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Versão:
1.0
Autor:
Escritório de Processos
Descrição
Fluxo que descreve as atividades relacionadas à remoção de disparidades dentro de um contexto comum para incrementar a
compreensão dos dados, eliminar redundância e/ou ampliar os dados disponíveis.

1.1

Refinar Conjunto de Dados

Objetivo

O Fluxo descreve as atividades relacionadas à remoção de disparidades dentro de um
contexto comum para incrementar a compreensão dos dados, eliminar redundância e/ou
ampliar os dados disponíveis.
Dono do Processo
Diretoria de Governança e Gestão de TIC
Guardião de Processo
Líder de Dados Abertos
Termos e definições
Termo/sigla

Definições

CGGTIC

Coordenação de Governança e Gestão de TIC;

Refinar
Dados

É o processo que remove disparidades dentro de um contexto comum para incrementar a compreensão
dos dados, eliminar redundância e/ou ampliar os dados disponíveis;

TIC

Tecnologia da Informação e Comunicação;

UAP

Unidade administrativa proprietária de dados.

Atores
Ator

Responsabilidade

Coord de Governança e Gestão de TIC, Unidade Administrativa

Unidade Administrativa Proprietária
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1.1.1 Elementos do processo
1.1.1.1

ANALISAR conjunto de dados já publicados

Descrição
Estudar conjunto de dados já publicado. No caso da CGGTIC, com o objetivo de identificar possíveis melhorias na publicação

1.1.1.2

ENVIAR avaliação / sugestão de melhorias sobre conjunto de

dados
Descrição
Enviar comentários sobre conjunto de dados através do Portal de Dados Abertos UFPE e/ou do e-mail
dadosabertos@ufpe.br

1.1.1.3

ANALISAR avaliação / sugestão de melhorias

Descrição
Analisar comentários recebidos com objetivo de identificar sugestão de refinamento dos conjuntos de dados já publicados,
temas para novos conjuntos de dados e melhoria do Portal de Dados Abertos UFPE

1.1.1.4

PLANEJAR Conjunto de Dados

Descrição
Processo - Descreve atividades relacionadas ao planejamento do conjunto de dados a ser publicado ou refinado. Isto abarca,
entre outras coisas, análise dos dados coletados sobre o tema, alinhamento com unidade administrativa proprietária dos
dados

1.1.1.5

RESPONDER sugestão de melhoria recebida

Descrição
Responder ao demandante decisão sobre sugestão de melhoria enviada por ele à CGGTIC
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