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 APRESENTAÇÃO 

 A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (UFSM)  apresenta  o  Plano  de  Dados  Abertos  (PDA) 
 válido  para  o  período  de  Dezembro  de  2021  a  Dezembro  de  2023  ,  que  orienta  as  ações  de 
 implementação  e  divulgação  de  abertura  de  dados  da  instituição,  com  o  objetivo  de  aumentar  a 
 transparência,  a  reutilização  das  informações  e  a  participação  social.  O  documento  organiza  as  ações  e 
 o  cronograma  de  publicação  de  dados  abertos  na  UFSM  e  poderá  ser  acompanhado  através  do  Portal 
 da UFSM, na aba Acesso à Informação na opção  Dados  Abertos  . 

 A  elaboração  desse  documento  atende  ao  Decreto  n.  8.777,  de  11  de  maio  de  2016,  que 
 institui  a  Política  de  Dados  Abertos  do  Poder  Executivo  Federal,  segundo  o  qual  os  órgãos  e  entidades 
 da  Administração  Pública  Federal  Direta,  Autárquica  e  Fundacional  ficam  obrigados  a  promover  a 
 publicação  de  dados  não  sigilosos  contidos  em  suas  bases  sob  a  forma  de  dados  abertos.  E  também  a 
 Resolução  n.  3,  de  13  de  outubro  de  2017,  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão, 
 que  dispõe  sobre  os  procedimentos  complementares  e  diretrizes  para  a  elaboração  e  publicação  de 
 Planos de Dados Abertos. Este documento contempla ainda o Decreto n. 9.903, de 8 de julho de 2019. 

 O  plano  também  atende  aos  termos  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (LAI),  Lei  n.  12.527,  de  18 
 de  novembro  de  2011,  que  regulamenta  o  direito  constitucional  de  acesso  às  informações  públicas.  Lei 
 que  criou  mecanismos  que  possibilitam,  a  qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  sem  necessidade  de 
 apresentar  motivo,  o  recebimento  de  informações  públicas  dos  órgãos  e  entidades.  E,  ainda  em 
 atendimento ao Decreto n 7.774, de 16 de maio de 2012, decreto esse que regulamenta a LAI. 

 Neste  Plano  de  Dados  Abertos  serão  apresentadas  informações  referente  ao  cenário 
 institucional,  a  metodologia  de  construção  e  validação  do  documento,  a  definição  dos  dados  a  serem 
 abertos,  a  estratégia  para  abertura  dos  dados,  a  catalogação  no  Portal  Brasileiro  de  Dados  Abertos,  a 
 sustentação,  monitoramento  e  controle,  a  comunicação  e  o  plano  de  ação,  o  qual  institui  o  plano  de 
 publicação dos dados. 

 Paulo Afonso Burmann, 

 Reitor. 

https://www.ufsm.br/reitoria/acesso-a-informacao/dados-abertos/
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 1.  INTRODUÇÃO 

 Em  11  de  maio  de  2016,  através  do  Decreto  n.  8.777,  foi  instituída  pela  Presidência  da 
 República,  a  Política  de  Dados  Abertos  do  Poder  Executivo  federal.  O  Plano  de  Dados  Abertos  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. 

 O  PDA/UFSM  é  o  documento  referência  que  orienta  as  ações  de  implementação  e  divulgação 
 de  abertura  de  dados  na  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  de  forma  a  facilitar  o  entendimento  e  a 
 reutilização  das  informações.  Os  dados  servem  para  que  os  cidadãos  e  as  organizações  da  sociedade 
 possam  reutilizá-los  com  o  intuito  de  verificar,  esclarecer,  fiscalizar  e  acompanhar  de  acordo  com  seus 
 interesses.  Um  dos  principais  benefícios  é  promover  a  transparência  e  a  fiscalização  da  administração 
 pública.  O  PDA  estabelece  um  conjunto  de  dados  que  serão  disponibilizados  no  Portal  Brasileiro  de 
 Dados  Abertos  que  são  produzidos  através  do  Sistema  de  Informação  para  o  Ensino  (SIE)  da  UFSM  e 
 dados que estão disponíveis no Portal da Transparência. 

 A  Comissão  de  elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos  da  UFSM,  constituída  pela  Portaria 
 UFSM  n.  1.141,  de  2  de  julho  de  2021  ,  foi  responsável  pela  elaboração,  revisão  e  publicação  do  Plano 
 de  Dados  Abertos  da  UFSM  válido  para  o  período  de  Dezembro  de  2021  a  Dezembro  de  2023.  A 
 comissão  é  composta  por  servidores  técnico-administrativos  em  educação  representantes  do  Centro 
 de  Processamento  de  Dados,  Pró-Reitoria  de  Planejamento,  Departamento  de  Arquivo  Geral,  Gabinete 
 do Reitor, Ouvidoria e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

 Importante  destacar,  ainda,  que  a  Resolução  nº  3,  de  13  de  outubro  de  2017,  do  Comitê  Gestor 
 da  Infraestrutura  Nacional  de  Dados  Abertos  (CGINDA),  regulamentou  o  Decreto  n  8.777  ao 
 estabelecer  normas  complementares  sobre  a  elaboração,  conteúdo  e  publicação  de  Planos  de  Dados 
 Abertos,  as  quais  devem  ser  obedecidas  por  todos  os  órgãos  da  administração  pública  federal  direta, 
 autárquica e fundacional. 

 O  Decreto  nº  9.903,  de  8  de  julho  de  2019,  que  altera  o  Decreto  nº  8.777,  de  11  de  maio  de 
 2016,  para  dispor  sobre  a  gestão  e  os  direitos  de  uso  de  dados  abertos.  Vale  ressaltar  que  este  decreto 
 transferiu  a  gestão  da  Política  de  Dados  Abertos,  até  então  conduzida  pelo  Ministério  da  Economia, 
 para a Controladoria Geral da União. 

 Os  conjuntos  de  dados  que  estão  disponibilizados  no  portal  de  dados  abertos  foram  priorizados 
 por  meio  da  análise  da  relevância  das  informações  para  a  comunidade  universitária  e  a  para  a 
 sociedade,  o  alinhamento  com  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da  UFSM  e  a  disponibilidade 
 de  dados  já  gerenciados  e  mantidos  pelos  sistemas  de  informação  da  UFSM.  O  PDA  está  publicado 
 em  transparência  ativa,  na  seção  "Acesso  à  Informação"  do  sítio  institucional  da  UFSM,  nos  termos  do 
 “Guia  de  publicação  ativa  nos  sítios  eletrônicos  dos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  Federal”, 
 disponível no  Portal de Acesso à Informação  . 

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=13614218
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=13614218
https://www.ufsm.br/reitoria/acesso-a-informacao/
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 A  abertura  de  dados  promove  a  transparência  ativa  na  administração  pública  e,  ao  mesmo 
 tempo,  estimula  a  participação  da  sociedade  ao  disponibilizar  informações  atualizadas  e  de  qualidade. 
 Assim,  as  ações  de  abertura  de  dados  possuem  um  impacto  direto  na  melhoria  da  gestão  pública  e 
 estímulo ao controle social. 

 2.  CENÁRIO INSTITUCIONAL 

 A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  é  uma  Instituição  Federal  de  Ensino  Superior, 
 constituída  como  Autarquia  Especial  vinculada  ao  Ministério  da  Educação.  Idealizada  e  fundada  pelo 
 Prof.  O  Dr.  José  Mariano  da  Rocha  Filho,  foi  criada  pela  Lei  n.  3.834-C,  de  14  de  dezembro  de  1960. 
 Possui,  ainda,  três  Campi  fora  de  sede.  Um  em  Frederico  Westphalen,  um  em  Palmeira  das  Missões  e 
 outro em Cachoeira do Sul. 

 A  regulamentação  das  suas  atividades  está  ancorada  na  Lei  N.  9.394,  Lei  de  Diretrizes  e 
 Bases  da  Educação  Nacional,  de  20  de  dezembro  de  1996;  pelo  Estatuto,  aprovado  pela  Portaria/MEC 
 n.  156,  de  12  de  março  de  2014  e  pelo  Regimento  Geral,  aprovado  na  722ª  Sessão  do  Conselho 
 Universitário,  pelo  Parecer  n.  031/2011,  de  15  de  abril  de  2011,  e  Resolução  n.  06,  de  28  de  abril  de 
 2011,  publicado  no  Diário  Oficial  da  União,  Seção  1,  n.  151,  de  8  de  agosto  de  2014  e  pela  Resolução 
 N. 016/2019  , aprovada em 02 de julho de 2019. 

 A Universidade Federal de Santa Maria possui em seu estatuto as seguintes finalidades: 

 I.  promover, de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e a extensão; 
 II. fomentar o desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, literário, artístico  desportivo; 
 III. formar profissionais e especialistas de nível superior; 
 IV.  formar  profissionais  de  educação  básica  de  nível  médio  e  profissional  nos  diversos  níveis  e 
 modalidades vinculadas ao desenvolvimento nacional; e 
 V.  preparar recursos humanos qualificados por meio de cursos de pós-graduação. 

 Os objetivos fundamentais da Universidade Federal de Santa Maria são: 

 I. promover a educação integral; 
 II.  desenvolver  ensino  para  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  de  profissionais,  técnicos  e 
 pesquisadores de alto nível; 
 III. estimular a pesquisa pura ou aplicada; 
 IV.  incentivar  a  criação  cultural  e  o  desenvolvimento  do  espírito  científico  e  do  pensamento 
 reflexivo; 
 V. desenvolver a educação profissional nos diversos níveis: básico, técnico e tecnológico; 

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12579396
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12579396
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 VI.  fomentar  a  extensão,  aberta  à  participação  da  população,  visando  à  difusão  das  conquistas 
 e  aos  benefícios  resultantes  da  criação  cultural  e  da  pesquisa  científica  e  tecnológica  gerada 
 na Instituição; 
 VII.  divulgar  os  conhecimentos  culturais,  científicos  e  técnicos  que  constituem  patrimônio  da 
 humanidade; e 
 VIII.  transmitir  o  saber  por  meio  do  ensino,  de  publicações  e/ou  de  outras  formas  de 
 comunicação. 

 A  atual  estrutura  estabelece  a  constituição  de  catorze  Unidades  de  Ensino.  No  ensino 
 presencial  oferece  115  cursos/habilitações  de  graduação  (sendo,  destes  doze,  são  cursos  superiores 
 de  tecnologia)  e  94  Cursos  de  Pós-Graduação  permanentes,  sendo  30  de  doutorado,  55  de  mestrado  e 
 9  de  especialização,  oferece  um  Programa  de  Pós-Doutorado  (dados  de  15.06.2018,  Fonte:  Portal 
 UFSM em Números). 

 O  corpo  discente  é  constituído  de  27.569  estudantes  de  ensino  presencial;  na  graduação, 
 totaliza  20.210,  na  pós-graduação,  4.714  e,  na  educação  básica  e  técnica  e  tecnológica,  2.588 
 estudantes.  No  ensino  a  distância,  são  1.385  estudantes  de  graduação,  191  de  pós-graduação 
 (especialização)  e  57  na  educação  básica  e  técnica  (dados  de  04.11.2021,  Fonte:  Portal  UFSM  em 
 Números). 

 O  quadro  de  pessoal  conta  com  4.644  servidores,  destes  2.026  são  docentes  permanentes  de 
 nível  superior  e  168  da  educação  básica,  técnica  e  tecnológica,  além  de  2.618  técnico-administrativos 
 em  educação,  dos  quais  877  atuam  no  Hospital  Universitário  de  Santa  Maria  (HUSM).  (dados  de 
 04.11.2021, Fonte: Portal UFSM em Números). 

 A  UFSM  destaca-se  entre  as  melhores  universidades  brasileiras  e  é  a  maior  universidade 
 federal  do  interior  do  RS.  Sua  expressividade  no  ensino,  na  pesquisa,  na  extensão  e  na  cultura  lhe 
 confere  uma  importância  regional  determinante  no  desenvolvimento  econômico  local  e  regional.  Além 
 disso,  a  Universidade  também  contribui  na  formação  profissional,  no  desenvolvimento  científico,  no 
 fomento ao desenvolvimento regional e no enfrentamento de problemas da sociedade. 

 2.1.  Plano de Desenvolvimento Institucional 

 O  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  2016-2026  da  UFSM  é  o  documento  que 
 caracteriza  a  identidade  da  instituição  e  busca  nortear  o  caminho  a  ser  seguido  pela  Universidade  no 
 cumprimento  de  sua  missão  institucional  e  no  alcance  dos  seus  objetivos  para  os  próximos  10  anos.  O 
 PDI  2016-2026  foi  apresentado  em  novembro  de  2015  e  prevê  quatro  fases  principais:  organização; 
 preparação;  execução;  e  finalização.  Esse  documento  apresenta  um  conjunto  de  45  objetivos  a  serem 
 alcançados  ao  final  do  período  de  vigência,  ou  seja,  até  2026.  O  plano  foi  elaborado  a  partir  das 
 contribuições  coletadas  junto  à  comunidade,  tendo  como  pano  de  fundo  o  Plano  Nacional  da  Educação 
 (PNE),  o  Plano  Plurianual  do  Governo  Federal  (PPA)  e  os  resultados  de  análises  realizadas 
 internamente  na  Instituição,  como  a  Autoavaliação  Institucional  e  a  análise  SWOT.  O  processo  de 
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 elaboração  do  plano  contou  com  a  participação  de  alunos,  professores  e  técnico-administrativos  em 
 educação por meio de um formulário on-line. 

 O  PDI  2016-2026  é  constituído  de  sete  desafios  institucionais:  Internacionalização;  Educação 
 inovadora  e  transformadora  com  excelência  acadêmica;  Inclusão  social;  Inovação,  geração  de 
 conhecimento  e  transferência  de  tecnologia;  Modernização  e  desenvolvimento  organizacional; 
 Desenvolvimento local, regional e nacional e Gestão ambiental. 

 O  Plano  de  Dados  Abertos  da  UFSM  está  alinhado  com  o  Desafio  5,  Modernização  e 
 Desenvolvimento  Organizacional  ,  do  PDI  2016-2026,  especialmente  nos  objetivos  de  otimizar  as 
 rotinas  administrativas  e  os  sistemas  de  informação,  primando  pela  agilidade,  desburocratização, 
 transparência  e  qualidade  das  informações  e  da  gestão.  Além  de  aumentar  a  eficiência  do  processo  de 
 comunicação institucional. 

 2.2.  Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

 O  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  (PDTI)  é  um  instrumento  de  diagnóstico, 
 planejamento  e  gestão  dos  recursos  e  processos  de  Tecnologia  da  Informação  (TI)  que  visa  atender  às 
 necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade por um determinado período. 

 O  PDTI  da  UFSM  foi  aprovado  em  Setembro  de  2021  e  já  está  disponível  para  consulta  pública 
 através  do  link  https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti  .  O  documento  apresenta  as 
 diretrizes  e  orientações  necessárias  à  definição  de  objetivos,  processos,  indicadores,  métodos  e 
 controles  para  a  condução  dos  projetos,  ações  e  serviços  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação 
 (TIC) em apoio à estratégia institucional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 O  Plano  de  Dados  Abertos  da  UFSM  está  alinhado  com  o  Objetivo  7  -  Promover  a  prestação 
 de  serviços  públicos  e  transparência  das  informações,  do  PDTI  institucional,  promovendo  a  abertura  e 
 transparência  das  informações  e  com  o  Objetivo  3  -  Aperfeiçoar  práticas  de  segurança  da  informação  , 
 preservando os dados pessoais e sensíveis. 

 3.  OBJETIVOS 

 3.1.  Objetivo geral 

 O  objetivo  geral  do  Plano  de  Dados  Abertos  (PDA)  da  UFSM  é  promover  a  abertura  de  dados 
 institucionais  e  a  disseminação  de  informações  para  a  sociedade,  incentivando  o  controle  social  e 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti
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 garantindo  os  princípios  da  publicidade,  transparência,  segurança  dos  dados  e  eficiência  na 
 administração pública. 

 3.2.  Objetivos específicos 

 ●  Identificar demandas de informação oriundas dos diferentes canais de comunicação da UFSM 
 com a sociedade; 

 ●  Disponibilizar dados em formatos abertos; 
 ●  Promover continuamente a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados; 
 ●  Disseminar informações e dados institucionais; 
 ●  Ampliar os processos de transparência e de acesso a informações públicas; 
 ●  Fomentar a produção de conhecimento e a gestão pública participativa, a partir da utilização 

 dos dados pela sociedade civil. 

 4.  LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  considerou  na  elaboração  e  estrutura  de  seu  Plano  de 
 Dados Abertos os princípios e diretrizes dos seguintes normativos: 

 .  O  disposto  no  art.  48,  da  Lei  Complementar  n.  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  n.  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; 

 .  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  Instrução  Normativa  n.  4,  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 relevância para o cidadão; 

 .  A  Parceria  para  Governo  Aberto  (Open  Government  Partnership  –  OGP),  celebrada  em 
 setembro  de  2011  entre  o  Brasil  e  sete  outros  países,  que  pactuou  novos  compromissos  a  partir  de 
 2013 (2º Plano de Ação); 
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 .  A Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, a  Lei de Acesso à Informação – LAI; 

 .  Os  parâmetros  estabelecidos  na  e-PING  –  arquitetura  de  interoperabilidade  do  governo 
 eletrônico,  e  os  vocabulários  e  ontologias  de  Governo  Eletrônico  e-VoG  e  e-MAG  –  Modelo  de 
 Acessibilidade de Governo Eletrônico (instituído pela Portaria n. 03, de 07 de maio de 2007); 

 .  Os  parâmetros  atuais  ou  que  venham  a  ser  estabelecidos  no  âmbito  de  Planejamento 
 Estratégico  Institucional,  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  bem  como  os  relacionados  às 
 áreas  de  tecnologia  da  informação  (PDTI),  sob  orientação  do  Comitê  Gestor  de  Tecnologia  da 
 Informação (CGTI); 

 .  O  Decreto  n.  8.777,  de  11  de  maio  de  2016,  que  institui  a  Política  de  Dados  Abertos  do  Poder 
 Executivo Federal; e 

 .  A  Resolução  n.  3,  de  13  de  outubro  de  2017,  dispõe  sobre  os  procedimentos  complementares 
 e diretrizes para a elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos. 

 .  O  Decreto  n.  9.903,  de  8  de  julho  de  2019,  que  altera  o  Decreto  nº  8.777,  de  11  de  maio  de 
 2016,  que  institui  a  Política  de  Dados  Abertos  do  Poder  Executivo  federal,  para  dispor  sobre  a  gestão  e 
 os direitos de uso de dados abertos. 

 .  A  Instrução  Normativa  nº  12,  de  2  de  agosto  de  2019  em  que  estabelece  que  a  publicação  em 
 dados  abertos  de  informações  extraídas  do  e-Ouv  será  realizada  exclusivamente  pela 
 Controladoria-Geral da União. 

 5.  DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM ABERTOS 

 A  definição  do  conjunto  de  dados  a  serem  abertos  pela  UFSM  foi  baseada  no  histórico  de 
 demandas  por  informações  da  sociedade,  tomando  como  base  os  pedidos  de  informação  realizados 
 pelo  SIC  no  Fala.br  (ano  2020  e  2021)  e  através  do  levantamento  realizado  em  2020  para  a 
 constituição  do  PDTI.  Além  disso,  também  foram  levadas  em  consideração  as  informações  já 
 publicadas  pela  UFSM  por  meio  do  link  UFSM  em  Números  ,  disponível  na  página  da  universidade,  o 
 que  inclui  números  gerais  relacionados  à  universidade.  Abaixo  são  listados  os  dados  resultantes  deste 
 levantamento: 

 Quadro 1 - Resumo do levantamento das solicitações de acesso à informações. 

 Informação  Canal solicitado 

 Informações sobre despesas empenhadas, liquidadas e pagas  Fala.BR 

 Informações sobre o PDI da UFSM  Fala.BR 

 Informações sobre a moradia estudantil e PNAES  Fala.BR 

 Informações sobre os Projetos Pedagógico dos Cursos  Fala.BR 

 Informações sobre refeições servidas no RU  Fala.BR 

 Informações sobre ações afirmativas/cotas/reserva de vagas/bancas de heteroidentificação  Fala.BR 

https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
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 Informações sobre a LGPD  Fala.BR 

 Informações sobre a Política de Gestão de Riscos  Fala.BR 

 Informações sobre  Balanço Socioambiental  Fala.BR 

 Informações sobre  total de sindicâncias, processos,  PADs  Fala.BR 

 Informações sobre  modelo de governança e Estratégia  Organizacional da instituição  Fala.BR 

 Informações sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos  Fala.BR 

 Informações sobre revalidação de diplomas  Fala.BR 

 Informações sobre  a implementação do Processo Eletrônico  Nacional  Fala.BR 

 Informações sobre encargos docentes  Questionário PDTI 

 Informações sobre produção docente  Questionário PDTI 

 Informações sobre projetos  Questionário PDTI 

 Informações sobre auxílios e bolsas  Questionário PDTI 

 Indicadores e Informações estratégicas  Questionário PDTI 

 Informações sobre contratos  Questionário PDTI 

 Informações sobre convênios e acordos  Questionário PDTI 

 Ramais das unidades da UFSM  Questionário PDTI 
 Elaboração: Comissão de elaboração de Dados Abertos da UFSM. 

 Este  capítulo  está  dividido  em  duas  seções.  A  seção  5.1  apresenta  e  o  inventário  de  bases  de 
 dados  institucionais  da  UFSM.  A  seção  5.2  descreve  os  critérios  utilizados  para  definir  a  prioridade  dos 
 dados que serão abertos. 

 5.1.  Inventário de base de dados institucionais 

 O  Plano  de  Dados  Abertos  deve  incluir  levantamento  de  todas  as  bases  de  dados  existentes 
 em  todas  as  áreas  do  órgão/entidade,  incluindo  as  bases  de  dados  já  abertas  e  catalogadas  ou  não  no 
 Portal  Brasileiro  de  Dados  Abertos  ,  assim  como  as  bases  de  dados  ainda  não  disponibilizadas  em 
 formato  aberto  na  data  de  publicação  do  PDA.  O  inventário  de  base  de  dados  da  UFSM  está  disponível 
 no  Anexo  1.  Cabe  salientar  que  para  cada  base  de  dados  institucional  vários  conjuntos  de  dados 
 podem ser organizados e disponibilizados no portal de dados abertos. 

 O  s  dados  disponibilizados  são  provenientes  da  base  de  dados  institucional,  mantida  pelo 
 Centro  de  Processamento  de  Dados  –  CPD,  por  meio  do  Sistema  de  Informação  para  o  Ensino  –  SIE. 
 Os  dados  estão  estruturados  de  acordo  com  as  modalidades  do  sistema,  sendo  elas:  acadêmico, 
 servidores,  assistência  estudantil,  biblioteca,  pesquisa,  produção  institucional,  protocolo,  documentos, 
 ouvidoria,  orçamento  e  finanças,  obras,  dentre  outras.  Cabe  salientar  que  para  a  publicação  os  dados 
 de cada área são homologados pelos órgãos competentes. 

 Inicialmente,  as  bases  de  dados  utilizadas  em  formato  de  planilha  não  farão  parte  do  catálogo, 
 será  dado  prioridade  para  as  informações  que  já  estão  consolidadas  no  Sistema  de  Informações  para  o 
 Ensino  -  SIE.  Entretanto,  ao  longo  da  execução  do  plano,  poderão  ser  disponibilizados  novos  dados 
 que  não  constam  no  escopo  inicial,  mas  que  no  decorrer  do  tempo  poderão  ser  catalogados  e 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/DownloadDados.aspx
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/pdti/questionario/
http://dados.gov.br/
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 disponibilizados  de  acordo  com  as  necessidades  e  demandas  da  sociedade.  As  bases  de  dados 
 consideradas  potencialmente  aptas  para  abertura  serão  incluídas  no  cronograma  de  abertura, 
 constituindo-se, assim, o catálogo completo de base de dados da UFSM. 

 5.2.  Priorização dos dados 

 Os  dados  priorizados  para  a  abertura  são  aqueles  considerados  relevantes  para  a  comunidade 
 universitária  e  para  a  sociedade  e  que  já  estão  disponíveis  em  áreas  públicas  no  portal  da  UFSM,  no 
 Portal  da  Transparência  do  governo  federal  e  os  solicitados  por  meio  dos  canais  de  comunicação 
 (Fala.BR). Os principais conjuntos de dados priorizados para disponibilização em formato aberto são: 

 ●  Dados  armazenados  nos  sistemas  de  informação  usados  na  instituição  e  atualmente  já 
 disponíveis  em  áreas  públicas  no  site  da  UFSM  (dados  acadêmicos,  gestão  de 
 pessoas, assistência estudantil, projetos, produções, biblioteca, entre outros). 

 ●  Principais informações solicitadas por meio do Fala.BR. 
 ●  Principais informações solicitadas através do questionário do PDTI aplicado em toda a 

 instituição para levantamento das necessidades de TI. 
 ●  Dados relacionados à execução orçamentária e planos institucionais da UFSM. 
 ●  Informações relacionadas às compras e contratações feitas pela instituição. 

 6.  ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA DOS DADOS 

 Para promover a abertura dos dados, a UFSM adotou a seguinte estratégia: 

 1)  Criação  da  Comissão  de  elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos  da  UFSM  Portaria 
 UFSM  n.  1.141,  de  2  de  julho  de  2021  ,  formada  por  servidores  técnico-administrativos 
 em  educação  da  Pró-Reitoria  de  Planejamento,  do  Centro  de  Processamento  de 
 Dados,  Departamento  de  Arquivo  Geral,  Gabinete  do  Reitor,  Ouvidoria  e  Pró-Reitoria 
 de Gestão de Pessoas. 

 2)  Elaboração do inventário das bases de dados institucionais. 
 3)  Elaboração  do  cronograma  de  abertura  de  dados  com  base  no  levantamento  das 

 principais informações solicitadas. 
 4)   Construção de relatórios e consultas para publicação no Portal UFSM em Números. 
 5)  Publicação dos dados no Portal de Dados Abertos da UFSM. 

 É  interessante  ressaltar  que  os  dados  disponibilizados  pela  UFSM  são  coletados  de  fontes  de 
 dados  existentes  nos  sistemas  de  informação  sob  gestão  da  UFSM,  por  meio  da  automação  de 
 processos  de  coleta,  garantindo  assim  a  integridade  dos  dados.  Os  dados  publicados  serão  atualizados 
 de maneira periódica com a finalidade de garantir a agilidade das informações. 

 Salienta-se  que  a  arquitetura  tecnológica  para  abertura  dos  dados  institucionais  utilizada  é  a 
 plataforma  CKAN  (  Comprehensive  Knowlegde  Archive  Network  ),  utilizada  pelo  Governo  Federal  para 
 abertura  e  disponibilização  de  dados  abertos  (dados.gov).  O  CKAN  é  uma  plataforma  para  portal  de 
 dados  em  software  livre,  sendo  uma  solução  para  tornar  os  dados  abertos,  disponíveis  e  utilizáveis  – 

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=13614218
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=13614218
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 ao  prover  ferramentas  para  simplificar  a  publicação,  o  compartilhamento,  o  encontro  e  a  utilização  dos 
 dados (incluindo o armazenamento de dados e o provimento de robustas APIs de dados). 

 7.  CATALOGAÇÃO NO PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS 

 Os  conjuntos  de  dados  abertos  produzidos  pela  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  serão 
 publicados  no  Portal  de  Dados  Abertos  da  Instituição  ,  disponível  na  seção  "  Acesso  à  Informação  ",  na 
 opção  “Dados  Abertos”.  Também  estará  disponível  na  seção  “  Transparência  e  Prestação  de  Contas  ”  e 
 no  Portal  Brasileiro  de  Dados  Abertos  .  Inicialmente  a  publicação  dos  dados  será  feita  no  UFSM  em 
 Números  ,  portal  que  contém  informações  sobre  os  principais  números  da  instituição,  incluindo 
 indicadores  relativos  a  diversas  áreas  da  UFSM  e  que  já  disponibiliza  os  dados  em  formato  aberto 
 (csv).  Posteriormente,  será  cadastrado  no  Portal  de  Dados  Abertos  da  UFSM  o  link  para  acesso  aos 
 dados. 

 Com  relação  às  informações  de  contratos,  convênios,  empenhos  e  licitações  também  será 
 disponibilizado  o  link  para  acesso  ao  Portal  da  Transparência  do  governo  federal,  onde  é  possível 
 acessar  e  baixar  esses  dados  relativos  à  UFSM.  A  frequência  de  atualização  pode  ser  verificada  na 
 Tabela 01 - Cronograma de abertura de bases de dados que consta neste plano. 

 A  Coordenadoria  de  Planejamento  Informacional  ficará  responsável  por  dar  suporte 
 administrativo à Comissão e esclarecer eventuais dúvidas a respeito dos dados abertos da UFSM. 

 8.  CATALOGAÇÃO NO PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS 

 A  abertura  de  dados  em  instituições  governamentais  é  uma  ação  que  envolve  diferentes  áreas: 
 a  alta  administração,  área  de  gestão  das  informações,  áreas  de  negócio,  entre  outras.  Essas  diversas 
 áreas  precisam  interagir,  de  modo  que  todo  o  processo  seja  coerente  e  contínuo.  Para  que  este 
 processo  tenha  efetividade  e  continuidade  é  necessário  que  a  alta  administração  tenha  governança 
 sobre as ações de abertura de dados. 

 Caberá  à  Comissão  de  Elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos  da  UFSM  acompanhar,  analisar 
 e  dar  suporte  ao  processo  de  publicação  das  atividades  previstas  no  PDA  e  o  cumprimento  das  metas 
 estabelecidas no plano. 

 Desta  forma,  a  Comissão  de  Elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos  será  responsável  pelo 
 acompanhamento  das  ações  previstas  no  PDA,  avaliando  a  efetividade  dessas  ações  e  o  cumprimento 
 das  metas  estabelecidas.  Além  de  sugerir  ajustes,  quando  necessários,  para  garantir  a  execução  das 
 ações,  bem  como  o  alinhamento  com  os  instrumentos  de  planejamento  aplicados  à  instituição,  tais 
 como  o  PDI  e  o  PDTI.  Outros  atores  institucionais  também  são  responsáveis  indiretamente  pela 
 efetividade da política de dados abertos, conforme o Quadro 2. 

http://dados.ufsm.br/
https://www.ufsm.br/reitoria/acesso-a-informacao/
https://www.ufsm.br/reitoria/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/
https://dados.gov.br/
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
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 Quadro 02 – Atores e Responsabilidades. 

 Ator  Responsabilidade 

 Ouvidoria (Serviço de Informação 
 ao Cidadão) 

 - Recomendação da publicação de novos conjuntos de dados com base nos pedidos de 
 acesso à informação oriundos dos cidadãos. 

 Pró-reitorias e unidades 
 administrativas 

 . Sugerir a publicação de novos conjuntos de dados relativos às suas atividades. 
 . Homologação das bases de dados. 
 . Verificação da qualidade dos dados publicados. 

 Comissão de Elaboração dos 
 Dados Abertos 

 . Priorização dos dados a serem abertos. 
 . Catalogação e publicação das bases de dados que não estiverem sendo geradas de 
 forma automatizada. 

 Centro de Processamento de 
 Dados 

 . Sugerir a publicação de novos conjuntos de dados relativos às suas atividades. 
 . Hospedagem do Portal de Dados Abertos. 
 . Desenvolvimento de consultas e relatórios para extração de dados provenientes dos 
 sistemas de informação institucionais. 
 . Verificação da qualidade dos dados publicados. 

 Elaboração: Comissão de elaboração de Dados Abertos da UFSM. 

 Permanecerá  sob  a  responsabilidade  da  Comissão  de  Elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos 
 a  função  de  elaborar  e  monitorar  a  execução  do  PDA  no  nível  estratégico  e  acompanhar  as  atividades 
 do  plano  de  ação  quanto  aos  prazos,  cronogramas  e  gestão  da  comunicação  na  Instituição.  Além 
 disso,  deve  ser  disponibilizado  um  relatório  anual  do  cumprimento  das  atividades,  contendo 
 informações  sobre  os  conjuntos  de  dados  abertos  no  período  e  o  conjunto  de  dados  com  previsão  de 
 abertura para o próximo período. 

 9.  COMUNICAÇÃO 

 A  publicação  dos  dados  abertos  da  UFSM,  bem  como  os  documentos,  atualizações,  revisões  e 
 inserção  de  dados  do  PDA,  estará  disponível  à  comunidade  universitária  e  à  sociedade  por  meio  do 
 site  da  UFSM  na  Página  de  Dados  Abertos  da  Instituição  .  As  ações  de  comunicação  e  divulgação 
 serão realizadas pela Coordenadoria de Comunicação Social. 

 O  PDA  será  apresentado  pela  Comissão  de  elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos  ao  Reitor 
 para aprovação do trabalho realizado. 

 Sugestões  de  novos  dados  a  serem  abertos  devem  ser  realizadas  por  meio  dos  canais  de 
 comunicação  da  UFSM  (e-mail  do  SIC:  sic.ufsm@ufsm.br).  As  demandas  recebidas  serão 
 encaminhadas  à  Comissão  de  Elaboração  do  Plano  de  Dados  Abertos  para  elaboração  de  resposta  e 
 solução, se for o caso. 

https://www.ufsm.br/reitoria/acesso-a-informacao/dados-abertos/
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 10.  PLANO DE AÇÃO 

 Esta  seção  descreve  as  principais  ações  e  prazos  para  a  implantação  e  sustentação  do  Portal 
 de  Dados  Abertos  da  UFSM.  Apresenta  também  o  detalhamento  das  atividades,  responsabilidades 
 relacionadas  ao  processo  de  publicação  de  dados  e  o  cronograma  de  publicação.  As  estratégias 
 definidas para a abertura dos dados estão apresentadas no Quadro 3. 

 Quadro 03  –  Estratégia para abertura dos dados. 

 Ação  Prazo  Responsáveis 

 Elaboração do Plano de Dados Abertos  Julho - Novembro  2021  Comissão  de Elaboração do PDA 

 Inventário das bases de dados da 
 instituição 

 Julho - Outubro 2021  Comissão  de Elaboração do PDA 

 Aprovação do Plano de Dados Abertos 
 Dezembro 2021 

 Reitor 

 Catalogar os novos conjuntos de dados 
 que serão abertos pela UFSM 

 Janeiro- Março 
 2022 

 Comissão  de Elaboração do PDA 

 Publicar os conjuntos de dados abertos 
 na UFSM no Portal Brasileiro de Dados 

 Abertos 
 Março 2022 

 Comissão  de Elaboração do PDA 

 Revisão do conjunto de dados abertos  e 
 geração do relatório anual de 
 cumprimento das atividades. 

 Dezembro 2022 
 Comissão  de Elaboração do PDA 

 Definição de novos dados a serem 
 abertos 

 Dezembro/2022  Comissão  de Elaboração do PDA 

 Elaboração: Comissão de elaboração de Dados Abertos da UFSM 

 Os  conjuntos  de  dados  que  atendem  aos  critérios  de  priorização  e  disponibilização  em  formato 
 aberto  estão  relacionados  na  Tabela  01  -  Cronograma  de  abertura  de  bases  de  dados,  onde  são 
 apresentados os dados a serem abertos bem como a sua frequência de atualização. 

 Quanto  aos  mecanismos  para  a  promoção,  fomento,  uso  e  reúso  das  bases  de  dados  estão 
 detalhados no Quadro 4 abaixo. 

 Quadro 04  – Cronograma de de mecanismos de promoção, fomento, uso e reúso das bases 

 Produto  Atividades  Unidade e Contato 
 do Responsável 

 Data / Período 

 Notícias e publicações 
 informando sobre abertura e 

 publicação das bases 

 Publicar notícias no site 
 da UFSM 

 Coordenadoria de Comunicação 
 Social 

 Contato: ascomgabinete@ufsm.br 
 Ouvidoria - SIC 

 Contato: 
 sic.ufsm@ufsm.br 

 Mês corrente ou subsequente 
 a abertura das bases 

 Elaboração: Comissão de elaboração de Dados Abertos da UFSM 
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 Tabela 01 – Cronograma de abertura de bases de dados 
 (continua) 

 Base de Dados  Descrição  Unidade 
 responsável 

 Prazo para 
 abertura 

 Frequência de 
 atualização  URL 

 Assistência Estudantil: Bolsas 
 Base que contém os dados das bolsas de 
 assistência estudantil e iniciação científica.  PRAE  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Assistência Estudantil: BSE 

 Base que contém os dados específicos 
 das bolsas do Benefício Socioeconômico 
 (BSE).  PRAE  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Assistência Estudantil: Moradia 
 Estudantil 

 Base que contém os dados da moradia 
 estudantil.  PRAE  01/08/2022  Semestral 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Assistência Estudantil: RU 

 Base que contém os dados do número de 
 refeições servidas no Restaurante 
 Universitário.  PRAE  01/08/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Documentos: Arquivo Intermediário 
 Total de documentos enviados para o 
 arquivo intermediário.  DAG  01/03/2023  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Documentos: Arquivo Permanente 
 Total de documentos enviados para o 
 arquivo permanente.  DAG  01/03/2023  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Documentos: Classificação 
 Arquivística 

 Total de documentos classificados de 
 acordo com a Tabela de temporalidade e 
 destinação de documentos das 
 atividades-fim das IFES e a Tabela das 
 atividades-meio da Administração Pública.  DAG  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Documentos: Fonte 

 Base de dados que contém conjuntos 
 documentais na íntegra disponíveis para 
 consulta pública, como fotografias, atas e 
 projetos.  DAG  01/03/2021  Semestral  Direto na Plataforma de Dados abertos 

https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
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 Documentos: Restrição de Acesso 

 Total de documentos considerados de 
 acesso restrito com sua respectiva 
 hipótese legal de acordo com a LAI.  DAG  01/03/2022  Diária 

 https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/infor 
 macoes-classificadas/ 

 Documentos:Tipos Documentais e 
 classificação 

 Base de dados que contém o total de 
 documentos por tipos documentais e 
 classificação.  DAG  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Obras 
 Base que apresenta as obras em 
 andamento, conclusão e custo por obra.  PROINFRA  01/03/2022  Anual  Direto na Plataforma de Dados abertos 

 Orçamento e Finanças: Contratos 
 Base de dados que apresenta os 
 contratos realizados na instituição.  DEMAPA  01/01//2022  Mensal 

 http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta? 
 paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direc 
 aoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSeleciona 
 das=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublic 
 acaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2 
 CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2Cunidad 
 eGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContrat 
 acao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfC 
 npjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado 

 Orçamento e Finanças: Convênios e 
 Acordos 

 Base de dados que apresenta convênios e 
 acordos realizados na instituição.  PROPLAN  01/01/2022  Semanal 

 https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consult 
 a?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&dir 
 ecaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecio 
 nadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2 
 CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferenci 
 a%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcede 
 nte%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVi 
 gencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado 

 Orçamento e Finanças: Empenhos 
 Base de dados que apresenta os 
 empenhos realizados na instituição.  DCF  01/01/2022  Mensal 

 http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orga 
 o?&orgaos=OR26247&ordenarPor=orgaoSuperior& 
 direcao=asc#avisualizacao-grafica 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/informacoes-classificadas/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/informacoes-classificadas/
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
https://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorLiberado%2CvalorCelebrado
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?&orgaos=OR26247&ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=asc#avisualizacao-grafica
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?&orgaos=OR26247&ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=asc#avisualizacao-grafica
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?&orgaos=OR26247&ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=asc#avisualizacao-grafica
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 Orçamento e Finanças: Licitações 
 Base de dados que apresenta as 
 licitações realizadas na instituição.  DEMAPA  01/01/2022  Mensal 

 https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/con 
 sulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&off 
 set=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F202 
 1&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colu 
 nasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoComp 
 ra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEn 
 tidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao% 
 2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLici 
 tacao%2Cobjeto 

 Protocolo: Processos 

 Total de processos e documentos 
 autuados na instituição por tipo e 
 modalidade (eletrônico ou físico).  DAG  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Protocolo: Usuários Externos 
 Total de usuários externos cadastrados no 
 sistema institucional.  DAG  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Servidores: Concursos 

 Base que apresenta o total de concursos 
 públicos para servidores realizados na 
 instituição.  PROGEP  01/03/2022  Semestral 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Servidores: Licenças 
 Base que apresenta o total de licenças 
 anuais dos servidores.  PROGEP  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Servidores: Progressões / Incentivos 
 TAES 

 Base de dados com informações sobre 
 progressões por mérito e por capacitação 
 dos servidores da instituição.  PROGEP  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Servidores: Progressões / 
 Promoções / Acelerações Docentes 

 Base de dados com informações sobre 
 progressões, promoções e acelerações 
 docentes  PROGEP  01/03/2022  Diária 

 https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/inde 
 x.html 

 Fonte: Elaborada pela Comissão de Elaboração de Dados Abertos da UFSM (2021) 

https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2021&ate=31%2F12%2F2021&orgaos=OR26247&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataResultadoCompra%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
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 11.  GLOSSÁRIO 

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

 Dado  acessível  ao  público:  qualquer  dado  gerado  e/ou  acumulado  pelo  Governo  que  não  esteja  sob 
 sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei n. 12.527/2011. 

 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. 

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

 Disponibilidade:  qualidade  da  informação  que  pode  ser  conhecida  e  utilizada  por  indivíduos, 
 equipamentos ou sistemas autorizados. 

 Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 

 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. 

 Informação:  conjunto  de  dados  organizados  de  tal  forma  que  tenham  valor  ou  significado  em  algum 
 contexto. 

 Licença  aberta:  acordo  de  fornecimento  de  dados  que  conceda  amplo  acesso  para  que  qualquer 
 pessoa  os  utilize,  os  reutilize,  e  os  redistribua,  estando  sujeito  a,  no  máximo,  a  exigência  de  creditar  a 
 sua autoria e compartilhar pela mesma licença. 

 Metadado:  informação  que  descreve  características  de  determinado  dado,  explicando-o  em  certo 
 contexto de uso. 

 Plano  de  Dados  Abertos:  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. 
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 Anexo I – Inventário da Base de Dados da Universidade Federal de Santa Maria 

 (continua) 

 Base de Dados  Descrição  Unidade Responsável  Passível de 
 Abertura 

 Base 
 aberta? 

 Disponível Em 
 Dados.Gov.Br? 

 Frequência de 
 Atualização 

 Política Pública 
 Relacionada, Se 

 Aplicável 

 Possui 
 Conteúdo 
 Sigiloso? 

 Acadêmico: Alunos com 
 vínculo ativo 

 Base de dados com a totalidade de 
 estudantes com vínculo ativo nos cursos 
 da UFSM. São considerados "alunos com 
 vínculo ativo" os alunos da UFSM 
 regularmente matriculados, com 
 trancamento total, em mobilidade 
 acadêmica e em intercâmbio de estudos.  PROGRAD  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Acadêmico: Alunos 
 Diplomados 

 Base de dados com informações sobre os 
 alunos diplomados nos cursos da UFSM.  PROGRAD  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Acadêmico: Cursos da 
 instituição 

 Base de dados com informações sobre os 
 cursos da instituição  PROGRAD  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Acadêmico: Evasão 
 Base que contém os dados sobre alunos 
 evadidos.  PROGRAD  Sim  Sim  Não  Diária  Não 

 Acadêmico: Ingresso 
 Base de dados com informações sobre 
 alunos ingressantes  PROGRAD  Sim  Sim  Não  Diária  Sim 

 Assistência Estudantil: Bolsas 
 Base que contém os dados das bolsas de 
 assistência estudantil e iniciação científica  PRAE  Sim  Não  Não  Diária  Não 

 Assistência Estudantil: BSE 
 Base que contém os dados específicos 
 das bolsas do BSE.  PRAE  Sim  Não  Não  Diária  Sim 

 Assistência Estudantil: 
 Moradia Estudantil 

 Base que contém os dados da moradia 
 estudantil.  PRAE  Sim  Não  Não  Semestral  Sim 

 Assistência Estudantil: RU 

 Base que contém os dados do número de 
 refeições servidas no Restaurante 
 Universitário.  PRAE  Sim  Não  Não  Diária  Não 

http://dados.gov.br/?
http://dados.gov.br/?
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 Biblioteca - Empréstimos 
 Base de dados com os empréstimos 
 realizados por vínculo de usuário.  Biblioteca Central  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Biblioteca - Títulos e 
 Exemplares 

 Base de dados com os títulos e 
 exemplares existentes no acervo de todas 
 as bibliotecas da UFSM.  Biblioteca Central  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Documentos e Processos 
 Base de dados que contém os processos 
 e documentos autuados na instituição.  DAG  Sim  Sim  Não  Diária  Sim 

 Documentos: Classificação 
 Arquivística 

 Base de dados com os documentos 
 classificados de acordo com a Tabela de 
 temporalidade e destinação de 
 documentos das atividades-fim das IFES e 
 a Tabela das atividades-meio da 
 Administração Pública.  DAG  Sim  Não  Não  Diária  Não 

 Documentos: Eliminação de 
 Documentos 

 Base de dados com os documentos 
 eliminados  DAG  Sim  Não  Não  Diária  Não 

 Documentos: Fonte 

 Base de dados que contém conjuntos 
 documentais na íntegra disponíveis para 
 consulta pública, como fotografias, atas e 
 projetos.  DAG  Sim  Sim  Não  Semestral  Não 

 Documentos: Recolhimento 
 de Documentos 

 Base de dados com os documentos 
 recolhidos para arquivo permanente por 
 período  DAG  Sim  Não  Não  Diária  Não 

 Documentos: Restrição de 
 Acesso 

 Base de dados com os documentos 
 considerados de acesso restrito com sua 
 respectiva hipótese legal de acordo com a 
 LAI.  DAG  Sim  Não  Não  Diária  Não 

 Hospital Veterinário: 
 Atendimentos 

 Base de dados que contém o número de 
 atendimentos realizados no Hospital 
 Veterinário por especialidade  Hospital Veterinário  Sim  Não  Não  Diária  Sim 

 Hospital Veterinário: 
 Procedimentos 

 Base de dados que contém o número de 
 procedimentos realizados no Hospital 
 Veterinário.  Hospital Veterinário  Sim  Não  Não  Diária  Sim 
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 Obras 

 Base de dados com informações sobre as 
 obras em andamento, conclusão e custo 
 por obra.  PROINFRA  Sim  Não  Não  Anual  Não 

 Orçamento e Finanças: 
 Contratos 

 Base de dados que contém os contratos 
 realizados pela instituição.  DEMAPA  Sim  Sim  Não  Mensal  Sim 

 Orçamento e Finanças: 
 Convênios e Acordos 

 Base de dados que contém os convênios 
 e acordos realizados pela instituição  PROPLAN  Sim  Sim  Não  Semanal  Sim 

 Orçamento e Finanças: 
 Empenhos 

 Base de dados que contém os empenhos 
 realizados pela instituição.  DCF  Sim  Sim  Não  Mensal  Sim 

 Orçamento e Finanças: 
 Licitações 

 Base de dados que contém as licitações 
 realizadas pela instituição  DEMAPA  Sim  Sim  Não  Mensal  Sim 

 Ouvidoria: Manifestações 
 Base de dados com as manifestações da 
 Ouvidoria.  Ouvidoria  Sim  Sim  Sim  Diária  Sim 

 Pesquisa: Projetos 

 Base de dados que contém informações 
 sobre os projetos ativos na instituição de 
 acordo com a classificação principal. São 
 considerados ativos os projetos que 
 encontram-se em uma das três situações: 
 Em andamento, Renovado ou Suspenso.  PROPLAN  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Produção institucional: 
 Orientações Concluídas 

 Base de dados com as orientações 
 concluídas com base na importação do 
 Currículo Lattes dos docentes da 
 instituição.  PROPLAN  Sim  Sim  Sim  Semanal  Não 

 Produção institucional: 
 Produção Bibliográfica 

 Base de dados com a produção 
 bibliográfica da UFSM.  PROPLAN  Sim  Sim  Não  Semanal  Não 

 Protocolo: Usuários Externos 
 Base de dados com os usuários externos 
 cadastrados na instituição.  DAG  Sim  Não  Não  Diária  Sim 

 Serviços Gerais: 
 Almoxarifado 

 Base de dados que contém informações 
 sobre os almoxarifados existentes na 
 instituição. 

 Almoxarifado Central e 
 demais  Sim  Não  Não  Diário  Não 

 Serviços Gerais: Patrimônio 
 Base de dados que contém informações 
 sobre a carga patrimonial da instituição.  DEMAPA  Sim  Não  Não  Diário  Não 
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 Servidores: Afastamentos 

 Base de dados dos afastamentos de 
 Treinamento Regularmente Instituído e 
 afastamento para Pós-Graduação Stricto 
 Sensu na instituição.  PROGEP  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Servidores: Chefias da 
 instituição 

 Base de dados com informações das 
 chefias da instituição  PROGEP  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Servidores: Concursos 

 Base de dados com informações sobre 
 concursos públicos realizados na 
 instituição  PROGEP  Sim  Não  Não  Semestral  Sim 

 Servidores: Cursos de 
 Capacitações internas 

 Base de dados com informações dos 
 cursos de capacitações internas 
 realizados pela instituição  PROGEP  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Servidores: Folha de 
 pagamento 

 Base de dados com informações da folha 
 de pagamento líquida da UFSM com base 
 na fita espelho disponibilizada pelo 
 SIGEPE.  PROGEP  Sim  Sim  Sim  Mensal  Sim 

 Servidores: Licenças 

 Base de dados com que contém 
 informações sobre as licenças dos 
 servidores  PROGEP  Sim  Não  Não  Diária  Sim 

 Servidores: Progressões / 
 Incentivos TAES 

 Base de dados com informações sobre 
 progressões por mérito e por capacitação 
 dos servidores da instituição.  PROGEP  Sim  Sim  Não  Diária  Não 

 Servidores: Progressões / 
 Promoções / Acelerações 
 Docentes 

 Base de dados com informações sobre 
 progressões, promoções e acelerações 
 docentes  PROGEP  Sim  Sim  Não  Diária  Não 

 Servidores: Total de 
 servidores na instituição 

 Base de dados com informações dos 
 servidores ativos vinculados à UFSM.  PROGEP  Sim  Sim  Sim  Diária  Não 

 Sisu: Cotas 
 Base de dados que contém informações 
 sobre o sisu e as cotas.  PROGRAD  Sim  Não  Não  Semestral  Sim 

 Fonte: Elaborada pela Comissão de Elaboração de Dados Abertos da UFSM (2021) 
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