Relatório de execução do Plano de Dados Abertos do IFSULDEMINAS
Em julho de 2018 o IFSULDEMINAS publicou seu 1º Plano de Dados Abertos (PDA),
disponível na seção de transparência ativa seu portal na internet por meio do endereço
<https://portal.ifsuldeminas.edu.br/attachments/article/2167/Dados%20Abertos%20-%20Ok
%201.pdf>.
Conforme apresentado no Plano de Ação do PDA (p. 18 e 19), o órgão previu
publicação dos dados catalogados, observando-se o uso de URL fixa, assim os dados
selecionados para abertura,
por
padrão,
foram
divulgados
na
URL
<https://dados.ifsuldeminas.edu.br>, em que se encontram cerca de 20 conjuntos de dados,
agrupados em 7 temas relativos aos setores curadores dos dados institucionais, bem como,
foi utilizado, como forma de disseminação, os ambientes do Portal Brasileiro de Dados
Abertos do Governo Federal.
O Plano encontra-se, finalizado tendo em vista sua vigência de 07/2018 a 07/2020 e
foram abertas a maioria das as bases de dados previstas, ficando somente a base
Protocolo com previsão para abertura no próximo PDA em virtude de novo cronograma de
trabalho apresentado pelo setor responsável e adequações tecnológicas a serem
realizadas, o que, na visão desta autoridade de monitoramento, é plenamente justificado.
Também foi sugerida pela Ouvidoria do IFSULDEMINAS a abertura da base de
dados de atendimentos da Ouvidoria por whatsapp e foi retirada a pedido da CGU, a base
de dados de Atendimento no e-SIC e Fala.BR em atendimento a Instrução Normativa CGU
nº 12, de 5 de agosto de 2019, que estabeleceu que a publicação de dados abertos
extraídos do sistema e-Ouv/FalaBR será realizada exclusivamente pela Controladoria-Geral
da União (CGU), não cabendo às unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder
Executivo Federal (SISOUV) propor tal publicação em seus respectivos Planos de Dados
Abertos (PDAs).
A institucionalização do Plano de Dados Abertos e do Portal de Dados Abertos, foi
comunicada a todo o IFSULDEMINAS e a sociedade através das páginas do Instituto na
Internet por meio de criação de seção específica “Dados Abertos” no menu de transparência
ativa “Acesso à Informação”. As ações realizadas para garantir a abertura dos dados
também foram divulgadas no Relatórios de Gestão referentes aos anos de 2018 e 2019 do
IFSULDEMINAS.
Diante disso, são recomendações para elaboração do novo PDA biênio 2020/2022:
- A construção e gerenciamento do novo PDA seja responsabilidade do
Gabinete do Reitor com orientações da Coordenadoria Geral de Auditoria
Interna;
- Realização de consulta pública;
- Manutenção das bases jpa abertas no PDA anterior;
- Análises das demandas frequentes recebidas pela ouvidoria e dos temas
mais acessados no portal da instituição na internet;
- Elaboração de Matriz de Priorização, sugerida pelo Manual de elaboração
de Planos de Dados Aberto - 2018, anexo IV;
- Previsão de ações para fomento do uso e reuso dos dados abertos da
instituição.
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