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Versão:  

1.0 

Autor:  

Escritório de Processos 

Descrição 

Fluxo que descreve as atividades relacionadas à catalogação do conjunto de dados e sua documentação no Portal de Dados 

Abertos UFPE e Portal Brasileiro de Dados Abertos, bem como dar ciência sobre nova publicação à Unidade administrativa 

gestora e/ou proprietária dos dados e Assessoria de Comunicação Institucional. 

1.1 Publicar conjunto de dados 

Objetivo 

O Fluxo descreve as atividades relacionadas à catalogação do conjunto de dados e sua 
documentação no Portal de Dados Abertos UFPE e Portal Brasileiro de Dados Abertos, 
bem como dar ciência sobre nova publicação à Unidade administrativa gestora e/ou 
proprietária dos dados, a Autoridade de Monitoramento da LAI e Assessoria de 
Comunicação Institucional.  

Dono do Processo 

Diretoria de Governança e Gestão de TIC 

Guardião do Processo 

Líder de Dados Abertos 

Termos e definições 

Termo/sigla 

 

Definições 

 

CGGTIC 

 

Coordenação de Governança e Gestão de TIC; 
 

DGGTIC 

 

Diretoria de Governança e Gestão de TIC; 
 

STI 

 

Superintendência de Tecnologia da Informação; 
 

TIC 

 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 
 

LAI 

 

Lei de Acesso a Informação  
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Atores 

Ator 

 

Responsabilidade 

 

Coordenação de Governança e Gestão de TIC (CGGTIC-DGGTIC-STI) 

 
 

 

Documento reguladores 

Documento/normativo 

 

Descrição 

 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 

 
 

 

 

1.1.1 Elementos do processo 

1.1.1.1 CATALOGAR conjunto de dados e documentação correspondente 

no Portal de Dados Abertos da UFPE 

 

Descrição 

Acessar tela de administração do software de gestão de dados institucional e realizar 
catalogação (cadastro e upload) do conjunto de dados, dicionário de dados e 
documentação legível por máquina, utilizando metadados de acordo com padrão definido 
na documentação guia do setor . 

1.1.1.2 CATALOGAR conjunto de dados e documentação correspondente 

no Portal Brasileiro de Dados Abertos 

 

Descrição 

Acessar tela de administração do Portal Brasileiro de Dados Abertos 
(https://dados.gov.br/) e realizar catalogação (cadastro e upload) do conjunto de dados, 
dicionário de dados e documentação legível por máquina, utilizando metadados de acordo 
com padrão definido na documentação guia do setor  
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1.1.1.3 INFORMAR a publicação dos conjuntos para a unidade 

administrativa proprietária dos dados e Autoridade de Monitoramento da 

LAI 

 

Descrição 

Informar publicação de conjunto de dados via ofício contendo título, data de publicação e 
links para o Portal de Dados Abertos UFPE e para o Portal Brasileiro de Dados Abertos  

1.1.1.4 ELABORAR nota para Assessoria de Comunicação institucional 

 

Descrição 

Escrever artigo informando para  a Superintendência de Comunicação sobre novos dados 
publicados, ações de incentivo ao seu reuso e projetos sabidos que usaram dados abertos 
da instituição.  

1.1.1.5 SOLICITAR publicação de nota publicitária nos canais de 

comunicação institucionais 

 

Descrição 

Solicitar publicação de artigo elaborado no item anterior  

 


