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Autor:
Escritório de Processos
Descrição
Fluxo que descreve as atividades relacionadas à avaliação da necessidade de remoção de acesso em tempo integral a um
conjunto de dados e a subsequente criação de página informativa, além da preservação do mesmo (em outro ambiente) e a
retirada de sua disponibilização em tempo integral.

1.1

Remover Acesso a Conjunto de Dados em Tempo

Integral
Objetivo

Fluxo que descreve as atividades relacionadas à avaliação da necessidade de remoção de acesso
em tempo integral a um conjunto de dados e a subsequente criação de página informativa, além
da preservação do mesmo (em outro ambiente) e a retirada de sua disponibilização em tempo
integral.
Dono do Processo
Diretoria de Governança e Gestão de TIC
Guardião do Processo
Líder de Dados Abertos
Termos e definições
Termo/sigla

Definições

TIC

Tecnologia da Informação e Comunicação.

URL

Do inglês “Uniform Resource Locator”, é o endereço de um site na internet (endereço web).

Atores
Ator

Responsabilidade

Coordenação de Governança e Gestão de TIC
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1.1.1 Elementos do processo
1.1.1.1

AVALIAR conjunto de dados para remoção

Descrição
Avaliar necessidade de remoção de conjunto de dados do Portal de Dados Abertos UFPE. No entanto, ressalta-se que este
conjunto e sua documentação, deve ser preservadas e disponibilizadas sempre que demandada

1.1.1.2

ELABORAR página informativa sobre motivo da remoção

Descrição
Inserir na mesma URL do conjunto de dados a ser removido as seguintes informações: motivo da remoção, data da remoção,
ciência de que o conjunto de dados está arquivado e disponível através de solicitação, e canal de comunicação no qual pode
ser realizado o referido pedido

1.1.1.3

REMOVER o acesso em tempo integral ao conjunto de dados

Descrição
Retirar da URL do conjunto de dados as suas informações e documentação (dicionário de dados e documentação legível por
máquina). Ressalta-se que este conjunto e sua documentação devem ser preservadas e disponibilizadas sempre que
demandada

Remoção do acesso em tempo integral ao Conunto de Dados
realizada
1.1.1.4

1.1.1.5

Acesso ao Conjunto de Dados em tempo integral mantido
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