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1. Apresentação 
  

 Por meio do presente documento, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia - IFBA apresenta oficialmente a toda sociedade o seu Plano de Dados Abertos referente 

ao biênio 2021-2022. Cabe ressaltar que, anteriormente, houve aprovação interna do Plano de 

Dados Abertos, no entanto, diante da inexistência de divulgação oficial aos órgãos de controle e da 

necessidade de atualização de seu conteúdo, tornou-se imprescindível a realização desta reescrita 

alinhada com à legislação vigente, que será amplamente divulgada e oficializada pelo Instituto. 

 A Administração Pública, seja ela da esfera federal, estadual, distrital ou municipal, vem 

buscando ao longo dos anos maximizar a efetividade do Governo Digital e da boa Governança em 

seu âmbito de atuação. Para isso, é imprescindível o amadurecimento dos órgãos e das entidades 

públicas na compreensão e no fortalecimento da criação e/ou manutenção da cultura ética, 

transparente, proba, impessoal e eficiente em seus ambientes internos. Reconhecendo o grau de 

importância dessas condutas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

trabalha intensamente para implementá-las, mantê-las e aprimorá-las, avaliando, sempre que 

possível, a situação existente com o padrão a ser alcançado. 

 Por meio da implantação do Governo Digital, a Administração Pública pôde utilizar-se 

das tecnologias de informação e comunicação, as denominadas TIC's, para melhorar o seu 

relacionamento com a sociedade e aperfeiçoar os serviços que lhes são prestados, pois, através do 

uso dessas tecnologias, foi possível democratizar o acesso às informações públicas, aprimorar a 

qualidade dos serviços prestados, favorecer a democracia, facilitar o acesso aos serviços públicos, 

fomentar o controle social e reduzir o distanciamento da sociedade com os órgãos e entidades 

públicas, dentre outros. 

 

 Todos esses fatores positivos retratados demonstram que eles estão intrinsecamente 

relacionados com a transparência e, consequentemente, com a divulgação das informações aos 

cidadãos, ressaltando que a adoção dos meios eletrônicos para a disponibilização dos dados 

públicos necessita que esses dados sejam publicados de forma que facilite seu uso, cruzamento e 

reuso pelos interessados e que permitam o acesso simplificado aos seus usuários, além de 

apresentarem linguagem clara, coesa e concisa. 

 Esses fatores refletem os objetivos que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia busca alcançar com a elaboração, divulgação e execução do presente Plano de 

Dados Abertos. 

 Tornar públicas as informações passíveis de serem divulgadas e que estão sob o domínio 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é fator primordial para se 
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alcançar a excelência na gestão e a boa prática do exercício da governança, haja vista que, o acesso 

à informação é princípio básico de toda democracia e direito fundamental previsto em nossa 

Constituição Federal, norma, inclusive, de onde todas as demais retiram seus fundamentos de 

validade. 

 Dentre os diversos instrumentos normativos que disciplinam a temática da transparência 

pública, ganham destaque a Lei de Acesso à Informação n° 12.527/2011, o Decreto n° 

7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, e o Decreto n° 8.777/2016, que 

institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal e estabelece as diretrizes e regras 

para cumpri-la. Aqui, percebe-se, mais uma vez, a inter-relação da transparência com a boa 

governança, que busca implementar políticas públicas para torná-la concreta e real. 

 

 Tendo em vista que essa é a primeira versão do Plano de Dados Abertos do IFBA 

oficialmente disponibilizada, ainda haverá muito a aprender e a aprimorar. Porém, nada é mais 

efetivo do que iniciar esse ciclo tão importante da divulgação proativa das informações públicas, 

atendendo às determinações legais e aos anseios da sociedade. 

 A revisão e atualização desse plano e a abertura das bases de dados do IFBA fazem parte de 

um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pelo Instituto para alcançar índices positivos 

de performance, principalmente no que concerne à avaliação e feedback da sociedade, eficiência, 

eficácia e efetividade da transparência, seja ela em sua forma ativa, quando independe de 

solicitação, ou em sua forma passiva, quando provocado pela sociedade.

 Desse modo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, ciente de sua 

missão institucional como entidade pública e como corresponsável por aprimorar o Governo 

Aberto e transparente, por meio da disponibilização de suas bases de dados, promoverá o estímulo 

à cultura da transparência, à colaboração com a sociedade, à participação social, à minimização da 

burocracia para ter acesso às informações e à promoção da cidadania. 

 O apoio dos servidores, da sociedade e dos órgãos de controle interno e externo será 

fundamental para o alcance dos resultados esperados, o que, consequentemente, trará frutos 

positivos para todos, contribuindo para a manutenção e desenvolvimento da consciência da 

transparência e do respeito aos direitos e interesses da sociedade. 



2. Introdução 

 A Lei n° 12.527/2011, além de reafirmar o direito fundamental de acesso à informação, 

estabelece como uma de suas diretrizes a divulgação das informações de interesse público, 

independentemente de solicitação. Essa divulgação proativa dos dados, também denominada de 

transparência ativa, é a razão de existir dos Planos de Dados Abertos, pois, estes documentos 

orientarão a sociedade sobre como os órgãos e entidades da Administração Pública agirão para 

implementá-la e efetivá-la.

 Assim, diante da necessidade de fortalecer e consolidar a transparência ativa, no ano de 

2016, foi editado o Decreto n° 8.777/2016 que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal, estabelecendo como seus principais objetivos, dentre outros, a promoção da 

publicação dos dados contidos em bases de dados dos órgãos e entidades públicas federais, sejam 

elas pertencentes à estrutura direta ou indireta; o aprimoramento da cultura da transparência 

pública; a promoção do acesso dos cidadãos, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados 

pelo Poder Executivo Federal e que não estejam gravados pela exceção do sigilo; a facilitação do 

intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da administração pública federal e as diferentes 

esferas da federação, também chamado de interoperabilidade; bem como o fomento ao controle 

social. 

 Além desses importantes marcos normativos para a transparência pública, no mesmo ano 

da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, em 2012, a então Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação, vinculada à época ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, editou a Instrução Normativa n° 4, de 12 abril de 2012, por meio da qual, instituiu a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA, que, além de outras atribuições, ficou 

responsável pela disponibilização do Portal Brasileiro de Dados Abertos de livre acesso e fácil 

navegação e encontrado no endereço eletrônico “https://dados.gov.br/”. 

 Criada como política para garantir e facilitar o acesso pelos cidadãos, pela sociedade e, em 

especial, pelas diversas instâncias do setor público aos dados e informações produzidas ou 

custodiadas pelo Poder Executivo federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, através do 

seu Comitê Gestor, aprovou, por meio da Resolução n°3/2017, as normas sobre os procedimentos 

complementares e diretrizes para a elaboração e publicação dos Planos de Dados Abertos. 

 De acordo com a referida resolução, as bases de dados a serem disponibilizadas devem ser 

priorizadas e justificadas em função do seu potencial em termos de interesse público, 

considerando para isso, o grau de relevância para o cidadão; o estímulo ao controle social; os dados 

mais solicitados em transparência passiva, ou seja, quando o interessado solicita o acesso à 

informação; além do compromisso assumido pelos órgãos ou entidades públicas de 
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disponibilização daqueles dados de acordo com o cronograma definido em seu Plano de Dados 

Abertos. 

 

 O Plano de Dados Abertos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia, representa, portanto, uma materialização dos resultados de todas as ações executadas em 

prol da consolidação e fortalecimento da cultura da transparência pública, cuja execução 

significará a implementação da Política de Dados Abertos e possibilitará à sociedade o 

conhecimento de informações públicas autênticas, íntegras, acessíveis em formato aberto e de fácil 

compreensão e reutilização. Para isso, observa as diretrizes, princípios e determinações dos 

seguintes instrumentos normativos: 

▪ Constituição Federal de 1988;

▪ Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 101/2000;

▪ Lei de Acesso à Informação - Lei n° 12.527/2011;

▪ Instrução Normativa nº 4, de 13 de abril de 2012 – Institui a Infraestrutura Nacional 

de Dados Abertos (INDA); 

▪ Decreto n° 7.724/2012 - Regulamenta a Lei de Acesso à Informação;

▪ Decreto n °8.777/2016 - Institui a Política Nacional de Dados Abertos;

▪ Resolução n° 3, de 13 de outubro de 2016 - Aprovou as normas sobre elaboração e 

publicação do Plano de Dados Abertos;

▪ Plano de Ação da INDA.

 Neste documento, constam os objetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia para o seu Plano de Dados Abertos; a descrição dos resultados a serem 

atingidos; as etapas e ações que foram realizadas para a sua construção, bem como o seu 

planejamento de execução; os dados selecionados para a abertura, de acordo com as informações 

mais buscadas pela sociedade por meio do Sistema e-SIC e da Plataforma Fala.BR; os processos 

desenvolvidos pelo instituto para a publicação dos dados; os mecanismos para sustentação, 

monitoramento e controle dos dados e, por fim, o seu plano de ação. 



3. Cenário Institucional

 Por meio da Lei n° 11.892/2008 houve a transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET - BA) em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia, o qual, por sua vez, passou a integrar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica criada pelo referido instrumento normativo, com natureza jurídica de autarquia e 

detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

 Ao lado das demais instituições federais de ensino, o IFBA oferece educação profissional 

pública, gratuita e de excelência, de forma presencial ou à distância, nas modalidades de educação 

profissional técnica de nível médio integrado e subsequente e educação de nível superior na forma 

de graduação e pós-graduação, a jovens e trabalhadores da cidade e das zonas rurais, através de 

estrutura multicampi.

 Atualmente, o IFBA possui 22 campi localizado em diferentes municípios: , Salvador

Barreiras Brumado Camaçari Eunápolis Euclides da Cunha Feira de Santana, , , , , , Ilhéus, Irecê, 

Jacobina, , , , , , , Jequié Juazeiro Lauro de Freitas Paulo Afonso Porto Seguro Santo Amaro Santo 

Antônio de Jesus Seabra Simões Filho Vitória da Conquista, , , Ubaitaba, Valença e , além do Pólo de 

Inovação, Campus Avançado e Centros Tecnológicos de Referência (estes últimos em fase de 

implantação). Atuando, portanto, em 26 Territórios de Identidade do estado e em mais de 113 

cidades baianas.

 

 Para promover a educação; impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

alunos, contribuindo para as descobertas de seus conhecimentos e habilidades; fomentar a 

pesquisa científica; promover a sustentabilidade das regiões do estado da Bahia; capacitar seus 

servidores e melhorar seu desempenho, é indispensável que sejam observados os princípios que 

regem toda a Administração Pública, cuja transparência e publicidade são elementos 

indissociáveis de uma gestão voltada à sociedade.

 

 Assim, a abertura dos dados públicos pertence ao conjunto de ações do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia voltadas à implementação e efetivação da política de 

transparência pública, cujos benefícios serão refletidos em sua relação com a sociedade e com os 

demais órgãos e entidades públicas, representando, portanto, um compromisso social do 

cumprimento de obrigação legal a que lhe foi atribuída.

 Desse modo, ao elaborar este Plano de Dados Abertos, o IFBA procurou alinhá-lo com o 

seu Planejamento Estratégico Institucional (PDI 2020/2024), Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação (PETI 2019-2020) e com seu Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI 2017-2020), cuja execução será amplamente divulgada e acompanhada por 
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todos os seus servidores, em face da reafirmação de que a transparência é dever de todos e 

norteador de toda atividade pública. 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia possui em 

vigência o seu Plano de Desenvolvimento Institucional referente ao quinquênio 2020-2024. 

Elaborado com participação dos servidores e estudantes de sua rede de ensino, o PDI teve como 

ponto de partida a observância das definições que determinam a identidade do IFBA, 

principalmente, em relação às que dizem respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se 

propõe, aos valores que propaga e dissemina, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, 

bem como à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou 

pretende desenvolver.

Elaborado para um período de cinco anos, o PDI contempla um conjunto de informações, 

projeções e possíveis ações estratégicas que visam alcançar o desenvolvimento projetado para o 

período. Para isso, foi necessário definir metas de curto, médio e longos prazos em consonância 

com os demais documentos institucionais, a exemplo do Projeto Pedagógico Institucional, 

Relatórios de Autoavaliação, Avaliação dos Cursos de Graduação, dentre outros, seguindo as 

diretrizes instituídas pela Secretaria da Educação Superior do MEC.

O Plano de Desenvolvimento Institucional apresenta os seguintes eixos temáticos: Perfil 

Institucional; Projeto Pedagógico Institucional - PPI; Cronograma de Implantação e 

Desenvolvimento da Instituição e dos Cursos Presenciais e à Distância; Perfil dos Corpos 

Docente e Técnico-administrativo; Organização Administrativa da Instituição de Ensino 

Superior; Política de Atendimento aos Discentes; Infraestrutura; Avaliação e Acompanhamento 

do Desenvolvimento Institucional; Aspectos Financeiros e Orçamentários.
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4. Objetivos

             4.1 Objetivo Geral

Estabelecer um alinhamento cada vez  mais dialógico com a sociedade, servidores e 

demais interessados em seus dados, oferecendo-lhes informações autênticas e íntegras sobre sua 

realidade interna, bem como sobre as atividades, projetos e ações que desenvolve; objetiva 

também, melhorar constantemente a acessibilidade, a quantidade e a qualidade dos dados 

disponibilizados, reduzindo, assim, a necessidade de solicitação do cidadão para obter as 

informações desejadas, além de buscar enraizar e fortalecer a cultura da transparência em toda a 

sua atuação e desempenho.

4.2  Objetivos Específicos

Ao lado do objetivo geral, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

apresenta neste Plano de Dados Abertos seus objetivos específicos, quais sejam:

▪ Promover continuamente a transparência pública, seja em sua forma ativa ou passiva;

▪ Reduzir a necessidade de provocação do interessado para ter acesso à informação 

desejada;

▪ Fornecer informações sempre atualizadas e autênticas;

▪ Priorizar o cronograma de abertura de bases de dados de acordo com as demandas da 

sociedade;

▪ Contribuir para a interoperabilidade dos dados, favorecendo a comunicação entre 

sistemas heterogêneos;

▪ Monitorar e controlar continuamente a execução do plano de ação proposto;

▪ Organizar e divulgar as atividades voltadas à transparência pública;

▪ Estimular o consumo dos dados abertos pela sociedade;

▪ Fomentar a boa governança, a accountability e o controle social;

▪ Melhorar a qualidade e a integralidade dos dados disponibilizados.
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5. Construção e Execução do Plano de Dados 
Abertos

 
 O presente Plano de Dados Abertos do IFBA para o biênio 2021-2022 é resultado de uma 
reestruturação, reescrita e atualização do PDA elaborado em outubro de 2019. Este PDA anterior, 
por falta de publicação, comunicação oficial aos órgãos de controle e necessidade de atualização 
para atendimento das normas cogentes, não pôde ser aproveitado pela nova equipe responsável 
pelo documento. Assim, por tais motivos, tornou-se imprescindível a construção de um novo 
Plano de Dados Abertos.

 A Comissão de Atualização do PDA e os servidores do Departamento de 
Desenvolvimento Institucional - DDI iniciaram as atividades a partir de agosto de 2020, 
atentando-se ao passo a passo constante no Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos 
fornecido pela CGU, bem como às informações disponibilizadas por este órgão de controle 
interno nas diversas reuniões e lives sobre a construção do PDA.

 Por meio da tabela abaixo é possível visualizar de forma simplificada o plano de ação 
adotado pela Comissão de Atualização do PDA e pelo DDI, que apresenta as etapas, as atividades, 
os prazos e os responsáveis pela publicação e implantação do presente PDA do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia:
:

Etapa Ação A�vidades Responsáveis Prazos

1

Análise da versão do PDA 

elaborado em outubro de 

2019.

Estudo do Plano e das bases 

de dados apresentadas.

Equipe técnica 
do DDI 

agosto
de 2020

2
Construção de relatório 
sobre o PDA elaborado 
em outubro de 2019

Iden�ficação de 
inconsistências e indicação 
da necessidade de elaborar 
um novo PDA alinhado aos 
instrumentos norma�vos e 
orientações de minuta 
divulgados pela CGU.

agosto e 
setembro 
de 2020

Equipe técnica 
do DDI 

3 Elaborar e aprovar o PDA

Estudo, levantamento das 
bases de dados, reuniões 
com os setores, reuniões 
da equipe técnica, elaboração 
da minuta, revisão do texto, 
submissão a Reitora, 
aprovação.

Comissão de 
atualização do 
PDA / Equipe 
técnica do DDI

setembro a 
dezembro 
de 2020

4
Encaminhar o PDA 
para a CGU

Encaminhar PDA aprovado
para a CGU para atualização
do Painel de Monitoramento 
de Dados Abertos.

Gabinete
da Reitoria

dezembro 
de 2020

5

Comunicação e divulgação 
do PDA do IFBA para o 
público interno e externo

Promoção de ações para 
fomento, uso e reuso das 
bases de dados do IFBA.

DGCOM
A cada 
revisão

6
Realização de treinamento 
dos gestores que abrirão 
os dados

Capacitar os gestores para a 
efe�va execução do plano 
de abertos.

DGTI
Primeiro 
trimestre 
de 2021
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Etapa Ação A�vidades Responsáveis Prazos

7
Verificação dos formatos 
e origem dos dados a 
serem abertos

Iden�ficar e avaliar as origens 
e os formatos dos dados.

Equipe técnica 
do DDI / DGTI

A cada revisão

8
Definir estratégias para 
abertura dos dados

Organização e planejamento 
das bases que serão abertas
no biênio 2021-2022.

Equipe técnica 
do DDI

A cada revisão

9
Monitoramento e Controle 
da execução do PDA

Monitorar, controlar, 
acompanhar e avaliar a 
execução do PDA

Comitê de 
Governança Digital 
e equipe técnica 
do DDI

Durante toda 
o biênio de 
execução 

10

Realizar consulta pública 
sobre as bases da dados 
abertas e divulgar seus 
resultados

Realizar consulta pública sobre
a relevância e qualidade dos 
dados já disponibilizados e 
levantar as necessidades 
demandadas pelos 
par�cipantes da consulta 
pública

11

Iniciar nova rodada de 
abertura de dados 
previstos para o primeiro 
semestre de 2022

Avaliar e publicar as bases 
previstas para o ano de 2022 
a par�r das revisões, 
controles e consulta pública

DDI / DGTI A cada ano

PRODIN / DGCOM A cada ano
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6. Dados Selecionados para Abertura 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em conformidade com a 

Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, definiu o seu conjunto inicial de dados a 

serem abertos, priorizando-os de acordo com o grau de relevância para a sociedade e com a 

capacidade de atuação do instituto.

Desse modo, por meio da abertura de suas bases de dados, o IFBA almeja atender aos 

anseios do interesse público e aos preceitos de publicidade, transparência, eficiência, efetividade e 

eficácia. Para isso, foram observadas as seguintes diretrizes:

▪ Informações mais solicitadas pelos cidadãos através da transparência passiva, 

recebidas pela Plataforma Fala.BR ou por outros meios de acesso;

▪ Dados cujas extrações podem ser realizadas diretamente dos sistemas e softwares 

utilizados pelo instituto;

▪ Planejamentos e cronogramas dos setores detentores dos dados;

▪ Informações mais requeridas pelo público interno;

▪ Dados obrigatórios estabelecidos pelo ordenamento jurídico em vigor; 

▪ Dados publicados nos sítios eletrônicos do instituto e no Portal da Transparência.

Considerando as diretrizes estabelecidas, o conjunto inicial de bases de dados a serem 
abertos pelo IFBA no biênio do presente PDA são:

1. Ensino:
Alunos
Cursos Ofertados
Programa Profuncionário
Processo Seletivo
PROEJA
Diplomas
Avaliações Internas dos Cursos Superiores

2. Pesquisa e Extensão:
Convênios, acordos, contratos acadêmicos, protocolos de intenções
Projetos e atividades de Extensão
Bolsas de Iniciação à Extensão

3. Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação:
Hotel de Projetos Tecnológicos
Produções Científicas
Patentes
Projetos de Pesquisa
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4. Administração e Planejamento:
Relatório de Gestão TCU
Relatório de Gestão Institucional
Processos Licitatórios
Contratos, termos aditivos e apostilamentos
Empenhos
Patrimônio
Relatório de Execução Orçamentária
Relatório de Execução Financeira
Repasses e sub-repasses 
Relatório de Execução Contábil

5. Desenvolvimento Institucional:
Plano de Desenvolvimento Institucional
Biblioteca - Contratos
Biblioteca - Convênios
Estrutura física
Acessibilidade
Pedidos de Acesso à Informação

6. Gestão de Pessoas:
Pessoal - Cargos Técnico-administrativos
Pessoal - Cargos Docentes Efetivos
Concurso Público
Professores Substitutos
Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e de Coordenação de Curso
Adicional de Insalubridade e Periculosidade
Remoção
Redistribuição
Aposentadoria e Pensão
Capacitação
Promoção a saúde e qualidade de vida do servidor

7. Tecnologia da Informação:
Recursos de Tecnologia da Informação
Suporte Técnico

8. Comunicação:
Divulgação e Comunicação Social

9. Políticas Afirmativas: 
Assistência Estudantil
Auxílio Emergencial (Pandemia Covid-19)

10. Procuradoria Jurídica:
Demandas Judiciais diversas
 

11. Assessoria Internacional:
Mobilidade internacional
Acordos de cooperação

12. Gabinete:

Diárias e Passagens
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7. O Processo de Catalogação 

As bases de dados que serão abertas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia serão catalogadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos e publicados em site 

próprio da instituição no endereço eletrônico “ ”, em https://dadosabertos.ifba.edu.br/

conformidade com o disposto no artigo 8° da Resolução n° 3/2017 do CGINDA.

Através da catalogação é possível simplificar o acesso às bases de dados publicados pelo 

IFBA, tornando mais prática e eficiente a busca das informações de interesse dos seus usuários. 

Desse modo, torna-se imprescindível o acompanhamento, controle, correção e aperfeiçoamento 

do referido processo de catalogação, cuja atuação caberá à Autoridade de Monitoramento da Lei 

de Acesso à Informação, ao Departamento de Desenvolvimento Institucional - DDI/PRODIN, à 

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação - DGTI e aos servidores responsáveis pelas 

bases de dados de cada setor.

Todo o processo será restrito ao planejamento previsto neste Plano de Dados Abertos, 

cujo respeito aos prazos estabelecidos para publicação e atualização das bases é premissa de 

fundamental importância para o IFBA, pois reafirma o comprometimento da entidade com o 

cumprimento de seus instrumentos normativos, com os interesses da sociedade e com os 

princípios da publicidade e transparência.

https://dadosabertos.ifba.edu.br/
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8. Sustentação, Monitoramento e Controle

8.1 Sustentação, Comunicação e Participação Social

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, por meio de seus diversos 

meios de divulgação, dará ampla publicidade ao seu Plano de Dados Abertos, bem como aos dados 

que serão disponibilizados ao longo de sua vigência.

A Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional - DGCOM será responsável pela 

maior parte das atividades de difusão das ações envolvendo o Plano de Dados Abertos, o que 

poderá ocorrer por meio das redes sociais do IFBA, como Facebook, Twitter e Instagram; 

campanhas internas com seus próprios servidores; divulgação no site institucional 

“ ” e na página de dados abertos do IFBA “ ”; www.ifba.edu.br https://dadosabertos.ifba.edu.br/

comunicação com os órgãos de controle interno e externo para que também promovam a sua 

divulgação.

Além dessas ações, o contato da sociedade com o IFBA poderá ocorrer através de seus 

outros canais de acesso, a exemplo do Serviço de Informação ao Cidadão e da Ouvidoria, o que 

contribui para a divulgação e reafirmação das atividades de transparência que estão sendo 

desenvolvidas e para o recebimento de reclamações, sugestões, elogios e manifestações.

Comunicar é tornar possível a existência do controle social, uma das finalidades a serem 

alcançadas pela transparência pública. Assim, a missão institucional de levar ao maior número de 

pessoas o conhecimento sobre seus programas, ações e atividades é contribuir para o 

fortalecimento e manutenção da cultura da transparência e, consequentemente, para a melhora da 

relação com a sociedade e aumento dos índices de satisfação. 

8.2 Melhoria da Qualidade de Dados

Os dados que se encontram sob o domínio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia serão objeto de análises constantes de performance e desempenho, cujo 

objetivo será aperfeiçoá-los para o atingimento dos níveis satisfatórios de qualidade.

Os consumidores desses dados possuem o direito de ter acesso a informações autênticas, 

íntegras, claras, objetivas, seguras e consistentes, o que contribui significativamente para o 

aumento da confiança e credibilidade da instituição.

Buscar melhorar os dados será um processo contínuo e que requererá a atenção e 

dedicação dos servidores do IFBA, principalmente para reconhecer os pontos críticos e 

http://www.ifba.edu.br
https://dadosabertos.ifba.edu.br/
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problemáticos das informações disponibilizadas. Para isso, além do trabalho dos próprios 

responsáveis pela alimentação das bases, há também a interação com a sociedade e com os demais 

órgãos e entidades públicas, cujo feedback é bastante relevante, pois, refletirá as reais dificuldades 

encontradas, propiciando identificar rapidamente os dados que precisam ser melhorados. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia possui diversos canais de 

comunicação, como: redes sociais, serviço de informação ao cidadão, ouvidoria, telefones e e-mails 

institucionais. Todos esses canais poderão ser utilizados para a sinalização de problemas 

encontrados nos dados disponibilizados, que serão analisados e tratados para que possam ser 

reinseridos em suas plataformas de divulgação.

8.3 Monitoramento e Controle 

Ao materializar o planejamento através da elaboração do Plano de Dados Abertos, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia assume o compromisso com a 

sociedade de executá-lo e concretizá-lo. No entanto, assim como é importante planejar também é 

importante acompanhar, monitorar e controlar o seu desempenho. 

Para que se possa analisar a qualidade dos dados que serão abertos; a observância dos 

prazos de abertura e atualização; o atendimento aos anseios de seus usuários das informações, 

dentre outros, é preciso organizar uma estrutura sólida formada por servidores responsáveis por 

controlar e avaliar esses processos.

Para isso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia contará com 

especial atuação da Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, designada de 

acordo com o artigo 40 do Decreto n° 8.777/2016, com o Comitê de Governança Digital do IFBA, 

instituído de acordo com o Decreto n° 10.332/2020 e com os servidores do Departamento de 

Desenvolvimento Institucional - DDI e da Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação - 

DGTI. 

O Departamento de Desenvolvimento Institucional – DDI e o Comitê de Governança 

Digital acompanharão continuamente o cronograma de abertura das bases de dados do IFBA e 

suas atualizações, sinalizando aos setores competentes pela abertura quando faltar três, dois e um 

mês, respectivamente, para finalizar o período. Além do monitoramento e controle quanto aos 

prazos, o DDI e o Comitê de Governança Digital, juntamente com a alta gestão, realizarão 

controles de performance, analisando a eficiência, eficácia, efetividade e excelência na execução do 

seu Plano de Dados Abertos e conduzirão a comunicação entre todos os atores envolvidos nos 

processos, dentre outras atividades.

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação prestará todo o auxílio e controle dos 

atos envolvendo a utilização de softwares, além de controlar o padrão de formato dos dados a serem 

abertos; capacitar os servidores quanto ao tratamento dos dados e sua inserção no Portal 
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Brasileiro de Dados Abertos e nos sites Institucionais; acompanhará as atividades de seleção dos 

formatos dos dados e dos documentos, bem como a efetividade do uso e reuso das mesmas, etc.

Ao lado dos responsáveis diretos pelo monitoramento e controle do Plano de Dados 

Abertos estão todos os servidores lotados nos setores detentores dos referidos dados, os quais 

possuem conhecimento dos deveres que lhes são inerentes, contribuindo para o controle interno 

de seus próprios atos e apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos de gestão e 

controle.

Anualmente, a Autoridade de Monitoramento do IFBA elaborará relatório de 

acompanhamento da execução do PDA em conformidade com o disposto no artigo 5°, parágrafo 

4°, inciso IV, do Decreto n° 8.777/2016, o qual informará as bases de dados que foram abertas no 

período analisado e se os setores responsáveis observaram os prazos estabelecidos, comunicando 

também as bases de dados que serão disponibilizadas no período subsequente, além de possíveis 

outras análises e de informações acerca dos processos de controle, melhorias e performance, além 

das recomendações feitas pela Autoridade de Monitoramento, alta gestão e demais servidores e 

atores envolvidos nas etapas de monitoramento e controle.



23

9. Plano de Ação

9.1 Cronograma de elaboração e sustentação do PDA.

Ação A�vidades
Unidade e contato
do Responsáveis

Meta / Prazos

Reunião da equipe de 

revisão, atualização, 

readequação e 

complementação 

do PDA

Definir estratégias para a 

elaboração do PDA e definição 

de critérios para a escolha das 

bases de dados que serão 

abertas e quais irão para o 

inventário

DDI (ddi@i�a.edu.br) set/20

Definição das bases 

de dados

Levantamento das demandas 

mais solicitadas via

transparência passiva em 

2019 e os dados disponíveis

nos so�wares u�lizados 

pelo IFBA

DDI (ddi@i�a.edu.br) set/20

Inventário de dados

do IFBA

Coletar nas Pró-reitorias, 

Diretorias Sistêmicas e órgãos 

de assessoramento a relação 

das bases de dados que 

possuem e formatar inventário 

único com todas os dados 

que o IFBA detém

DDI (ddi@i�a.edu.br) nov/20

Reescrever e 

reestruturar conteúdo 

escrito do PDA

Elaborar conteúdo escrito 

com os resultados de todas 

as etapas anteriores e ainda 

informações estratégicas do 

Plano e da ins�tuição

DDI (ddi@i�a.edu.br) nov/20

Aprovação do PDA
Aprovar o texto final do PDA

junto ao Gabinete da Reitoria

e a Comissão de atualização 

do PDA

DDI (ddi@i�a.edu.br) dez/20

Publicação do PDA
Publicar o PDA no site 

ins�tucional do IFBA, 

bem como no Portal Brasileiro 

de Dados Abertos

DDI (ddi@i�a.edu.br)
dez/20

Capacitação em 

dados abertos

Capacitar os servidores 

responsáveis de cada setor 

pela abertura e atualização 

dos dados abertos, 

principalmente, quanto aos 

formatos exigidos

DGTI 

(dg�@i�a.edu.br)/

DDI 

(ddi@i�a.edu.br)

fev/21

mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(dgti@ifba.edu.br)/
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
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9.2 Cronograma de abertura de bases

Consulta pública para 

avaliar bases de 

dados já abertas

Realizar consulta pública para 

avaliar o uso e a qualidade 

das bases já abertas pelo

 Ins�tuto

DDI (ddi@i�a.edu.br) out/21

Ação A�vidades
Unidade e contato
do Responsáveis

Meta / Prazos

Revisão do Plano para 

atender o úl�mo ano 

de vigência

Publicar atualizações do 

Plano com revisões, caso

necessário.

DDI (ddi@i�a.edu.br) dez/21

Relatório de 

acompanhamento

Publicar relatório de 

acompanhamento do 

PDA vigente.

DDI (ddi@i�a.edu.br) dez/21

Reunião com os 

setores detentores 

dos dados

Discu�r melhorias e novas

implementações, receber 

feedback dos processos, 

ouvir sugestões e reorganizar 

as a�vidades, se necessário

DDI (ddi@i�a.edu.br) fev/22

Nome 

da Base 

de Dados

Breve 

descrição 

da base

Unidade 

responsável

 e contato 

Frequência de 

atualização 

da base

Mês/ano 

previstos para  

publicação

Pessoal: Cargos 

Técnico-

administra�vos

Dados sobre servidores 

ocupantes dos cargos 

técnico-administra�vos 

extraídos do sistema 

SIAPE

DEMP (demp@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)
Semestral jun/21

Pessoal: Cargos 

Docentes Efe�vos

Dados sobre servidores 

ocupantes dos cargos de 

docentes extraídos do 

sistema SIAPE

DEMP (demp@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)
Semestral jun/21

Concurso Público

Dados sobre o 

quan�ta�vo total de 

cargos, detalhando-os 

em cargos ocupados, 

cargos vagos, classes e 

códigos de vagas

DEMP (demp@i�a.edu.br)/

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Mensal jun/21

Professores 

Subs�tutos

Dados dos Professores 

Subs�tutos contratados

pelo IFBA e amparados 

pela Lei 8.745/1993 

extraídos do sistema 

SIAPE

COTEMP

(cotemp@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)
Semestral ago/21

Cargos 

Comissionados, 

Funções 

Gra�ficadas e Função 

de Coordenação 

de Curso

Dados extraídos do 

sistema SIAPE 

relacionados aos Cargos 

de Direção - CD, Função 

Gra�ficada - FG e Função 

de Coordenação de 

Curso - FUC

COPAG

(copag@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br) Anual ago/21

mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br
http://(ddi@ifba.edu.br)
http://(demp@ifba.edu.br)
http://(demp@ifba.edu.br)
mailto:demp@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(demp@ifba.edu.br)
http://(demp@ifba.edu.br)
mailto:demp@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(demp@ifba.edu.br)/
http://(demp@ifba.edu.br)/
mailto:demp@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(cotemp@ifba.edu.br)
http://(cotemp@ifba.edu.br)
mailto:cotemp@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(copag@ifba.edu.br)/D
http://(copag@ifba.edu.br)
http://(copag@ifba.edu.br)/D
mailto:copag@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
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Adicional de 

Insalubridade e 

Periculosidade

Dados sobre o 

quan�ta�vo de adicionais 

de insalubridade e 

periculosidades 

concedidos aos 

servidores e valores 

anuais pagos pelo IFBA 

detalhados mensalmente

COSET 

(coset@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)

Anual ago/22

Nome 

da Base 

de Dados

Breve 

descrição 

da base

Unidade 

responsável

 e contato 

Frequência de 

atualização 

da base

Mês/ano 

previstos para  

publicação

Remoção

Disponibilização do 

quan�ta�vo de 

servidores removidos 

a pedido, por mo�vo de 

saúde, de o�cio e para 

acompanhar cônjuge

COMOP 

(comop@i�a.edu.br)/

DGP (dgp@i�a.edu.br)

Anual ago/21

Redistribuição

Disponibilização de 

dados sobre as 

redistribuições 

efe�vadas e sobre o 

banco de dados de 

redistribuição

COMOP 

(comop@i�a.edu.br)/

DGP (dgp@i�a.edu.br) Anual dez/21

Aposentadoria 

e Pensão

Dados anuais sobre o 

quan�ta�vo de 

servidores aposentados 

e pensionistas

COAP (coap@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)
Anual dez/22

Capacitação

Informações sobre ações 

de capacitação dos 

servidores, retribuição 

por �tulação e incen�vo 

à qualificação

COAC (coac@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)
Anual dez/21

Promoção a saúde 

e qualidade de vida 

do servidor

Ações de promoção à 

saúde e ações voltadas 

à qualidade de vida 

do servidor 

COPSI (copsi@i�a.edu.br)

/DGP (dgp@i�a.edu.br)
Anual jun/21

Alunos

Dados sobre o 

quan�ta�vo de alunos 

por curso, campus, ano 

de ingresso e formados

PI 

(proenpi@i�a.edu.br)/

PROEN

(proen@i�a.edu.br)

dez/21Anual 

Cursos Ofertados

Informações sobre os 

cursos ofertados pela 

ins�tuição

PROEN

(proen@i�a.edu.br)
dez/21

Disciplinas

Informações sobre as

disciplinas dos cursos

ofertados pela 

ins�tuição

DEAC 

(proenac@i�a.edu.br)/

PROEN

(proen@i�a.edu.br)

mai/22

Anual 

Anual 
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mailto:comop@ifba.edu.br)/DGP
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http://(dgp@ifba.edu.br)
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mailto:coac@ifba.edu.br)/DGP
mailto:coac@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(copsi@ifba.edu.br)
http://(copsi@ifba.edu.br)
mailto:copsi@ifba.edu.br)/DGP
mailto:copsi@ifba.edu.br)/DGP
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(dgp@ifba.edu.br)
http://(proenpi@ifba.edu.br)/
http://(proenpi@ifba.edu.br)/
mailto:proenpi@ifba.edu.br)/PROEN
mailto:proenpi@ifba.edu.br)/PROEN
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(proen@ifba.edu.br)Anualdez/21Disciplinas
http://(proenac@ifba.edu.br)/
http://(proenac@ifba.edu.br)/
mailto:proenac@ifba.edu.br)/PROEN
mailto:proenac@ifba.edu.br)/PROEN
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anualmai/22
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Nome 

da Base 

de Dados

Breve 

descrição 

da base

Unidade 

responsável

 e contato 

Frequência de 

atualização 

da base

Mês/ano 

previstos para  

publicação

Programa 

Profuncionário

Dados sobre o programa 

profuncionário

PI (proenpi@i�a.edu.br)/

PROEN 

(proen@i�a.edu.br)

Anual dez/21

Processo Sele�vo

Descrição do 

quan�ta�vo de vagas 

ofertadas, gastos, 

inscritos e aprovados

DESEL (selecao@i�a.edu)/

PROEN

(proen@i�a.edu.br)

Anual ago/21

PROEJA

Dados sobre o 

quan�ta�vo de 

par�cipantes do 

programa e sobre as 

médias de desempenho

DETEC 

(proensinotecnico@i�a.edu.br)/ 

PROEN - proen@i�a.edu.br

Anual mar/22

Diplomas

Relação de diplomas 

emi�dos por ano, 

campus e modalidade 

de curso

DEAC 

(proenac@i�a.edu.br)/

PROEN (proen@i�a.edu.br)

Anual ago/22

Avaliações Internas

dos Cursos 

Superiores

Relatório das situações 

dos cursos de ensino 

superior de acordo com 

a avaliação do MEC

DESUP 

(proensinosuperior@i�a.edu.br)/

PROEN (proen@i�a.edu.br)

Anual ago/22

Diárias e Passagens

Relatório com 

informações sobre 

diárias e passagens 

extraídos do sistema 

SCDP

GABINETE 

(gabinete@i�a.edu.br)
Anual ago/21

Convênios, acordos, 

contratos 

acadêmicos, 

protocolos de 

intenções

Dados sobre convênios, 

acordos, contratos 

acadêmicos, protocolos 

de intenções celebrados 

pelo ins�tuto    

DPP 

(dpp-proex@i�a.edu.br)/

PROEX (proex@i�a.edu.br)

Anual jun/21

Projetos e 

a�vidades 

de Extensão

Descrição dos projetos e

a�vidades de extensão 

realizados e/ou 

desenvolvidos pelo 

ins�tuto, bem como 

dados sobre os mesmos

DIREX 

(direx.proex@i�a.edu.br)/ 

PROEX (proex@i�a.edu.br)

Anual dez/21

Hotel de Projetos

Tecnológicos

Dados sobre projetos 

pré-incubados, 

finalizadas e áreas de 

atuação do projeto.

PRPGI (prpgi@i�a.edu.br) Anual mar/22

Bolsas de 

Iniciação 

à Extensão

Dados sobre bolsas 

financiadas pelo 

ins�tuto para atuação 

nos projetos e a�vidades 

de extensão

DRC (drc.proex@i�a.edu.br)

/PROEX (proex@i�a.edu.br)
Anual dez/21

http://(proenpi@ifba.edu.br)/
http://(proenpi@ifba.edu.br)/
mailto:proenpi@ifba.edu.br)/
mailto:proenpi@ifba.edu.br)/
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anual
mailto:(selecao@ifba.edu)/
mailto:(selecao@ifba.edu)/
mailto:selecao@ifba.edu)/PROEN
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/21PROEJA
mailto:proensinotecnico@ifba.edu.br)/
mailto:proensinotecnico@ifba.edu.br)/
mailto:proensinotecnico@ifba.edu.br)/
http://proen@ifba.edu.br
http://proen@ifba.edu.brAnual
http://(proenac@ifba.edu.br)/
http://(proenac@ifba.edu.br)/
mailto:proenac@ifba.edu.br)/PROEN
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/22
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/22
http://(proensinosuperior@ifba.edu.br)/
http://(proensinosuperior@ifba.edu.br)/
mailto:proensinosuperior@ifba.edu.br)/PROEN
http://(proen@ifba.edu.br)
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/22
http://(proen@ifba.edu.br)Anualago/22
http://(gabinete@ifba.edu.br)
http://(gabinete@ifba.edu.br)
http://(gabinete@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(gabinete@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(dpp-proex@ifba.edu.br)/
http://(dpp-proex@ifba.edu.br)/
mailto:dpp-proex@ifba.edu.br)/PROEX
http://(proex@ifba.edu.br)
http://(proex@ifba.edu.br)Anual
mailto:direx.proex@ifba.edu.br)/
mailto:direx.proex@ifba.edu.br)/
http://(proex@ifba.edu.br)
http://(proex@ifba.edu.br)Anual
http://(prpgi@ifba.edu.br)
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualmar/22
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualmar/22
http://(drc.proex@ifba.edu.br)
http://(drc.proex@ifba.edu.br)
mailto:drc.proex@ifba.edu.br)/PROEX
http://(proex@ifba.edu.br)
http://(proex@ifba.edu.br)Anual
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Nome 

da Base 

de Dados

Breve 

descrição 

da base

Unidade 

responsável

 e contato 

Frequência de 

atualização 

da base

Mês/ano 

previstos para  

publicação

Produções Cien�ficas

Informações sobre 

publicações 

bibliográficas; 

publicações técnicas; 

orientações em 

andamento e orientações 

concluídas

PRPGI (prpgi@i�a.edu.br) Anual dez/21

Patentes

Dados referentes às 

patentes (registradas) 

pelo ins�tuto

PRPGI (prpgi@i�a.edu.br) Anual dez/22

Projetos de Pesquisa

Informações envolvendo 

os projetos de pesquisa 

realizados e em 

andamento

PESQUISA PRPGI 

(pesquisaprpgi@i�a.edu.br)

/PRPGI (prpgi@i�a.edu.br)
Anual ago/21

Relatório de 

Gestão TCU

Relatórios de gestão 

elaborados de acordo 

com as determinações 

do TCU

DEPLAN 

(deplan@i�a.edu.br)/ 

DGAP (dgap@i�a.edu.br)

Anual ago/22

Relatório de Gestão 

Ins�tucional

Relatórios de gestão

ins�tucional

DEPLAN 

(deplan@i�a.edu.br)/ 

DGAP (dgap@i�a.edu.br)

Anual ago/22

Processos

Licitatórios

Dados referentes aos

processos licitatórios 

realizados pelo ins�tuto

DGAP (dgap@i�a.edu.br)/

DEPAD 

(depad-reitoria@i�a.edu.br)

Anual dez/21

Contratos, termos 

adi�vos e 

apos�lamentos

Dados sobre os contratos 

firmados, bem como 

termos adi�vos e 

apos�lamentos

DEPAD 

(depad-reitoria@i�a.edu.br)/ 

CONTRATOS 

(contratos-reitoria@i�a.edu.br)

Anual dez/21

Empenhos

Empenhos realizados 

pelo ins�tuto para a

execução de despesa 

autorizada

DGCOF (dgcof@i�a.edu.br) Anual ago/21

Patrimônio
Relatório dos bens que

compõem o patrimônio 

DEPAD 

(depad-reitoria@i�a.edu.br) 
Anual ago/22

Relatório de 

Execução 

Orçamentária

Relatório de Execução 

Orçamentária
DGCOF (dgcof@i�a.edu.br) Semestral dez/21

Relatório de 

Execução Financeira
Relatório de Execução

Financeira

DGCOF (dgcof@i�a.edu.br)

/DEFIN (defin@i�a.edu.br) Anual ago/22

Repasses e

sub-repasses 

Relatório dos repasses

recebidos e sub-repasses 

realizados

DGCOF 

(dgcof@i�a.edu.br)/

DEFIN (defin@i�a.edu.br)

Anual ago/21

Relatório de Execução 

Contábil

Relatório de Execução

Contábil

DGCOF (dgcof@i�a.edu.br)/

DECONT 

(contabilidade@i�a.edu.br)

Anual dez/21

http://(prpgi@ifba.edu.br)
http://(prpgi@ifba.edu.br)
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualdez/21Patentes
http://(prpgi@ifba.edu.br)
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualdez/22
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualdez/22
http://(pesquisaprpgi@ifba.edu.br)
http://(pesquisaprpgi@ifba.edu.br)
http://(pesquisaprpgi@ifba.edu.br)/
mailto:pesquisaprpgi@ifba.edu.br)/PRPGI
http://(prpgi@ifba.edu.br)
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(prpgi@ifba.edu.br)Anualago/21
mailto:deplan@ifba.edu.br)/
mailto:deplan@ifba.edu.br)/
http://(dgap@ifba.edu.br)
http://(dgap@ifba.edu.br)Anual
mailto:deplan@ifba.edu.br)/
mailto:deplan@ifba.edu.br)/
http://(dgap@ifba.edu.br)
http://(dgap@ifba.edu.br)Anual
http://(dgap@ifba.edu.br)/
http://(dgap@ifba.edu.br)/
mailto:dgap@ifba.edu.br)/DEPAD
mailto:dgap@ifba.edu.br)/DEPAD
http://(depad-reitoria@ifba.edu.br)
http://(depad-reitoria@ifba.edu.br)
http://(depad-reitoria@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(depad-reitoria@ifba.edu.br)Anualdez/21
mailto:depad-reitoria@ifba.edu.br)/
mailto:depad-reitoria@ifba.edu.br)/
http://(contratos-reitoria@ifba.edu.br)
http://(contratos-reitoria@ifba.edu.br)
http://(contratos-reitoria@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(contratos-reitoria@ifba.edu.br)Anualdez/21
http://(contratos-reitoria@ifba.edu.br)Anualdez/21Empenhos
http://(dgcof@ifba.edu.br)
http://(dgcof@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(dgcof@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(depad-reitoria@ifba.edu.BR)
http://(depad-reitoria@ifba.edu.BR)
http://(depad-reitoria@ifba.edu.BR)
mailto:depad-reitoria@ifba.edu.BR
http://(dgcof@ifba.edu.br)
http://(dgcof@ifba.edu.br)Semestraldez/21
http://(dgcof@ifba.edu.br)Semestraldez/21
http://(dgcof@ifba.edu.br)
http://(dgcof@ifba.edu.br)
mailto:dgcof@ifba.edu.br)/DEFIN
http://(defin@ifba.edu.br)
http://(defin@ifba.edu.br)Anual
http://(dgcof@ifba.edu.br)/
http://(dgcof@ifba.edu.br)/
mailto:dgcof@ifba.edu.br)/DEFIN
http://(defin@ifba.edu.br)
http://(defin@ifba.edu.br)Anual
http://(dgcof@ifba.edu.br)/
http://(dgcof@ifba.edu.br)/
mailto:dgcof@ifba.edu.br)/DECONT
http://(contabilidade@ifba.edu.br)
http://(contabilidade@ifba.edu.br)Anual
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Nome 

da Base 

de Dados

Breve 

descrição 

da base

Unidade 

responsável

 e contato 

Frequência de 

atualização 

da base

Mês/ano 

previstos para  

publicação

Mobilidade

internacional

Dados dos editais de 

intercâmbio da Reitoria, 

dados dos estudantes 

do IFBA que estão em 

programas de 

intercâmbio e dados 

dos estudantes 

estrangeiros recebidos 

pela Ins�tuição

Assessoria Internacional 

(interna�onal@i�a.edu.br)
Anual jun/21

Acordos de

cooperação

Informações sobre os 

acordos e convênios 

efe�vados pela 

Assessoria Internacional

Assessoria Internacional 

(interna�onal@i�a.edu.br) Anual jun/21

Plano de 

Desenvolvimento

Ins�tucional

Informações sobre a 

avaliação da execução 

do Plano de 

Desenvolvimento 

Ins�tucional e relatório 

de acompanhamento

DDI (ddi@i�a.edu.br)/

PRODIN

(prodin@i�a.edu.br)

Anual jun/21

Biblioteca - Contratos

Informações sobre os 

contratos firmados pela

Gerência de 

Desenvolvimento de 

Bibliotecas

Gerência de 

Desenvolvimento 

de Bibliotecas 

(sib@i�a.edu.br)

Anual ago/21

Biblioteca - 

Convênios

Informações sobre 

convênio com o IBGE; 

Biblioteca depositária e 

do convênio Portal de 

Periódicos da CAPES

Gerência de 

Desenvolvimento de 

Bibliotecas 

(sib@i�a.edu.br)

Anual ago/21

Estrutura �sica

Dados sobre o 

quan�ta�vo de salas de 

aula; laboratórios; 

bibliotecas; refeitórios; 

auditórios; ginásios, etc. 

Dinfra (dinfra@i�a.edu.br) Anual dez/21

Acessibilidade
Dados sobre a estrutura 

de acessibilidade do IFBA
Dinfra (dinfra@i�a.edu.br) Anual ago/22

Pedidos de Acesso 

à Informação

Relatório sobre os 

pedidos de acesso à

 informações extraídas 

da Plataforma Fala.

BRSIC (sic@i�a.edu.br) Anual ago/21

Recursos de 

Tecnologia da 

Informação

Descrição dos sistemas e 

so�wares u�lizados pelo 

Ins�tuto, sejam livres ou

adquiridos. 

DGTI (dg�@i�a.edu.br) Anual jun/21

http://(international@ifba.edu.br)
http://(international@ifba.edu.br)Anualjun/21
http://(international@ifba.edu.br)Anualjun/21
http://(international@ifba.edu.br)
http://(international@ifba.edu.br)Anualjun/21
http://(international@ifba.edu.br)Anualjun/21
http://(ddi@ifba.edu.br)/
http://(ddi@ifba.edu.br)/
mailto:ddi@ifba.edu.br)/PRODIN
http://(prodin@ifba.edu.br)
http://(prodin@ifba.edu.br)Anualjun/21
http://(prodin@ifba.edu.br)Anualjun/21
http://(sib@ifba.edu.br)
http://(sib@ifba.edu.br)Anual
http://(sib@ifba.edu.br)
http://(sib@ifba.edu.br)Anual
http://(dinfra@ifba.edu.br)
http://(dinfra@ifba.edu.br)Anual
http://(dinfra@ifba.edu.br)
http://(dinfra@ifba.edu.br)Anual
http://(sic@ifba.edu.br)
http://(sic@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(sic@ifba.edu.br)Anualago/21
http://(dgti@ifba.edu.br)
http://(dgti@ifba.edu.br)Anual
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Nome 

da Base 

de Dados

Breve 

descrição 

da base

Unidade 

responsável

 e contato 

Frequência de 

atualização 

da base

Mês/ano 

previstos para  

publicação

Suporte Técnico

Informações sobre 

demandas técnicas de 

seleção, catalogação e 

publicação de dados 

abertos encaminhadas

DGTI (dg�@i�a.edu.br) Trimestral ago/21

Divulgação e 

Comunicação 

Social

Dados sobre o 

quan�ta�vo de 

campanhas de 

comunicação realizadas, 

quan�ta�vo de 

seguidores nas redes 

sociais e respec�vos 

acessos

DGCOM

(dgcom@i�a.edu.br)
Semestral ago/21

Demandas Judiciais 

diversas 

Dados sobre o 

quan�ta�vo de ações 

judicias propostas contra 

o IFBA, classificadas por 

�po de demanda

PROJUR 

(procuradoria@i�a.edu.br)
Anual dez/21

9.3 Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases 

Produto A�vidades
Unidade 

responsável

 e contato 

Data /

período

Evento de divulgação 
sobre dados abertos 

 

Promover evento no 
âmbito do IFBA para a 
divulgação e 
apresentação do 
Plano de Dados Abertos 
e seu cronograma de 
abertura

 
DDI (ddi@i�a.edu.br)/
DGCOM
(dgcom@i�a.edu.br)

jun/21 

Vídeos Ins�tucionais 

sobre dados abertos 

Elaborar vídeos ins�tucionais educa�vos e 

informa�vos sobre dados abertos e 

divulgá-los em seu site ins�tucional e

mídias sociais 

DDI (ddi@i�a.edu.br)/

DGCOM 

(dgcom@i�a.edu.br)/

PROEX 

(npd@i�a.edu.br)

jun/21 

Consulta Pública de 

avaliação da 

qualidade dos 

dados publicados 

Realizar consultas públicas por meio de 

formulários eletrônicos para avaliação da 

qualidade e integridade dos dados

disponibilizados 

DDI (ddi@i�a.edu.br)/

DGCOM 

(dgcom@i�a.edu.br)/

GABINETE 

(gabinete@i�a.edu.br)

mar/22

http://(dgti@ifba.edu.br)
http://(dgti@ifba.edu.br)Trimestralago/21
http://(dgti@ifba.edu.br)Trimestralago/21
http://(dgcom@ifba.edu.br)
http://(dgcom@ifba.edu.br)Semestralago/21
http://(dgcom@ifba.edu.br)Semestralago/21
http://(deplan@ifba.edu.br)/
http://(procuradoria@ifba.edu.br)Anual
http://(ddi@ifba.edu.br)/
http://(ddi@ifba.edu.br)/
http://(ddi@ifba.edu.br)/
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
http://(dgcom@ifba.edu.br)/
http://(dgcom@ifba.edu.br)/
mailto:dgcom@ifba.edu.br)/PROEX
mailto:dgcom@ifba.edu.br)/PROEX
http://(npd@ifba.edu.br)
http://(npd@ifba.edu.br)
http://(ddi@ifba.edu.br)/
http://(ddi@ifba.edu.br)/
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
http://(dgcom@ifba.edu.br)/
http://(dgcom@ifba.edu.br)/
mailto:dgcom@ifba.edu.br)/GABINETE
mailto:dgcom@ifba.edu.br)/GABINETE
http://(gabinete@ifba.edu.br)
http://(gabinete@ifba.edu.br)


Produto A�vidades
Unidade 

responsável

 e contato 

Data /

período

  

Relatório Anual de 

Monitoramento 

e Controle 

Elaborar e publicar relatório anual de 

monitoramento e controle de execução

do PDA

DDI (ddi@i�a.edu.br)

/DGCOM 

(dgcom@i�a.edu.br)/

GABINETE

(gabinete@i�a.edu.br)

dez/21

Matérias 

informa�vas sobre

a publicação das 

bases de dados e 

seus conteúdos

Elaborar e publicar, sempre que possível, 

matérias informa�vas e educa�vas no site 

ins�tucional e também nas redes sociais 

do IFBA

DDI (ddi@i�a.edu.br)/

DGCOM 

(dgcom@i�a.edu.br) jun/21

30

http://(ddi@ifba.edu.br)
http://(ddi@ifba.edu.br)
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
http://(dgcom@ifba.edu.br)/
http://(dgcom@ifba.edu.br)/
mailto:dgcom@ifba.edu.br)/GABINETE
mailto:dgcom@ifba.edu.br)/GABINETE
http://(gabinete@ifba.edu.br)
http://(gabinete@ifba.edu.br)
http://(ddi@ifba.edu.br)/
http://(ddi@ifba.edu.br)/
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
mailto:ddi@ifba.edu.br)/DGCOM
http://(dgcom@ifba.edu.br)
http://(dgcom@ifba.edu.br)
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10. Anexos

10.1 Anexo I - Inventário de bases de dados do IFBA

Nome da base 

de dados

Descrição

 da base 

Disponível em 

dados.gov.br? 

Periodicidade 

de atualização 

Polí�ca 
pública 

relacionada, 
quando 
aplicável

Possui 

conteúdo 

sigiloso? 

 Unidade

/responsável 

pela base

  

Pagamento de 
Exercícios anteriores

Servidores que receberam 
pagamento a �tulo de 
exercícios anteriores, com 
respec�vos processos 
administra�vos e valores pagos

COPAG (copag@i�a.edu.br) ; 
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Perícias Médicas, 
Afastamentos por 
mo�vo de saúde e 
Visitas Domiciliares

Dados sobre o quan�ta�vo de 
perícias médicas realizadas, 
afastamentos por mo�vo de 
saúde concedidos e visitas 
domiciliares realizadas

COPSI (copsi@i�a.edu.br);
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Semestral Não

Pessoal - Cargos 
Técnico-
Administra�vos

Dados sobre servidores 
ocupantes dos cargos técnico-
administra�vos extraídos do 
sistema SIAPE

DEMP (demp@i�a.edu.br);
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Semestral Não Não

Pessoal - Cargos 
Docentes Efe�vos

Dados sobre servidores 
ocupantes dos cargos de 
docentes extraídos do sistema 
SIAPE

DEMP (demp@i�a.edu.br);
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Semestral Não Não

Concurso Público Dados sobre o quan�ta�vo 
total de cargos, detalhando-os 
em cargos ocupados, cargos 
vagos, classes e códigos de 
vagas

DEMP (demp@i�a.edu.br);
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Semestral Sim Não

Estagiários Dados dos estagiários 
extraídos do sistema SIAPE

COTEMP 
(cotemp@i�a.edu.br);
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Semestral Não Não

Professores 
Subs�tutos

Dados dos Professores 
Subs�tutos contratados pelo 
IFBA e amparados pela Lei 
8.745/1993 extraídos do 
sistema SIAPE

COTEMP 
(cotemp@i�a.edu.br);
DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Semestral Sim Não

Cargos 
Comissionados, 
Funções 
Gra�ficadas e 
Função de 
Coordenação de 
Curso

Dados extraídos do sistema 
SIAPE relacionados aos Cargos 
de Direção - CD, Função 
Gra�ficada - FG e Função de 
Coordenação de Curso - 
FUCCO

PAG (copag@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Plano de Saúde Disponibilização da quan�dade 
de servidores que u�lizam 
planos de saúde conveniados 
com o IFBA e valores pagos a 
�tulo de per capta

COAS coas@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual  Sim Sim

Adicional de 
Insalubridade e 
Periculosidade

Dados sobre o quan�ta�vo de 
adicionais de insalubridade e 
periculosidades concedidos 
aos servidores e valores anuais 
pagos pelo IFBA detalhados 
mensalmente

COSETcoset@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Remoção Disponibilização do 
quan�ta�vo de servidores 
removidos a pedido, por 
mo�vo de saúde, de o�cio e 
para acompanhar cônjuge? 
Não constará o nome dos 
servidores não?

COMOP 
(comop@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Redistribuição Disponibilização de dados 
sobre as redistribuições 
efe�vadas e sobre o banco de 
dados de redistribuição?

COMOP 
(comop@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Sim
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Aposentadoria e 
Pensão

Dados anuais sobre o 
quan�ta�vo de servidores 
aposentados e pensionistas

COAP (coap@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Abono Permanência Disponibilização de dados 
sobre servidores que 
percebem abono permanência

COAP (coap@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Capacitação Informações sobre ações de 
capacitação dos servidores, 
retribuição por �tulação e 
incen�vo à qualificação

COAC (coac@i�a.edu.br)

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Promoção a saúde e 
qualidade de vida 
do servidor

Ações de promoção à saúde e 
ações voltadas à qualidade de 
vida do servidor 

COPSI copsi@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Atenção psicossocial 
ao servidor

Ações voltadas para o 
atendimento psicossocial

COPSI (copsi@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Semestral Não Sim

Alunos Dados sobre o quan�ta�vo de 
alunos por curso, campus, ano 
de ingresso e formados

PI (proenpi@i�a.edu.br);

PROEN (proen@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Cursos Ofertados Informações sobre os cursos 
ofertados pela ins�tuição

PROEN (proen@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Disciplinas Informações sobre as 
disciplinas dos cursos 
ofertados pela ins�tuição

DEAC (proenac@i�a.edu.br)

PROEN (proen@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Programa 
Profuncionário

Dados sobre o programa 
profuncionário

PI (proenpi@i�a.edu.br)/ 
PROEN  (proen@i�a.edu.br)

Não Anual Sim Não

Processo Sele�vo Descrição do quan�ta�vo de 
vagas ofertadas, gastos, 
inscritos e aprovados

DESEL (selecao@i�a.edu)

PROEN (proen@i�a.edu.br)
Não Anual Sim Não

PROEJA Dados sobre o quan�ta�vo de 
par�cipantes do programa e 
sobre as médias de 
desempenho

DETEC (proensinotecnico@
i�a.edu.br) 

PROEN - proen@i�a.edu.br

Não Anual  Sim Não

Diplomas Relação de diplomas emi�dos 
por ano, campus e modalidade 
de curso

DEAC (proenac@i�a.edu.br)

PROEN (proen@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Cer�ficação ENCEJA Informações sobre o 
quan�ta�vo de solicitantes da 
Cer�ficação que indicaram o 
IFBA como unidade 
cer�ficadora

DEAC (proenac@i�a.edu.br)

PROEN (proen@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Avaliações dos 
Planos Pedagógicos 
de Cursos do Ensino 
Médio

Relatório das avaliações dos 
PPC's dos cursos de ensino 
médio

DETEC (proensinotecnico
@i�a.edu.br)

 PROEN (proen@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Avaliações dos 
Planos Pedagógicos 
de Cursos do Ensino 
Superior 

Relatório das avaliações dos 
PPC's dos cursos de ensino 
superior

PI (proenpi@i�a.edu.br)

PROEN  (proen@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Avaliações Internas 
dos Cursos 
Superiores

Relatório das situações dos 
cursos de ensino superior de 
acordo com a avaliação do 
MEC

DESUP 
(proensinosuperior@i�a.edu.
br)/PROEN 
(proen@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Diárias e Passagens Relatório com informações 
sobre diárias e passagens 
extraídos do sistema SCDP

GABINETE 
(gabinete@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Convênios, acordos, 
contratos acadêmi-
cos, protocolos de 
intenções

Dados sobre convênios, 
acordos, contratos 
acadêmicos, protocolos de 
intenções celebrados pelo 
ins�tuto

DPP (dpp-proex@i�a.edu.br)

PROEX (proex@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não
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Aposentadoria e 
Pensão

Dados anuais sobre o 
quan�ta�vo de servidores 
aposentados e pensionistas

COAP (coap@i�a.edu.br);

DGP (dgp@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

Projetos e 
a�vidades de 
Extensão

Descrição dos projetos e 
a�vidades de extensão 
realizados e/ou desenvolvidos 
pelo ins�tuto, bem como 
dados sobre os mesmos

DIREX 
(direx.proex@i�a.edu.br)/ 
PROEX (proex@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Bolsas de Iniciação à 
Extensão

Dados sobre bolsas financiadas 
pelo ins�tuto para atuação nos 
projetos e a�vidades de 
extensão

DRC (drc.proex@i�a.edu.br)

PROEX (proex@i�a.edu.br)
Não Anual Não Não

E-JIFBA (jogos 
eletrônicos dos 
estudantes do IFBA)

Dados sobre os jogos 
eletrônicos dos estudantes

DACEL (dacel@i�a.edu.br);

PROEX (proex@i�a.edu.br)
Não Semestral Não Não

E-JIF (jogos dos 
Ins�tutos Federais) 

Dados sobre a par�cipação do 
IFBA nos jogos dos Ins�tutos 
Federais de Educação

DACEL - dacel@i�a.edu.br; 
PROEX (proex@i�a.edu.br)

Não Semestral Não Não

Hotel de Projetos 
Tecnológicos

Dados sobre projetos pré-
incubados, finalizadas e áreas 
de atuação do projeto.

PRPGI (prpgi@i�a.edu.br) Não Anual Não Sim

Produções 
Cien�ficas

Informações sobre publicações 
bibliográficas; publicações 
técnicas; orientações em 
andamento e orientações 
concluídas

PRPGI (prpgi@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Patentes Dados referentes às patentes 
(registradas) pelo ins�tuto

PRPGI (prpgi@i�a.edu.br) Não Anual Não Sim

Projetos de Pesquisa Informações envolvendo os 
projetos de pesquisa realizados 
e em andamento

PESQUISA PRPGI 
(pesquisaprpgi@i�a.edu.br)/
PRPGI (prpgi@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Relatório de Gestão 
TCU

Relatórios de gestão 
elaborados de acordo com as 
determinações do TCU

DEPLAN 

(deplan@i�a.edu.br)/ 

DGAP (dgap@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Relatório de Gestão 
Ins�tucional

Relatórios de gestão 
ins�tucional

DEPLAN 
(deplan@i�a.edu.br)/ 

DGAP (dgap@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Processos 
Licitatórios

Dados referentes aos 
processos licitatórios 
realizados pelo ins�tuto

DGAP (dgap@i�a.edu.br)/

DEPAD (depad-
reitoria@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Contratos, termos 
adi�vos e 
apos�lamentos

Dados sobre os contratos 
firmados, bem como termos 
adi�vos e apos�lamentos

DEPAD (depad-
reitoria@i�a.edu.br)/ 
CONTRATOS (contratos-
reitoria@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Empenhos Empenhos realizados pelo 
ins�tuto para a execução de 
despesa autorizada

DGCOF (dgcof@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Patrimônio Relatório dos bens que 
compõem o patrimônio 

DEPAD (depad-
reitoria@i�a.edu.BR)

Não Anual Não Não

Relatório de 
Execução 
Orçamentária

Relatório de Execução 
Orçamentária

DGCOF (dgcof@i�a.edu.br) Não Semestral Não Não

Relatório de 
Execução Financeira

Relatório de Execução 
Financeira

DGCOF 
(dgcof@i�a.edu.br)/DEFIN 
(defin@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Repasses e sub-
repasses 

Relatório dos repasses 
recebidos e sub-repasses 
realizados

DGCOF 
(dgcof@i�a.edu.br)/DEFIN 
(defin@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não
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Relatório de 
Execução Contábil

Relatório de Execução Contábil DGCOF 
(dgcof@i�a.edu.br)/DECONT 
(contabilidade@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Seminários Dados sobre os seminários 
realizados pela Assessoria 
Internacional do ins�tuto

Assessoria Internacional 
(interna�onal@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Mobilidade 
internacional

Dados dos editais de 
intercâmbio da Reitoria, dados 
dos estudantes do IFBA que 
estão em programas de 
intercâmbio e dados dos 
estudantes estrangeiros 
recebidos pela Ins�tuição

Assessoria Internacional 
(interna�onal@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Acordos de 
cooperação

Informações sobre os acordos 
e convênios efe�vados pela 
Assessoria Internacional

Assessoria Internacional 
(interna�onal@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Plano de 
Desenvolvimento 
Ins�tucional

Informações sobre a avaliação 
da execução do Plano de 
Desenvolvimento Ins�tucional 
e relatório de 
acompanhamento

DDI 
(ddi@i�a.edu.br)/PRODIN 
(prodin@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Observatório da 
Educação 
Profissional e do 
Trabalho

Estudos esta�s�cos sobre 
educação profissional e mundo 
do trabalho; Anuário 
esta�s�co (evasão, locação de 
mão de obra)

DDI 
(ddi@i�a.edu.br)/PRODIN 
(prodin@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Avaliação 
Ins�tucional 
Trabalhos e 
publicações da CPA 
e CSA; 

Relatório de Avaliação 
Ins�tucional Interna e Externa; 
Ques�onários Aplicados 
(resultados, quan�dade  de 
entrevistados) 

DDI 
(ddi@i�a.edu.br)/PRODIN 
(prodin@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Biblioteca - 
Contratos

Informações sobre os 
contratos firmados pela 
Gerência de Desenvolvimento 
de Bibliotecas

Gerência de Desenvolvimento 
de Bibliotecas 
(sib@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Biblioteca - 
Convênios 

Informações sobre convênio 
com o IBGE; Biblioteca 
depositária e do convênio 
Portal de Periódicos da CAPES

Gerência de Desenvolvimento 
de Bibliotecas 
(sib@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Biblioteca - 
Informações 
administra�vas

Informações administra�vas 
sobre o setor de Biblioteca do 
ins�tuto

Gerência de Desenvolvimento 
de Bibliotecas 
(sib@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Estrutura �sica Dados sobre o quan�ta�vo de 
salas de aula; laboratórios; 
bibliotecas; refeitórios; 
auditórios; ginásios, etc. 

Dinfra (dinfra@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Acessibilidade Dados sobre a estrutura de 
acessibilidade do IFBA

Dinfra (dinfra@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Combate a incêndio Dados dos sistemas de 
ex�ntores; hidrantes e luzes de 
emergência

Dinfra (dinfra@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Pedidos de Acesso à 
Informação

Relatório sobre os pedidos de 
acesso à informações extraídas 
da Plataforma Fala.BR

SIC (sic@i�a.edu.br) Não Anual Não Não

Recursos de 
Tecnologia da 
Informação

Descrição dos sistemas e 
so�wares u�lizados pelo 
Ins�tuto, sejam livres ou 
adquiridos. 

Diretoria de Gestão em 
Tecnologia da Informação 
(dg�@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Suporte Técnico Informações sobre demandas 
técnicas de seleção, 
catalogação e publicação de 
dados abertos encaminhadas 

Diretoria de Gestão em 
Tecnologia da Informação 
(dg�@i�a.edu.br)

Não Semestral Não Não
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Capacitação em 
dados abertos

Dados sobre a quan�dade de 
servidores capacitados, cursos 
realizados e quan�ta�vo de 
horas

Diretoria de Gestão em 
Tecnologia da Informação 
(dg�@i�a.edu.br)

Não Anual Não Não

Portal de Dados 
Abertos do IFBA

Informações sobre o portal de 
dados abertos do IFBA

Diretoria de Gestão em 
Tecnologia da Informação 
(dg�@i�a.edu.br)

Não Semestral Não Não

Divulgação e 
Comunicação Social

Dados sobre o quan�ta�vo de 
campanhas de comunicação 
realizadas, quan�ta�vo de 
seguidores nas redes sociais e 
respec�vos acessos

DGCOM (dgcom@i�a.edu.br) Não Semestral Não Não

Demandas Judiciais 
diversas 

Dados sobre o quan�ta�vo de 
ações judiciais propostas 
contra o IFBA, classificadas por 
�po de demanda

PROJUR 
(procuradoria@i�a.edu.br)

Não Anual Não Sim
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10.3  Anexo III - Glossário 

As definições foram retiradas da Lei n°12.527/2011 e dos Decretos n°7.724/2012, Decreto 

n°8.777/2016, Decreto n°9.203/2017 e Decreto n°10.332/2020.

Autenticidade - qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

Dado - sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos como 
resultado de um processo natural ou artificial;

Dados Abertos -  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;

Dados Acessíveis ao Público -  qualquer dado gerado ou acumulado pelo Governo que não 
esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da ;Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Disponibilidade - qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados; 

Governança Pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em 
prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas 
e à prestação de serviços de interesse da sociedade; 

Governo Digital - consiste na utilização das tecnologias digitais pelo governo para melhorar a 
oferta de serviços públicos e a interação com a sociedade.

Informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão 
de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

Informação Atualizada - informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo 
com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade 
estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; 

Integralidade - qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino;

Interoperabilidade - facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da administração 
pública federal e as diferentes esferas da federação;

Plano de Dados Abertos - documento orientador para as ações de implementação e promoção 
de abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, obedecidos os 
padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das 
informações;

TIC - sigla que significa tecnologia da informação e comunicação;

Transparência Ativa - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;

Transparência Passiva - quando qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido 
de acesso à informação;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm



