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APRESENTAÇÃO

O Plano de Dados Abertos (PDA) do Instituto Federal Sul-rio-grandense
corresponde ao documento norteador para a implementação de ações e promoção da
abertura de dados no âmbito da instituição, levando em consideração as principais
demandas observadas através do acesso à informação pelos canais.

Este documento busca estabelecer a estratégia a ser adotada pelo IFSul,
definindo um conjunto de ações,

a fim de

oportunizar

a prática da abertura e

compartilhamento dos dados da instituição, através da publicação dos dados na internet
para que possam ser livremente usados, mediante a observação de padrões de
qualidade, sendo reutilizados e redistribuídos, entre servidores e público em geral.

De acordo com Open Knowledge Foundation, Dado Aberto consiste em qualquer
dado que pode ser livremente utilizado, reutilizado e redistribuído compartilhado em
formato aberto, legível por máquinas, e que possa ser livremente reutilizadas pela
sociedade.
Segundo o Open Data Institute (ODI), fundado por Tim-Berners Lee, “os dados
existem em um espectro que varia de fechado, passa pelo compartilhado até chegar ao
aberto”, no caso dos dados governamentais estes são dados produzidos nas atividades
correntes de instituições da administração pública e que, apesar de não terem sido
criados ou coletados com o objetivo de pesquisa, podem subsidiar estudos importantes,
especialmente no que se refere a normas técnicas e políticas públicas.

Existem condições a serem adotadas para que se considere uma informação
aberta, passível de ser utilizada, destacando-se a disponibilidade e o acesso aos dados
que preferencialmente necessitam estar disponíveis em formato conveniente e
modificável, sujeito a reutilização e redistribuição.

O Plano de Dados Abertos do IFSul atende as exigências estabelecidas no
Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016 e suas ações estão de acordo com o disposto
na Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18 de novembro de 2011; no art. 48
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; na Instrução Normativa SLTI nº 4,
de 12 de abril de 2012; no Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008;
bem como os compromissos assumidos pelo Governo no âmbito do 2º Plano de Ação
Nacional sobre Governo Aberto, entre outros normativos que abordam o tema de
transparência.
O Plano de Dados Abertos (PDA) é um instrumento que operacionaliza a Política
de Dados Abertos, pois organiza o planejamento das ações de implementação e
promoção da abertura de dados dos órgãos. A disponibilização de dados de forma
aberta é importante para a construção de uma sociedade mais justa e transparente para
todos, além disso são também uma das ferramentas mais importantes para partilhar
conhecimento científico e promover a inovação.

METODOLOGIA DA VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO
A composição deste plano teve como critério a realização de reuniões com os
membros do grupo de trabalho, representantes das pró-reitorias e diretorias, a fim de
determinar as atividades a serem organizadas, os preceitos legais e as boas práticas
para a transparência ativa, estabelecendo a forma de elaboração e implementação do
mesmo.

INTRODUÇÂO
O Instituto Federal Sul-rio-grandense, por meio deste documento, institui seu Plano
de Dados

Abertos

(PDA), que é o instrumento para implementação da Política de

Dados Abertos no âmbito dos diversos órgãos da Administração Pública,
estabelecendo

estratégias

para

a abertura

de

dados

sob

sua

responsabilidade. O PDA contempla ações e iniciativas que visam o aumento da
transparência e do acesso às informações públicas, buscando o aprimoramento
da governança pública, a melhoria na prestação de serviços públicos, na eficiência
administrativa e no fortalecimento da integridade pública. Trata-se, portanto, de um
instrumento de planejamento e coordenação das ações de disponibilização de dados
no IFSul, válido para o biênio 2019-2020.
Este documento foi criado a partir da portaria nº 1528/2020, que Constituiu a
Comissão de Gerenciamento de Dados Abertos do IFSul, através da formação de um
grupo de trabalho designando os seguintes servidores :
Adriane Maria Delgado Menezes – presidente;
Adriano Tust Rodrigues – representante da Pró-reitoria de Ensino;
Celso Henrique Garcia Vieira – representante da Diretoria de Tecnologia da
Informação;
Daniel Ricardo Arsand, representante da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e PósGraduação;
Michel Formentim de Oliveira – representante de Projetos e Obras;
Nilo André Rodrigues Pozza – representante da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas;
Priscilla Mendes Pereira – representante da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional;
Rafael Madruga Pereira – representante da Pró-reitoria de Extensão;

Ricardo Gauterio Cruz – representante da Pró-reitoria de Administração e
Planejamento.
Vinicius Waltzer Rocha – representante da Coordenadoria de Comunicação Social
O PDA considera, em toda a sua estrutura, as normas abaixo citadas:
 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 da gestão fiscal, disponibilizando em meios eletrônico,
além do acesso

público, informações de execução orçamentárias e fiscal

e de prestações de contas;
 A Lei de Acesso à Informação - LAI, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o
acesso a informações previsto na Constituição Federal;
 Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta, no âmbito
do Poder Executivo federal, os procedimentos para a garantia do acesso à
informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso,
observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei de Acesso à
Informação;
 O Decreto de 15 de setembro de 2011, que institui o Plano de Ação
Nacional sobre Governo Aberto;
 A Instrução Normativa nº 4, 13 de abril de 2012, da Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA;
 Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de
Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional;

 Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados
Abertos do Poder Executivo Federal.
Neste sentido, o trabalho da comissão terá como um dos principais objetivos,
incentivar a política de transparência ativa e de abertura dos dados do órgão nos
documentos institucionais, em particular no Planejamento Anual e no PDTI.

OBJETIVO GERAL
Promover a abertura de dados do IFSul, garantindo o princípio da
publicidade e da transparência nas ações realizadas na administração pública e
assumindo o compromisso de divulgar permanentemente, os dados de interesse
público gerados a partir das diversas atividades realizadas por esta instituição.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Introduzir a política e a necessidade da abertura dos dados do órgão
e transparência ativa nos documentos institucionais e de acesso a
informações públicas.
 Identificar prioridades e disponibilizar dados em formatos
abertos, sempre que possível georreferenciados de maneira
progressiva e sustentável.
 Facilitar o acesso aos dados divulgados.
 Melhorar a gestão da informação e de dados da instituição.
 Incrementar o processo 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.

DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM ABERTOS
A definição dos primeiros conjuntos de dados a serem abertos pelo IFSul será
baseada nas solicitações de informações recebidas pelos diversos órgãos da instituição,
através dos canais de comunicação com o cidadão, tais como, ouvidoria e Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC).
Serão priorizados os dados que já constam em áreas públicas do sistema
informatizado, os resultados da consulta pública, bem como os dados mais acessados.

ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA
A abertura de dados deve seguir as seguintes etapas:
a) planejamento - fase que se estende desde o momento em que surge a intenção de
publicar os dados até a seleção dos mesmos, a serem publicados. Também é nessa
fase que são identificadas as fontes dos dados de origem.
b) grau de relevância para a comunidade da instituição e para sociedade - observando-se
demandas encaminhadas via e-SIC ou a setores específicos, bem como os acessos ao
site da instituição.
c) priorização e seleção - a partir da análise dos dados a serem abertos é feita a
priorização e seleção
e) Definição de responsáveis - o preparo e atualização dos dados deve possuir
responsável ou responsáveis.
f) Preferencialmente usar a URL fixa, sempre que possível.

A gestão dos dados abertos será supervisionada pela Autoridade de Monitoramento
(Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011).

RESULTADOS ESPERADOS
Publicação de dados abertos de acordo com padrões e boas práticas já estabelecidas;
Melhoria da qualidade dos dados produzidos pela instituição ;
Melhoria da gestão da informacão e de dados da instituição;
Melhoria dos serviços prestados pela instituição;
Inclusão da instituição no cenário global de dados abertos;
Disseminação do conceito e da relevância dos dados abertos junto aos discentes,
servidores da instituição e sociedade como um todo.

CATALOGAÇÃO NO PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS
O processo de catalogação será feito diretamente por cada uma das áreas
responsáveis pelos dados, sob a coordenação da Diretoria de Tecnologia de
Informação – DTI. A gestão dos dados abertos será coordenada/supervisionada pela
Autoridade de Monitoramento ( Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011).

CENÁRIO INSTITUCIONAL
O IFSul é integrante da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, sendo criado a partir do CEFET-RS através da Lei n° 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008. Contudo, a origem
da Unidade Jurisdicionada remonta ao Decreto-lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de
1942, com a denominação de Escola Técnica de Pelotas (ETP), integrada à
administração pública direta. Foi inaugurada em 11 de outubro de 1943, com suas
atividades acadêmicas iniciando em março de 1945. Pela Lei nº 3.552, de 16 de
fevereiro de 1959, foi transformada em autarquia, passando a fazer parte da
administração pública federal indireta. Já em 1965, teve alterada sua denominação
para Escola Técnica Federal de Pelotas (ETFPel). De acordo com a
Lei nº 8.948, de 08 de dezembro de 1994, que instituiu a transformação das
escolas técnicas em Centros Federais de Educação Tecnológica, em 19 de janeiro de
1999 foi institucionalizado o Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas
(CEFET-RS).
A estrutura principal do IFSul está baseada na Reitoria, localizada na cidade de
Pelotas, e nos 12 câmpus que a compõe: Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça,
Sapucaia do Sul, Charqueadas, Passo Fundo, Camaquã, Bagé, Venâncio Aires,
Santana do Livramento, Sapiranga, Gravataí e Lajeado. Ainda conta com dois câmpus
avançados: Jaguarão e Novo Hamburgo. Sua missão é: “Implementar processos
educativos, públicos e gratuitos, de ensino, pesquisa e extensão, que possibilitem
a formação integral mediante o conhecimento humanístico, científico e tecnológico e
que ampliem as possibilidades de inclusão e desenvolvimento social."

O IFSul é uma instituição de educação superior, básica e profissional,
pluricurricular e multicâmpus, especializada na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as
Caracterizado

pela

verticalização

do

ensino,

suas
oferta

práticas

pedagógicas.

educação profissional e

tecnológica em diferentes níveis e modalidades, assim como articula a educação
superior, básica e tecnológica. Desta forma, a Instituição reúne elementos
singulares para a definição de sua identidade, assumindo papel representativo de
uma verdadeira incubadora de políticas sociais, uma vez que constrói uma rede de
saberes que entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia em favor da sociedade.

EIXO

BASE DE DADOS

PRAZO

Catálogo de Cursos
Catálogo de Disciplinas
Estudantes Matriculados
Estudantes Egressos
Projetos de Ensino
Quantitativo de matrículas - outubro/2017
Quantitativo de matrículas - maio/2018
Quantitativo de matrículas outubro/2018
Quantitativo de matrículas maio/2019
MAIO/OUT
ENSINO

Acervo Bibliográfico.pdf
Catálogo de cursos superiores
Cursos Superiores.pdf
Assistência Estudantil 2020.xlsx
Matrículas_Superior_Outubro2020.xlsx
MatrículasTecnico_Outubro2020.xlsx
MatrículasTotalizadorOutubro2020.xlsx
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MONOGRAFIAS,

Tecnologias na Educação:

DISSERTAÇÕES,

>> Mestrado Profissional em Educação e

ARTIGOS E TESES

Tecnologia:

PESQUISA

NOV/DEZ

>> Grupos de Pesquisa
NOV/DEZ

PESSOAL

Servidores - Atualização PDA Novembro/2020
Servidores
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EIXO

BASE DE DADOS

PRAZO

Projetos de Extensão
Projetos de Extensão - Atualização PDA
Outubro/17
Ações Registradas 2019 - Bagé.pdf
Ações Registradas 2019 - Camaquã.pdf
Ações Registradas 2019 - CaVG.pdf
Ações Registradas 2019 - Charqueadas.pdf
Ações Registradas 2019 - Gravataí.pdf
Ações Registradas 2019 - Jaguarão.pdf
Ações Registradas 2019 - Lajeado.pdf
Ações Registradas 2019
Novo_Hamburgo.pdf
EXTENSÃO

Ações Registradas 2019 - Passo Fundo.pdf
Ações Registradas 2019 - Pelotas.pdf
Ações Registradas 2019 - Reitoria.pdf
Ações Registradas 2019 - Santana do
Livramento.pdf
Ações Registradas 2019 - Sapiranga.pdf
Ações Registradas 2019 - Sapucaia do
Sul.pdf
Ações Registradas 2019 - Venâncio
Aires.pdf
Ações Registradas 2018 - Bagé.pdf
Ações Registradas 2018 - Camaquã.pdf
Ações Registradas 2018 - CaVG.pdf
Ações Registradas 2018 - Charqueadas.pdf
Ações Registradas 2018 - Jaguarão.pdf
Ações Registradas 2018 - Lajeado.pdf
Ações Registradas 2018 - Novo
Hamburgo.pdf
Ações Registradas 2018 - Passo Fundo.pdf
Ações Registradas 2018 - Pelotas.pdf

NOV/DEZ

EIXO

BASE DE DADOS

PRAZO

Ações Registradas 2017 - Bage.pdf
Ações Registradas 2017 - Camaqua.pdf
Ações Registradas 2017 - CaVG.pdf
Ações Registradas 2017 CHARQUEADAS.pdf
Ações Registradas 2017 - GRAVATAI.pdf
Ações Registradas 2017 - Jaguarao.pdf
Ações Registradas 2017 - Lajeado.pdf
Ações Registradas 2017 NOVO_HAMBURGO.pdf
Ações Registradas 2017 -

PASSO_FUNDO.pdf
NOV/DEZ

EXTENSÃO

Ações Registradas 2017 - PELOTAS.pdf
Ações Registradas 2017 - Reitoria.pdf
Ações Registradas 2017 Santana_do_Livramento.pdf
Ações Registradas 2017 - Sapiranga.pdf
Ações Registradas 2017 SAPUCAIA_DO_SUL.pdf
Ações Registradas 2017 VENANCIO_AIRES.pdf

EIXO

BASE DE DADOS
Unidades organizacionais IFSul Atualização PDA Outubro/17

PRAZO

Unidades Organizacionais
Inventário de bens móveis da
Reitoria
Inventário de bens móveis do
câmpus Avançado Jaguarão Atualização PDA Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Avançado Novo
Hamburgo - Atualização PDA
Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Bagé - Atualização
Outubro/17
NOV/DEZ

ADMINISTRATIVO

Inventário de bens móveis do
câmpus Camaquã - Atualização
Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Charqueadas Atualização Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Gravataí - Atualização
PDA Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Lajeado - Atualização
PDA Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Passo Fundo Atualização Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Pelotas - Atualização PDA
Outubro/17

Inventário de bens móveis do
câmpus Pelotas-Visconde da
Graça - Atualização PDA
Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Santana do Livramento Atualização PDA Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Sapiranga - Atualização
PDA Outubro/17
ADMINISTRATIVO

Inventário de bens móveis do
câmpus Sapucaia do Sul Atualização PDA Outubro/17
Inventário de bens móveis do
câmpus Venâncio Aires Atualização PDA Outubro/17
Unidades Organizacionais - julho
2018
Bens Permanentes IFSul

NOV/DEZ

