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1 INTRODUÇÃO

A abertura de dados institucionais é um tema que, cada vez mais, passa a receber

maior atenção e importância no âmbito do serviço público, especialmente em função do

princípio  da  transparência  na  gestão  pública.  Com  o  advento  da  Lei  nº  12.527/2012,  a

chamada Lei de Acesso à Informação (LAI), a abertura de dados tornou-se obrigação legal

para a administração pública.

No ano de 2016, por meio do Decreto nº 8.777,  instituiu-se a  Política de Dados

Abertos no Poder Executivo Federal,  cujo objetivo é aprimorar a  cultura da transparência

pública, permitindo aos cidadãos acessar, de forma aberta, os dados gerados por órgãos e

entidades  públicas.  De  acordo  com  o  artigo  2º  do  decreto,  dados  abertos  “são  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.”

 A  Resolução nº  3/2017,  do Comitê  Gestor  da  Infraestrutura  Nacional  de  Dados

Abertos  (CGINDA),  regulamentou  o  Decreto  e  estabeleceu  as  normas  para  elaboração  e

publicação de Planos de Dados Abertos (PDA) - instrumento que orienta o planejamento das

ações para implementação da abertura de dados.

O Plano de Dados Abertos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana

(UNILA), com vigência de dois anos a contar da data de sua publicação, é o documento que

delineia as estratégias institucionais  para abertura, sustentação e monitoramento de suas

bases de dados, materializando, de forma transparente, o compromisso da Universidade com

a disseminação das informações sistematizadas.

A elaboração deste documento considera e converge com os principais marcos legais

regulatórios,  sendo  eles:  Lei  de  Acesso  à  Informação,  Instrução  Normativa  4/2012-SLT,

Decreto nº 8.777/2016 e Resolução nº 3/2017-CGINDA. Os principais elementos estruturais

referem-se  aos  critérios  de priorização para  a  definição dos  dados  a  serem abertos,  aos

mecanismos  de  transparência  adotados,  às  estratégias  de  abertura  e  manutenção  das

informações, aos planos de ação, e ao monitoramento dos dados. O trabalho de produção
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deste primeiro Plano foi desenvolvido com a participação de diversas unidades e áreas da

Universidade.

Assim,  pautada  pelos  princípios  do  interesse  público,  da  transparência  e  da

sustentabilidade, a Universidade se dispõe antecipadamente a fornecer os dados que são

relevantes  para a  sociedade,  garantindo mais  autonomia para  os  usuários  que buscam a

informação.

2 CENÁRIO INSTITUCIONAL

A UNILA,  criada pela Lei  nº 12.189,  de 12 de janeiro de 2010,  é  uma autarquia

vinculada ao Ministério da Educação, com sede única, localizada na cidade de Foz do Iguaçu,

estado do Paraná.  Caracterizada como uma instituição federal  de ensino superior pública,

oferta,  atualmente,  29 cursos  de graduação,  seis  cursos  de pós-graduação  lato  sensu, 12

programas de pós-graduação  stricto sensu  em nível  de mestrado e um programa de pós-

graduação stricto sensu em nível de doutorado.

Conforme define  seu  Estatuto,  a  UNILA é  orientada pela  missão  institucional  de

contribuir para a integração solidária da América Latina e Caribe, mediante a construção e a

socialização da diversidade de conhecimentos necessários para a consolidação de sociedades

mais justas no contexto latino-americano e caribenho. Assim, está mudando o paradigma

científico no campo dos estudos latino-americanos, graças, em grande parte, ao encontro que

proporciona  à  diversidade  cultural,  típica  das  Américas,  incitando  permanentemente  o

diálogo  entre  as  nossas  mais  profusas  culturas,  importante  catalisador  da  produção  de

conhecimento que, compartilhado, gera a integração solidária.

Além da missão, o Estatuto também prevê os princípios que regem a Universidade e

seus objetivos institucionais. Dentre estes propósitos, destaca-se o objetivo institucional de

promover o diálogo com a  sociedade, por intermédio de amplo e diversificado intercâmbio

com instituições, organizações e a sociedade civil organizada. Com isso, de modo a afirmar

seus princípios e realizar os objetivos previstos, a UNILA concebe, implementa e avalia, de

forma permanente e democrática, o seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.

Embora não contemple uma meta específica determinando a abertura de dados, o
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PDI,  ao tratar  dos  princípios  filosóficos  e  metodológicos  institucionais,  política  de gestão,

internacionalização  e  gestão  administrativa,  estabelece  como  objetivo  disponibilizar

informações que possibilitem o acesso à informação visando à transparência.

Consoante a isso, documentos complementares ao PDI são desenvolvidos a partir do

referencial  nele  estabelecido.  Desses,  convém salientar  o  Plano Diretor  de Tecnologia  da

Informação (PDTIC),  documento de nível tático, alinhado ao Plano Estratégico de Tecnologia

da  Informação  e  Comunicação  (PETIC),  cujos  conteúdos  norteiam  a  atuação  da  área  de

tecnologia da informação na Universidade.

Dentre  os  princípios  adotados  pelo  PDTIC,  evidencia-se  o  que  diz  respeito  ao

estímulo  ao  desenvolvimento  tecnológico,  padronização,  integração,  interoperabilidade,

normalização das soluções e à transparência da gestão institucional.

O PDTIC, de acordo com o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da

Informação (SISP),  deve ter como um de seus objetivos a promoção da transparência ao

cidadão por meio de serviços públicos digitais, alinhado à Estratégia de Governança Digital

(EGD 2016-2019) do Governo Federal. São diretrizes da EGD: a prestação de serviços públicos

em meio digital,  prioritariamente  no modelo de  autosserviço;  o  estímulo a  obtenção de

informações pela sociedade em formato aberto com vistas a estimular a transparência ativa

de informações e o compartilhamento e integração de dados, processos, sistemas, serviços e

infraestrutura, voltados à resolução unificada de problemas dos cidadãos.

No PDTIC 2019-2021, a implementação da Política de Dados Abertos é tratada no

projeto “PR41”.  No PETIC 2019-2021, a transparência é citada expressamente no objetivo

estratégico “Aprimorar a transparência ativa da UNILA”, monitorado pelo indicador “Índice de

base de dados de acesso público (dados abertos)”.

Esses  são  os  elementos  que  moldam  o  cenário  institucional  que  impelem  à

elaboração deste  Plano de Dados  Abertos,  com a pretensão de fazer  do documento um

marco geral de implantação de práticas e ações, ou seja, um instrumento de planejamento e

coordenação das ações de disponibilização de dados na UNILA. A institucionalização do Plano

de Dados Abertos e suas revisões serão comunicadas a toda comunidade por meio do portal

da UNILA na internet. 
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Viabilizar a abertura de informações da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana,  em  observância  aos  princípios  da  publicidade,  transparência  e  eficiência  na

administração pública, de modo a difundir dados contendo informações de interesse público

que estejam sob a guarda desta instituição, e promover, assim, qualificação das tomadas de

decisão dos gestores públicos e incentivo ao controle social.

3.2 Objetivos Específicos

• Identificar e priorizar abertura gradual e sustentável de dados conforme grau de relevância

para os cidadãos;

• Fornecer dados atualizados e continuamente melhorados;

• Impulsionar os processos de transparência ativa e acesso a informações públicas;

• Aperfeiçoar a gestão dos dados e informações sob a guarda da instituição.

4 RELAÇÃO DAS BASES DE DADOS

O processo de identificação dos dados produzidos na Universidade foi desenvolvido

por meio da elaboração de um inventário de dados. As bases evidenciadas são as seguintes:

• SIGAA – Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas:  permite à UNILA fazer a gestão

acadêmica dos cursos, turmas e notas da graduação. O sistema atua na gestão do ensino

(graduação  e  pós-graduação),  pesquisa,  extensão,  assistência  ao  estudante,  biblioteca,

monitoria, dentre outros eixos de atuação da UNILA.

• SIPAC – Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e contratos: atua no

registro dos processos administrativos e memorandos, na gestão orçamentária, ou em outras
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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.

•  SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos: sistema responsável pela

gestão dos recursos humanos da UNILA. É por meio deste sistema que os servidores podem

atualizar informações cadastrais, agendar suas férias, dentre outros procedimentos. Atua na

administração de pessoal, férias, dimensionamento, capacitação, e outros eixos de atuação

relacionados à gestão de recursos humanos na UNILA.

Até o presente momento, a UNILA não disponibilizou nenhuma de suas bases de

dados em formato aberto, sendo este PDA, portanto, o guia institucional que orientará para

os primeiros conjuntos de dados a serem abertos pela Universidade.

5 DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM ABERTOS

A abertura de dados deve ser implementada de modo a garantir atendimento aos

princípios da publicidade e transparência da administração pública. No entanto, uma abertura

imediata  e  total  dos  dados  é  tecnicamente  inviável.  Assim,  a  partir  deste  PDA,  foram

estabelecidas metas para o processo de abertura, deixando claro aos cidadãos quais são as

etapas de priorização e, mais do que isso, quais critérios foram considerados para definir tais

prioridades. 

5.1 Critérios de priorização

Nesse sentido, os critérios de seleção de dados a serem abertos no âmbito deste

plano estão discriminados conforme segue:
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(i) Grau de relevância para os cidadãos:

O grau de relevância será determinado pelo volume de solicitações e acessos a determinados

dados e informações, além do que já é considerado relevante via determinação legal. Deverá

ser  feito  levantamento  estatístico  daquilo  que  é  mais  demandado  por  canais  como  a

Ouvidoria (via Sistema de Informações ao Cidadão – SIC), páginas do portal da UNILA e mídias

sociais,  considerando-se,  também,  informações  e  dados  obrigatoriamente  divulgados

conforme orientação da LAI.

(ii) Atendimento a imperativos legais e compromissos formalmente assumidos pela UNILA,

inclusive perante organismos internacionais:

Deverá  ser  priorizada  a  publicação  de  dados  e  adoção  de  procedimentos  que  estejam

aderentes a padrões e boas práticas difundidas por organismos nacionais e internacionais,

como a Open Government Partnership – OGP, seguindo-se, também, as normativas definidas

pela Política Nacional  de Dados Abertos  e pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos

(INDA).

(iii) Alinhamento com o planejamento estratégico e planejamentos das áreas, incluída a área

de tecnologia da informação:

As  ações  definidas  no  planejamento  estratégico  institucional  e  aquelas  definidas  nos

planejamentos individuais das unidades também serão levadas em consideração, de modo a

priorizar abertura de dados a partir de atividades já previstas.

(iv) Conjunto de informações e sistemas sob a gestão da instituição, especialmente sistemas

estruturadores que são de uso obrigatório transversal para órgãos da administração pública

federal:

Será priorizada a abertura de dados e informações constantes no sistema próprio de gestão

informatizada da instituição (atualmente utiliza-se o Sistema Integrado de Gestão – SIG) e

demais sistemas de uso obrigatório, como Sistema Integrado de Administração Financeira –

SIAFI, Sistema Integrado de Administração de Pessoas – SIAPE, Sistema de Concessões de

Diárias e Passagens –SCDP, etc.
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(v) O nível de maturidade da organização das informações e dados existentes:

Receberão prioridade de abertura os dados e informações considerados maduros, ou seja,

aqueles que estão sistematizados, organizados em instrumentos que facilitem sua atualização

e conversão – como os já publicizados em relatórios, os presentes em planilhas atualizadas

regularmente, os que foram organizados para atender demandas frequentes e aqueles já

disponibilizados de alguma forma no portal da Instituição.

5.2 Mecanismo de transparência adotado

De modo a fortalecer a transparência na adoção do critério de abertura de dados

que têm como referência o grau de relevância para o cidadão, a UNILA realizou consulta

pública na internet, coletando informações a respeito de quais conjuntos de dados deveriam

ter sua abertura priorizada.

A consulta ficou disponível entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro de 2019, resultando

na seguinte ordem de priorização dos conjuntos de dados inventariados (Tabela 1):

Tabela 1. Priorização dos conjuntos de dados a partir da percepção de relevância indicada por participantes da consulta
pública.

* Pontuação obtida a partir do somatório do produto entre a quantidade de registros e o respectivo grau de relevância (Σ(quantidade de
registros x grau de relevância)).
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Grupo

Graus de relevância
Relevância 5 Relevância 4 Relevância 3 Relevância 2 Relevância 1

Ensino 38 79,2% 7 14,6% 3 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 48 227
Pesquisa 36 75,0% 9 18,8% 3 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 48 225
Extensão 34 70,8% 13 27,1% 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 48 225
Orçamento e finanças 33 68,8% 8 16,7% 6 12,5% 1 2,1% 0 0,0% 48 217
Contratos e processos admin. 32 66,7% 10 20,8% 4 8,3% 2 4,2% 0 0,0% 48 216
Infraestrutura e Patrimônio 29 60,4% 9 18,8% 7 14,6% 3 6,3% 0 0,0% 48 208
Bolsas e Financiamentos 25 52,1% 14 29,2% 8 16,7% 0 0,0% 1 2,1% 48 206
Pessoal 24 50,0% 13 27,1% 8 16,7% 3 6,3% 0 0,0% 48 202
Biblioteca 23 47,9% 12 25,0% 10 20,8% 0 0,0% 3 6,3% 48 196
Auxílios estudantis 22 45,8% 13 27,1% 6 12,5% 4 8,3% 3 6,3% 48 191
Editora 14 29,2% 17 35,4% 8 16,7% 3 6,3% 6 12,5% 48 174

Qtd total 
de 

registros

Pontuação 
total*Qtd de 

registros

% em 
relação 
ao total

Qtd de 
registros

% em 
relação 
ao total

Qtd de 
registros

% em 
relação 
ao total

Qtd de 
registros

% em 
relação 
ao total

Qtd de 
registros

% em 
relação 
ao total



5.3 Matriz de priorização

No intuito de alinhar  a  abertura  dos  dados  com os  indicadores  de  demanda da

sociedade,  e  com  base  nas  orientações  das  normas  indicadas  na  Resolução  nº  3/2017-

CGINDA, elaborou-se uma matriz para indicar os temas prioritários.  Conforme exposto na

Tabela 2, o resultado revela a ordem prioritária para abertura das bases de dados.

Tabela 2. Matriz de priorização de abertura de dados.

A metodologia utilizada para a valoração dos critérios considerou:

(i) Grau de relevância para os cidadãos – Consulta pública:

A partir  da  pontuação total  obtida para  cada grupo de dados,  apresentada na Tabela  1,

atribui-se notas de 1 a 3 ao critério, sendo: 1 para valores inferiores ou iguais a 100; 2 para

valores entre 101 e 200; e 3 para valores iguais ou superiores a 201;
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Matriz de priorização de abertura de dados

Grupo de dados

Critérios

Peso 3 3 2 2 3 3

Ensino 3 2 3 3 3 3 45
Pessoal 3 3 3 3 2 3 45
Extensão 3 1 3 3 3 3 42
Infraestrutura e Patrimônio 3 1 3 2 3 3 40
Pesquisa 3 1 3 3 3 2 39
Auxílios estudantis 1 1 3 3 3 3 36
Bolsas e Financiamentos 3 1 3 3 2 2 36
Contratos e processos administrativos 3 1 3 1 3 1 32
Biblioteca 2 1 1 1 3 3 31
Orçamento e finanças 3 1 3 2 2 1 31
Editora 2 1 1 1 3 1 25
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(ii) Grau de relevância para os cidadãos – SIC:

Realizou-se, previamente, a análise dos pedidos de acesso à informação registrados pelo SIC

até julho de 2019, estabelecendo-se correspondência do conteúdo da solicitação aos grupos

de dados e seus respectivos conjuntos de dados. A partir dos números de registros obtidos

para cada grupo de dados, atribuiu-se notas de 1 a 3, sendo: 1 para valores inferiores ou

iguais a 100; 2 para valores entre 101 e 200; e 3 para valores iguais ou superiores a 201;

(iii) Demais critérios:

Os valores foram atribuídos a partir de uma escala de 1 a 3, sendo: 1 - baixo; 2 - médio; e 3 –

alto. Como já referenciado, a UNILA não disponibilizou base de dados em formato aberto,

mas objetiva, a partir deste Plano, publicar o conjunto de dados prioritários, de acordo com a

análise  da  relevância  para  a  sociedade. Abaixo,  segue  a  descrição  dos  grupos  de  dados

selecionados para abertura no âmbito deste PDA (Quadro 1).

Quadro 1. Grupos de dados selecionados para abertura no âmbito desse PDA e suas respectivas descrições.

Grupo de Dados Descrição

1 – Ensino Dados sobre os cursos de graduação e pós-graduação ofertados
pela UNILA.

2 – Pessoal Dados sobre o corpo técnico e docente que compõe a UNILA.

3 – Extensão Dados sobre ações de extensão executadas pela UNILA.

4 – Infraestrutura e Patrimônio Dados sobre obras, espaços físicos e bens pertencentes à UNILA.

5 – Pesquisa
Dados  sobre  projetos  de  pesquisa,  programas  de  iniciação
científica,  pesquisadores  da  UNILA  e  suas  produções
bibliográficas.

6 – Auxílios estudantis Dados sobre auxílios estudantis disponibilizados pela UNILA.

6. ESTRATÉGIAS DE ABERTURA

O processo  de abertura  requer que sejam consideradas  uma série  de ações,  de

modo a garantir, principalmente, qualidade, integridade e atualização dos dados que serão

abertos. Assim, a abertura dessas informações no âmbito deste PDA segue os passos abaixo

relacionados:
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▪ Levantamento dos conjuntos de dados cuja abertura é possível;

▪ Priorização e seleção dos dados que serão abertos;

▪ Definição de responsáveis pelo preparo e atualização dos dados e detalhamento de plano

de ação, com metas e prazos;

▪ Construção de matriz de responsabilidades, estabelecendo os responsáveis e seus papéis no

PDA;

▪ Definição da governança e do fluxo de aprovação do PDA e suas revisões;

▪ Utilização de metodologia de abertura de dados, a ser seguida pelas áreas responsáveis

(padrões INDA);

▪  Definição  da  infraestrutura  e  da  arquitetura  tecnológica  para  a  divulgação  dos  dados

selecionados para abertura;

▪ Publicação dos dados catalogados em portal próprio (a ser criado) e no Portal Brasileiro de

Dados Abertos.

6.1 Premissas

Sem prejuízo ao alinhamento a princípios e diretrizes já anteriormente mencionados

neste  Plano,  o  processo  de  abertura  dos  conjuntos  de  dados  considerará  as  seguintes

premissas:

▪  Publicar  os  dados considerados relevantes  para a  sociedade o mais  rápido possível,  no

formato disponível e informando as eventuais limitações de qualidade dos dados;

▪  Seguir  padrões  e  normas  de  publicação  definidos  pela  INDA,  pela  e-PING,  pela

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE, no caso de dados Georreferenciados, e

pelo Governo Eletrônico;

▪ Catalogar os dados abertos da UNILA no Portal Brasileiro de Dados Abertos, ponto central

de acesso aos dados do Governo Federal, e dados geoespacializados na INDE;

▪ Promover a integração entre os catálogos de metadados INDA e INDE;

▪  Manter  os  dados  publicados  atualizados  e  sincronizados  com  a  origem,  com  a  menor

periodicidade e maior granularidade viáveis;
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▪  A  atualização  dos  dados  deve  ocorrer,  preferencialmente,  por  meio  de  sincronização

automática,  estabelecendo-se  um processo  contínuo,  especialmente  no caso  de sistemas

estruturantes, com ganhos de eficiência em comparação a extrações pontuais;

▪ Utilizar, como forma de disseminação, os ambientes do Portal Brasileiro de Dados Abertos

do Governo Federal e utilizar, também, a página institucional de dados abertos da UNILA, a

ser criada, mantendo URL fixa.

7 SUSTENTAÇÃO

A curadoria dos metadados hospedados nas bases de dados da UNILA compete à

unidade responsável pela gestão das tecnologias da informação e comunicação, atualmente

correspondendo  à  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  –  CTIC,  vinculada  à  Pró-

Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura. No âmbito deste plano, a CTIC exercerá as

seguintes atribuições:

▪ Verificar, para efeitos de publicação, se os dados estão de acordo com os padrões da INDA e

da INDE (com metadados atualizados, contendo descrição e contatos dos responsáveis pelas

informações, além de outros metadados associados a cada conjunto de dados);

▪ Contatar o responsável pelos dados, caso sejam verificadas inconsistências;

▪  Identificar  e  elaborar  propostas  para  possíveis  melhorias  na  qualidade  dos  dados

disponibilizados;

▪ Gerenciar o Portal de Dados Abertos da instituição.

Ressalta-se  que  a  responsabilidade  pelas  informações  é  das  unidades  setoriais,

cabendo-lhes informar a acurácia e qualidade das informações nos metadados respectivos.
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7.1 Monitoramento e Governança

Além  das  ações  de  orientação  e  monitoramento  do  Plano  de  Dados  Abertos

legalmente atribuídas à Autoridade Local de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação,

considera-se a necessidade de acompanhamento da execução do PDA, em nível estratégico.

Esse acompanhamento ficará a cargo do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

– CGTIC, que será responsável por acompanhar e monitorar a execução do PDA, além de

avaliar demandas de novas solicitações de dados, de modo que a abertura destes seja um

processo perene e sustentável.

A atualização consistirá no ajuste de metas, prazos, indicadores  e produtos, bem

como na verificação do alinhamento do PDA com os instrumentos de planejamento aplicados

à UNILA.  A proposta de atualização deverá ser  submetida para aprovação do CGTIC pela

Autoridade Local de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, de forma a consolidar as

demandas da sociedade em relação a abertura de dados.

No que se refere à corresponsabilização coletiva,  outros atores institucionais  são

responsáveis indiretos pela efetividade da política de abertura de dados, conforme detalhado

no Quadro 2.

Quadro 2. Relação de atores institucionais corresponsáveis pela efetivação da política de abertura de dados da UNILA.

Ator Responsabilidade

Coordenação do Serviço de 
Informação ao Cidadão

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

Unidades acadêmicas e 
administrativas

• Indução da publicação de novos conjuntos de dados relativos às
suas atividades;

• Catalogação,  atualização,  evolução  e  manutenção  das  bases  de
dados que não estiverem sendo geradas de forma automatizada;

• Verificação da acurácia e da qualidade dos dados publicados.

Secretaria de Comunicação • Definição da identidade visual do Portal de Dados Abertos.

Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação – CTIC/PROAGI

• Desenvolvimento de rotinas para extração de dados provenientes
nos sistemas automatizados e do seu processo de publicação no
Portal de Dados Abertos.

Usuários dos sistemas 
informatizados

• Produção  de  dados  que  ficam  armazenados  nos  sistemas,
relacionados às atividades acadêmicas e administrativas.
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Ao final do período de um ano após a implantação deste PDA, o CGTIC, com apoio da

CTIC/PROAGI, deverá elaborar relatório de publicização dos dados disponibilizados, incluindo,

dentre outras informações, as estatísticas de consulta e acesso aos dados na fonte.

8 PLANOS DE AÇÃO

Os  planos  de  ação  que  seguem  detalham  as  atividades  e  responsabilidades
relacionadas  aos  processos  de publicação,  promoção,  fomento,  uso e  reuso dos  dados a
serem abertos.

8.1 Mecanismos para a promoção, fomento, uso e reuso dos dados pela sociedade e pelo 

Governo

A fim de potencializar a efetividade da iniciativa, serão desenvolvidas ações voltadas 

à divulgação da abertura de dados, suas metas e resultados, conforme descrito no Quadro 3.

 

Quadro 3. Plano de ação de promoção, fomento, uso e reuso dos dados.

(continua)

Ação Descrição Previsão de
realização

Unidade
responsável

Divulgação do lançamento 
do PDA

Elaboração de material jornalístico (notas, 
releases, etc.) para divulgação do lançamento do 
PDA da UNILA nos meios de comunicação 
institucionais e veículos de comunicação de 
abrangência local e regional

Mai/20
Secretaria de
Comunicação

Social

Divulgação da abertura de 
novos conjuntos de dados

Elaboração de material jornalístico (notas, 
releases, etc.) para divulgação do lançamento do 
PDA da UNILA nos meios de comunicação 
institucionais e veículos de comunicação de 
abrangência local e regional

Durante
toda a

vigência do
PDA

Secretaria de
Comunicação

Social

I Fórum sobre 
Transparência Ativa e uso 
de Dados Abertos da UNILA

Evento envolvendo atores internos e externos à 
Universidade, com o objetivo de debater a 
disponibilização e o uso de dados abertos da 
UNILA, levantando informações para elaboração 
do relatório anual de execução do Plano de 
Dados Abertos

Abr/21

Gabinete da
Reitoria e

Comitê Gestor
de Tecnologia da

Informação

Quadro 3. Plano de ação de promoção, fomento, uso e reuso dos dados.

(continuação)
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Ação Descrição Previsão de
realização

Unidade
responsável

Publicação do relatório 
anual de execução do PDA

Relatório das atividades desenvolvidas durante 
os primeiros 12 meses de execução do Plano de 
Dados Abertos

Jun/21
Comitê Gestor

de Tecnologia da
Informação

II Fórum sobre 
Transparência Ativa e uso 
de Dados Abertos da UNILA

Evento envolvendo atores internos e externos à 
Universidade, com o objetivo de avaliar a 
disponibilização e o uso de dados abertos da 
UNILA durante o período de execução do Plano 
de Dados Abertos, levantando informações para 
elaboração do relatório final de execução do PDA

Abr/22

Gabinete da
Reitoria e

Comitê Gestor
de Tecnologia da

Informação

Publicação do relatório 
final de execução do PDA

Relatório das atividades desenvolvidas durante 
todo o período de vigência do Plano de Dados 
Abertos

Mai/22
Comitê Gestor

de Tecnologia da
Informação

8.2 Publicação e atualização de dados

O fluxo de publicação de um conjunto de dados seguirá as etapas descritas na Figura

1. As etapas 1, 2 e 4 ficarão sob a incumbência da unidade responsável pelo conjunto de

dados e as etapas 3, 5 e 6 sob responsabilidade do setor de tecnologia da informação.

Figura 1. Fluxo de publicação e atualização de dados.

A etapa 1  “Determinar os campos de dados e frequência de atualização” deve ser

realizada considerando a legislação pertinente, inclusive no que diz respeito à Lei Geral de

Proteção de Dados – LGPD.
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8.2.1 Ensino – Graduação

Quadro 4. Cronograma de publicação e atualização de dados de Ensino – Graduação.

(continua)

Nome da base e módulo: SIGAA – Graduação

Unidade responsável: CIRI/REITORIA

Contato: coordenadoria.reitoria@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

Cursos de graduação Relação dos cursos de graduação 
ofertados pela UNILA Jun/20 Anual

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

Jun/20 Semestral

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

Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da graduação:
origem

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

Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da graduação:
renda familiar per capita

Dados de indicação da renda per capita 
familiar dos estudantes da graduação Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da graduação:
raça/cor

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

Jul/20 Anual

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

Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da graduação:
natureza escolar da origem

Dados sobre a natureza escolar de 
origem, se pública, particular ou mista Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da graduação:
idade

Dados sobre a idade dos estudantes de 
graduação Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da graduação:
escolaridade

Dados sobre a escolaridade dos 
estudantes de graduação Jul/20 Anual

Estudantes egressos: graduação
Relação dos estudantes egressos dos 
cursos de ensino regular da UNILA, do 
nível de graduação

Ago/20 Semestral

Estudantes evadidos: graduação

Relação dos estudantes dos cursos de 
ensino regular da UNILA, do nível de 
graduação, que tiveram sua matrícula 
cancelada

Ago/20 Semestral
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Quadro 4. Cronograma de publicação e atualização de dados de Ensino – Graduação. 

(continuação)

Nome da base e módulo: SIGAA – Graduação

Unidade responsável: CIRI/REITORIA

Contato: coordenadoria.reitoria@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

Matrizes  curriculares  dos  cursos
de graduação

Relação das matrizes curriculares dos 
cursos de graduação da UNILA Ago/20 Anual

8.2.2 Ensino – Pós-Graduação

Quadro 5. Cronograma de publicação e atualização de dados de Ensino – Pós-Graduação.

(continua)

Nome da base e módulo: SIGAA – Lato Sensu / Stricto Sensu

Unidade responsável: CIRI/REITORIA

Contato: coordenadoria.reitoria@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

Cursos  de  pós-graduação  lato
sensu

Relação dos cursos de pós-graduação 
lato sensu ofertados pela UNILA Jun/20 Anual

Cursos  de  pós-graduação  stricto
sensu

Relação dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu ofertados pela UNILA Jun/20 Anual

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

Jun/20 Semestral

Matriculados  nas  turmas  da  pós-
graduação

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

Jun/20 Semestral

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

Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da  pós-
graduação: origem

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

Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da  pós-
graduação:  Renda  familiar  per
capita

Dados de indicação da renda per capita 
familiar dos estudantes da pós-graduação Jul/20 Anual

Quadro 5. Cronograma de publicação e atualização de dados de Ensino – Pós-Graduação.
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(continuação)

Nome da base e módulo: SIGAA – Lato Sensu / Stricto Sensu

Unidade responsável: CIRI/REITORIA

Contato: coordenadoria.reitoria@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

Indicadores  sociais  da  pós-
graduação: raça/cor

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

Jul/20 Anual

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

Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da  pós-
graduação:  natureza  escolar  da
origem

Dados sobre a natureza escolar de 
origem, se pública, particular ou mista Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da  pós-
graduação: idade

Dados sobre a idade dos estudantes de 
pós-graduação Jul/20 Anual

Indicadores  sociais  da  pós-
graduação: escolaridade

Dados sobre a escolaridade dos 
estudantes de pós-graduação Jul/20 Anual

Estudantes  egressos:  pós-
graduação

Relação dos estudantes egressos dos 
cursos de ensino regular da UNILA, do 
nível de pós-graduação

Ago/20 Anual

Estudantes  evadidos:  pós-
graduação

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

Ago/20 Anual

Matrizes  curriculares  dos  cursos
de pós-graduação

Relação das matrizes curriculares dos 
cursos de pós-graduação da UNILA Ago/20 Anual
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8.2.3 Pessoal

Quadro 6. Cronograma de publicação e atualização de dados de Ensino – Pós-Graduação.

(continua)

Nome da base e módulo: SIGRH Administração de Pessoal

Unidade responsável: SEAIP/PROGEPE

Contato: progepe.arquivo@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

Cargos e funções

Relação dos ocupantes de cargos de 
direção, funções gratificadas e funções de
coordenação de curso disponíveis na 
UNILA

Ago/20 Bimensal

Quadro  de  lotação  –  servidores
técnico-administrativos

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

Ago/20 Mensal

Dados estatísticos de servidores –
Raça e cor

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

Ago/20 Semestral

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

Ago/20 Semestral

Dados estatísticos de servidores –
Formação

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

Ago/20 Semestral

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

Set/20 Semestral

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

Set/20 Semestral

Aposentados Relação dos servidores aposentados Set/20 Semestral

Servidores cedidos e requeridos

Relação dos servidores cedidos e 
requeridos para exercício em outros 
órgãos e entidades da administração 
pública

Set/20 Semestral

Afastamentos
Relação do número de afastamentos de 
servidores da UNILA, indicando causas e 
tempos de afastamento

Set/20 Trimestral

Estagiários Relação de estagiários da UNILA Set/20 Semestral
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Quadro 6. Cronograma de publicação e atualização de dados de Ensino – Pós-Graduação.

(continuação)

Nome da base e módulo: SIGRH Administração de Pessoal

Unidade responsável: SEAIP/PROGEPE

Contato: progepe.arquivo@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

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

Set/20 Mensal

PITD

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

Nov/20 Semestral

Capacitações Relação das capacitações realizadas pelos
servidores da UNILA Nov/20 Semestral

8.2.4 Extensão

Quadro 7. Cronograma de publicação e atualização de dados de Extensão.

Nome da base e módulo: SIGAA Extensão

Unidade responsável: DEAEX/PROEX

Contato: deaex.proex@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de atualização

Ações de extensão Relação de ações de extensão vinculadas à 
UNILA Jun/20 Semestral

Extensionistas Relação dos membros das ações de extensão 
vinculadas à UNILA Jun/20 Semestral

Produtos de extensão Relação dos Produtos gerados pelas ações de 
Extensão Dez/20 Anual
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8.2.5 Infraestrutura e Patrimônio – Espaços físicos e bens

Quadro 8. Cronograma de publicação e atualização de dados de Infraestrutura e Patrimônio – Espaços físicos e bens.

Nome da base e módulo: SIPAC Espaços físicos / Infraestrutura / Patrimônio Móvel / Patrimônio Imóvel

Unidade responsável: COINFRA/PROAGI

Contato: coinfra@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de

atualização

Espaço físico
Detalhamento de área dos imóveis ocupados, 
contendo localização, área total por unidade, 
área construída, área útil e conjunto funcional

Jan/21 Anual

Veículos Detalhamento do uso dos veículos da UNILA Mar/21 Bimensal

Inventário dos bens da UNILA Relação dos bens inventariados Mai/21 Semestral

Bens imóveis Relação dos imóveis de propriedade da UNILA Mai/21 Semestral

Bens móveis Relação do patrimônio mobiliário da UNILA Mai/21 Semestral

Bens permanentes Relação dos bens permanentes da UNILA Mai/21 Semestral

Estoque material Relação dos materiais em estoque Mai/21 Semestral

8.2.6 Infraestrutura e Patrimônio – Obras

Quadro 9. Cronograma de publicação e atualização de dados de Infraestrutura e Patrimônio – Obras.

Nome da base e módulo: SIPAC Espaços físicos / Infraestrutura / Patrimônio Móvel / Patrimônio Imóvel

Unidade responsável: COB/SECIC

Contato: secic@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de

atualização

Obras Detalhamento do avanço das obras sob 
responsabilidade da UNILA Jan/21 Bimensal
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8.2.7 Pesquisa

Quadro 10. Cronograma de publicação e atualização de dados de Pesquisa

Nome da base e módulo: SIGAA Pesquisa

Unidade responsável: DEPESQ/PRPPG

Contato: pesquisa@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de

atualização

Iniciação científica Relação dos estudantes de graduação da UNILA 
vinculados a programas de iniciação científica Mar/21 Semestral

Projetos de pesquisa Relação dos projetos de pesquisa realizados na 
UNILA Mai/21 Semestral

Pesquisadores Relação dos membros de projetos de pequisa 
vinculados à UNILA Mai/21 Semestral

Grupos de pesquisa Relação dos grupos de Pesquisa da UNILA Out/21 Semestral

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

Dez/21 Semestral

8.2.8 Auxílios estudantis

Quadro 11. Cronograma de publicação e atualização de dados de Auxílios estudantis

Nome da base e módulo: SIGAA Assistência ao estudante

Unidade responsável: CAEM/PRAE

Contato: prae@unila.edu.br

Conjunto de dados Descrição do conjunto de dados Previsão de
publicação

Periodicidade
de

atualização

Moradia Relação dos estudantes contemplados 
com auxílio-moradia Jan/22 Mensal

Alimentação Relação dos estudantes contemplados 
com auxílio-alimentação Jan/22 Mensal

Transporte Relação dos estudantes contemplados 
com auxílio-transporte Jan/22 Mensal

Creche Relação dos estudantes contemplados 
com auxílio-creche Jan/22 Mensal
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APÊNDICE

Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continua)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Ensino
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
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino Estudantes egressos

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino Estudantes evadidos

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino Indicadores sociais da 
graduação – origem

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino
Indicadores sociais da 
graduação – Renda 
familiar per capita

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino Indicadores sociais da 
graduação – raça/cor

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto
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Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continuação)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Ensino
Indicadores sociais da 
graduação – natureza 
escolar da origem

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino Indicadores sociais da 
graduação – idade

Dados sobre a idade dos 
estudantes de graduação SIGAA

Ainda não
disponibilizados em

formato aberto

Ensino
Indicadores sociais da 
graduação – 
escolaridade

Dados sobre a escolaridade dos 
estudantes de graduação SIGAA

Ainda não
disponibilizados em

formato aberto

Ensino
Indicadores sociais da 
pós-graduação – 
origem

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino

Indicadores sociais da 
pós-graduação – 
Renda familiar per 
capita

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino
Indicadores sociais da 
pós-graduação – 
raça/cor

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino

Indicadores sociais da 
pós-graduação – 
natureza escolar da 
origem

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Ensino
Indicadores sociais da 
pós-graduação – 
idade

Dados sobre a idade dos 
estudantes de pós-graduação SIGAA

Ainda não
disponibilizados em

formato aberto

Ensino
Indicadores sociais da 
pós-graduação – 
escolaridade

Dados sobre a escolaridade dos 
estudantes de pós-graduação SIGAA

Ainda não
disponibilizados em

formato aberto

Ensino Cursos de graduação Relação dos cursos de 
graduação ofertados pela UNILA SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto
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Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continuação)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Ensino Cursos de pós-
graduação lato sensu

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino
Cursos de pós-
graduação stricto 
sensu

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino
Matrizes curriculares 
dos cursos de 
graduação

Relação das matrizes 
curriculares dos cursos de 
graduação da UNILA

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino
Matrizes curriculares 
dos cursos de pós-
graduação

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino
Mobilidade 
acadêmica dos 
estudantes da UNILA

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino Mobilidade 
acadêmica na UNILA

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino Turmas da Pós-
Graduação

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino Matriculados nas 
turmas da graduação

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Ensino
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
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Extensão Ações de extensão Relação de ações de extensão 
gerados pela UNILA SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto
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Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continuação)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Extensão Produtos de Extensão Relação dos Produtos gerados 
pelas ações de Extensão SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Extensão Extensionistas Relação dos membros das ações
de extensão vinculadas à UNILA SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Extensão Projetos de pesquisa Relação dos projetos de 
pesquisa realizados na UNILA SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Extensão Pesquisadores
Relação dos membros de 
projetos de pequisa vinculados 
à UNILA

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Extensão Iniciação Científica

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Contratos e
processos

administrativos

Convênios e acordos 
de cooperação 
nacionais

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

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Contratos e
processos

administrativos

Convênios e acordos 
de cooperação 
internacionais

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

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Contratos e
processos

administrativos
Licitações Relação das licitações realizadas SIPAC

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Contratos e
processos

administrativos

Adesões de ata 
realizadas 

Relação de adesões de ata 
realizadas SIPAC

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Contratos e
processos

administrativos
Processos

Relação dos processos 
administrativos gerados pela 
UNILA

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio

Inventário dos bens 
da UNILA

Relação dos bens inventariados SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio Bens imóveis Relação dos imóveis de 

propriedade da UNILA SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto
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Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continuação)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Infraestrutura e
Patrimônio Bens móveis Relação do patrimônio 

mobiliário da UNILA SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio Bens permanentes Relação dos bens permanentes 

da UNILA SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio Estoque material Relação dos materiais em 

estoque SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio Espaço físico

Detalhamento de área dos 
imóveis ocupados, contendo 
localização, área total por 
unidade, área construída, área 
útil e conjunto funcional

SIPAC
Ainda não

disponibilizado em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio Obras

Detalhamento do avanço das 
obras sob responsabilidade da 
UNILA

SIPAC
Ainda não

disponibilizado em
formato aberto

Infraestrutura e
Patrimônio Veículos 

Detalhamento do uso dos 
veículos da UNILA SIPAC

Ainda não
disponibilizado em

formato aberto

Editora Obras Publicadas Relação das obras publicadas 
pela Editora da UNILA SIPAC

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Orçamento e
finanças LOA inicial Lei orçamentária anual inicial SIPAC

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Orçamento e
finanças LOA execução Execução da lei orçamentária 

anual SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Orçamento e
finanças

Execução 
orçamentária

Execução orçamentária por 
unidade SIPAC

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Orçamento e
finanças Empenhos Relação de empenhos da 

instituição SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Orçamento e
finanças Restos a pagar

Relação das despesas 
enquadradas como restos a 
pagar

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto
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Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continuação)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Orçamento e
finanças

Pagamento a 
pequenos credores

Relação, em ordem cronológica, 
do pagamento a pequenos 
credores

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Orçamento e
finanças

Pagamento a obras de
infraestrutura

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

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Orçamento e
finanças

Pagamento de 
aluguéis

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

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Orçamento e
finanças

Pagamento a 
fornecedores de bens

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

SIPAC
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Servidores técnico-
administrativos

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

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal
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

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Cargos e funções

Relação dos ocupantes de 
cargos de direção, funções 
gratificadas e funções de 
coordenação de curso 
disponíveis na UNILA

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Aposentados Relação dos servidores 
aposentados SIGRH

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Pessoal
Quadro de lotação - 
servidores técnico-
administrativos

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

SIGRH
Ainda não

disponibilizado em
formato aberto

Pessoal Banco de professores-
equivalente

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

SIGRH
Ainda não

disponibilizado em
formato aberto
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Quadro 12. Inventário de dados da UNILA.
(continuação)

Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Pessoal PITD

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizado em
formato aberto

Pessoal Estagiários Relação de estagiários da UNILA SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Capacitações
Relação das capacitações 
realizadas pelos servidores da 
UNILA

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Servidores cedidos e 
requeridos

Relação dos servidores cedidos 
e requeridos para exercício em 
outros órgãos e entidades da 
administração pública

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Afastamentos

Relação do número de 
afastamentos de servidores da 
UNILA, indicando causas e 
tempos de afastamento

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal
Dados estatísticos de 
servidores – Raça e 
cor

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

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal
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

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal
Dados estatísticos de 
servidores – 
Formação

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

SIGRH
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Pessoal Editais de seleção

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

SIGRH
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Bolsas e
Financiamentos Iniciação Científica Relação dos bolsistas de 

iniciação científica SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto
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Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Bolsas e
Financiamentos Iniciação tecnológica Relação dos bolsistas de 

iniciação tecnológica SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Bolsas e
Financiamentos Extensão Relação dos bolsistas 

extensionistas SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Bolsas e
Financiamentos Monitoria

Relação dos bolsistas de 
monitoria acadêmica SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Bolsas e
Financiamentos PET Relação dos bolsistas de 

educação tutorial SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Bolsas e
Financiamentos

Residência 
Pedagógica

Relação dos bolsistas de 
residência pedagógica SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Bolsas e
Financiamentos

Apoio à participação 
em eventos

Relação de estudantes 
atendidos com bolsas de 
participação em eventos

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Bolsas e
Financiamentos

Apoio à realização de 
TCC

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

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Bolsas e
Financiamentos PVCC

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

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Bolsas e
Financiamentos

Apoio a participação 
de estudantes em 
trabalho de campo

Relação de estudantes 
atendidos pelo programa de 
apoio SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Bolsas e
Financiamentos Bolsas de mestrado

Relação dos bolsistas de 
mestrado financiados com 
recursos próprios da UNILA

SIGAA Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Auxílios
estudantis Moradia

Relação dos estudantes 
contemplados com auxílio-
moradia

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto
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Grupo Nome do Conjunto 
de Dados Descrição Base de

Dados

Status da
publicação e

vinculação ao Portal
Brasileiro de Dados

Abertos

Auxílios
estudantis Alimentação

Relação dos estudantes 
contemplados com auxílio-
alimentação

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Auxílios
estudantis Transporte

Relação dos estudantes 
contemplados com auxílio-
transporte

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Auxílios
estudantis

Auxílio Creche para 
estudantes 

Relação dos estudantes 
contemplados com auxílio-
creche para estudantes

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Biblioteca Bibliotecas Relação das bibliotecas da 
UNILA SIGAA

Ainda não
disponibilizada em

formato aberto

Biblioteca Acervo
Relação dos títulos e exemplares
disponíveis no acervo da 
biblioteca

SIGAA
Ainda não

disponibilizada em
formato aberto

Biblioteca Empréstimos
Dados estatísticos de 
empréstimos do acervo, por 
vínculo de usuário

SIGAA
Ainda não

disponibilizados em
formato aberto

Fonte: UNILA.
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PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACESSE:

Documentos Complementares ao PDA-UNILA
<https://portal.unila.edu.br/acessoainformacao/dados-abertos>

Portal de Dados Abertos UNILA
<dados.unila.edu.br >

Portal Brasileiro de Dados Abertos
<dados.gov.br>
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