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APRESENTAÇÃO
O Plano de Dados Abertos (PDA) é o documento que orienta as ações de implementação e promoção da abertura de dados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). A iniciativa integra a Política de Dados Abertos
do Poder Executivo Federal, instituída pelo Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016.
De acordo com o ato normativo, o conceito de “dados abertos” consiste no
conteúdo acessível ao público, representado em meio digital, estruturado em
formato aberto, processável por máquina, referenciado na internet e disponibilizado sob licença aberta que permita a livre utilização, consumo ou cruzamento
– desde que seja creditada a autoria ou a fonte.
O PDA do IFMA foi elaborado em 2017 por uma comissão composta por representantes de todas as Pró-Reitorias, do Gabinete do Reitor, da Ouvidoria Institucional, da Pesquisa Institucional, da Assessoria de Comunicação e de representantes da Diretoria de Tecnologia da Informação. Os trabalhos da equipe tiveram
como foco principal as vantagens da abertura de dados para a sociedade, como o
ganho em transparência e a melhoria dos serviços ofertados.
A elaboração do plano também visou ao atendimento das exigências estabelecidas na Lei de Acesso à Informação (LAI); no art. 48 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000; na Instrução Normativa SLTI nº 4, de 13 de abril
de 2012 (que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos); e no Decreto
Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008 (que institui a Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais).
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1. INTRODUÇÃO
Ao instituir este documento, o IFMA organizou um inventário de dados a
serem abertos, priorizando-os e definindo seu cronograma e estratégia de abertura. O plano será revisado a cada seis meses, com o objetivo de avaliar se novas
bases de dados devem ser integradas ao PDA ou se ainda é relevante manter
aquelas que já fazem parte dele.
Trata-se de um marco na valorização dos princípios da publicidade, transparência e eficiência, uma vez que aumenta o acesso dos cidadãos a informações de interesse público, visando à melhoria contínua de qualidade dos serviços prestados. A abertura de dados fornece, ainda, maior suporte à tomada de
decisão dos gestores e ao controle pela sociedade.

1.1. CENÁRIO INSTITUCIONAL
O IFMA é uma instituição de educação superior, básica e profissional, organizada sob forma de autarquia e vinculada ao Ministério da Educação. Criada
pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, possui estrutura pluricurricular,
multicampi e descentralizada. Tem como missão “promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o
desenvolvimento sustentável”.
Com um total de 29 campi – sendo 3 na capital e 26 no interior do Estado
– além de 25 polos de apoio presencial para os cursos de educação a distância,
o IFMA oferece cursos de nível básico, técnico, graduação e pós-graduação com
a proposta de integrar o ensino à pesquisa, inovação e extensão.

14
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1.1.1. Plano de Desenvolvimento Institucional
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMA sistematiza o planejamento dos compromissos institucionais que devem nortear a prática educativa da instituição no quinquênio 2014-2018.
Sua construção deu-se por meio de uma metodologia participativa que
trouxe toda a comunidade ao diálogo sobre os rumos da instituição. O PDI contempla missão, visão, valores, objetivos, metas e indicadores. O documento define também as políticas e diretrizes institucionais, o plano de oferta de cursos
e vagas, o plano diretor de infraestrutura, a organização de pessoal e os mecanismos de autoavaliação institucional.

1.1.2. Projeto Pedagógico Institucional
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento de natureza filosófica, política e teórico-metodológica que norteia a prática pedagógica da
instituição – articulando as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se
de um compromisso definido coletivamente com representantes de toda a comunidade institucional por meio de seminários, grupos de trabalho, semanas
pedagógicas, fóruns de discussão e reuniões ampliadas.
O documento expõe as concepções fundantes da práxis educativa do
IFMA, além das políticas de ensino, extensão, pesquisa e inovação. O projeto
firma a proposta do IFMA de formar seres humanos capazes de analisar e transformar criticamente a realidade. Entende-se que a concretização desse processo ocorre por meio de ações com um sólido aporte teórico-metodológico que
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considera as múltiplas determinações da realidade para formação humanística
– transitando da esfera dos saberes e técnicas para as ciências, tecnologias e
culturas, fomentadas, também, pelas ações de internacionalização.

1.1.3. Planejamento Estratégico
A mais recente iniciativa do Instituto no sentido de pensar a instituição estrategicamente é o Planejamento Estratégico (PE) 2016-2020, que está sendo construído em prol da melhoria da governança corporativa – passando pelo alinhamento de objetivos, metas, iniciativas e processos críticos da instituição. O trabalho de
elaboração e implementação do PE está sendo auxiliado pela empresa de consultoria GD - Gestão e Desenvolvimento Empresarial LTDA.
Seu objetivo principal é fornecer um direcionamento a ser seguido por
toda a instituição – identificando responsabilidades, garantindo alinhamento e
oferecendo meios para medição do sucesso da estratégia de modo focado, visando ao alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos resultados.
Assim, espera-se que as ações ocasionem a sistematização do processo
decisório da instituição, além de maior capacidade de planejamento e alcance
de resultados, decisões baseadas na corporação como um todo, melhor capacidade de planejamento e alocação de recursos, acesso mais rápido a informação
de maior qualidade e priorização mais realista do trabalho.

16
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1.1.4. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC)
Construído em harmonia com o PDI e com o Planejamento Estratégico, o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2016-2018 é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação do IFMA na área de TIC, definindo não apenas estratégias, mas também um plano de ação para implementá-las.
Trata-se de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para o gestor,
uma vez que auxilia a justificar investimentos em TIC, minimizar desperdícios,
garantir o controle e aplicar recursos naquilo que for mais relevante para a organização. Assim, o documento compreende ações indispensáveis para o cumprimento dos objetivos estratégicos do Instituto. Sua estrutura inclui inventário de
necessidades, plano de metas e ações, plano de gestão de riscos, entre outros.

1.2. OBJETIVO GERAL
Promover a abertura de dados do IFMA, cumprindo os princípios da publicidade, transparência e eficiência na administração pública de forma a contribuir para o
aumento da disseminação de dados e informações para a sociedade em geral.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar prioridades e organizar a publicação dos dados em formato
aberto;
• Definir responsáveis pelo preparo e atualização dos dados;
• Melhorar a gestão da informação no Instituto;

Instituto Federal do Maranhão | Plano de Dados Abertos IFMA - 2018-2019

17

• Incentivar o desenvolvimento de soluções em TIC a partir dos dados publicados;
• Promover melhorias contínuas da qualidade dos dados disponibilizados.

2. DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM ABERTOS
A definição dos primeiros conjuntos de dados a serem abertos pelo IFMA foi
realizada, considerando, sobretudo, a relevância das informações para a sociedade, a
capacidade de operacionalização das ações necessárias dentro do prazo previsto e o
alinhamento com os instrumentos de planejamento estratégico, de forma a garantir
os princípios da publicidade e da transparência na administração pública.
Para a definição e a priorização dos dados a serem abertos pelo IFMA,
foram adotados os seguintes critérios e diretrizes:
Prioridade

Diretriz

Critérios
Dados relacionados aos pedidos de informação já
recebidos pela instituição por meio do Sistema Eletrônico
do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de
responsabilidade da Ouvidoria.

1

Relevância para a

Dados já apresentados nas áreas públicas do Enterprise

sociedade

Resource Planning (ERP) utilizado pela instituição Sistema
Unificado de Administração Pública (SUAP) e também
aqueles relacionados às funcionalidades mais acessadas.
Dados relevantes contidos nas páginas mais acessadas
no portal do IFMA.

18
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Cumprimento dos
normativos legais
2

e compromissos
formalmente
assumidos pelo IFMA

3

Os dados publicados e os procedimentos adotados
estarão aderentes aos padrões e às boas práticas bem
difundidos por organismos internacionais, a exemplo
do Open Government Partnership (OGP), e também às
normativas definidas pela Infraestrutura Nacional de
Dados Abertos (INDA).

Referência a projetos Dados relacionados aos projetos estratégicos do IFMA,
estratégicos do IFMA de acordo com o Planejamento Estratégico 2016-2020.
Os dados abertos disponibilizados pelo IFMA serão
coletados, prioritariamente, a partir de informações
Garantia da

4

qualidade e

consolidadas no ERP da instituição (SUAP), levando-se
em consideração a proteção aos dados pessoais.

confiabilidade dos

Os dados publicados serão periodicamente atualizados,

dados publicados

preferencialmente de forma automática.
O conjunto de dados a serem abertos, serão aqueles com
maior nível de maturidade e organização das informações.
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3. ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA
DOS DADOS
Tendo em vista o Manual para Elaboração de Plano de Dados Abertos, publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), algumas estratégias foram adotadas visando à execução de um plano de ação, definido em consonância com as premissas e requisitos mínimos de qualidade apresentados a seguir:
• Definição de 1 (um) interlocutor de cada Pró-Reitoria, responsável pelo monitoramento da execução do Plano de Dados Abertos em sua unidade e
pela validação da base de dados antes de sua publicação;
• Capacitação da Equipe de Elaboração do Plano de Dados Abertos;
• Identificação das categorias de dados candidatas à publicação;
• Levantamento do conjunto de dados candidatos à abertura, a partir da realização da dinâmica “Persona”, que tem objetivo de idealizar as bases de
dados que podem ser reutilizadas por diversos segmentos da sociedade;
• Priorização e seleção dos dados que serão abertos;
• Definição de responsáveis pelo preparo e atualização dos dados e pelo detalhamento do plano de ação com metas e prazos;
• Consolidação da matriz de responsabilidades e definição da governança e
do fluxo de aprovação do PDA e das revisões;
• Utilização de metodologia de abertura de dados a ser seguida pelas áreas
responsáveis (padrões INDA);

20
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• Definição da infraestrutura e da arquitetura tecnológica para abertura dos
dados dos sistemas;
• Desenvolvimento do portal de dados abertos próprio (Portal de Dados Abertos IFMA), devidamente integrado com os sistemas de informação usados
na instituição, acessíveis a partir do endereço <http://dados.ifma.edu.br>.

3.1. PREMISSAS
Além de estar alinhado aos princípios e às diretrizes mencionados
anteriormente, o processo de abertura dos conjuntos de dados deve considerar as seguintes premissas:
• Seguir os padrões e normas definidos pela Padrões de Interoperabilidade
(e-PING), pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e pelo Governo Eletrônico, quando da publicação de dados.
• Publicar com celeridade os dados considerados relevantes para a sociedade, seguindo as normas supracitadas e, quando aplicável, informar sobre
as eventuais limitações de qualidade dos dados.
• Publicar os dados juntamente com seus metadados e, quando necessário, com documentação complementar, de forma a permitir o seu uso pelo
maior número de pessoas.
• Manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a fonte de
acordo com a menor periodicidade possível e o tipo de dado.
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• Os dados catalogados serão publicados no Portal de Dados Abertos do IFMA e
também no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Seguindo as estratégias e premissas definidas neste plano, a tabela a seguir, detalha o primeiro conjunto de dados a serem abertos pelo IFMA.
Tabela 1: Conjunto de Dados a serem abertos pelo IFMA no biênio 2018-2019
Dimensâo

Dados

Periodicidade
mínima

Responsável

1. PROJETOS
Título, Campus, Data de
início, Data de término,
Foco Tecnológico, Área de

Anual

conhecimento, Resumo,
Justificativa, Equipe, Valor Total,
Coordenador, Contato (e-mail).
Pesquisa, Pós-graduação

PRPGI

e Inovação
2. PESQUISADORES
Nome, Área de Conhecimento,
Contato (e-mail).
Semestral
3. AVALIADORES
Nome, Titulação, Área de
conhecimento, Contato (e-mail)

22
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Dimensâo

Dados

Periodicidade
mínima

Responsável

Anual

PROEN

1. BOLSAS
Nome do Aluno, Categoria do
benefício, Valor, Campus, Data
de entrada, Data de Saída.
2. ALUNOS
Matrícula, Nome, Curso,
Situação, Cota, Forma,
Modalidade.
Ensino
3. CURSOS
Campus, Nome, Forma,
Modalidade, Número de
Resolução do CONSUP.
4. SELETIVOS
Nome do candidato, Curso que
está concorrendo, Modalidade,
Cota, Situação (Aprovado ou não)
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Dimensâo

Dados

Periodicidade
mínima

Responsável

Semestral

PROPLADI

1. SETORES
Nome, Sigla, Hierarquia,
Campus, Total de Servidores
Lotados.
2. SERVIDORES
Matrícula, Nome, Cargo,
Lotação SIAPE, Exercício SIAPE,
Planejamento e

Setor SUAP (setor), Jornada de

Desenvolvimento

Trabalho, Função (CD, FG, FCC

Institucional

etc), Disciplina de Ingresso para
os docentes, Regime/Jornada de
Trabalho.
3. CAPACITAÇÃO1
Nome do servidor, Curso, Cargo,
Carga Horária, Início do Curso,
Término do Curso, Campus ou
unidade ofertante.

1

23

Apenas as Capacitações fornecidas pelo Centro de Formação do Servidor (CFS).
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Dimensâo

Dados

Periodicidade
mínima

Responsável

Semestral

PROEXT

1. AVALIADORES INTERNOS
Nome, Matrícula, E-mail
CONVÊNIOS
Empresa, Data de início, Data
de Término, Objeto, Local de
realização.
2. PROJETOS
Extensão

Título do Projeto, Bolsa,
Executores, Data de Início, Data
de Término, Local de Execução,
Beneficiários ou Público Alvo,
Foco Tecnológico, Área de
Conhecimento, Modalidade do
Projeto, Colaboradores Externos,
Valor Total.
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Dimensâo

Dados

Periodicidade
mínima

Responsável

Semestral

PROAD

1. INVENTÁRIOS
Código (Nº do patrimônio),
Descrição, Estado de Conservação,
Valor Inicial, Valor Líquido
Contábil e Carga Contábil.
2. CONTRATOS
Número, Campus, Objeto,
Administração

Contratada, Data de Início, Data
de Término, Valor, Aditivos.
3. TERCEIRIZADOS
Nome, Setor, Campus, Empresa,
Jornada de Trabalho, Categoria
Profissional, Data de Admissão,
Valor do Posto de Serviço,
Contrato.

Fonte: Autor (2017).

25

26

Instituto Federal do Maranhão | Plano de Dados Abertos IFMA - 2018-2019

4. CATALOGAÇÃO NO PORTAL BRASILEIRO DE
DADOS ABERTOS
Os diversos conjuntos de dados abertos produzidos pelo IFMA serão publicados no Portal de Dados Abertos da instituição e também catalogados no
Portal Brasileiro de Dados Abertos. A execução desses processos é de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DiGTI) e será
prioritariamente realizada de forma automatizada. Quando os dados a serem
publicados não estiverem armazenados no SUAP, estes serão catalogados diretamente por cada uma das áreas responsáveis pelos dados, com o apoio da
DiGTI, para depois serem publicados manualmente nos dois portais.

5. SUSTENTAÇÃO
A abertura de dados é uma iniciativa que requer uma contínua e permanente curadoria sobre a publicação dos dados com o objetivo de garantir a disponibilidade, a qualidade, a autenticidade, a integridade e a atualidade dos dados a serem publicados, assim como a incorporação do processo de abertura de
dados na rotina do IFMA.
Será criada a Comissão de Monitoramento do Plano de Dados Abertos que
ficará responsável pelo acompanhamento das atividades previstas no PDA, bem
como por sua atualização. Além disso, terá as seguintes atribuições:
Atualização:
• Identificar e elaborar propostas para possíveis melhorias na qualidade
dos dados disponibilizados;
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• Identificar a necessidade de publicação de novos conjuntos de dados para
abertura;
• Garantir a notificação aos usuários sempre que houver atualização ou novas publicações;
• Verificar, para efeitos de publicação, se os dados estão de acordo com os
padrões da INDA (metadados atualizados contendo descrição e contatos
dos responsáveis pelas informações, além de outros metadados associados a cada conjunto de dados);
• Testar a usabilidade dos arquivos publicados e notificar às unidades responsáveis pelos dados sobre quaisquer problemas de publicação ou de
atualização.
Manutenção:
• Informar às unidades responsáveis pelos dados casos de indisponibilidade ou erros nos arquivos catalogados;
• Identificar e elaborar propostas para melhorias de qualidade dos dados
disponibilizados;
• Analisar as solicitações de informações mais recorrentes no e-SIC e sugerir novos conjuntos de dados candidatos à abertura;
• Prever formas para garantir a disponibilidade dos dados abertos, bem
como a incorporação do processo de abertura dentro da rotina do órgão;

28

Instituto Federal do Maranhão | Plano de Dados Abertos IFMA - 2018-2019

• Garantir não só a sustentabilidade, mas também a melhoria contínua do
processo de publicação e atualização;
• Gerenciar o Portal de Dados Abertos da instituição.

5.1. GOVERNANÇA
A abertura de dados em instituições governamentais é uma ação interdepartamental que envolve alta gestão, área de gestão das informações, áreas
de negócio, entre outras. Essas diversas áreas precisam interagir, de modo que
todo o processo seja coerente e contínuo. Além disso, programas de abertura de
dados podem implicar mudanças organizacionais, culturais e tecnológicas.
Nesse contexto, a fim de que a abertura de dados governamentais seja
um processo perene e sustentável, é importante que a alta Administração tenha
governança sobre as ações de abertura de dados.
Desta forma, além dos membros da Comissão de Monitoramento do
Plano de Dados Abertos, outros atores institucionais serão responsáveis indiretamente pela efetividade da política de abertura de dados. A figura a
seguir representa a estrutura de governança do PDA/IFMA:
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Figura 1: Atores institucionais responsáveis pela política de monitoramento de dados

Fonte: Autor (2017).
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6. MONITORAMENTO E CONTROLE
O andamento das ações previstas no PDA será acompanhado diretamente
pela Comissão de Monitoramento do Plano de Dados Abertos, que se reunirá
sob demanda e com frequência mínima mensal. A Comissão apresentará anualmente para a Gestão do IFMA um relatório sobre o cumprimento das metas estabelecidas no PDA, bem como estatísticas de acesso a dados abertos e demais
assuntos tratados sobre a abertura de bases de dados no período. Também cabe
a essa Comissão verificar o alinhamento do PDA com os instrumentos de planejamento aplicados à instituição, tais como o PE, PDI e o PDTIC.
Tendo em vista a necessidade de articulação com os vários atores responsáveis, no âmbito do IFMA, a fim de impulsionar e garantir o cumprimento da Política
de Dados Abertos, estão previstas reuniões com os envolvidos, ao longo do período
durante o qual estiver em vigor o presente documento, com a seguinte finalidade:
• Estabelecimento de iniciativas necessárias à abertura de cada base;
• Acompanhamento dos processos pertinentes à implementação do Plano
de Dados Abertos;
• Alinhamento das informações sobre a implementação deste Plano, além
de deliberar sobre atualizações no PDA, sempre que necessário.

6.1. MELHORIA DA QUALIDADE DOS DADOS
Além da gestão da qualidade dos dados nas fontes, serão observados os
critérios de qualidade instituídos no Plano de Ação da INDA:
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• Os dados disponibilizados devem conter a possibilidade de serem acessados diretamente, por meio de URL única, ou seja, passível de ser reproduzida
e compartilhada, sem necessidade de navegação na página para seu acesso.
• Devem ser utilizados formatos abertos, conforme as recomendações da
e-PING para a divulgação de bases de dados.
• Os dados publicados devem conter um conjunto mínimo de metadados,
conforme a cartilha técnica para publicação de dados, disponível em
<http://dados.gov.br/ cartilha-publicação-dados-abertos/>.

6.2. COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
O portal do IFMA será o meio de comunicação e divulgação do Plano de
Dados Abertos e de suas revisões para a sociedade buscando atingir tanto o
público interno quanto à sociedade, de modo a aprimorar a disseminação da
cultura da transparência na disponibilização das informações. Além disso, o
IFMA continuará atualizando o levantamento das solicitações mais frequentes
no e-SIC, com vistas a orientar a abertura de dados, aumentando dessa forma,
a transparência ativa.
Sempre que ocorrer a atualização de dados ou a inserção de novos dados,
estes devem ser amplamente divulgados externa e internamente, inclusive por
meio de ações específicas de comunicação promovidas pela Assessoria de Comunicação do IFMA.
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O esclarecimento de dúvidas de interpretação e a correção de eventuais problemas nos dados já disponibilizados deverão ser solucionados pela
unidade responsável, podendo o usuário contatar a instituição por meio da Ouvidoria ou por outros meios de comunicação que o IFMA disponibilize. Também serão aceitas sugestões para o aperfeiçoamento dos dados, assim como
acerca de novos conjuntos de dados a serem publicados. As demandas recebidas pela Ouvidoria serão encaminhadas à Comissão de Monitoramento do
Plano de Dados Abertos para elaboração de resposta e solução, se for o caso.

7. PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação apresenta as ações e os prazos para implantação e
sustentação do Portal de Dados Abertos do IFMA. Os prazos definidos neste
plano estão de acordo com o Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016, e foram
acordados com todos os envolvidos no processo.
Tabela 2: Descrição de ações e prazos para implantação e sustentação do Portal de Dados Abertos do IFMA
Nº

Ação

Atividades

1

Definir a política de
abertura dos Dados do
IFMA

Elaboração do Plano de
Dados Abertos

2

Apresentar o Plano
de Dados Abertos e
motivação de criação

Apresentação aos Dirigentes
do IFMA

Período

Responsáveis

Agosto a
Dezembro
2017

Comissão de
Elaboração do
Plano de Dados
Abertos

Dezembro de
2017

Comissão de
Elaboração do
Plano de Dados
Abertos
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3

Encaminhar PDA ao
Conselho Superior
(CONSUP)

Aprovação do PDA

4

Divulgar o PDA para
comunidade interna e
externa
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Abril 2018

CONSUP

Criar estratégias de
divulgação

Junho 2018

Ascom
Comissão de
Monitoramento
do PDA

5

Implementar soluções
para automação do
processo de extração
e publicação de dados
abertos

Desenvolver e implantar
soluções que automatizem o
processo de publicação dos
dados abertos do IFMA.

Julho 2018

DiGTI

6

Desenvolver o Portal de
Dados Abertos do IFMA
e publicar o primeiro
conjunto de dados
abertos

Criação de portal de dados
abertos do IFMA, ligado ao
portal institucional.

Agosto 2018

DiGTI

7

Catalogar os conjuntos
de dados abertos
do IFMA no Portal
Brasileiro de Dados
Abertos

Definição e execução
de procedimentos para
atualizar o catálogo do
Portal Brasileiro de Dados
Abertos com as bases de
dados divulgadas em formato
aberto no portal do IFMA.

Agosto 2018

DiGTI

8

Revisão e atualização
do PDA

Promover a atualização do
PDA com base nos critérios
estabelecidos.

Julho 2019

Comissão de
Monitoramento
do PDA

9

Elaboração de novo
PDA

Elaboração de novo PDA, para
o período de 2020 a 2021.

Outubro 2019

Comissão de
Monitoramento
do PDA

Fonte: Autor (2017).
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GLOSSÁRIO
Dado: sequência de símbolos ou de 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 de natureza, estado ou condição de algo de interesse, que são descritos a partir de representações formais e apresentados de forma direta ou indireta à consciência. Serve de base
ou de 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, seu consumo ou cruzamento.
Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não
tenha o seu acesso restrito por legislação específica.
e-PING: padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um
conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamenta a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)
na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as
condições de interação com os demais Poderes e as esferas de governo e
com a sociedade em geral.
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e-VoG: Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico é um conjunto de padrões, ferramentas e metodologias para possibilitar: o intercâmbio de informações com acordo semântico, de forma a viabilizar o pronto cruzamento de dados
de diversas fontes; o uso de metodologias de modelagem conceitual como forma
de elicitação do conhecimento tácito das áreas de negócio de governo; o uso de
ontologias como ferramenta para explicitar conhecimentos de maneira formal e
coerente; o alinhamento conceitual das diversas áreas do conhecimento do governo. Um dos produtos do e-VoG é o Repositório de Vocabulários e Ontologias
de Governo Eletrônico, local para acesso a todas as referências ontológicas do
Governo Eletrônico Federal.
Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação,
livre de patentes ou de 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 de 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, reutilize e redistribua, estando sujeito a, no
máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença.
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Metadado: informação que descreve características de determinado dado,
explicando-o em certo contexto de uso.
SUAP: Sistema Unificado de Administração Pública.
DiGTI: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.

