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Você sabe o que é a Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD?

Considera-se tratamento de dados qualquer atividade que utilize um dado 
pessoal na execução de serviços, como, por exemplo: coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração.

NoNo caso do setor público, a principal finalidade do tratamento está 
relacionada à execução de políticas públicas, devidamente previstas em lei, 
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 
congêneres. O tratamento para cumprimento de obrigação legal ou regulatória 
pela Instituição, também é uma ação regular no serviço público.

DevidoDevido a sua importância e à real necessidade de trazer mais informações, 
oferecemos este informativo para auxiliar no processo de entendimento, 
cuidados e adequações das atividades dos servidores da UFF perante a lei.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) se aplica ao tratamento de dados 
pessoais, dispostos em meio físico ou digital, 
feito por pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado e engloba as operações 
efetuadas em meios manuais ou digitais.
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Como devem proceder servidores que lidam com dados 
pessoais?

Os servidores, técnicos administrativos ou docentes, devem evitar qualquer tipo 
de tratamento dos dados pessoais que extrapole o objetivo da coleta desses 
dados, sem autorização dos titulares. Em um formulário de coleta, físico ou na 
web, por exemplo, deve estar clara a finalidade de cada informação, ou 
conjunto de informações que estão sendo coletadas.



Não se deve compartilhar os dados pessoais aos quais se tem acesso com 
ninguém, de dentro ou fora da universidade, a menos que seja fundamental 
para a execução do serviço a ser prestado. Por compartilhamento, entende-se: 
conceder acesso a bancos de dados, enviar e-mails com dados pessoais para 
qualquer pessoa, tramitar documentos físicos ou deixá-los acessíveis sem 
procedimentos de segurança.

ÉÉ importante deixar o mínimo de dados expostos, seja em websites, seja em 
murais físicos. Se há uma lista da turma com as notas dos estudantes que 
esteja pública, por exemplo, deve ser colocado o número de matrícula, ao 
invés de nome ou CPF.

SeSe há vídeos em que os estudantes estejam expostos, uma alternativa é 
solicitar consentimento por escrito antes de publicá-los. É fundamental 
manter um arquivo desses consentimentos e entender que eles poderão ser 
revogados pelos estudantes a qualquer momento. Não há problema em coletar 
dados para fins de pesquisa, desde que eles sejam anonimizados e que não 
sejam compartilhados com terceiros.

Como a UFF está se organizando 
para se adequar a LGPD?

O Encarregado é a pessoa física indicada pelo Controlador para ser o canal de 
comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a ANPD (Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados), bem como orientar os funcionários da 
instituição sobre práticas de tratamento de dados, entre outras coisas.

EmEm seguida, foi estruturado o Grupo de Trabalho para adequação da UFF à 
LGPD (GT LGPD), por meio da Portaria nº 68.126, de 09/02/2021. O GT LGPD 
realiza reuniões regularmente para planejar as estratégias e estabelecer as 
ações necessárias ao atendimento da legislação.

Foi editado o link http://www.uff.br/?q=lgpd, que contém informações gerais 
sobre a LGPD. Ali está informado o contato do Encarregado e o canal de 
atendimento das demandas referentes à LGPD na UFF.

A UFF iniciou seu investimento na adequação à 
LGPD, com a indicação do Encarregado, por 
meio da Portaria nº 68.038, de 15/01/2021, 
conforme orientado na legislação.
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Conceitos importantes da LGPD



Princípios da LGPD

Além das bases legais, a lei determina que independente da finalidade, os 
tratamentos de dados pessoais devem ser regidos por alguns princípios, sendo 
necessário que controladores e operadores sempre atuem respeitando todos 
os aspectos da lei.

 
1.1. FINALIDADE - Direito ao tratamento de dados para propósitos específicos, 
legítimos e relevantes informados ao titular. Impossibilidade de finalidade 
genérica e indeterminada, não sendo possível aos agentes modificar a 
finalidade do tratamento.

 
2. ADEQUAÇÃO - Direito ao tratamento compatível com a finalidade 
informada pelo agente.

  
3. NECESSIDADE - Direito à limitação do tratamento ao mínimo necessário 
para a sua finalidade, com abrangência dos dados pertinentes, dispensando a 
coleta excessiva. Os agentes devem utilizar apenas os dados estritamente 
necessários para alcançar a sua finalidade.

 
4.4. LIVRE ACESSO - Direito à consultoria facilitada e gratuita sobre a forma e a 
duração do tratamento de dados.

     



5. QUALIDADE - Direito à clareza, exatidão, relevância e atualização dos 
dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade.

 
6. TRANSPARÊNCIA - Direito a informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre o tratamento dos dados e os respectivos agentes de 
tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

7.7. SEGURANÇA - Direito à segurança dos dados, devendo os agentes de 
tratamento utilizar medidas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou difusão.

8. PREVENÇÃO - Direito à prevenção de danos, obrigando o agente de 
tratamento a adotar medidas para prevenir a sua ocorrência.

9.9. NÃO DISCRIMINAÇÃO - Direito de não-discriminação, ou seja, 
impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos 
ou abusivos.

10.  RESPONSABILIZAÇÃO e PRESTAÇÃO DE CONTAS - Direito de exigir a 
responsabilização e prestação de contas aos agentes de tratamento. Os 
agentes devem comprovar a adoção de medidas eficazes ao cumprimento das 
normas de proteção de dados.


