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autoria e compartilhar pela mesma 

licença.

Metadado: informação que des-

creve características de determinado 

dado, explicando-o em certo con-

texto de uso.

ODS: Significa Open Document 

Spreadsheet, é um formato não 

proprietário de arquivo basedo em 

XML, padronizado pela ABNT sob a 

norma NBR ISO/IEC 26300:2006. É 

comumente chamado de planilha, 

similar ao XLS do MS Office Excel, 

porém aberto, por isso deve ser 

utilizado em substituição ao XLS. 

Planilhas são largamente utilizadas, 

são de fácil utilização e manipulá-

veis por diversos aplicativos. Apesar 

de ser um formato estruturado, é 

muito flexível, possibilitando mani-

pulação e mistura de diversos tipos 

de dados, como imagens e textos 

formatados. Para a publicação de 

dados abertos tabulares, é recomen-

dável a utilização de CSV, pela sua 

simplicidade e padronização.

RDF: Significa Resource Des-

cription Framework, é um modelo 

de dados estruturado em grafos e 

possui diversos formatos de seriali-

zação, tais como RDF/XML, Notation 

3 e Turtle. Os formatos baseados em 

RDF têm seus dados descritos em 

vocabulários disponíveis na Web. 

Apesar da grande qualidade dos 

dados disponibilizados em RDF, a 

construção de vocabulários para seu 

uso não é trivial. Numa escala de 

níveis de qualidade/complexidade 

de dados abertos, o RDF está no 

último nível, onde se

constituirá a Web semântica.

XML: Significa Extensible Ma-

rkup Language. É um conjunto de 

regras para codificar documentos 

com estrutura hierárquica e em 

um formato legível por máquina. 

É baseado em texto e tem como 

principais objetivos simplicidade, 

extensibilidade e usabilidade. XML 

é largamente utilizado como formato 

de troca de dados nos clássicos 

Web Services SOAP. Possui uma 

ampla gama de ferramentas asso-

ciadas, tais como o padrão XSLT 

que permite transformar para outra 

estrutura XML ou outro formato. 

Apesar de sua ampla utilização, tem 

sido menos encorajada a utilização 

desse formato para integração de 

aplicações na Web, por utilizar mais 

recursos para transmissão e para 

o processamento dos dados. Em 

substituição, recomenda-se utilizar 

JSON.
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e-VoG: Vocabulários e Ontolo-

gias do Governo Eletrônico é um 

conjunto de padrões, ferramentas 

e metodologias para possibilitar: 

o intercâmbio de informações 

com acordo semântico, de forma 

a viabilizar o pronto cruzamento 

de dados de diversas fontes; o uso 

de metodologias de modelagem 

conceitual como forma de elicitação 

do conhecimento tácito das áreas 

de negócio de governo; o uso de 

ontologias como ferramenta para 

explicitar conhecimentos de manei-

ra formal e coerente; o alinhamento 

conceitual das diversas áreas do 

conhecimento do governo. Um dos 

produtos do e-VoG é o Repositório 

de Vocabulários e Ontologias de Go-

verno Eletrônico (http://vocab.e.gov.

br/), local para acesso a todas as 

referências ontológicas do Governo 

Eletrônico Federal.

Formato aberto: formato de 

arquivo não proprietário, cuja es-

pecificação esteja documentada 

publicamente e seja de livre conhe-

cimento e implementação, livre de 

patentes ou qualquer outra restrição 

legal quanto à sua utilização.
Informação: dados, processados 

ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qual-
quer meio, suporte ou formato. A 
informação é gerada a partir de 

algum tratamento ou processamento 
dos dados por parte do seu usuário, 
envolvendo, além de procedimen-
tos formais (tradução, formatação, 
fusão, exibição etc.), os processos 
cognitivos de cada indivíduo (MA-
CHADO, 2002; SETZER, 20013).

JSON: É um acrônimo para 

JavaScript Object Notation. É um 

padrão aberto de estruturação de 

dados baseado em texto e legível 

por humano. A especificação é a 

RFC 4627. JSON ganhou maior 

utilização com o advento do Ajax. 

A serialização em JSON é muito 

simples e resulta em uma estrutura 

pouco verbosa o que se mostra uma 

ótima alternativa para o XML. JSON 

possibilita serialização de estrutura 

de objetos complexos, como listas 

e subpropriedades. JSON está se 

tornando o padrão mais utilizado 

para integração de dados entre 

repositórios e frameworks, também 

está se tornando o padrão nativo de 

armazenamento em alguns bancos 

de dados modernos. 

Licença aberta: acordo de for-

necimento de dados que conceda 

amplo acesso para que qualquer 

pessoa os utilize, os reutilize, e os 

redistribua, estando sujeito à, no 

máximo, exigência de creditar a sua 

3 MACHADO, F. B. Limitações e deficiên-

cias no uso da informação para tomada 

de decisões. Caderno de pesquisas em 

administração, São Paulo, v. 9, n. 2, 2002.
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7 Controle e avaliação do PDA

A autoridade de monitoramento 

da Lei de Acesso à Informação 

(LAI) e o Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) na UFU farão o con-

trole e a avaliação do processo de 

implementação em conjunto com o 

CTI, bem como prestarão, quando 

necessário, os esclarecimentos 

junto aos órgãos de controle interno 

e externo sobre o PDA da Universi-

dade Federal de Uberlândia.

Dúvidas, críticas e sugestões a 

respeito dos dados e informações 

disponibilizados podem ser enca-

minhadas aos canais de comunica-

ção já existentes na Universidade 

Federal de Uberlândia, tais como o 

Serviço de Informação ao Cidadão e 

a Ouvidoria.

5

APRESENTAÇÃO

A elaboração do Plano de 

Dados Abertos da Universidade 

Federal de Uberlândia vem ao 

encontro do disposto na Lei de 

Acesso à Informação, na Instrução 

Normativa SLTI nº 4 de 13 de abril 

de 2012 (que institui a Infraestru-

tura Nacional de Dados Abertos), 

bem como os compromissos 

assumidos pelo Brasil no âmbito 

do Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, dentre outros nor-

mativos que abordam o tema

da transparência. Além disso, a 

construção deste documento tem 

o potencial de gerar um aprendiza-

do coletivo e fortalecer as ações e 

práticas democráticas. 

Este Plano foi construído ao 

longo do ano de 2017, por Comis-

são nomeada pela Portaria R n° 

987/2016, alterada pelas portarias 

R nº 1292/2016 e 822/2017, para 

ser aplicado no biênio 2018-2019, 

podendo ser revisado a qualquer 

momento pela Administração Su-

perior ou pela Autoridade de Moni-

toramento da Lei de Acesso à Infor-

mação. Ele abrange as informações 

e os dados gerados pelas unidades 

administrativas e acadêmicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

atendendo aos princípios da publi-

cidade e da transparência da admi-

nistração pública, além de favorecer 

o controle social. 

A Universidade Federal de Uber-

lândia (UFU) é uma Fundação Pública, 

integrante da Administração Federal 

Indireta, vinculada ao Ministério da 

Educação, sendo autorizada a funcio-

nar pelo Decreto-lei nº 762, de 14 de 

agosto de 1969 e federalizada pela 

Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978. 

Sua organização e funcionamento são 

regidos pela Legislação Federal, por 

seu Estatuto, Regimento Geral e por 

Normas Complementares. Por meio 

deste documento institui seu Plano de 

Dados Abertos (PDA), o qual estabe-

lecerá ações para a implementação 

e promoção de abertura de dados 

sob sua responsabilidade. Para a sua 

elaboração, foram consultados os 

seguintes documentos: 

 Manual para elaboração de 

Plano de Dados Abertos do 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão.

 Plano de Dados Abertos da 

Fundação Alexandre de Gus-

mão, ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores.

 Plano de Dados Abertos da 

Universidade Federal Rural do 

Semiárido.

 Plano de Dados Abertos da 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.

 Cartilha Técnica para Publi-

cação de Dados Abertos no 

Brasil.
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Este PDA será disponibilizado 

em menu próprio, que poderá ser 

acessado no sítio eletrônico da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

além de ser publicado no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos. 

Neste documento estão previs-

tas as etapas de execução, os dados 

a serem abertos inicialmente, a polí-

tica de gestão dos dados abertos 

da Universidade, o plano de ação e 

a periodicidade da atualização dos 

dados.

O Centro de Tecnologia da Infor-

mação (CTI) da UFU será responsá-

vel pela execução técnica do Portal 

de Dados Abertos da Universidade 

Federal de Uberlândia, seguindo os 

parâmetros estabelecidos na e-PING 

– arquitetura de interoperabilidade 

do governo eletrônico, e os voca-

bulários e ontologias de Governo 

Eletrônico e-VoG e e-MAG – Mo-

delo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (instituído pela Portaria 

nº 03, de 07 de maio de 2007). A 

execução será acompanhada pela 

Autoridade de Monitoramento da Lei 

de Acesso à Informação (LAI), no 

âmbito da Universidade Federal de 

Uberlândia.
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1 Introdução

As ações para a implementação 

e promoção da abertura de dados 

sob a responsabilidade da Universi-

dade Federal de Uberlândia consi-

deram, em toda a sua estrutura, os 

princípios e diretrizes dos normati-

vos abaixo e os deles decorrentes:

 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 Presidencial nº 

6.666, de 27 de novembro de 

2008, que instituiu a criação 

da Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais (INDE) e de-

termina que o compartilhamen-

to 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.

 O Decreto s/nº de 15 de se-

tembro de 2011, que institui o 

Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, o qual estabe-

lece o compromisso do gover-

no de implantar a Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos 

(INDA). 

 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 Plano de Ação da INDA, 

que institui a necessidade dos 

órgãos de instituírem seus 

respectivos Planos de Abertura 

de Dados com vistas a uma 

Política Nacional de Dados 

Abertos e institui os elementos 

mínimos do documento, bem 

como orienta que a abertura de 

dados deve observar a relevân-

cia para o cidadão. 

 A criação e entrada em vigor 

da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, a chamada 

Lei de Acesso a Informação 

(LAI). 

 Os parâmetros atuais ou que 

venham a ser estabelecidos no 

âmbito de Planejamento Estra-

tégico Institucional ou setorial, 

bem como os relacionados às 

áreas de tecnologia da informa-

ção (PDTI), sob orientação do 

Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação da UFU.

A Universidade Federal de Uber-

lândia tem como política institucio-

nal tornar acessível os seus dados 

e informações públicos para a so-
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ciedade, tanto por meios impressos 

quanto digitais, antes mesmo da 

sanção da Lei de Acesso à Infor-

mação no Brasil no ano de 2011. A 

criação do portal de Dados Abertos 

é uma oportunidade de estreitar as 

relações entre a Universidade e a 

sociedade, tornando as suas ações 

mais transparentes e democráticas. 

Além disso, o início do processo 

de abertura de seus dados cumpre 

com os princípios da publicidade, 

transparência e eficiência, promo-

vendo meios para o controle social 

da Instituição, seguindo os normati-

vos do Governo Federal sobre essa 

matéria.

O presente documento pretende 

ser um marco geral de implantação 

e não um detalhamento da internali-

zação de práticas e ações. O PDA da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

portanto, é um instrumento de pla-

nejamento e coordenação das ações 

de disponibilização de dados para 

o biênio 2018-2019, que pretende 

favorecer o compartilhamento de 

dados entre a Administração Públi-

ca, seus órgãos e a sociedade.

13

6 Plano de Ação 
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5 Classifi cação dos dados abertos

A Comissão para elaboração 

do plano de dados abertos, levando 

em consideração as possibilidades 

técnicas e as demandas atuais de 

informação levantadas junto ao SIC 

e às Pró-reitorias, estabelece como 

dados prioritários a serem abertos 

no biênio 2018-2019:

A) No segmento ensino:

 Relação dos alunos com víncu-

lo por curso.

 Resultados de processos sele-

tivos para ingresso nos cursos 

de graduação e técnico profis-

sionalizante.

 Catálogo dos cursos de gra-

duação.

 Relação dos docentes da 

Universidade por Unidade Aca-

dêmica.

B) No segmento pesquisa/exten-

são:

 Dados estatísticos sobre o 

funcionamento da biblioteca.

 Projetos que tramitam pela Ins-

tituição e que envolvam recebi-

mento de recursos financeiros 

de emendas parlamentares.

 Informações sobre empresas 

incubadas (quantidade de em-

presas incubadas, finalidades, 

áreas de atuação etc.).

 Relação dos bolsistas de inicia-

ção científica.

C) No segmento administrativo:

 Quadro de referência dos ser-

vidores técnico-administrativos 

da Universidade, com a quan-

tidade de cargos ocupados e 

vagos.

 Relação dos servidores 

técnico-administrativos da 

Universidade.

 Lista de imóveis.

 Obras em andamento.

 Dados orçamentários.

Os dados e informações serão 

disponibilizados no Portal de Dados 

Abertos, hospedado na Universidade 

Federal de Uberlândia, em menu 

específico para os Dados Abertos.

A disponibilização dos dados 

e informações será feita em pelo 

menos um dos formatos abertos 

definidos pela legislação pertinente, 

a saber: 

 JSON – JavaScript Object 

Notation

 XML – Extensible Markup Lan-

guage

 CSV – Comma-Separated 

Values

 ODS – Open Document Spre-

adsheet

 RDF – Resource Description 

Framework
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2 Cenário Institucional

A Universidade Federal de 

Uberlândia tem como missão, de 

acordo com o Plano Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão (PIDE) 

aprovado em 2017, “Desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão de 

forma integrada, realizando a função 

de produzir e disseminar as ciên-

cias, as tecnologias, as inovações, 

as culturas e as artes, e de formar 

cidadãos críticos e comprometidos 

com a ética, a democracia e a trans-

formação social”.

No mesmo sentido, o Regimento 

Geral da Universidade estabelece, em 

seu capítulo II, os seguintes objetivos: 

 produzir, sistematizar e trans-

mitir conhecimentos; 

 promover a aplicação prática 

do conhecimento, visando à 

melhoria da qualidade de vida 

em seus múltiplos e diferen-

tes aspectos, na nação e no 

mundo; 

 promover a formação do ho-

mem para o exercício profis-

sional, bem como a ampliação 

e o aprofundamento dessa 

formação; 

 desenvolver e estimular a refle-

xão crítica e a criatividade; 

 ampliar a oportunidade de 

acesso à educação superior; 

 desenvolver o intercâmbio 

cultural, artístico, científico e 

tecnológico; 

 buscar e estimular a solida-

riedade na construção de uma 

sociedade democrática e justa, 

no mundo da vida e do traba-

lho; e 

 preservar e difundir os valores 

éticos e de liberdade, igualdade 

e democracia.

Para cumprir a sua missão e 

chegar aos seus objetivos, a Univer-

sidade Federal de Uberlândia enten-

de que é de fundamental importân-

cia o alinhamento entre a Universi-

dade e as demandas da Sociedade. 

Neste sentido, a transparência dos 

dados e das informações geradas no 

âmbito institucional são instrumen-

tos de gestão democrática, alinha-

dos com os compromissos sociais. 

Portanto, o início do processo de 

abertura dos dados permitirá uma 

ampliação significativa das formas 

de publicidade das atividades aca-

dêmicas e administrativas desenvol-

vidas na UFU. 
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3 Defi nição dos dados a serem abertos

A Universidade Federal de Uber-

lândia, com o início do processo de 

abertura de seus dados, busca garantir 

os princípios da publicidade e da 

transparência da administração pú-

blica, em consonância com o decreto 

nº 8.777, de 11 de maio de 2016 que 

institui a Política de Dados Abertos 

do Poder Executivo Federal. Com este 

objetivo, serão observados:
1. O grau de relevância para o cida-

dão, observando-se as demandas 
encaminhadas via e-SIC, bem 
como os setores e serviços mais 
procurados nos sítios eletrônicos 
da Universidade.

2. Os normativos legais que 

regem a implementação dos 

dados abertos, elaborados pelo 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e 

pela Presidência da República.

3. O alinhamento perante o Pla-

nejamento Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão 

(PIDE 2016-2021), bem como 

os planos relacionados às áreas 

de tecnologia da informação.

4. O nível de maturidade da or-

ganização das informações e 

dados existentes.
5. Levantamento das prioridades 

e das possibilidades técnicas 
de veiculação dos dados e das 

informações.

11

4 Estratégias para abertura

Seguindo as diretrizes apre-

sentadas no item anterior, a UFU 

percorrerá os seguintes passos para 

o início do processo de abertura de 

seus dados: 

1. Levantar o conjunto de dados 

candidatos à abertura.

2. Efetuar a priorização e a sele-

ção dos dados a serem abertos.

3. Definir os responsáveis pelo 

preparo e atualização dos 

dados. 

4. Utilizar a metodologia de aber-

tura de dados instituída pelo 

Governo Federal. 

5. Definir tecnicamente o sistema 

de gerenciamento da página 

dos dados abertos.

6. Inserir os dados catalogados 

no Portal de Dados Abertos, 

hospedado na Universidade 

Federal de Uberlândia, com a 

maior clareza e objetividade 

possível.

7. Divulgar o início da disponi-

bilização dos dados abertos à 

comunidade universitária e à 

sociedade, por meio impresso 

e eletrônico.

8. Catalogar os dados abertos 

da UFU no Portal Brasileiro de 

Dados Abertos (http://dados.

gov.br/ )

Em relação ao sistema de ge-

renciamento do Portal de Dados 

Abertos desenvolvido pelo Centro 

de Tecnologia da Informação, deve-

rão ser considerados os seguintes 

critérios:

1. A atualização dos dados deve 

ocorrer, preferencialmente, 

por meio de sincronização 

automática, estabelecendo-se 

um processo contínuo, espe-

cialmente no caso de sistemas 

estruturantes, com ganhos de 

eficiência em comparação a 

extrações pontuais.

2. Manter os dados publicados 

atualizados e sincronizados 

com a origem, com a menor 

periodicidade e maior granula-

ridade viáveis.

3. Publicar os dados da Univer-

sidade Federal de Uberlândia 

seguindo os padrões definidos 

pela e-PING, pela Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos 

(INDA) e Governo Eletrônico.
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5 Classifi cação dos dados abertos

A Comissão para elaboração 

do plano de dados abertos, levando 
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2 Cenário Institucional

A Universidade Federal de 

Uberlândia tem como missão, de 

acordo com o Plano Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão (PIDE) 

aprovado em 2017, “Desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão de 

forma integrada, realizando a função 

de produzir e disseminar as ciên-

cias, as tecnologias, as inovações, 

as culturas e as artes, e de formar 

cidadãos críticos e comprometidos 

com a ética, a democracia e a trans-

formação social”.

No mesmo sentido, o Regimento 

Geral da Universidade estabelece, em 

seu capítulo II, os seguintes objetivos: 

 produzir, sistematizar e trans-

mitir conhecimentos; 

 promover a aplicação prática 

do conhecimento, visando à 

melhoria da qualidade de vida 

em seus múltiplos e diferen-

tes aspectos, na nação e no 

mundo; 

 promover a formação do ho-

mem para o exercício profis-

sional, bem como a ampliação 

e o aprofundamento dessa 

formação; 

 desenvolver e estimular a refle-

xão crítica e a criatividade; 

 ampliar a oportunidade de 

acesso à educação superior; 

 desenvolver o intercâmbio 

cultural, artístico, científico e 
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 buscar e estimular a solida-

riedade na construção de uma 

sociedade democrática e justa, 

no mundo da vida e do traba-

lho; e 

 preservar e difundir os valores 

éticos e de liberdade, igualdade 

e democracia.

Para cumprir a sua missão e 

chegar aos seus objetivos, a Univer-

sidade Federal de Uberlândia enten-

de que é de fundamental importân-

cia o alinhamento entre a Universi-

dade e as demandas da Sociedade. 

Neste sentido, a transparência dos 

dados e das informações geradas no 

âmbito institucional são instrumen-

tos de gestão democrática, alinha-

dos com os compromissos sociais. 

Portanto, o início do processo de 

abertura dos dados permitirá uma 

ampliação significativa das formas 

de publicidade das atividades aca-

dêmicas e administrativas desenvol-

vidas na UFU. 
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ciedade, tanto por m
eios im

pressos 

quanto digitais, antes m
esm

o da 

sanção da Lei de Acesso à Infor-

m
ação no Brasil no ano de 2011. A 

criação do portal de Dados Abertos 

é um
a oportunidade de estreitar as 

relações entre a Universidade e a 

sociedade, tornando as suas ações 

m
ais transparentes e dem

ocráticas. 

Além
 disso, o início do processo 

de abertura de seus dados cum
pre 

com
 os princípios da publicidade, 

transparência e eficiência, prom
o-

vendo m
eios para o controle social 

da Instituição, seguindo os norm
ati-

vos do Governo Federal sobre essa 

m
atéria.

O presente docum
ento pretende 

ser um
 m

arco geral de im
plantação 

e não um
 detalham

ento da internali-

zação de práticas e ações. O PDA da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

portanto, é um
 instrum

ento de pla-

nejam
ento e coordenação das ações 

de disponibilização de dados para 

o biênio 2018-2019, que pretende 

favorecer o com
partilham

ento de 

dados entre a Adm
inistração Públi-

ca, seus órgãos e a sociedade.
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6 Plano de Ação 
Segmento Ensino

Tema Informações Meta/Prazo
Periodicidade da 

atualização
Responsáveis

Relação dos alunos com 
vínculo por curso

Nome, curso, grau, nível, 
campus, código e-mec, 
turno, data de ingresso, 

Agosto/2018 Semestral PROGRAD, ESEBA, ESTES, PROPP

Resultados de processos 
seletivos para ingresso 
nos cursos de graduação e 
técnico profissionalizantes

Nome, curso, classifica-
ção, processo seletivo, 
modalidade de ingresso

Agosto/2018 Semestral CTI

Catálogo dos cursos de 
graduação 

Código e-mec, nome do cur-
so, campus, turno, duração,

Agosto/2018 Semestral PROGRAD/DIREN/PI

Relação dos docentes da 
Universidade por Unidade 
Acadêmica 

Nome, unidade acadê-
mica, lotação, data de 
ingresso no órgão (UFU), 
situação funcional

Agosto/2018 Semestral PROGEP
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Segmento Pesquisa/Extensão

Tema Meta/Prazo
Periodicidade da 

atualização
Responsáveis

Dados estatísticos sobre o 
funcionamento da biblioteca

Estatísticas de uso e 
acervo

Agosto/2018 Semestral BIBLIOTECA

Projetos que tramitam pela 
Instituição e que envolvam 
recebimento de recursos 
financeiros de emendas 
parlamentares 

Projeto, valor, deputado, 
gestor/coordenador

Agosto/2018 Anual PROPLAD

Informações sobre empre-
sas incubadas (quantidade 
de empresas incubadas,
finalidades, áreas de atua-
ção etc.)

Indicadores Globais do 
NIT e CIAEM

Agosto/2018 Anual PROPP

Relação dos bolsistas de 
iniciação científica

Nome do aluno, projeto, 
vigência, nome do orien-
tador, órgão de fomento

Agosto/2018 Semestral PROPP

7

1 Introdução

As ações para a im
plem

entação 

e prom
oção da abertura de dados 

sob a responsabilidade da Universi-

dade Federal de Uberlândia consi-

deram
, em

 toda a sua estrutura, os 

princípios e diretrizes dos norm
ati-

vos abaixo e os deles decorrentes:


O disposto no art. 48 da Lei 

Com
plem

entar nº 101, de 4 de 

m
aio de 2000, que determ

ina 

ao Poder Público a adoção de 

instrum
entos de transparência 

na gestão fiscal em
 m

eios 

eletrônicos de acesso público 

às inform
ações orçam

entárias e 

prestações de contas.


O Decreto Presidencial nº 

6.666, de 27 de novem
bro de 

2008, que instituiu a criação 

da Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais (INDE) e de-

term
ina que o com

partilham
en-

to e dissem
inação dos dados 

geoespaciais e seus m
etadados 

é obrigatório para todos os 

órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, salvos os 

protegidos por sigilo.


O Decreto s/nº de 15 de se-

tem
bro de 2011, que institui o 

Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, o qual estabe-

lece o com
prom

isso do gover-

no de im
plantar a Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos 

(INDA). 


A Instrução Norm

ativa nº4 de 

13 de abril de 2012, que cria 

a INDA e estabelece conceitos 

referentes a: dado, inform
ação, 

dado público, form
ato aberto, 

licença aberta, dados abertos e 

m
etadado. 


O Plano de Ação da INDA, 

que institui a necessidade dos 

órgãos de instituírem
 seus 

respectivos Planos de Abertura 

de Dados com
 vistas a um

a 

Política Nacional de Dados 

Abertos e institui os elem
entos 

m
ínim

os do docum
ento, bem

 

com
o orienta que a abertura de 

dados deve observar a relevân-

cia para o cidadão. 


A criação e entrada em

 vigor 

da Lei nº 12.527, de 18 de 

novem
bro de 2011, a cham

ada 

Lei de Acesso a Inform
ação 

(LAI). 


Os parâm

etros atuais ou que 

venham
 a ser estabelecidos no 

âm
bito de Planejam

ento Estra-

tégico Institucional ou setorial, 

bem
 com

o os relacionados às 

áreas de tecnologia da inform
a-

ção (PDTI), sob orientação do 

Com
itê Gestor de Tecnologia da 

Inform
ação da UFU.

A Universidade Federal de Uber-

lândia tem
 com

o política institucio-

nal tornar acessível os seus dados 

e inform
ações públicos para a so-
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Este PDA será disponibilizado 

em
 m

enu próprio, que poderá ser 

acessado no sítio eletrônico da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

além
 de ser publicado no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos. 

Neste docum
ento estão previs-

tas as etapas de execução, os dados 

a serem
 abertos inicialm

ente, a polí-

tica de gestão dos dados abertos 

da Universidade, o plano de ação e 

a periodicidade da atualização dos 

dados.

O Centro de Tecnologia da Infor-

m
ação (CTI) da UFU será responsá-

vel pela execução técnica do Portal 

de Dados Abertos da Universidade 

Federal de Uberlândia, seguindo os 

parâm
etros estabelecidos na e-PING 

– arquitetura de interoperabilidade 

do governo eletrônico, e os voca-

bulários e ontologias de Governo 

Eletrônico e-VoG e e-M
AG – M

o-

delo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico (instituído pela Portaria 

nº 03, de 07 de m
aio de 2007). A 

execução será acom
panhada pela 

Autoridade de M
onitoram

ento da Lei 

de Acesso à Inform
ação (LAI), no 

âm
bito da Universidade Federal de 

Uberlândia.
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Segmento Administrativo

Tema Meta/Prazo
Periodicidade da 

atualização
Responsáveis

Quadro de referência dos 
servidores técnico-admi-
nistrativos da Universida-
de, com a quantidade de 
cargos ocupados e vagos

Quantitativo de vagas 
por cargo (vagos e ocu-
pados)

Agosto/2018 Mensal PROGEP

Relação dos servidores 
técnico-administrativos da 
Universidade

Nome, cargo, lotação, 
data de ingresso no        
órgão, situação funcional

Agosto/2018 Mensal PROGEP

Lista de imóveis da UFU Descrição, endereço Agosto/2018 Anual PREFE

Obras em andamento
Descrição, endereço,     
orçamento

Agosto/2018 Semestral PREFE

Dados orçamentários
Execução orçamentária 
(UFU e HC)

Agosto/2018 Semestral PROPLAD/ DIRPL
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7 Controle e avaliação do PDA

A autoridade de monitoramento 

da Lei de Acesso à Informação 

(LAI) e o Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) na UFU farão o con-

trole e a avaliação do processo de 

implementação em conjunto com o 

CTI, bem como prestarão, quando 

necessário, os esclarecimentos 

junto aos órgãos de controle interno 

e externo sobre o PDA da Universi-

dade Federal de Uberlândia.

Dúvidas, críticas e sugestões a 

respeito dos dados e informações 

disponibilizados podem ser enca-

minhadas aos canais de comunica-

ção já existentes na Universidade 

Federal de Uberlândia, tais como o 

Serviço de Informação ao Cidadão e 

a Ouvidoria.

5

APRESENTAÇÃO

A elaboração do Plano de 

Dados Abertos da Universidade 

Federal de Uberlândia vem ao 

encontro do disposto na Lei de 

Acesso à Informação, na Instrução 

Normativa SLTI nº 4 de 13 de abril 

de 2012 (que institui a Infraestru-

tura Nacional de Dados Abertos), 

bem como os compromissos 

assumidos pelo Brasil no âmbito 

do Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, dentre outros nor-

mativos que abordam o tema

da transparência. Além disso, a 

construção deste documento tem 

o potencial de gerar um aprendiza-

do coletivo e fortalecer as ações e 

práticas democráticas. 

Este Plano foi construído ao 

longo do ano de 2017, por Comis-

são nomeada pela Portaria R n° 

987/2016, alterada pelas portarias 

R nº 1292/2016 e 822/2017, para 

ser aplicado no biênio 2018-2019, 

podendo ser revisado a qualquer 

momento pela Administração Su-

perior ou pela Autoridade de Moni-

toramento da Lei de Acesso à Infor-

mação. Ele abrange as informações 

e os dados gerados pelas unidades 

administrativas e acadêmicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

atendendo aos princípios da publi-

cidade e da transparência da admi-

nistração pública, além de favorecer 

o controle social. 

A Universidade Federal de Uber-

lândia (UFU) é uma Fundação Pública, 

integrante da Administração Federal 

Indireta, vinculada ao Ministério da 

Educação, sendo autorizada a funcio-

nar pelo Decreto-lei nº 762, de 14 de 

agosto de 1969 e federalizada pela 

Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978. 

Sua organização e funcionamento são 

regidos pela Legislação Federal, por 

seu Estatuto, Regimento Geral e por 

Normas Complementares. Por meio 

deste documento institui seu Plano de 

Dados Abertos (PDA), o qual estabe-

lecerá ações para a implementação 

e promoção de abertura de dados 

sob sua responsabilidade. Para a sua 

elaboração, foram consultados os 

seguintes documentos: 

 Manual para elaboração de 

Plano de Dados Abertos do 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão.

 Plano de Dados Abertos da 

Fundação Alexandre de Gus-

mão, ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores.

 Plano de Dados Abertos da 

Universidade Federal Rural do 

Semiárido.

 Plano de Dados Abertos da 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.

 Cartilha Técnica para Publi-

cação de Dados Abertos no 

Brasil.
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8 Glossário

Os termos abaixo referem-se às 

definições apresentadas no Plano 

de Ação da INDA, e que constam 

no PDA da Universidade Federal de 

Uberlândia.

CSV: Significa Comma-Sepa-

rated Values, ou valores separados 

por vírgula, e é um formato para 

armazenamento de dados tabulares 

em texto. A codificação é muito 

simples: cada linha do arquivo re-

presenta uma linha na tabela, e as 

colunas são separadas por vírgula. 

Campos que podem conter vírgula 

devem ser delimitados por aspas. 

CSV é recomendado para represen-

tação de estrutura de dados mais 

simples, de natureza tabular, onde 

não existem subpropriedades ou 

listas, gerando um arquivo menor 

e mais leve para processamento. 

Arquivos CSV são processáveis di-

retamente por editores de planilhas, 

como o OpenOffice e o MS Excel.

Dado: sequência de símbolos 

ou valores, representados em algum 

meio, produzidos como resultado 

de um processo natural ou artificial. 

Entende-se que dados são observa-

ções ou o resultado de uma medida 

(por investigação, cálculo ou pes-

quisa) de aspectos característicos 

da natureza, estado ou condição de 

algo de interesse, que são descritos 

por meio de representações formais 

e, ao serem apresentados de forma 

direta ou indireta à consciência, 

servem de base ou pressuposto 

no processo cognitivo (HOUAISS, 

20011 ; SETZER, 20012). 

Dados abertos: dados públicos 

representados em meio digital, 

estruturados em formato aberto, 

processáveis por máquina, referen-

ciados na rede mundial de com-

putadores e disponibilizados sob 

licença aberta que permita sua livre 

utilização, consumo ou cruzamento. 

Dado público: qualquer dado 

gerado ou sob a guarda governa-

mental que não tenha o seu acesso 

restrito por legislação específica. 

e-PinG: Padrões de Interope-

rabilidade de Governo Eletrônico 

– define um conjunto mínimo de 

premissas, políticas e especifica-

ções técnicas que regulamentam 

a utilização da Tecnologia de In-

formação 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.
1 HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Hou-

aiss da língua portuguesa. Versão 1.0. [s. 

l.]: Objetiva, 2001
2 SETZER, V. W. Dado, informação, co-

nhecimento e competência. Datagrama, 

São Paulo v. 10, 2001. Disponível em: 

<http://www.ime.usp.br/~vwsetzer>. 

Acesso em: 12 jun. 2004. Coleção En-

saios Transversais
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e-VoG: Vocabulários e Ontolo-

gias do Governo Eletrônico é um 

conjunto de padrões, ferramentas 

e metodologias para possibilitar: 

o intercâmbio de informações 

com acordo semântico, de forma 

a viabilizar o pronto cruzamento 

de dados de diversas fontes; o uso 

de metodologias de modelagem 

conceitual como forma de elicitação 

do conhecimento tácito das áreas 

de negócio de governo; o uso de 

ontologias como ferramenta para 

explicitar conhecimentos de manei-

ra formal e coerente; o alinhamento 

conceitual das diversas áreas do 

conhecimento do governo. Um dos 

produtos do e-VoG é o Repositório 

de Vocabulários e Ontologias de Go-

verno Eletrônico (http://vocab.e.gov.

br/), local para acesso a todas as 

referências ontológicas do Governo 

Eletrônico Federal.

Formato aberto: formato de 

arquivo não proprietário, cuja es-

pecificação esteja documentada 

publicamente e seja de livre conhe-

cimento e implementação, livre de 

patentes ou qualquer outra restrição 

legal quanto à sua utilização.
Informação: dados, processados 

ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qual-
quer meio, suporte ou formato. A 
informação é gerada a partir de 

algum tratamento ou processamento 
dos dados por parte do seu usuário, 
envolvendo, além de procedimen-
tos formais (tradução, formatação, 
fusão, exibição etc.), os processos 
cognitivos de cada indivíduo (MA-
CHADO, 2002; SETZER, 20013).

JSON: É um acrônimo para 

JavaScript Object Notation. É um 

padrão aberto de estruturação de 

dados baseado em texto e legível 

por humano. A especificação é a 

RFC 4627. JSON ganhou maior 

utilização com o advento do Ajax. 

A serialização em JSON é muito 

simples e resulta em uma estrutura 

pouco verbosa o que se mostra uma 

ótima alternativa para o XML. JSON 

possibilita serialização de estrutura 

de objetos complexos, como listas 

e subpropriedades. JSON está se 

tornando o padrão mais utilizado 

para integração de dados entre 

repositórios e frameworks, também 

está se tornando o padrão nativo de 

armazenamento em alguns bancos 

de dados modernos. 

Licença aberta: acordo de for-

necimento de dados que conceda 

amplo acesso para que qualquer 

pessoa os utilize, os reutilize, e os 

redistribua, estando sujeito à, no 

máximo, exigência de creditar a sua 

3 MACHADO, F. B. Limitações e deficiên-

cias no uso da informação para tomada 

de decisões. Caderno de pesquisas em 

administração, São Paulo, v. 9, n. 2, 2002.
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autoria e compartilhar pela mesma 

licença.

Metadado: informação que des-

creve características de determinado 

dado, explicando-o em certo con-

texto de uso.

ODS: Significa Open Document 

Spreadsheet, é um formato não 

proprietário de arquivo basedo em 

XML, padronizado pela ABNT sob a 

norma NBR ISO/IEC 26300:2006. É 

comumente chamado de planilha, 

similar ao XLS do MS Office Excel, 

porém aberto, por isso deve ser 

utilizado em substituição ao XLS. 

Planilhas são largamente utilizadas, 

são de fácil utilização e manipulá-

veis por diversos aplicativos. Apesar 

de ser um formato estruturado, é 

muito flexível, possibilitando mani-

pulação e mistura de diversos tipos 

de dados, como imagens e textos 

formatados. Para a publicação de 

dados abertos tabulares, é recomen-

dável a utilização de CSV, pela sua 

simplicidade e padronização.

RDF: Significa Resource Des-

cription Framework, é um modelo 

de dados estruturado em grafos e 

possui diversos formatos de seriali-

zação, tais como RDF/XML, Notation 

3 e Turtle. Os formatos baseados em 

RDF têm seus dados descritos em 

vocabulários disponíveis na Web. 

Apesar da grande qualidade dos 

dados disponibilizados em RDF, a 

construção de vocabulários para seu 

uso não é trivial. Numa escala de 

níveis de qualidade/complexidade 

de dados abertos, o RDF está no 

último nível, onde se

constituirá a Web semântica.

XML: Significa Extensible Ma-

rkup Language. É um conjunto de 

regras para codificar documentos 

com estrutura hierárquica e em 

um formato legível por máquina. 

É baseado em texto e tem como 

principais objetivos simplicidade, 

extensibilidade e usabilidade. XML 

é largamente utilizado como formato 

de troca de dados nos clássicos 

Web Services SOAP. Possui uma 

ampla gama de ferramentas asso-

ciadas, tais como o padrão XSLT 

que permite transformar para outra 

estrutura XML ou outro formato. 

Apesar de sua ampla utilização, tem 

sido menos encorajada a utilização 

desse formato para integração de 

aplicações na Web, por utilizar mais 

recursos para transmissão e para 

o processamento dos dados. Em 

substituição, recomenda-se utilizar 

JSON.
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