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1. Apresentação 
 

Através deste instrumento, denominado Plano de Dados Abertos (PDA), o Instituto Federal 
Baiano (IF BAIANO) vem tornar públicas as ações e estratégias organizacionais que nortearão as 
atividades de implementação e promoção da abertura de dados referentes ao biênio 2021-
2023 para toda a sociedade, de forma institucionalizada e sistematizada. 

O Plano de Dados leva em consideração a maior busca por transparência, publicidade, 
controle social, melhoria da gestão pública com eficiência. Sendo assim, os dados devem 
ser divulgados de forma atualizada, completos e atingindo o maior público possível de 
forma que qualquer pessoa possa acessá-los, utilizá-los livremente e compartilhá-los. 

Nesse contexto, o presente documento foi elaborado segundo os princípios e as 
diretrizes dispostos na Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), orientações 
do Manual para a Elaboração de Plano de Dados Abertos do MPOG,  Instrução 
Normativa SLTI nº 4, de 13 de abril de 2012, que institui a Infraestrutura Nacional de 
Dados Abertos, Decreto nº 8.777 de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados 
Abertos do Poder Executivo Federal e  Resolução Setic/MP Nº 3, de 13 de outubro de 
2017, que aprova as normas sobre elaboração de Planos de Dados Abertos conforme 
Decreto nº 8.777. 

2. Cenário Institucional 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano, foi formado 
em 29 de dezembro de 2008, com a promulgação da Lei Federal 11.892. A instituição 
originou-se a partir da fusão das escolas agrotécnicas federais localizadas nos municípios 
de Catu, Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim; das Escolas Médias de Agropecuária 
Regional da Ceplac (Comissão Especial Para a Lavoura Cacaueira) localizadas nos 
municípios de Itapetinga, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença; e a criação da Reitoria, 
em Salvador. Essas unidades passaram a formar uma só́ instituição, assumindo o 
compromisso com a oferta, pública e gratuita, de educação profissional, científica e 
tecnológica de qualidade com vistas ao desenvolvimento regional. 

Desde 2010, o Instituto Federal Baiano expandiu sua atuação com a criação dos campi 
nas cidades de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira, Itaberaba, 
Serrinha e Xique-Xique. Também passou a atuar na capital do estado, onde foi criado o 
Centro de Referência Dois de Julho. 

O IF Baiano faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica, 
executando as políticas emanadas pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da 
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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – Setec,  com oferta de cursos em 
nível médio técnico, em nível superior de bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, de 
pós-graduação stricto e lato sensu, de cursos do Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos - 
PROEJA, de cursos na modalidade presencial e a distância, da oferta de cursos de 
formação inicial e continuada para trabalhadores, e no desenvolvimento de pesquisas e 
de atividades de extensão junto à comunidade. 

3. Objetivo Geral  
“O objetivo geral do PDA 2021-2023 é promover amplo acesso aos dados abertos do IF 
Baiano, observando os princípios da publicidade, transparência e eficiência, de modo a 
disseminar o conhecimento para a sociedade sobre a atividade da instituição e estimular 
o exercício do controle social”. 

4. Objetivos Específicos  
  Identificar dados institucionais relevantes para a sociedade e torná-los 

disponíveis em formato aberto;  
  Melhorar continuamente o acesso aos dados disponíveis em formato aberto; 
  Ampliar a transparência das informações públicas da Instituição;  
  Estimular a interoperabilidade de dados e sistemas pela publicação de dados em 

formato processável por máquina, conforme padrões estabelecidos;  
  Melhorar a gestão da informação e de dados. 

5. Construção e execução 

A construção do PDA 2021-23 foi realizada por uma Comissão específica para elaboração 
do Plano de Dados Abertos constituída pela Portaria Nº 31/2021 composta por 
representantes de setores de nível estratégico da instituição. 

O processo de construção deste documento consistiu na realização de reuniões de 
trabalho, definição de cronograma de ações, compartilhamento de documentos, troca 
de e-mails, bem como consultas aos setores provedores dos dados a serem abertos, 
utilizando, como referência, o Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos, a 
Resolução n° 03 CGINDA e o Plano de Dados Abertos do IF Baiano 2018-2020. 

Para execução do biênio 2021-2023, foi definido plano de ação com etapas e ações que 
serão realizadas ao longo da vigência do PDA. O plano de ação contempla os requisitos 
necessários para o alcance dos resultados desejados, composto de: 

 Inventário e catálogo de bases de dados da Instituição; 
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 Cronograma para definição de estratégias para viabilizar a abertura de dados; 

 Cronograma de publicação dos dados e recursos (abertura de novas bases de 
dados do instituto); 

 Definição de mecanismos de promoção e fomento de uso e reuso das bases de 
dados em formato aberto; 

 Monitoramento e atualização dos dados. 

 

6. Cronograma de elaboração do PDA 
 

AÇÃO PRAZO 

Reunião da Comissão de apresentação e de abertura Março/2021 

Consolidação do relatório da consulta pública realizada no último 
período 

Março/2021 

Coletar demandas de informações em Ouvidoria, Portal e Redes 
sociais institucionais 

Março/2021 

Coletar relação de bases de dados e formatar um inventário 
preliminar de bases de dados do IF Baiano 

Abril/2021 

Avaliação da prioridade de abertura de dados Abril/2021 

Elaboração de conteúdo escrito no PDA Abril e Maio/2021 

Aprovação do PDA pelo Conselho Superior Junho/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

 
 

8 
 

7. Dados para Abertura 

A estratégia para a abertura das bases de dados do IF Baiano deste PDA foi estabelecida 
de forma a atender aos princípios do interesse público, publicidade, transparência, 
eficiência e eficácia. 

Dessa forma, optou-se pela manutenção das bases abertas no último PDA (2018/2020) 
e também pela abertura de novas bases. 

Para conhecer o interesse público de cada base de dados foi realizada análise das 
indicações já feitas pelo público em geral na consulta contínua disponível na plataforma 
Opina IF Baiano, vinculada ao portal institucional. Desta forma foi possível conhecer o 
grau de relevância dos dados ou do assunto para os cidadãos. 

Para verificação do grau de relevância do interesse público, foram realizadas as 
seguintes ações: 

I- Consulta pública contínua disponível no portal do IF Baiano divulgada na 
mesma plataforma na internet. Ao todo, foram registrados 651 acessos e 1.931 
indicações, distribuídos conforme exposto abaixo: 
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II- Análise de demandas de informações recebidas por meio da Ouvidoria, em 
2020, reunidos por tema, conforme abaixo: 

Prestação de serviços 31 

Concurso público 15 

Suposta conduta inadequada de servidor 03 

Infraestrutura Campus 01 

Suposta acumulação de cargos 02 

Representantes Conselho CONSUP e CEPE 02 

Suposto uso indevido de carro oficial 01 

Possíveis irregularidades auxílio transporte 01 

Redistribuição 03 

Processo seletivo aluno 05 

Comunicação ineficaz do campus 02 

Reconhecimento ou satisfação referente atuação dos servidores 03 

Suposta suspeita de fraude em e-mail institucional 10 

Férias 01 

Solicitação discente/ensino 03 

Pós-graduação stricto sensu 02 

Progressão de servidores 01 

Pagamento de exercícios anteriores 01 

Licitação 01 

Cotas 01 

Cooperação técnica de servidor público 01 

Financeiro 01 

Avaliação de desempenho 01 

Extensão – EAD 01 

Consulta pública de processo 01 

Certificado 02 

Providências coronavírus (COVID 19) 01 

Outros 07 

Total 104 

III. Análise de assuntos mais abordados nas redes sociais do IF baiano no ano de 
2020, conforme relatório apresentado pela Diretoria de Comunicação em 26 de 
março de 2021, conforme abaixo: 
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Assuntos mais abordados nas redes sociais do IF Baiano –2020 

Rede Social 
Total de 

atendimentos 
Assuntos mais abordados 

Percentual do total 
de abordagens 

INSTAGRAM 451 

Calendário Acadêmico 46,58% 

EAD 13,24% 

Assistência estudantil 10,27% 

Processos de Ingresso 6,62% 

Eventos 6,39% 

Sisu 3,2% 

Equívoco entre IF Baiano e IFBA 2,74 % 

Cursos 2,28% 

Problemas site/sistema 0,91% 

Como estudar no IF 0,46% 

Outros &,31% 

FACEBOOK 74 

Calendário Acadêmico 11,56% 

Equívoco entre IF Baiano e IFBA 10,20% 

Processos de Ingresso 7, 58% 

Eventos 8,84% 

Assistência estudantil 8,84% 

EAD 8,84% 

Problemas site/sistema 8,16% 

Cursos 5,44 % 

Como estudar no IF 3,40% 

Sisu 2,72 % 

Outros 25,17% 

 

8. Metodologia para avaliação dos dados a serem abertos 

Com base no modelo de Matriz de Priorização, sugerido pelo Manual de elaboração de 
Planos de Dados Aberto (https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/transparencia-publica/arquivos/manual-pda.pdf), a avaliação 
levou em consideração os contextos de OFERTA x DEMANDA x ESFORÇO OPERACIONAL. 

8.1. Oferta. No contexto da oferta, o plano considera as bases de dados da instituição 
que já estão disponíveis e que podem estar disponíveis ao longo do tempo de vigência 
do PDA. Nesse conjunto, temos as seguintes bases de dados: 

1.     Relação de projetos de extensão 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/arquivos/manual-pda.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/arquivos/manual-pda.pdf
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2.     Relação de projetos de pesquisa 

3.     Relação de estudantes 

4.     Relação de professores 

5.     Relação de servidores técnicos administrativos em educação 

6.     Relação de cursos ativos 

7.     Relação de componentes curriculares 

8.     Relação de Contratos 

9.     Relação de Compras realizadas 

10.  Relação de Imóveis 

 8.2. Demanda. No contexto da demanda, o plano considera os temas que foram 
demandados nos canais de comunicação e ouvidoria, que podem ser agregados em 
formato de listas e que ainda não estejam contemplados entre as bases que já podem 
estar disponíveis no contexto da oferta, conforme relacionado no item 8.1. Nesse 
conjunto, temos as seguintes bases de dados: 

1. Bolsas 
2. Assistência estudantil 
3. EAD 
4. Processo de ingresso de estudantes 
5. Sisu 
6. Calendário acadêmico 
7. Eventos 
8. licitação 
9. Cotas 
10. Financeiro 
11. Concurso público 
12. Infraestrutura 
13. Cargos 

Dessa forma, segundo a matriz de priorização disposta abaixo, o plano considera os 
aspectos potenciais do interesse público estabelecidos no art. 1o do Anexo da Resolução 
INDA no 03, de 13 de outubro de 2017, determinando critério de relevância para cada 
um dos itens de referência. 

O Grupo de Trabalho optou por não estabelecer pesos em cada critério, como sugere o 
manual, pois considerou que todos são pertinentes e de igual relevância para a 
demarcação dos dados que devem ser priorizados para torná-los disponíveis em 
formato aberto. 
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A partir de uma escala de valoração dos critérios, o Grupo de Trabalho discutiu 
conjuntamente e pontuou cada base de dado ou tema a ser convertido em base de 
dado, no que procurou reportá-los em nível de importância em relação ao critério. 

As bases de dados que foram selecionadas para constar no cronograma de abertura de 
dados, foram aquelas que: 

1. Estão pontuadas na matriz de priorização; 
2. Estão organizadas no inventário de dados e disponíveis em formato não 

proprietário. 

As bases de dados e temas a serem convertidos em bases de dados que constam na 
matriz de priorização, mas que ainda não estejam aptas a entrarem no cronograma de 
abertura de dados, serão exploradas e avaliadas pela instância de monitoramento para 
que sejam organizadas visando sua inclusão no inventário de bases de dados e no 
cronograma de abertura de dados. 

 

Valor do critério 

Não se aplica 0 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 
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8.3. Matriz de priorização de bases de dados 

Matriz de priorização de bases de dados 

Bases de Dados e/ou temas a serem 
convertidos em bases de dados  

Critérios segundo Resolução nº 03 CGINDA Art. 1º 

P
o
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 f
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 (
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e
m

 d
e
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D
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1
2

.5
2

7
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e 
1

8
 d
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m
b
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d
e 

2
0

1
1

 -
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 d

e 
A
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o
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ão
. 

Licitação 3 3 3 1 3 3 3 3 22 
Cursos 3 3 3 1 3 3 2 3 21 
Bolsas 3 3 3 1 3 3 2 3 21 
Assistência estudantil 3 3 3 1 3 3 2 2 20 

Projetos de extensão 3 3 3 1 3 3 2 2 20 
Projetos de pesquisa 3 3 3 1 3 3 2 2 20 
Concurso público 3 3 3 3 1 2 2 3 20 
Polos EAD 3 2 3 1 3 2 1 3 18 
Cotas 3 3 3 3 3 2 0 1 18 
Financeiro 3 3 3 1 2 3 2 1 18 
Contratos 2 3 3 1 1 1 3 3 17 
Compras 2 3 3 1 1 1 3 3 17 
Relação de estudantes 2 2 3 1 3 1 2 2 16 
Processo de ingresso 3 2 3 1 2 1 1 3 16 
Sisu 3 2 3 1 2 1 1 3 16 
Professores 2 2 3 1 2 2 2 2 16 
Técnicos administrativos em educação 2 2 3 1 2 2 2 2 16 
Imóveis 1 3 3 1 1 1 3 3 16 
Calendário acadêmico 3 3 3 1 1 1 1 2 15 

Eventos 3 1 1 1 3 1 2 2 14 
Infraestrutura 2 1 2 1 1 1 1 1 10 
Cargos 2 3 2 1 1 0 0 1 10 
Componentes curriculares 1 1 1 1 1 1 1 2 9 
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9. Processo de Catalogação 

As bases de dados programadas para publicação em formato aberto serão catalogadas 
no Portal Brasileiro de Dados Abertos assim como na página de dados abertos do IF 
Baiano. Esse processo será́ feito diretamente pelas áreas responsáveis pelos dados e 
deverá seguir o cronograma de abertura estabelecido neste PDA considerando sempre 
as seguintes premissas: 

1) publicar, prioritariamente, os dados considerados relevantes para a sociedade, o mais 
rápido possível, em formato não proprietário e informando as eventuais limitações de 
qualidade dos dados; 

2) Sempre que possível, publicar dados e seus metadados, onde cada conjunto de dados 
deve conter, no mínimo: 

• Nome ou título do conjunto de dados; 

• Descrição sucinta; 

• Palavras-chave (etiquetas); 

• Assuntos relacionados do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE); 

• Nome e e-mail do setor responsável pelos dados; 

• Periodicidade de atualização; 

• Abrangência temporal (anual, bimestral, mensal, diário, online); 

• Abrangência geopolítica (por cidade, por estado, por região). 

3) Catalogar os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos, ponto central de 
acesso aos dados do Governo Federal; 

4) Manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a origem, com a menor 
periodicidade e maior detalhamento possíveis; 

5) Caso possível, a atualização dos dados deve ocorrer, preferencialmente, por meio de 
sincronização automática, estabelecendo-se um processo contínuo, especialmente no 
caso de sistemas estruturantes; 

6) Catalogar as bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos utilizando sempre 
o mesmo nome registrado neste Plano de Dados Abertos. 
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10. Sustentação, Comunicação e Participação social e Melhoria da 

qualidade dos dados 

O Plano de Dados Abertos do IF Baiano, sua execução e revisões serão comunicados à 
sociedade por meio do Portal institucional e suas redes sociais, acessíveis em: 
www.ifbaiano.edu.br.  

A publicação dos dados abertos será sempre anunciada no portal por meio de ações 
específicas de comunicação coordenadas pela Diretoria de Comunicação do IF Baiano, 
de modo a promover divulgação interna e externa. As ações estarão orientadas aos 
diferentes interesses relacionados à base aberta como, por exemplo: academia, 
imprensa, cientistas de dados, iniciativa privada, sociedade civil, poder público.  

O(a) cidadão(ã) poderá se dirigir diretamente à Ouvidoria do IF Baiano: 
https://ifbaiano.edu.br/portal/ouvidoria/ou pelo e-mail: ouvidoria@ifbaiano.edu.br para 
se manifestar quanto a este PDA, podendo apresentar sugestões, fazer solicitações e 
informar sobre problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados 
publicados.  

O processo de priorização da abertura de bases contou com a participação da sociedade 
por meio de consulta pública realizada por meio da Plataforma Opina 
(https://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/959657?lang=pt-BR&encode=). Os 
resultados da consulta podem ser conferidos na seção anterior deste PDA. 

O PDA tem como premissa a publicação prioritária dos dados considerados relevantes 
para a sociedade, em formato não proprietário e informando eventuais limitações de 
qualidade ou sigilo dos dados. Eventuais limitações de qualidade e formato serão 
acompanhadas e propostas de melhoria serão feitas e executadas nas próximas 
aberturas. 

Na área destinada à abertura dos dados, no portal institucional, estará disponível 
também um hiperlink para que os usuários emitam sugestões para melhoria, que serão 
avaliados pelo Gabinete da Reitoria junto aos setores responsáveis pelos dados. 

 

https://ifbaiano.edu.br/portal/ouvidoria/
https://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/959657?lang=pt-BR&encode=
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11. Monitoramento e controle 

O Gabinete da Reitoria do IF Baiano ficará responsável pelo monitoramento da execução 
do cronograma estabelecido, verificando se os dados e metadados previstos foram 
publicados no Portal Brasileiro de Dados Abertos assim como na seção de dados abertos 
do Portal do IF Baiano. O cronograma de realização das etapas de monitoramento será 
definido pelo Gabinete ao longo da execução do Plano. 

Os participantes do GT de elaboração deste PDA ficam constituídos como pontos focais 
junto a seus respectivos setores. 

A curadoria das bases de dados eleitas para abertura caberá às respectivas áreas 
detentoras da base, abrangendo as seguintes ações: 

 Monitorar o cumprimento do cronograma de abertura de bases; 
 Verificar a adequação dos dados publicados aos padrões estabelecidos 

neste PDA; 
 Verificar a nomenclatura das bases publicadas, pois deve ser idêntica à 

adotada no PDA; 
 Monitorar a disponibilidade e atualização das bases já catalogadas; 
 Propor melhorias de qualidade dos dados disponibilizados, quando 

couber. 
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12. Cronograma de abertura de dados 
 

Nome da base de dados 
Mês/ano previsto 
para publicação 

Frequência de 
atualização da 

base 

Responsável setorial e 
contato 

Relação de projetos de extensão Agosto/2021 Anual 
 PROEX 

proex@ifbaiano.edu.br 

Relação de projetos de pesquisa Agosto/2021 Anual 
 PROPES 

propes@ifbaiano.edu.br 

Contratos firmados com o IF 

Baiano 
Agosto/2021 Anual 

PROPLAN 
proplan@ifbaiano.edu.br 

Compras Agosto/2021 Anual 
PROPLAN 

proplan@ifbaiano.edu.br 

Imóveis Agosto/2021 Anual 
PROPLAN 

proplan@ifbaiano.edu.br 

Relação de estudantes: Educação 
profissional Técnica de Nível 
Médio; Graduação.  

Setembro/2021 Anual 
PROEN 

preon@ifbaiano.edu.br 

Relação de estudantes: Pós-
graduação. 

Setembro/2021 Anual 
 PROPES 

propes@ifbaiano.edu.br 

Relação de estudantes: Formação 
Inicial e Continuada. 

Setembro/2021 Anual 
 PROEX 

proex@ifbaiano.edu.br 

Relação de professores Setembro/2021 Anual 
DGP 

dgp@ifbaiano.edu.br 

Relação de cursos ativos  Setembro/2021 Anual 
Pesquisador Institucional 

pi@ifbaiano.edu.br 

Relação de servidores técnicos 
administrativos em educação 

Setembro/2021 Anual 
DGP 

dgp@ifbaiano.edu.br 
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13. Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases do 

IF Baiano 
 

Produto  Atividades Meta/Prazo Responsável  

Publicação de matérias 
informando sobre a publicação 
de bases e o seu conteúdo.  

Publicar matérias no site do IF 
Baiano e em outras mídias viáveis. 

Mês corrente ou 
subsequente à 

abertura de nova base  
DICOM 

Ação interna para 
sensibilização sobre dados 
abertos  

Realização de reunião com 
participação das áreas finalísticas 
para estruturação de ação 
externa. 

2º semestre 2021  Gabinete 

Ação para o público externo 
Execução da ação estruturada em 
reunião com áreas finalísticas 

1º semestre 2022 Gabinete 

14. Glossário 
 

Os termos abaixo referem-se às definições mais usuais no âmbito dos dados abertos, 

extraídos das orientações da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), e do PDA 

do IF Baiano. 

Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em algum meio, produzidos 

como resultado de um processo natural ou artificial. Entende-se que dados são 

observações ou o resultado de uma medida (por investigação, cálculo ou pesquisa) de 

aspectos característicos da natureza, estado ou condição de algo de interesse, que são 

descritos através de representações formais e, ao serem apresentados de forma direta 

ou indireta à consciência, servem de base ou pressuposto no processo cognitivo. 

Dados abertos: dados públicos representados em meio digital, estruturados em formato 

aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e 

disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou 

cruzamento; 

Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não tenha o 

seu acesso restrito por legislação específica; 
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e-SIC : Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. Permite que qualquer 

pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o 

prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do 

Executivo Federal; 

Formato aberto ou Formato não proprietário: formato de arquivo não proprietário, 

cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e 

implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua 

utilização. 

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. A 

informação é gerada a partir de algum tratamento ou processamento dos dados por 

parte do seu usuário, envolvendo, além de procedimentos formais (tradução, 

formatação, fusão, exibição, etc.), os processos cognitivos de cada indivíduo. 

Licença aberta: acordo de fornecimento de dados que conceda amplo acesso para que 

qualquer pessoa os utilize, os reutilize, e os redistribua, estando sujeito a, no máximo, a 

exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. 

Metadado: informação que descreve características de determinado dado, explicando-

o em certo contexto de uso. São dados sobre outros dados. Um item de um metadado pode 

dizer do que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um computador. 

Os metadados facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das informações dos 

dados. 

Responsável setorial: unidades organizacionais da instituição proprietárias dos dados 

que serão abertos e responsáveis pela guarda das informações. 
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15. Referências 

 
Referências Descrição Localização 
Decreto no 8.777 
de 11 de maio de 
2016 

Institui a Política de Dados 
Abertos do Poder Executivo 
Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/decreto/d8777.htm 

Resolução no 03, 
de 13 de outubro 
de 2017, do 
Comitê̂ Gestor da 
Infraestrutura 
Nacional de Dados 
- CGINDA 

Aprova as normas sobre 
elaboração e publicação de 
Planos de Dados Abertos, 
conforme disposto no 
Decreto no 8.777 de 11 de 
maio de 2016. 

https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/193
57601/do1-2017-10-17-resolucao-n-3-de-13-de-
outubro-de-2017-19357481 

Manual de 
Elaboração de 
Planos de Dados 
Abertos - CGU 

Orienta as instituições 
públicas federais no 
processo de construção de 
seus PDAs. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/transparencia-
publica/arquivos/manual-pda.pdf 

Plano de Dados 
Abertos do IF 
Baiano 2018-2020 

Estabelece as bases de 
dados a serem dispostas em 
formato aberto no período. 

https://ifbaiano.edu.br/portal/wp-
content/uploads/2018/12/PDA-Publicação.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19357601/do1-2017-10-17-resolucao-n-3-de-13-de-outubro-de-2017-19357481
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19357601/do1-2017-10-17-resolucao-n-3-de-13-de-outubro-de-2017-19357481
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19357601/do1-2017-10-17-resolucao-n-3-de-13-de-outubro-de-2017-19357481
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19357601/do1-2017-10-17-resolucao-n-3-de-13-de-outubro-de-2017-19357481
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/arquivos/manual-pda.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/arquivos/manual-pda.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/transparencia-publica/arquivos/manual-pda.pdf
https://ifbaiano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2018/12/PDA-Publicação.pdf
https://ifbaiano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2018/12/PDA-Publicação.pdf
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ANEXO I 
 

Inventário de bases de dados 

O inventário de bases de dados do IF Baiano poderá ser ampliado à medida em que 
forem sendo constatadas novas bases de dados que possam ser catalogadas. 

Inventário de bases de dados do IF Baiano 

Nº 
Nome da base de 

dados 
Descrição Responsável 

Periodicidade 
de atualização 

Base 
possui 

conteúdo 
sigiloso? 

Disponível 
no 

dados.gov? 

1 
Relação de 
estudantes  

Banco de dados que 
reúne as listas nominais 
de estudantes, por 
curso, campus e ano de 
entrada  

PROEN, 
PROPES e 

PROEX 
Anual Não Sim 

2 
Relação de 
professores  

Banco de dados que 
reúne as listas nominais 
de professores do IF 
baiano, por curso, 
campus e componente 
curricular  

PROEN, 
PROPES e 

PROEX 
Anual Não Sim 

3 
Relação de cursos 
ativos  

Banco de dados que 
consolida a relação dos 
cursos ativos ofertados 
pelo IF baiano, por 
nome, tipo, nível e 
campus. 

PROEN, 
PROPES e 

PROEX 
Anual Não Sim 

4 

Relação de 
servidores técnicos 
administrativos em 
educação 

Banco de dados que 
reúne as listas nominais 
de servidores técnicos 
administrativos em 
educação, por lotação. 

DGP Anual Não Sim 

5 
Relação de 
projetos de 
extensão 

Banco de dados que 
reúne as listas de 
projetos de extensão, 
por nome, responsáveis 
e unidade. 

PROEX Anual Não Sim 
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6 
Relação de 
projetos de 
pesquisa 

Banco de dados que 
reúne as listas de 
projetos de pesquisa, 
por nome, responsáveis 
e unidade. 

PROPES Anual Não Sim 

7 
Contratos firmados 
com o IF Baiano 

Banco de dados que 
reúne o nome dos 
fornecedores, tipo de 
contrato, vigência e 
término. 

PROPLAN Anual Não Não 

8 Compras 

Banco de dados que 
reúne as listas de 
compras feitas no IF 
Baiano, por fornecedor, 
modalidade de licitação, 
descrição do objeto. 

PROPLAN Anual Não Não 

9 Imóveis 

Banco de dados que 
reúne a relação de 
imóveis do IF Baiano, por 
campus, por RIP. 

PROPLAN Anual Não Não 

 

 

 

 

 


