Atualização do PDA 
Revisão do conjunto de 
dados abertos com base 

no processo 
automatizado 

 
Promover a atualização do PDA com 

base nas lições aprendidas da 
execução do plano no período 

anterior. 
 

 
 

Março de 
2019 

 

 
 

Comissão de Dados Abertos, 
Áreas Responsáveis e STI 

8 Elaboração de novo 
PDA 

Elaboração de novo PDA, para o 
período de 2019 a 2021. 

Maio de 
2019 Comissão de Dados Abertos e STI 
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GLOSSÁRIO 
	

CKAN: sigla para Comprehensive Knowledge Archive Network, uma ferramenta livre para 
criação de repositórios de dados abertos, mantida pela Open Knowledge Foundation, uma rede 
colaborativa sem fins lucrativos promotora do conhecimento livre. 

 

Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos como 
resultado de um processo natural ou artificial. 

 

Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não tenha o seu acesso 
restrito por legislação específica. 

 

Dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em 
formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob 
licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar 
a autoria ou a fonte. 

 

e-PING: Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico, que definem um conjunto 
mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo 
Eletrônico, estabelecendo as condições de interação com os demais poderes e esferas de 
governo e com a sociedade em geral. 

 

Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada 
publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra 
restrição legal quanto à sua utilização. 

 

INDA: a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos é um conjunto de padrões, tecnologias, 
procedimentos e mecanismos de controle necessários para atender às condições de 
disseminação e compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de dados abertos, 
em conformidade com o disposto na e-PING. 

 

INDE: a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais é o conjunto integrado de tecnologias, 
políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos, 
necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, 
a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. 
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Informação: elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contida em um documento. 

 

Metadado: dado estruturado que descreve e permite encontrar, gerenciar, compreender e/ou 
preservar documentos ao longo do tempo. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


