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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Dados sobre atuação do NIT e da Pró-reitoria de Pesquisa 

Detalhamento Caros Pró-reitores e Diretores de Pesquisa

Sou servidora (docente) no Instituto Federal de Sergipe (IFS) e 
atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa (de doutorado em Ciência 
da Propriedade Intelectual/UFS) sobre Ciência, tecnologia e inovação nos 
Institutos Federais com a finalidade coletar dados para a construção de 
indicadores.
Espero poder contar com a colaboração dos colegas da Rede Federal no 
sentido de responder ao questionário anexo  Excel.

As informacoes do NIT podem ser respondidas no  link  
https://pt.surveymonkey.com/r/GF8N33K    

Sendo assim desde já agradeço a atenção e segue anexo a carta de 
apresentação da pesquisadora devidamente assinada inclusive pelos 
orientador. 
Qualquer dúvida estamos a disposição para maiores  esclarecimentos

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 19/04/2017 14:31

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezada Maria, O setor responsável pela informação - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação, encaminhou a seguinte resposta: (início da 
resposta)______________________ Prezada Maria, Estamos em 
processo de avaliação de 04 (quatro) chamadas internas de 
projetos/bolsistas da Propes; recebemos 120 (cento e vinte) projetos 
para avaliação e conclusão das atividades até o final do mês de abril. 
Todos servidores da Propes estão envolvidos diretamente/indiretamente 
com essa demanda. (...) para prestar as informações requeridas de 
forma CONFIÁVEL demanda muito tempo, visto que são solicitadas 
informações referentes há 05 (cinco) anos atrás e que teríamos que 
fazer uma pesquisa junto inclusive a outros setores ex: Proplan, Prodin. 
Certos de que podemos colaborar em prestar tais informações, mas 
temos demandas, internas que são de extrema importância para as 
atividades finalísticas do IF Baiano que não podem parar. Portanto não 
temos condições de prestar essas informações no tempo solicitado. Mas 
estamos encaminhando em ANEXO o questionário solicitado com as 
respostas possíveis até o presente momento. OBS.: No questionário 
(ANEXO) tem algumas células que estão preenchidas com a seguinte 
informação "não dispõe de informação" justamente por conta de não ter 
tempo hábil para levantar essas informações junto a outros setores do 
IFBaiano. Desde já me coloco a disposição para maiores 
esclarecimentos. Delfran Batista dos Santos Pró-Reitor de Pesquisa e 
Inovação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 
(fim da resposta do Pró-Reitor)____________ Aproveito a oportunidade 
para contextualizar a resposta passando pela Pró-Reitoria e registrar o 
amparo legal da mesma: A lei 12.527/11 (lei de acesso à informação) 
também elenca hipóteses no qual, não sendo possível conceder o 
acesso imediato, deverá o órgão: indicar as razões de fato ou de direito 
da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou comunicar que não 
possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a 
entidade que a detém (...) No decreto nº 7.724/12 que regulamenta a lei 
12.527/11 (Lei que embasa o sistema e-sic), temos: Art. 13. Não serão 
atendidos pedidos de acesso à informação: [...] III - que exijam trabalhos 
adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 
informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não 
seja de competência do órgão ou entidade. [...] Desta forma, pela 
resposta da Pró-Reitoria, verifica-se que a mesma se encontra na 
hipótese do artigo 13, inciso III, da lei de acesso à informação. Quanto o 
questionário do setor NIT, o mesmo foi respondido no link que a senhora 
encaminhou. Encontramo-nos à disposição, cordialmente, Tamilis 
Cerqueira

Responsável pela Resposta Delfran Batista dos Santos

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretoria executiva

Prazo Limite para Recurso 01/05/2017

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política

Subcategoria do Pedido Administração pública

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

21/03/2017 15:04 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano
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10/04/2017 15:49 Pedido Prorrogado MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano
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Baiano


