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1 Sobre o Plano de Dados Abertos - PDA

O PDA-IFSP é o instrumento pelo qual o Instituto Federal de São Paulo

operacionaliza a Política de Dados Abertos estabelecendo quais serão as

estratégias a serem adotadas para abertura, sustentação, monitoramento e fomento

ao uso de suas bases.

O PDA visa o aumento da disseminação de dados de interesse público

produzidos nas diversas ações realizadas pela Instituição e na melhoria da

acessibilidade a esses dados. Dentre as ações realizadas pela Comissão

Permanente de Dados Abertos durante a elaboração do PDA uma delas foi ouvir a

comunidade interna e externa da instituição através de uma consulta pública.

2 Consulta Pública

A consulta pública sobre o Plano de Dados Abertos (PDA) do Instituto

Federal de São Paulo esteve aberta entre o período de 12 de agosto a 15 de

setembro de 2022, por meio de questionário online, sendo amplamente divulgada

através do painel de notícias no site do IFSP, pela Comissão através de e-mails,

banner rotativo, de grupos de whatsapp e demais meios de comunicação ativos. Na

ocasião, obteve-se 467 registros, divididos nas seguintes categorias: Docentes,

Técnicos Administrativos, Estudantes e Comunidade Externa com uma participação

mais expressiva da área docente. Destes registros 345 responderam todas as

questões do formulário.

O formulário continha questões onde o participante poderia indicar um ou

mais dados referente a cada grupo disponível no Portal de Dados Abertos, a saber:

Administração, Assuntos Estudantis, Ensino, Extensão, Gestão de Pessoas,

Inovação e Pesquisa e Pós-Graduação. Além dessas questões fechadas, havia a

opção de uma questão aberta onde os participantes poderiam sugerir

descritivamente a abertura de dados que não estivessem listados no questionário.

A notícia referente à consulta pública, bem como o resultado da enquete,

podem  ser acessados no Portal do IFSP.

https://dados.ifsp.edu.br/
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3195-participe-da-construcao-do-novo-plano-de-dados-abertos-do-ifsp


3 A Devolutiva às participações

Em relação aos resultados, observou-se que o maior interesse dos
respondentes são em dados referentes à área de educação. Os percentuais de
maior interesse foram: Ensino (75,04%), seguido por Pesquisa e Pós-graduação
(61,3%) e Extensão (60,7%). Já na questão aberta, os dados mais solicitados foram
sobre a Evasão Escolar; Acessibilidade; Dados de Egressos; Gênero, Raça e
Diversidade Sexual de Estudantes e Servidores; Força de trabalho física e Home
office (Força de trabalho presencial e Programa de Gestão e Desempenho); e
Orçamento por Campus vindos do LOA (Orçamento por Campus).

Acerca das respostas indicadas na questão aberta, os participantes indicaram
quais as bases de dados do IFSP que gostariam que fossem disponibilizadas em
formato aberto, tendo como os maiores interesses os dados referente a: Evasão
escolar; Acessibilidade; Dados de Egressos, Gênero, raça e diversidade sexual de
estudantes e servidores; Força de trabalho física e Home office (Força de trabalho
presencial e Programa de Gestão e Desempenho); Orçamento por Campus vindos
do LOA (Orçamento por Campus).

A seguir apresentam-se os Gráfico 1, demonstrando qual foi o percentual de
participação dos câmpus e reitoria; o Gráfico 2 onde constam os percentuais de
respondentes por categoria; e o Gráfico 3 onde constam os percentuais de
interesse nos dos grupos disponíveis no Portal de Dados Abertos. Além dos
gráficos, apresenta-se a Tabela 1, contendo as solicitações de abertura de conjunto
de dados feitas através da questão aberta. Na tabela constam as solicitações
enviadas com uma coluna indicando se a base será ou não disponibilizada em
formato aberto e, por fim, uma coluna de justificativa para as bases que não serão
disponibilizadas em formato aberto.



Gráfico 1: Devolutiva da Consulta Pública

Gráfico 2: Percentual de respondentes por categoria



Gráfico 3: Percentual de interesse nos dos grupos do Portal de Dados Abertos



Item
Algum outro conjunto de dados que você tem

interesse? Descreva.

Vai

Disponi

bilizar

em

Formato

Aberto?

Justificativa

01
Programas de Intercâmbio e dupla titulação / Mais
oportunidade de bolsas de estudo/Bolsas de
pós-graduação de fomento externo.

Não Não faz parte das ações da comissão

02

Dados sobre evasão do IFSP em todos os níveis e
sobre a atuação profissional dos egressos dos cursos
técnicos integrados/Dados que possibilitem analisar
evasão escolar dos alunos/Evadidos nos cursos, em
especial nas licenciaturas.

Sim Será aberto no PDA 2023/2024

03 Laboratórios de hospedagem, agenciamentos de
viagem, gastronomia.

Não Não faz parte das ações da comissão

04 Dados sobre estrutura física de cada campus, frota de
veículos

Sim Será aberto no PDA 2023/2024

05

Acessibilidade, atendimentos dos núcleos de apoio a
pessoas com deficiência, evasão e permanência,
detalhamentos de gênero, raça e diversidade
sexual/Inclusão e Acessibilidade: estudantes com
deficiência ou outras condições, por curso e câmpus,
por semestre letivo/Importante acessibilidade para os
alunos e os servidores do IFSP

Não

Os dados não estão estruturados para que possam ser

disponibilizados neste PDA, no entanto deverá ser aberto no próximo

PDA, ou assim que o setor estiver com os dados consolidados.



06

Número da força de trabalho por
Coordenadoria/Diretoria, inclusive que fosse
desenvolvida uma metodologia de análise de
atendimento ou produção de documentos, sendo que
esta metodologia refletisse se a força de trabalho
possui ou não excedente/falta naquela
Coordenação/Diretoria/ Rendimento de servidores por
setor bem como percentual de presença física e
Home office.

sim

Neste momento não é possível a abertura dos dados conforme

solicitado, no entanto, será aberto um conjunto de dados onde irá ser

disponibilizado o quantitativo de servidores por câmpus e reitoria,

bem como a quantidade de servidores que aderiram ao PDG no

regime parcial e integral e a quantidade de servidor que está em

trabalho presencial.

07

Relação entre os PDIs, cursos ofertados e as

demandas da sociedade, em especial visando melhor

compreender se atender aos anseios advindos de

consultas públicas e menos de conjecturas internas

tem melhor resultado, ou não, no que diz respeito a

quantidade e retenção de alunos

Não

Não é um dado que possa ser aberto, porém

existe a obrigatoriedade através do PDI de que

haja “ perfeita sintonia entre os valores e

possibilidades da instituição e as demandas da

sociedade de cada nova localidade na qual

se implanta uma Unidade de Ensino passaram,

então, a influir na necessidade de flexibilização

da gestão escolar e construção de novos

mecanismos de atuação.” (PDI, 2019 - 2023)

Dessa forma, o IFSP busca compreender as

necessidades locais adequando os cursos e

suas estruturas para melhor atender a sociedade.

08

Dados dos egressos/situação dos egressos/atuação

profissional dos egressos dos cursos técnicos

integrados

Sim Já disponíveis no portal de dados abertos



09

Receita por curso e por campus, de acordo com a

Matriz CONIF; detalhes da Lei Orçamentária Anual,

separando orçamento de campus

Sim

A matriz Conif não tem estimativa de receitas, bem como, não é um

documento produzido pelo IFSP, sua produção é de responsabilidade

do Fórum de Planejamento do Conif; 2. Detalhes da Lei Orçamentária

Anual é a própria lei e seus anexos que é público. Pode ser

encontrada no site do Ministério da Economia e da Câmara

Legislativa, bem como no portal da transparência. O câmpus não tem

dotação orçamentária, sendo esta uma responsabilidade do Instituto

Federal de São Paulo como um todo, logo, não existe divisão por

câmpus na Lei Orçamentária Anual, onde, tecnicamente o câmpus é

uma unidade administrativa do IFSP e não uma unidade

orçamentária, portanto, não tem orçamento na LOA. Diante disso,

será disponibilizado o Orçamento sob responsabilidade do Campus,

a partir da divisão feita internamente.

10
Orçamento por Campus vindos da LOA, e depois o

executado por ano
Não

Não existe orçamento do câmpus vindo da LOA. O orçamento

executado por ano  está no portal da transparência, no painel

orçamentário do site do IFSP e tem uma planilha de execução do

orçamento já disponibilizada nos dados abertos. Painel

Orçamentário

(https://ifsp.edu.br/component/content/article/125-assuntos/admini

stracao/administracao-botao/1720-painel-orcamentario)

Porém, abriremos no PDA 2023 uma base de Orçamento sob

responsabilidade dos Campus.

https://ifsp.edu.br/component/content/article/125-assuntos/administracao/administracao-botao/1720-painel-orcamentario
https://ifsp.edu.br/component/content/article/125-assuntos/administracao/administracao-botao/1720-painel-orcamentario


Nesta lista deveria constar a opção sobre dados de

alunos incluídos nos campus dos IFSP e o

atendimento educacional especializado que tem sido

realizados.

Não
Não temos um sistema estruturado que nos permita atender a

demanda no momento.

11

Oferta de mais cursos Técnicos,Graduação e Pós-

Graduação/ Cursos de tecnologia como

desenvolvimento de dados e manutenção de

computadores/Outros cursos de licenciatura/Mais

cursos de graduação: Licenciatura em Pedagogia e

Tecnólogos.como Pedagogia e Tecnólogos de

Logística ,Recursos humanos e Secretariado

Não
Não faz parte das ações da comissão. Informações sobre oferta de

cursos devem ser solicitadas à Pró-reitoria de Ensino.

12 Acordos e parcerias com Prefeituras Sim
O conjunto de dados já está no portal - Extensão - Acordos de

Cooperação

13
Ocorrências de Casos Referentes aos Alunos e

Servidores
Não

Solicitação genérica, não foi possível o entendimento acerca da

solicitação

14

Gênero, raça e área de atuação dos servidores;

gênero, raça e área dos cursos dos estudantes/ Perfil

dos estudantes/ Dados relacionados a gênero dentro

dos cursos/Dados do perfil étnico-racial dos

ingressantes, cursantes e concluintes

Não Dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha.

15
Verificar possibilidade de entregar dados em formato

JSON
Não

No momento, a comissão está trabalhando na qualidade dos dos

dados em CSV, considerado um formato prioritário.



16
Quadro de cargos vagos TAE por campus,

Solicitações de código de vagas ao MEC
Não

Os cargos vagos pertencem ao IFSP e não ao câmpus, os dados já

são disponibilizados na página da Gestão de Pessoas disponível em:

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/g

estao-de-pessoas/1087-carreira

17 Mestrado e doutorado Não Não faz parte das ações da comissão

18
Gastos em alimentação, construções e salários dos

servidores públicos
Não

Remuneração dos servidores está disponível no Portal da

Transparência

19
Agenda do reitor e dos pró-reitores; Plano de trabalho

semestral
Não Já disponível no site do IFSP

20

Localização da moradia aproximada de nossos

estudantes. Eu utilizo esses dados para fazer um

mapa geográfico desde 2018 utilizando a LAI.

Não
Não temos um sistema estruturado que nos permita atender a

demanda no momento.

21 Requerimentos internos. Antes eram públicos. Não Alteração realizada para atender a LGDP.

22 Projetos de melhoria do campus Não
Cada câmpus tem o seu projeto de melhoria que fica disponível no

site institucional

23 Projetos dos docentes com dedicação exclusiva Sim
Será necessário um planejamento junto de ao setor de Tecnologia da

Informação, mas no PDA 2024 essa base será disponibilizada

24 Publicações Periódicas Não
Solicitação genérica, não foi possível o entendimento acerca da

solicitação



25 Documentos institucionais Não

Não é um dado que atende aos critérios para ser disponibilizado no

Portal. No entanto, já há uma seção no site do IFSP

(https://ifsp.edu.br/transparencia-documentos)

26 Melhoria da busca em nosso site institucional. Não
Não é um dado que possa ser aberto. A demanda foi enviada ao

setor competente.

27 Acervo das produções científicas e acadêmicas Não
Toda produção científica e acadêmica gerada pela comunidade do

IFSP pode ser consultada em: pergum.biblioteca.ifsp.edu.br

Tabela 1. Apresenta o resultado das questões abertas


