
Nº Grupo Nome do Conjunto de Dados Descrição Fonte da Base de Dados Descrição de Sistema Fonte

1 Ensino

Estudantes egressos

Estudantes evadidos

Dados sobre a idade dos estudantes de graduação

Dados sobre a idade dos estudantes de pós-graduação

Cursos de graduação Relação dos cursos de graduação ofertados pela UNILA

Mobilidade acadêmica na UNILA

Turmas da Graduação

Turmas da Pós-Graduação

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
INVENTÁRIO DE DADOS

Status da publicação e vinculação ao 
Portal Brasileiro de Dados Abertos

Estudantes ingressantes nos cursos 
de graduação

Relação dos estudantes ingressantes nos cursos de 
ensino regular de graduação da UNILA, com suas 
respectivas classificação e pontuação no processo 
seletivo

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Estudantes ingressantes dos cursos 
de pós-graduação

Relação dos estudantes ingressantes nos cursos de 
ensino regular de pós-graduação da UNILA, com suas 
respectivas classificação e pontuação no processo 
seletivo

Relação dos estudantes egressos  dos cursos de ensino 
regular da UNILA, dos níveis de graduação e pós-
graduação

Relação dos estudantes dos cursos de ensino regular da 
UNILA, dos níveis de graduação e pós-graduação, que 
tiveram sua matrícula cancelada

Indicadores sociais da graduação – 
origem

Dados de procedência dos estudantes da graduação, 
indicando nacionalidade, estado e cidade de origem

Indicadores sociais da graduação – 
Renda familiar per capita

Dados de indicação da renda per capita familiar dos 
estudantes da graduação

Indicadores sociais da graduação – 
raça/cor

Dados de indicação de raça/cor dos estudantes de 
graduação, conforme sua autodeclaração

Indicadores sociais da graduação – 
pessoas com deficiência e altas 
habilidades

Dados de indicação dos estudantes da graduação com 
deficiência, incluindo-se as pessoas com transtorno do 
espectro autista, e altas habilidades

Indicadores sociais da graduação – 
natureza escolar da origem

Dados sobre a natureza escolar de origem, se pública, 
particular ou mista.

Indicadores sociais da graduação – 
idade

Indicadores sociais da graduação – 
escolaridade

Dados sobre a escolaridade dos estudantes de graduação

Indicadores sociais da pós-graduação 
– origem

Dados de procedência dos estudantes da pós-graduação, 
indicando nacionalidade, estado e cidade de origem

Indicadores sociais da pós-graduação 
– Renda familiar per capita

Dados de indicação da renda per capita familiar dos 
estudantes da pós-graduação

Indicadores sociais da pós-graduação 
– raça/cor

Dados de indicação de raça/cor dos estudantes de pós-
graduação, conforme sua autodeclaração

Indicadores sociais da pós-graduação 
– pessoas com deficiência

Dados de indicação dos estudantes da pós-graduação 
com deficiência, incluindo-se as pessoas com transtorno 
do espectro autista, e altas habilidades

Indicadores sociais da pós-graduação 
– natureza escolar da origem

Dados sobre a natureza escolar de origem, se pública, 
particular ou mista.

Indicadores sociais da pós-graduação 
– idade

Indicadores sociais da pós-graduação 
– escolaridade

Dados sobre a escolaridade dos estudantes de pós-
graduação

Cursos de pós-graduação lato sensu Relação dos cursos de pós-graduação lato sensu ofertados pela 
UNILA

Cursos de pós-graduação stricto 
sensu

Relação dos cursos de pós-graduação stricto sensu 
ofertados pela UNILA

Matrizes curriculares dos cursos de 
graduação

Relação das matrizes curriculares dos cursos de 
graduação  da UNILA

Matrizes curriculares dos cursos de 
pós-graduação

Relação das matrizes curriculares dos cursos de pós-
graduação  da UNILA

Mobilidade acadêmica dos 
estudantes da UNILA

Relação dos estudantes que estão em mobilidade 
acadêmica em outras instituições de ensino

Relação dos estudantes oriundos de outras instituições de 
ensino em mobilidade acadêmica na UNILA

Lista das turmas de oferta dos componentes curriculares 
dos cursos de graduação da UNILA

Lista das turmas de oferta dos componentes curriculares 
dos cursos de pós-graduação da UNILA

Matriculados nas turmas da 
graduação

Relação dos estudantes matriculados nas turmas de 
oferta dos componentes curriculares dos cursos de 
graduação da UNILA



1 Ensino

2 Extensão 

Ações de extensão Relação de ações de extensão gerados pela UNILA
Produtos de Extensão Relação dos Produtos gerados pela ações de Extensão

Extensionistas

3 Pesquisa 

Grupos de Pesquisa Relação dos grupos de Pesquisa da UNILA

Projetos de pesquisa Relação dos projetos de pesquisa realizados na UNILA

Pesquisadores

Iniciação Científica

Produção bibliográfica Plataforma Lattes

- -

4
Licitações Relação das licitações realizadas
Adesões de ata realizadas 

Processos

5

Inventário dos bens da UNILA Relação dos bens inventariados
Bens imóveis Relação dos imóveis de propriedade da UNILA
Bens móveis Relação do patrimônio mobiliário da UNILA
Bens permanentes Relação dos bens permanentes da UNILA
Estoque material Relação dos materiais em estoque

Espaço físico

Obras

Veículos Detalhamento do uso dos veículos da UNILA

6 Editora Obras Publicadas Relação das obras publicadas pela Editora da UNILA Cadastro interno da editora Informação cadastradas na página da Editora no sítio Institucional da UNILA.

7

LOA inicial Lei orçamentária anual inicial
LOA execução Execução da lei orçamentária anual
Execução orçamentária por unidade Execução orçamentária por unidade
Empenhos Relação de empenhos da instituição

Restos a pagar
Relação das despesas enquadradas como restos a pagar

Pagamento a pequenos credores

Pagamento a obras de infraestrutura

Pagamento de aluguéis

Pagamento a fornecedores de bens

Viagens a serviço

8 Pessoal

Servidores técnico-administrativos

Cargos e funções

Aposentados Relação dos servidores aposentados

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Matriculados nas turmas da pós-
graduação

Relação dos estudantes matriculados nas turmas de 
oferta dos componentes curriculares dos cursos de pós-
graduação da UNILA

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
abertoRelação dos membros das ações de extensão vinculadas 

à UNILA

Diretório de Grupos de 
Pesquisa (DGP) do CNPq

Nesta plataforma são cadastrados e homologados todos os grupos de pesquisa coordenador 
por docentes da UNILA. A comunidade em geral pode fazer busca diretamente na 
plataforma. Há relatórios específicos que podem ser emitidos pelo Pró-reitor de pesquisa e 
pós-graduação, gestor institucional da plataforma.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Relação dos membros de projetos de pequisa vinculados 
à UNILA

Relação dos estudantes de graduação da UNILA 
vinculados a programas de iniciação científica

Relação da produção bibliográfica da UNILA com base na 
importação do currículo Lattes dos docentes da 
universidade

Criada para compilar o currículo Lattes de todos os pesquisadores do Brasil. Também é 
utilizada por outros países. Toda a produção intelectual dos docentes da Universidade está 
cadastrada na plataforma. O cadastro das produções é feito de forma individual, assim como 
a pesquisa de produção.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Registros de propriedade industrial e 
intelectual (Tem que ver a 
aplicabilidade no momento – contexto 
atual da universidade)

Relação das marcas, desenhos industriais, indicações 
geográficas, programas de computador, topografias de 
circuitos integrados e patentes registradas a partir de 
pesquisas desenvolvidas pela UNILA

Base de dados ainda não 
formada

Contratos e 
processos 

administrativos

Convênios e acordos de cooperação 
nacionais

Relação dos convênios e acordos de cooperação 
vigentes, firmados com atores nacionais

SIPAC – Sistema Integrado de 
Gestão de Patrimônio, 

Administração e contratos

É com o objetivo de auxiliar nessa gestão que o SIPAC atua no registro dos processos 
administrativos e memorandos, na gestão orçamentária, ou em outras atividades. Auxilia a 
UNILA a gerenciar os processos de orçamento, protocolo, patrimônio, almoxarifado, compras 
e licitações, contratos, transportes e infraestrutura, dentre outros relacionados às atividades 
administrativas da instituição.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Convênios e acordos de cooperação 
internacionais

Relação dos convênios e acordos de cooperação 
vigentes, firmados com atores estrangeiros

Relação de adesões de ata realizadas 
Relação dos processos administrativos gerados pela 
UNILA

Infraestrutura e 
Patrimônio

SIPAC – Sistema Integrado de 
Gestão de Patrimônio, 

Administração e contratos

É com o objetivo de auxiliar nessa gestão que o SIPAC atua no registro dos processos 
administrativos e memorandos, na gestão orçamentária, ou em outras atividades. Auxilia a 
UNILA a gerenciar os processos de orçamento, protocolo, patrimônio, almoxarifado, compras 
e licitações, contratos, transportes e infraestrutura, dentre outros relacionados às atividades 
administrativas da instituição.

Ainda não disponibilizadas em formato 
abertoDetalhamento de área dos imóveis ocupados, contendo 

localização, área total por unidade, área construída, área 
útil e conjunto funcional

Detalhamento do avanço das obras sob responsabilidade 
da UNILA

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Orçamento e 
finanças

SIAFI - Sistema Integrado de 
Administração Financeira do 

Governo Federal

O SIAFI consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle 
da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.

Sistema catalogado no Portal Brasileiro 
de Dados Abertos

Relação, em ordem cronológica, do pagamento a 
pequenos credores

Relação, em ordem cronológica, do pagamento a obras 
realizadas na UNILA

Relação, em ordem cronológica, dos contratos de locação 
firmados pela UNILA

Relação, em ordem cronológica, do pagamento a 
fornecedores de bens

Relação dos pagamentos e diárias e passagens para 
realização de viagens a serviço

SCDP – Sistema de 
Concessão de Diárias e 

Passagens

O SCDP é um sistema eletrônico que integra as atividades de concessão, registro, 
acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens, decorrentes de viagens 
realizadas no interesse da administração, em território nacional ou estrangeiro.

Sistema catalogado no Portal Brasileiro 
de Dados Abertos

Relação dos servidores técnico-administrativos ativos, sua 
lotação por unidade e regime de carga horária

SIGRH – Sistema Integrado 
de Gestão de Recursos 

Humanos

O SIGRH é o sistema responsável pela gestão dos recursos humanos da UNILA. É por meio 
deste sistema, que os servidores podem marcar suas férias, atualizar informações cadastrais, 
dentre outros procedimentos. O sistema atua na administração de pessoal, férias, 
dimensionamento, capacitação, dentre outros eixos de atuação relacionados à gestão de 
recursos humanos na UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Servidores professores de magistério 
superior

Relação dos servidores professores do magistério 
superior ativos, sua titulação, regime de dedicação, carga 
horária e lotação por unidade acadêmica
Relação dos ocupantes de cargos de direção, funções 
gratificadas e funções de coordenação de curso 
disponíveis na UNILA



8 Pessoal

Banco de professores-equivalente

PITD

Estagiários Relação de estagiários da UNILA

Capacitações

Servidores cedidos e requeridos

Afastamentos

Editais de seleção

9

Iniciação cientifica Relação dos bolsistas de iniciação científica
Iniciação tecnológica Relação dos bolsistas de iniciação tecnológica
Extensão Relação dos bolsistas extensionistas
Monitoria Relação dos bolsistas de monitoria acadêmica
PET Relação dos bolsistas de educação tutorial
Residência Pedagógica Relação dos bolsistas de residência pedagógica

Apoio à participação  em eventos

Apoio à realização de TCC

PVCC

Relação de estudantes atendidos pelo programa de apoio

Bolsas de mestrado

10

Moradia

Alimentação

Transporte

Auxílio Creche para estudantes 

11 Biblioteca

Bibliotecas Relação das bibliotecas da UNILA

Acervo

Empréstimos

SIGRH – Sistema Integrado 
de Gestão de Recursos 

Humanos

O SIGRH é o sistema responsável pela gestão dos recursos humanos da UNILA. É por meio 
deste sistema, que os servidores podem marcar suas férias, atualizar informações cadastrais, 
dentre outros procedimentos. O sistema atua na administração de pessoal, férias, 
dimensionamento, capacitação, dentre outros eixos de atuação relacionados à gestão de 
recursos humanos na UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Quadro de lotação - servidores 
técnico-administrativos

Quadro de lotação das vagas de servidores técnico-
administrativos disponibilizadas para a UNILA

Quadro do número de vagas de professores registrados 
junto ao MEC, que permite contratar, por meio de 
concurso público e nos limites fixados para a instituição, 
professores efetivos, substitutos e visitantes

Plano individual de trabalho dos servidores professores do 
magistério superior, indicando as atividades a serem 
realizadas no período de um semestre, para cálculo da 
carga horária de trabalho docente

Relação das capacitações realizadas pelos servidores da 
UNILA

Relação dos servidores cedidos e requeridos para 
exercício em outros órgãos e entidades da administração 
pública
Relação do número de afastamentos de servidores da 
UNILA, indicando causas e tempos de afastamento

Dados estatísticos de servidores – 
Raça e cor

Relação estatística dos servidores da UNILA feita por 
meio de autodeclaração de raça e cor

Dados estatísticos de servidores – 
Idade e sexo

Relação estatística dos servidores da UNILA feita por 
meio dos dados indicados de ano de nascimento e sexo

Dados estatísticos de servidores – 
Formação

Relação estatística dos servidores da UNILA feita por 
meio dos dados de formação escolar

Editais de concurso público e outras seleções de pessoal 
para as áreas docente e técnico-administrativa

Bolsas e 
Financiamentos

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Relação de estudantes atendidos com bolsas de 
participação em eventos

Relação de estudantes atendidos com bolsas de apoio à 
realização de trabalho de conclusão de curso de 
graduação

Relação dos beneficiados pelo Programa de Apoio à 
vivência dos componentes curriculares

Apoio a participação de estudantes 
em trabalho de campo

Relação dos bolsistas de mestrado financiados com 
recursos próprios da UNILA

Auxílios 
estudantis

Relação dos estudantes contemplados com auxílio-
moradia

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Relação dos estudantes contemplados com auxílio-
alimentação

Relação dos estudantes contemplados com auxílio-transporte

Relação dos estudantes contemplados com auxílio-creche 
para estudantes

SIGAA – Sistema Integrado de 
Atividades Acadêmicas

O SIGAA é o sistema que permite a UNILA fazer a gestão acadêmica dos cursos, turmas e 
notas da graduação. O sistema atua na gestão da graduação, pós-graduação, pesquisa, 
extensão, assistência ao estudante, biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da 
UNILA.

Ainda não disponibilizadas em formato 
aberto

Relação dos títulos e exemplares disponíveis no acervo 
da biblioteca

Dados estatísticos de empréstimos do acervo, por vínculo 
de usuário


	Geral

