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A Comissão de Dados Abertos da Universidade Federal Fluminense foi instituída por 

meio da Portaria nº 58.200, de 6 de março de 2017 para atender ao Decreto nº 8.777, de 11 de 

maio de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. Durante o 

período de abrangência deste relatório houve uma alteração nos membros da Comissão, 

conforme Portaria nº 67.157, de 17 de julho de 2020 e Portaria nº 67.963, de 22 de dezembro de 

2020. 

Os atuais membros da Comissão de Dados Abertos da UFF são: 

 

• Adriano Farage Figueiredo (Ouvidoria-Geral); 

• Alexandre Sales de Brito (PROPLAN); 

• Glauce Cristina da Conceição Silva (SDC); 

• Glória Maria de Paula Oliveira Damasceno (STI); 

• Henrique Oswaldo Uzêda Pereira de Souza (STI) – Vice-Presidente 

• Igor José de Jesus Garcez (SDC) - Presidente 

• João Marcel Fanara Corrêa (SCS); e 

• Rodrigo Alves Mota (PROPLAN). 

 

De acordo com o art. 5º, § 4º, do Decreto nº 8.777/2016, a autoridade de monitoramento 

do Serviço de Informação ao Cidadão de cada órgão, será responsável por assegurar a 

publicação e a atualização do Plano de Dados Abertos. 

O objetivo do PDA é 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 as 

atividades-meio (administrativas), proporcionando um maior conhecimento para a sociedade 

sobre os produtos e serviços oferecidos pela UFF. 

A partir da publicação do PDA (2019-2021) foi aberto um conjunto de 11 dados divididos 

em 5 grupos (Graduação, Pós-Graduação, Institucional, Recursos Humanos e Relatório Docente), 

atualmente disponíveis em http://dados.uff.br. 

Com um PDA vigente até então (2019-2021), houve a necessidade de realizar em 2020 

uma revisão do Plano em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1736/2020/ME, de 28 de maio 

que versa sobre a Estratégia de Governo Digital (2020-2022) e a revisão do planejamento de 

ações digitais dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.  

Cabe ressaltar que a primeira versão do Plano vigoraria até 2021. Entretanto, optou-se por 

elaborar um novo Plano, com vigência 2020-2022. A estratégia adotada permitiu antecipar as 

http://www.noticias.uff.br/bs/2020/07/133-20.pdf#page=13
http://www.noticias.uff.br/bs/2020/12/234-20%20RETIFICADO.pdf#page=183
http://www.noticias.uff.br/bs/2020/12/234-20%20RETIFICADO.pdf#page=183
http://dados.uff.br/


3 
 

ações em convergência com a Estratégia de Governo Digital (2020-2022), com o Plano Diretor de 

Tecnologia de Informação e Comunicação - PDTIC (2020-2022) e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI (2018-2022). Em maio de 2020, foram designados nomes de 

componentes da Comissão de Dados Abertos para atuarem na catalogação dos dados abertos 

pela UFF junto ao Portal Brasileiro de Dados Abertos. 

Além da construção de um novo PDA, a Comissão de Dados Abertos trabalhou durante o 

ano de 2020 na abertura de novos dados ainda cumprindo a vigência 2019-2021: 

 

Quadro 1 – Dados abertos pela UFF em 2020 

Base de dados Área 
responsável 

Link 

Concurso de Docentes PROGEPE https://dados.gov.br/dataset/concursos2  

Cursos de Graduação PROGRAD https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-
graduacao5  

Cursos de Pós-Graduação PROPPi https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-
pos-graduacao6  

Disciplinas de Graduação PROGRAD https://dados.gov.br/dataset/disciplinas-
de-graduacao  

Servidores Técnico-Administrativos PROGEPE https://dados.gov.br/dataset/tecnicos-
administrativos2  

Turmas de Graduação PROGRAD https://dados.gov.br/dataset/turmas-de-
graduacao1  

Dados do organograma PROPLAN https://dados.gov.br/dataset/organogram
a  

Dados sobre o Relatório Anual de 
Docente (RAD) 

PROPLAN http://dados.uff.br/dataset/relatorio-
docente  

TOTAL DE DADOS ABERTOS EM 2020 7 

 

Para a abertura de novos dados para a versão mais recente do PDA-UFF, a Comissão de 

Dados Abertos da UFF realizou uma análise junto às bases de dados mantidas pela 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), às solicitações do Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC), consulta aos Pró-Reitores e Superintendentes da Universidade e validação dos 

mesmos pelo Comitê Gestor de Apoio à Governança da UFF, além de pesquisa junto à 

comunidade  (http://www.uff.br/?q=pesquisa-sobre-dados-abertos). 

 

 

https://dados.gov.br/dataset/concursos2
https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-graduacao5
https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-graduacao5
https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-pos-graduacao6
https://dados.gov.br/dataset/cursos-de-pos-graduacao6
https://dados.gov.br/dataset/disciplinas-de-graduacao
https://dados.gov.br/dataset/disciplinas-de-graduacao
https://dados.gov.br/dataset/tecnicos-administrativos2
https://dados.gov.br/dataset/tecnicos-administrativos2
https://dados.gov.br/dataset/turmas-de-graduacao1
https://dados.gov.br/dataset/turmas-de-graduacao1
https://dados.gov.br/dataset/organograma
https://dados.gov.br/dataset/organograma
http://dados.uff.br/dataset/relatorio-docente
http://dados.uff.br/dataset/relatorio-docente
http://www.uff.br/?q=pesquisa-sobre-dados-abertos
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Quadro 2 - Dados selecionados para abertura (2020-2022) 

GRUPO 
CONJUNTO DE 

DADOS 
DESCRIÇÃO 

ÁREA 
RESPONSÁVEL 

PERIODICIDADE DE 
ATUALIZAÇÃO 

Institucional 

Unidades 
administrativas 

Relação das unidades 
administrativas da UFF 

PROPLAN Mensal 

Unidades 
Acadêmicas 

Relação das unidades 
acadêmicas da UFF 

PROPLAN Mensal 

Terceirizados Relação das empresas 
prestadoras de serviço 
de terceiros com a UFF 

PROAD Semestral 

Gestão de 
Pessoas 

Quadro de 
Referência de 
Servidores 
Técnicos-
Administrativos 
(QRSTA) 

Relação do quantitativo 
de vagas dos cargos dos 
níveis C, D e E dos TAE 

PROGEPE Semestral 

Funções 
Gratificadas 

Relação dos servidores 
com funções 
gratificadas na UFF (FG e 
CD) 

PROGEPE Mensal 

Servidores 
aposentados 

Relação dos servidores 
aposentados da UFF 

PROGEPE Mensal 

Incentivo à 
Qualificação 

Relação dos servidores 
técnico-administrativos 
que receberam IQ 

PROGEPE Mensal 

Progressão por 
Capacitação 

Relação dos servidores 
técnico-administrativos 
que progrediram por 
capacitação 

PROGEPE Mensal 

Progressão 
Funcional 

Relação dos servidores 
docentes que 
progrediram 

PROGEPE Mensal 

Afastamentos para 
capacitação e 
qualificação 

Relação dos servidores 
afastados para 
capacitação e 
qualificação 

PROGEPE Mensal 

Gestão de 
Materiais 

Compras Relação das compras 
realizadas pela UFF PROAD Mensal 

Gestão da 
Documentação e 
da Informação 

Processos 
administrativos 

Relação dos processos 
administrativos 
autuados na UFF 

PROAD Mensal 

Graduação 
Alunos de 
graduação 

Relação dos discentes 
dos cursos de graduação 
da UFF 

PROGRAD Semestral 
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Mobilidade 
Internacional IN 

Relação dos discentes 
em mobilidade 
internacional IN 

SRI Semestral 

Mobilidade 
Internacional OUT 

Relação dos discentes 
em mobilidade 
internacional OUT 

SRI Semestral 

Pós-Graduação 
Alunos de pós-
graduação 

Relação dos alunos de 
pós-graduação lato e 
stricto sensu da UFF 

PROPPi Semestral 

Pesquisa 

PIBIC Jr. Relação de orientadores 
e orientandos 

PROPPi Semestral 

PIBIC Relação de orientadores 
e orientandos 

PROPPi Semestral 

PROGEM Relação de bolsistas PROPPi Semestral 

Periódicos UFF Relação de periódicos da 
Universidade 

PROPPi Semestral 

Inovação 

Acordos de 
Cooperação e 
Convênios para 
Inovação 

Lista de acordos de 
cooperação e convênios 
administrados pela 
Agência de Inovação 
(AGIR) 

PROPPi Semestral 

Patentes Relação de patentes 
depositadas fora do 
período de sigilo e as já 
concedidas 

PROPPi Semestral 

Bolsas 
CNPq/PIBITI 

Relação dos projetos 
com bolsas CNPq/PIBITI 

PROPPi Semestral 

Bolsas 
UFF/PIBINOVA 

Relação dos projetos 
com bolsas 
UFF/PIBINOVA 

PROPPi Semestral 

Projetos de 
Tecnologias 
Sociais 

Relação dos projetos de 
tecnologias sociais 
acompanhados pela 
Agência de Inovação 
(AGIR) 

PROPPi Semestral 

Empresas 
incubadas 

Relação das empresas 
incubadas na incubadora 
da Agência de Inovação 
(AGIR) 

PROPPi Semestral 

Observação: O Plano de Ação para disponibilização dos dados em formato aberto encontra-se disponível 
no PDA UFF vigente. 

 

O Plano de Dados Abertos e o Portal de Dados Abertos, elaborados a partir o planejamento 

realizado pela Comissão de Dados Abertos da UFF se complementa com a Lei de Acesso à 

http://www.noticias.uff.br/bs/2021/04/72-21.pdf#page=30
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Informação (Lei nº 12.527/2011) ao disponibilizar ao cidadão e à comunidade universitária, mais 

um mecanismo de transparências das informações e atividades realizadas no âmbito da 

Universidade Federal Fluminense. 

Tais instrumentos se adequam às disposições do Decreto nº 8.777/2016 e além disso, 

suas ações estão em consonância com o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), do Decreto nº 6.666/2008 (que institui a Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais – INDE), da Instrução Normativa da SLTI/MP nº 04, de 12/04/2012 (que institui 

a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA), a Lei nº 12.965/2014 (que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil) e ao Decreto nº 10.332, 

de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, 

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e dá outras providências. 

Dessa forma, esta Comissão, por meio da publicação do Plano de Dados Abertos da UFF 

se alinha às demais instituições do Poder Executivo Federal, bem como aos compromissos 

assumidos pelo Estado brasileiro na Open Government Partnership (OGP1). 

 

 

Igor Garcez 

Presidente da Comissão de Dados Abertos 

 

Henrique Uzêda 

Vice-Presidente da Comissão de Dados Abertos 

 

 

 
1 A OGP define o conceito de governo aberto por meio de quatro princípios estabelecidos, a saber: transparência, prestação 
de contas e responsabilização (Accountability), Participação cidadã e tecnologia e inovação. 


