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1. INTRODUÇÃO  
Este Plano de Dados Abertos (PDA) apresenta as estratégias para promover não só o 
acesso, pela sociedade, dos dados públicos, em formato aberto, produzidos pelo Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), mas também das 
ações, a fim de incentivar a visibilidade das bases de dados que já estão disponíveis. 

O PDA atende às exigências contidas no Decreto no. 8.777, de 11 de maio 2016, que 
institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal e estabelece normas 
para a livre utilização das bases de dados, assegurando a possibilidade de uso dessas 
informações por parte da sociedade. Além disso, as ações do PDA estão em consonância 
com o disposto: 
a) na Resolução nº 03, de 13 de outubro de 2017, que aprova as normas sobre ela-

boração e publicação de Planos de Dados Abertos, conforme prevê o Decreto nº 
8.777, de 11 de maio de 2016; 

b) na Lei nº 12.527, de 12 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à 
Informação (LAI); 

c) no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011; 
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d) no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, chamada de Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF);

e) no art. 3º do Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020,  que prevê abertura e 
transparência; 

f  ) na Instrução Normativa nº 4, de 13 de abril de 2012, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ‒
SLTI/MPOG, que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA); 

g) no Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008, que institui a  In-
fraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE);

h) e nas diretrizes dispostas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
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2. CENÁRIO  
INSTITUCIONAL

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo ‒ IFSP foi criado 
pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Pode-se dizer que no início do mode-
lo institucional vigente, encontram-se o nascimento de um novo período histórico e o 
amadurecimento de uma trajetória de 100 anos de construção da educação profissio-
nal no Brasil. Considera-se, assim, que o atual IFSP deriva de instituições criadas no pe-
ríodo pré-formal da educação profissional, que se iniciou com a publicação do Decreto 
nº 7.566, de  23 de setembro 1909, que “crêa nas capitaes dos Estados da República 
Escolas de  Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primario e gratuito” (sic).  

O período de consolidação, enquanto modalidade de ensino, se iniciou entre 
1930 e 1942, evoluindo gradativamente, principalmente, na oferta de cursos técnicos 
(Ministério da Educação, p. 2016) e, posteriormente, em outras modalidades inter-
relacionadas à Educação Básica e cursos da Educação Superior. 

O IFSP possui natureza jurídica de autarquia, vinculada diretamente ao Ministério 
da Educação (MEC), detendo legalmente autonomia administrativa, patrimonial, 
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financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Constitui-se como instituição de 
educação superior, básica e profissional, estruturada no formato multicampi e 
pluricurricular, especializada  na oferta de educação profissional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino. Tem como base oferecer conhecimentos técnicos, 
tecnológicos e das humanidades, formando e qualificando o estudante de forma 
ética, responsável, autônoma e criativa para que, no exercício de sua cidadania, 
correspondam aos novos desafios pessoais, profissionais e socioambientais, e 
possa, por conseguinte, atuar nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, além de estar preparado 
para as conjunturas políticas e culturais. 

Conforme preconiza o art. 8º da Lei n°11.892/2008, bem como o art. 2º, § 1º do  
Decreto n° 5.840, de 13 de julho de 2006, o IFSP deve destinar a oferta de suas vagas  
nos seguintes moldes: 
a) 50%, no mínimo, para ministrar educação profissional técnica de nível médio, prio-

ritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino  funda-
mental e para o público da educação de jovens e adultos; 

b) 20%, no mínimo, de suas vagas para ministrar cursos de licenciatura, bem como 
programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de profes-
sores não só para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemá-
tica, mas também para a educação profissional; 
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c) 10%, no mínimo, para o público da educação de jovens e adultos (no caso da EJA 
de nível médio integrada ao ensino técnico, pode-se compor os 50% da educação 
profissional técnica de nível médio). 
O IFSP também oferta suas vagas para os cursos de Formação Inicial e Continuada 

(FIC), cursos superiores de tecnologia e de bacharelados, e pós-graduação (lato 
sensu e stricto sensu). 

Atualmente, o IFSP possui 33 (trinta e três) câmpus plenos, 04 (quatro) câmpus  
avançados e 01 (um) Centro de Referência de Educação a Distância (CEAD), em  
atividade, a saber: Avançado Ilha Solteira, Avançado Jundiaí, Avançado São Paulo ‒ São  
Miguel Paulista, Avançado Tupã; Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança  
Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, 
Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Matão, Piracicaba, 
Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São José do Rio Preto, São João da Boa 
Vista, São José dos  Campos, São Paulo, São Paulo ‒ Pirituba, São Roque, Sertãozinho, 
Sorocaba, Suzano e Votuporanga. Além dos câmpus listados acima, em junho de 
2022, foi autorizado o funcionamento de mais 3 câmpus do IFSP: Miracatu, Presidente 
Prudente e Rio Claro.

Na figura a seguir (Figura 1), são apresentados não só os valores como também a 
missão e a visão Institucional, além dos processos e dos recursos institucionais e sua 
integração com a  sociedade. 
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Figura 1 - Diagrama Referencial Institucional 2019-2023 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (2019) 

O Plano de Dados Abertos 
do IFSP está alinhado com o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI 2019 - 
2023),  com o Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (PDTIC 2019 
- 2023) do IFSP, e, também, 
com o 5º Plano de Ação de 
Governo elaborado pelo 
Comitê Interministerial de 
Governo Aberto (CIGA).
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3. OBJETIVOS
Neste item, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do IFSP, re-
lativos à disponibilização de dados gerados pela instituição.

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do PDA 2023 - 2024 é promover a abertura de novas bases de dados 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), bem como 
atualizar as já disponibilizadas, visando, assim, garantir a transparência ativa, a disse-
minação de dados para cumprimento das políticas públicas instituídas, assegurando, 
dessa forma, que sejam dados completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis 
em máquinas, não discriminatórios, não-proprietários e de licenças livres. Além disso, 
de modo indireto, tem o intento de dar suporte às tomadas de decisões dos gestores 
tendo como norteadores os princípios fundamentais da Administração Pública. 
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3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar as prioridades e disponibilizar os dados em formato aberto, de maneira 
progressiva e sustentável; 

• Facilitar o acesso aos dados divulgados; 
• Melhorar a gestão da informação e de dados da instituição;
• Estimular o cruzamento de dados e a produção de conhecimento;
• Incrementar o processo de transparência e de acesso às informações públicas; 
• Fomentar a produção de conhecimento e a gestão pública participativa;
• Subsidiar a tomada de decisão de gestores quanto às políticas institucionais;
• Centralizar os dados produzidos pelo IFSP em uma única plataforma.
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4. CONSTRUÇÃO E  
EXECUÇÃO DO  

PLANO DE  
DADOS ABERTOS 

O desenvolvimento do Plano de Dados Abertos (PDA) no IFSP foi elaborado a partir de 
2017 com a primeira abertura de dados. A partir de então, a Comissão Permanente de 
Dados Abertos (CPDA) do IFSP passou a desenvolver melhorias e identificar, por meio 
das consultas públicas, outras bases de dados de interesse para a abertura. A CPDA-
-IFSP passou por mudanças na sua composição ao longo dos anos, sendo a formação 
atual constituída em março de 2022, conforme Portaria n° 1700/IFSP, de 25 de março 
de 2022, disponível no Anexo C.

O conteúdo do novo plano, a vigorar entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, 
foi elaborado no segundo semestre de 2022 pela CPDA-IFSP, a partir de reuniões 
semanais, contando com as seguintes ações:
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a) identificação dos conjuntos carregados no sistema a partir de 2017;
b) análise dos conjuntos desatualizados;
c) verificação dos conjuntos em discordância com o PDA;
d) localização de conjuntos não mencionados no PDA e disponibilizados no catálogo;
e) identificação dos controles realizados em outros meios, com aplicação de corre-

ções, quando necessário.
Após a revisão do PDA 2021-2022, as seguintes ações foram realizadas com o 

objetivo de subsidiar a construção da matriz de priorização de abertura das bases:
• Confirmação e atualização do inventário de dados da Instituição identificando os 

itens descritos no art. 4º, III, a, b, c e d da Resolução nº 3/2017 do CGINDA.
• Abertura de consulta pública a fim de levantar quais são os Dados do IFSP que a 

comunidade tem mais interesse.
• Solicitação de relatório de serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e número de 

consultas ao the open source data management system (CKAN).
O PDA será executado levando em consideração as ações abaixo descritas:

a) definição dos responsáveis de cada setor da instituição, com acesso e fami-
liaridade aos dados, que ficará responsável pela disponibilização das informa-
ções à comissão; 

b) definição do cronograma de abertura das bases com prazos definidos; 
c) identificação dos dados que constam em sistemas institucionais e podem ser ge-

rados automaticamente; 

https://ckan.org/
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d) definição da estrutura das tabelas com os dados a serem publicados; 
e) publicação dos dados, observando-se o uso de nomenclatura idêntica à que 

consta no PDA e obediência ao cronograma de abertura, conforme capítulo 9 
deste Plano; 

f ) publicação de relatório de acompanhamento após 1 ano de execução do PDA; 
g) promoção das ações de fomento ao uso e reuso das bases do IFSP; 
h) acompanhamento contínuo do cumprimento do cronograma de abertura de bases.
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5. DADOS SELECIONADOS  
PARA ABERTURA

Para identificar os dados que poderão ser abertos no período de 2023-2024, a 
CPDA-IFSP avaliou o inventário de base de dados da Instituição, verificando quais 
são restritos ou sigilosos. Além disso, foi feita análise de pedidos recebidos por 
meio da ouvidoria, bem como do resultado obtido por consulta pública, os quais 
constam no capítulo 9 deste PDA.

5.1 Critérios de priorização de abertura de dados

Conforme o art. 1º da Resolução nº 3, de 2017, do CGINDA, para promover a cultura de 
transparência pública, conforme inciso II do § 2º, do art. 5º, do Decreto nº 8.777, de 11 
de maio de 2016, as bases de dados a serem disponibilizadas devem ser priorizadas e 
justificadas no PDA, em função de seu potencial em termos de interesse público, con-
siderando-se o que for aplicável: 
 I. o grau de relevância para o cidadão;
 II. o estímulo ao controle social;
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 III. a obrigatoriedade legal ou compromisso assumido de disponibilização daquele dado;
 IV. o dado  referente a projetos estratégicos do governo;
 V. o dado demonstrativo de resultados diretos e efetivos dos serviços públicos dis-

ponibilizados ao cidadão pelo Estado;
 VI. a sua capacidade de fomento ao desenvolvimento sustentável;
 VII. a possibilidade de fomento a negócios na sociedade;
 VIII. os dados mais solicitados em transparência passiva desde o início da vigência da 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 — Lei de Acesso à Informação.
Diante disso, a construção da matriz de priorização de abertura de novos dados 

levou em consideração os regramentos obrigatórios elencados.
Nesse passo, foram considerados ainda critérios institucionais, como dados 

disponíveis em sistemas ou bancos de dados de gestão, tendo em vista a implementação 
de tecnologia facilitadora de busca e disponibilização de dados.

5.2 Matriz de Priorização

Considerando a necessidade do fortalecimento da participação e a demanda social, 
bem como a otimização do esforço de abertura de bases para cumprir todos os requi-
sitos relacionados na Resolução nº 3, de 2017, do CGINDA, foi elaborada uma matriz 
de priorização. Nela, todas as bases passíveis de abertura foram valoradas e, assim, foi 
estabelecida uma ordem de prioridade para direcionar esforços viabilizando sua aber-
tura, conforme exposto a seguir:
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Lista de pontuação:
A. O grau de relevância para o cidadão (consulta pública) (Resolução nº 03 CGINDA, 

art. 1º, §1º) - Peso 5.
B. A obrigatoriedade legal ou compromisso assumido de disponibilização daquele 

dado (Resolução nº 03 CGINDA, art. 1º, §3º) - Peso 5.
C. A demonstração, pelo dado, de resultados diretos e efetivos dos serviços públicos dis-

ponibilizados ao cidadão pelo Estado (Resolução nº 03 CGINDA, art. 1º, §5º) - Peso 5.
D. Os dados mais solicitados em transparência passiva desde o início da vigência da 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 — Lei de Acesso à Informação - Peso 4.
E. A possibilidade do dado ser encontrado em bancos de dados ou sistemas de ges-

tão da instituição - Peso 5.

Base de dados Pontuação
Ordem Nome A B C D E Total

1 Evasão escolar no IFSP 5 5 5 4 5 24

2 Força de trabalho presencial e Programa de Gestão e Desempenho 5 0 5 0 5 15

3 Orçamento sob responsabilidade do Câmpus 5 0 5 4 5 19

4 Projetos dos docentes com dedicação exclusiva 5 0 0 1 2 8

5 Programa Jovens Aprendizes 0 0 5 0 5 10

6 Transferência de Tecnologia 5 5 5 2 5 22
Quadro 1 – Matriz de Priorização de Dados (baseado na Resolução 3, de 13 de outubro de 2017)
Fonte: Elaborado pela Comissão Permanente de Dados Abertos 
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5.3 Notas sobre os critérios de priorização
Com o objetivo de identificar o grau de relevância dos dados que são produzidos pelo IFSP 
para o cidadão, a consulta pública foi adotada como mecanismo de participação social.

A Consulta Pública, aberta no dia 12 de agosto de 2022 e encerrada em 15 de setembro 
de 2022, foi realizada por meio de um questionário online. Divulgada, amplamente, pela 
CPDA, por meio do painel de notícias no site do IFSP, e-mails, banner rotativo, grupos de 
WhatsApp e demais meios de comunicação ativos, obteve-se, na ocasião, 467 registros, 
divididos nas seguintes categorias: Docentes, Técnicos Administrativos, Estudantes e 
Comunidade Externa com uma participação mais expressiva da área docente. 

Em relação aos resultados, observou-se que o maior interesse dos respondentes 
ocorre 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 Câmpus vindos do LOA (Orçamento por Câmpus).

A notícia referente à consulta pública está disponível em: <https://www.
ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3195-participe-
da-construcao-do-novo-plano-de-dados-abertos-do-ifsp>. Já a devolutiva à 
comunidade referente à consulta pública pode ser acessada no link a seguir: https://
www.ifsp.edu.br/plano-de-dados-abertos. 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3195-participe-da-construcao-do-novo-plano-de-dados-abertos-do-ifsp
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3195-participe-da-construcao-do-novo-plano-de-dados-abertos-do-ifsp
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3195-participe-da-construcao-do-novo-plano-de-dados-abertos-do-ifsp
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Conforme painel da Lei de Acesso à Informação (http://paineis.cgu.gov.
br/lai/index.htm), entre o meses de outubro de 2021 e outubro de 2022, foram 
realizados 146 pedidos,  tendo como assuntos principais: Recursos Humanos (41);  
Outros em Educação (26); Outros em Administração (19); Educação Profissionalizante  
(10); Correição (8); Agente Público (1); Outros em pesquisa e desenvolvimento (2); 
Planejamento e Gestão (10); Dados Pessoais (1); Certificado e Diploma (1); Educação 
Básica (7); Fiscalização do Estado (1); Educação Superior (6);  Ensino Médio (1); 
Processo Seletivo (1); Transparência (2); Concurso (3); Ouvidoria (6).

Dessa forma, considerando as diretrizes estabelecidas, apresentamos os dados a  
serem abertos pelo IFSP no capítulo 9 deste PDA.
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6. CATALOGAÇÃO  
NO PORTAL DE  

DADOS ABERTOS
A catalogação dos dados será feita conforme apresentado no item 9 deste PDA. Nesse 
item, estão inclusos descrição dos dados a serem abertos e prazos para publicação, bem 
como os responsáveis pela atualização de cada informação nos sistemas de gestão da 
instituição: um membro de cada pró-reitoria, os quais todos compõem a Comissão Per-
manente de Dados Abertos do IFSP, contando também com especialista em Gestão Do-
cumental, um especialista em Dados Abertos e uma representante da Alta Gestão Institu-
cional para suporte ao processo e dupla checagem dos dados a serem publicados..

Em atendimento ao art. 8º da Resolução nº 3/2017 do CGINDA, as bases de 
dados relacionadas para abertura neste Plano de Dados Abertos serão publicadas em 
transparência ativa, na seção “Acesso à Informação” do site do IFSP [https://www.ifsp.
edu.br/plano-de-dados-abertos] e automaticamente catalogados no Portal Brasileiro 
de Dados Abertos (http://dados.gov.br/).

https://www.ifsp.edu.br/plano-de-dados-abertos
https://www.ifsp.edu.br/plano-de-dados-abertos
http://dados.gov.br/
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7. SUSTENTAÇÃO, 
MONITORAMENTO 

E CONTROLE 

7.1 Sustentação, melhoria da  
qualidade dos dados, Comunicação e Governança 

Para impulsionar e garantir o cumprimento do estabelecido neste Plano de Dados 
Abertos, a Comissão Permanente de Dados Abertos tem como objetivo elaborar, mo-
nitorar, revisar e acompanhar a execução do Plano visando ao cumprimento do crono-
grama estabelecido.

A institucionalização do Plano de Dados Abertos, sua governança e revisões serão 
comunicadas a todo o IFSP e à sociedade pelo Portal Institucional.  Os usuários poderão 
se manifestar a respeito do PDA do IFSP por meio do canal da Ouvidoria-Geral e do 
Serviço de Informação ao Cidadão, a plataforma Fala.BR [http://falabr.cgu.gov.br/]. 

http://falabr.cgu.gov.br/
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Na plataforma podem ser registradas solicitações de providências administrativas, 
reclamações, denúncias, sugestões, elogios, solicitações de simplificação e 
desburocratização, bem como pedidos de acesso à informação. Para demais dúvidas, 
solicitação de novos conjuntos de dados, questões de acesso ao CKAN, datas para 
publicação e atualização de conjuntos de dados, entrar em contato por meio do e-mail: 
dados@ifsp.edu.br.  

O PDA tem como premissa a publicação prioritária dos dados considerados 
relevantes para a sociedade, em formato não proprietário, incluindo dicionário básico 
de dados, informando eventuais limitações de qualidade e restrição ou sigilo dos dados.  
Ocasionais restrições de qualidade e formato serão acompanhadas e propostas de 
melhoria serão feitas e executadas. 

O PDA não prevê a disponibilização de informações pessoais e sensíveis, 
relacionadas aos atributos biográficos ou biométricos, e que possam ser vinculados 
ao nome civil ou social do usuário, cujos dados cadastrais sejam custodiados pelo 
IFSP em concordância com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 
Também não serão disponibilizadas informações sigilosas ou restritas, conforme Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou as contidas em documento preparatório 
para tomada de decisão.

Os dados pessoais anonimizados que eventualmente sejam de relevante 
interesse científico para produção de estudos deverão ser requeridos via Serviço de 
Informação ao Cidadão ‒ SIC, por meio de protocolo registrado na plataforma Fala.

mailto:dadpos@ifsp.edu.br
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BR, considerando a necessidade de análise quanto à viabilidade de disponibilização 
pelas instâncias competentes. 

A disponibilização ocorrerá pelo ambiente do SIC e será atribuída a restrição de 
divulgação da resposta na transparência ativa de acessos à informação, gerida pela 
Controladoria-Geral da União (CGU). No caso em que o arquivo apresente tamanho 
incompatível com o suportado pelo SIC, serão utilizados recursos tecnológicos do IFSP, 
como o e-mail institucional ou o Drive-IFSP, para envio dentro da viabilidade da instituição. 
Importante esclarecer que não serão atendidos pedidos de acesso à informação que 
sejam genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, nem os que exijam trabalhos 
adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço 
de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade, 
conforme previsto no art. 13 do Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012.

7.1 Monitoramento e Controle 

A CPDA-IFSP realizará o monitoramento interno das ações previstas neste PDA para 
o seu efetivo cumprimento, traçando estratégias a fim de melhorar os procedimentos 
e cumprimentos de prazos, observando as recomendações anuais da Autoridade de 
Monitoramento da LAI. 

Por considerar o contínuo aprimoramento da abertura de dados essencial para a  
transparência ativa, a CPDA-IFSP, no primeiro semestre de 2023, continuará realizando 
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reuniões semanais e, a partir do segundo semestre, reuniões mensais, para assim  
monitorar o acesso aos dados publicados no Portal de Dados Abertos do IFSP. Também 
serão elaboradas, discutidas e acompanhadas estratégias para o desenvolvimento de  
ferramentas informatizadas que propiciem o acesso aos dados institucionais públicos 
diretamente do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), tendo como meta 
garantir, a médio prazo, a possibilidade de consulta a dados atualizados em tempo real.  

Nos trinta dias que antecedem à atualização dos conjuntos de dados apresentados  
no Item 9,  a CPDA-IFSP entrará em contato com as áreas responsáveis a fim de garantir  
a publicação dos conjuntos de dados dentro dos prazos definidos. 

Após o recebimento  dos arquivos em formato digital editável, os dados contidos 
neles serão verificados pela CPDA-IFSP, podendo ser solicitada, caso necessário, uma 
análise técnica do SIC e da Comissão de Análise e Implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados do IFSP (CGPD), para que se valide cada conjunto de dados quanto 
à conformidade não só com a LAI e a LGPD, mas também com as normas básicas de 
participação, proteção e defesa do usuário dos serviços públicos, além das normas e 
diretrizes de governança e compartilhamento de dados no âmbito da Administração 
Pública Federal (APF).  

Ademais, será publicado um relatório estatístico em janeiro de 2024, com 
periodicidade anual relativo à consulta de dados, no portal, sobre as manifestações e 
os pedidos de acesso à informação, automação de publicação de conjuntos de dados, 
subsidiando a elaboração do próximo PDA.
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8. PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste documento é de janeiro de 2023 até dezembro de 2024, 
sendo que o processo de atualização, revisão e ampliação do PDA subsequente de-
verá ser iniciado pelo menos 3 (três) meses antes do fim da vigência deste plano, con-
siderando a necessidade de apreciação pela Autoridade de Monitoramento da LAI, 
Controladoria-Geral da União e pelo Comitê de Governança Digital (CGD). O processo 
de revisão tomará como parâmetros os resultados obtidos nos relatórios de monito-
ramento e controle do PDA, bem como de novas demandas que surgirem no período 
em questão. 
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9. PLANOS DE AÇÃO 
Neste plano de ação registramos as tarefas e trabalhos, bem como os seus responsá-
veis de modo padronizado, de forma a criar uma rotina para a Comissão Permanente 
de Dados Abertos com objetivo de atingir as metas e as propostas de promoção e di-
vulgação das bases de dados. Além disso, constam, no plano de ação, as novas bases 
de dados que serão abertas durante a vigência deste PDA. Conforme quadro abaixo:

Cronograma de elaboração e sustentação do PDA

Ação Atividades Responsáveis Prazos
Levantar as bases de  
dados do IFSP

Elaborar Inventário de bases de  
dados do IFSP

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP Outubro/2022

Elaborar o Plano de Dados 
Abertos

Elaborar o Plano de Dados Abertos 
2023/2024

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP Novembro/2022

Aprovar o Plano de  
Dados Abertos Encaminhar para apreciação da CGU Comissão Permanente de  

Dados Abertos do IFSP Novembro/2022

Aprovar o Plano de  
Dados Abertos

Submeter o Plano de Dados Abertos do 
IFSP ao Comitê de Governança Digital

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP Dezembro/2022

Melhoria da qualidade dos 
dados já publicados

Revisão dos conjuntos de dados e 
criação de dicionários de dados

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP Julho/2023



28

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

Publicar o relatório de 
monitoramento

Elaborar relatório estatístico relativo às 
manifestações e aos pedidos de acesso 
à informação e consultas ao CKAN 

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP Janeiro/2024

Revisar e publicar os conjuntos 
de dados publicados

Publicar novos dados ou melhorias na 
sistemática de publicação

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP

Outubro/2023
Outubro/2024

Elaborar novo PDA Elaborar o PDA para o período de 2025 
a 2026

Comissão Permanente de  
Dados Abertos do IFSP Dezembro/2024

Quadro 1 - Cronograma para elaboração e sustentação do PDA
Fonte: Elaborado pela Comissão Permanente do Plano de Dados Abertos 

Cronograma de abertura de bases de dados do IFSP 

Nome ou título 
do conjunto  

de dados
Descrição Palavras- chave 

(etiquetas) 

Setor 
responsável 

pela atualização 

Periodicidade 
de atualização*

Data da  
publicação

Número de
Alunos por
Situação

Quantidade de Ingressantes 
e Matriculados e 
quantidade de alunos por 
câmpus que abandonam e/
ou trancam curso

Ingressante; 
matriculado; 
abandono; 
trancamento; evasão 
escolar

DDGA Diretoria de 
Dados e Gestão 
Acadêmica – PRE 
(ddga@ifsp.edu.br)

Anual (março) Setembro/2023

Força de trabalho 
presencial 
e Programa 
de Gestão e 
Desempenho – 
PGD

Quantidade 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 
servidores que estão em 
trabalho presencial

Teletrabalho; 
PGD; Trabalho 
Teletrabalho; Parcial; 
Integral;
trabalho presencial

Diretoria de Gestão 
de Pessoas - DGP

Semestral Março e 
Setembro Março/2023
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Orçamento sob 
responsabilidade 
do câmpus

Disponibilização do 
orçamento descentralizado 
aos câmpus para execução 
do custeio das despesas 
de funcionamento e demais 
ações discricionárias da 
unidade

Orçamento; Créditos 
orçamentários;
Verbas públicas

Diretoria de 
Orçamento e 
Finanças - DOF

Anual Março/2023

Dados sobre 
estrutura física 
dos câmpus

Disponibilização dos 
dados sobre a área 
construída e área total dos 
câmpus e Reitoria

Infraestrutura; área 
construída; área total 

Diretoria de 
Infraestrutura e 
Expansão - DIE

Anual Março/2023

Transferência de 
Tecnologia

Relação de instrumentos 
jurídicos que envolvam 
transferência de 
conhecimento científico e 
tecnológico (protegido ou 
não), desenvolvido pelo 
IFSP para empresas

Tecnologia; 
transferência; 
licenciamento

Agência de 
Inovação e 
Transferência de 
Tecnologia (Inova)

Anual (março) Março/2023

Programa Jovem 
Aprendiz

Programa de Inserção 
Profissional como 
instrumento de 
qualificação para 
adolescentes e jovens, 
concretizado por meio 
da obrigação legal de 
cumprimento de cota de 
contratação de aprendizes 
pelas empresas

Jovem Aprendiz; 
Qualificação 
Profissional; Mundo 
do Trabalho

Diretoria de 
Articulação e 
Integração - DAI - 
PRX

Anual (março) Março/2024

Quadro 2 - Cronograma de abertura de bases de dados do IFSP
Fonte: Elaborado pela Comissão Permanente do Plano de Dados Abertos 
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Promoção e fomento ao uso e ao reuso das bases de dados do IFSP

Ação Atividades Responsáveis Prazos
Divulgar internamente o portal 
dos Dados Abertos visando 
criar uma cultura de busca de 
informações por meio do site 
dos dados abertos

Apresentar em cada oportunidade, seja 
reuniões, eventos e outros encontros 
institucionais, o site e o modo de busca 
para recuperação de dados alinhada à 
alta gestão

Comissão  
Permanente de Dados 
Abertos do IFSP

Atividade contínua

Divulgar internamente e 
externamente o PDA e o Portal 
de Dados Abertos do IFSP

Criar campanha de  conscientização 
sobre a importância e relevância 
do PDA e do Portal  por meio de 
comunicados, e-mail, banner rotativos, 
cards em redes sociais e Amplifica 
(programa ao vivo do IFSP)

Comissão  
Permanente de Dados 
Abertos do IFSP e 
Comunicação Social

Atividade contínua com 
início da  
campanha em 
janeiro e fevereiro/2023

Publicação de matérias 
informando sobre a publicação 
de novas bases de dados e o 
seu conteúdo 

Publicar matérias em meses de 
publicação de novas bases de dados no 
site do IFSP

Diretoria de 
Comunicação do 
IFSP. Assessoria de 
Comunicação  (ASCOM)

Mês corrente ou 
subsequente à abertura de 
nova base

Divulgar internamente e 
externamente as Ações da 
comissão permanente de 
Dados Abertos do IFSP

Publicar matérias divulgando as ações 
da comissão, como por exemplo 
relatórios e outros documentos que 
sejam de interesse da comunidade

Comissão  
Permanente de Dados 
Abertos  do IFSP e 
Comunicação Social

Sempre que houver 
produção de documentos

Quadro 3 - Plano de ação para promoção e fomento ao uso e reuso das bases de dados do IFSP
Fonte: Elaborado pela Comissão Permanente de Dados Abertos 



31

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa Na-
cional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Edu-
cação de Jovens e Adultos ‒ PROEJA, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da Re-
pública, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/
Decreto/D5840.htm>.  Acesso em: 28 set. 2022. 

BRASIL. Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008. Institui, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais ‒ INDE, e dá outras providências. Brasília, 
DF: Presidência da República, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2008/Decreto/D6666.htm>. Acesso em: 12 set. 2022. 

BRASIL. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37, e no § 2º do art. 216 da Constituição. Brasília, DF: Presidência da 
República, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/
Decreto/D7724.htm>. Acesso em: 3 out. 2022. 

BRASIL. Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. Institui a Política de Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública  federal direta, autárquica e funda-
cional. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10332.htm#art14>. Acesso em: 21 out. 2022. 

BRASIL. Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados Abertos do Poder 
Executivo Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8777.htm>. Acesso em: 21 out. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm


32

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

BRASIL. Decreto nº 10.046, de 09 de outubro de 2019. Dispõe sobre a governança no compar-
tilhamento de dados no âmbito da Administração Pública Federal e institui o Cadastro Base do 
Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Brasília, DF: Presidência da República, 
2019. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/
D10046.htm>.  Acesso em: 21 out. 2022.

BRASIL. Decreto nº 10.160, de 09 de dezembro de 2019. Institui a Política Nacional de Governo 
Aberto e o Comitê Interministerial de Governo Aberto e revoga o Decreto de 15 de setembro de 
2011, que institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e dá outras providências; e o 
Decreto de 12 de março de 2013, que altera o Decreto de 15 de setembro de 2011, que institui o 
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Dis-
ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10160.
htm#art13>. Acesso em: 27 out. 2022.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras  providências. Brasília, DF: 
Presidência da República, 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 27 out. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá 
outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2008. Disponível em: <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 2 nov. 2022.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37, e no §2º do art. 216 da Constituição Federal; 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, DF: Pre-
sidência da República, 2011. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 2 nov. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10046.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10046.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


33

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou pri-
vado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Disponível em: <https://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>.

COMITÊ GESTOR DA INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS.  Resolução nº 3, de 
13 de outubro de 2017. Aprova as normas sobre elaboração e  publicação de Planos de Dados 
Abertos, conforme o disposto no Decreto nº 8.777, de  11 de maio de 2016. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 199, 17 out.  2017. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/
asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19357601/do1-2017-10-17-resolucao-n 3-de-
-13-de-outubro-de-2017-19357481>. Acesso em: 13 mar. 2020. 

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos 
(PDAs). Disponível em: <https://dados.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/manual-
-pda-CGU.pdf>. Acesso em: 7 de nov. 2022.

COMITÊ INTERMINISTERIAL DE GOVERNO ABERTO. Disponível em: <https://www.gov.br/
cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/comite-interministerial>. Acesso 
em: 17 de nov. de 2022.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://dados.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/manual-pda-CGU.pdf
https://dados.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/manual-pda-CGU.pdf
https://dados.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/manual-pda-CGU.pdf
https://dados.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/manual-pda-CGU.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/comite-interministerial.
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/comite-interministerial.
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GLOSSÁRIO
CKAN the open source data management system - sistema de gerenciamento de 
dados de código aberto.

Dado - sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produ-
zidos como resultado de um processo natural ou artificial.  São elementos que cons-
tituem a matéria-prima da informação.

Dado acessível ao público - qualquer dado gerado e/ou acumulado pelo Governo 
que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 
18 de 4 novembro de 2011.

Dados sigilosos/restritos - dados classificados como sigilosos (reservado, secreto 
ou ultrassecreto) ou considerados de acesso restrito nos termos da Lei de Acesso à 
Informação ou protegidos pelas demais hipóteses legais de sigilo e restrição.

Dados sensíveis - dados genéticos, dados biométricos tratados simplesmente para 
identificar um ser humano, dados relacionados com a saúde, dados relativos à vida 
sexual ou à orientação sexual da pessoa.

Dados abertos - dados acessíveis ao público, representados em meio digital, es-
truturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet, 
disponibilizados, sob licença aberta ou sob domínio público que permita sua livre 
utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.

https://ckan.org/
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Dados Abertos Governamentais - metodologia para a publicação de dados do go-
verno em formatos reutilizáveis, visando ao aumento da transparência e maior parti-
cipação política por parte do cidadão, além de gerar diversas aplicações desenvolvi-
das colaborativamente pela sociedade.

Formato aberto - formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja do-
cumentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de 
patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização. 

Plano de Dados Abertos - documento orientador para as ações, com prazos defini-
dos, de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou entida-
de da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, 
de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações.

Comitê de Governança Digital do IFSP (CGD) - ligado ao Modelo de Governança de TIC 
do IFSP e alinhado à Estrutura de Governança do IFSP, sendo a principal instância nos 
objetivos de elaboração e aprovação de políticas relativas à Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação – TIC, estabelecendo mecanismos para a comunicação e institu-
cionalização, além de monitorar e avaliar sistematicamente essas políticas. 

Dicionário de dados - lista descritiva sobre campos dos conjuntos de dados, incluin-
do minimamente nome do campo, tipo de dado e descrição.

Programa de Gestão e Desempenho PGD - programa de adequação ao trabalho 
remoto e às novas regras disponíveis e aplicáveis a todos os servidores do executivo, 
implementando o Programa de Gestão por Demanda no Suap e institucionalizando 
o trabalho remoto.

Suap - O Sistema Unificado de Administração Pública foi para a gestão dos proces-
sos administrativos e acadêmicos.
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APÊNDICE - INVENTÁRIO  
DE BASES DE DADOS DO IFSP

Nº Nome da  
Base de Dados

Composição da  
Base de Dados

Setor  
Responsável

Possui 
Conteúdo 

Sigiloso ou 
Restrito?

Disponível 
no Portal 
Nacional 
de Dados 
Abertos?

1 Processos Seletivos 
IFSP

Número de vagas ofertadas e os inscritos nos 
editais para ingresso nos cursos do IFSP (2012 até 
2022)

Coordenadoria de 
Políticas de Acesso e 
Processo Seletivo - PRE 
- cps@ifsp.br

Não Sim

2 Matrículas IFSP Número de matriculados, evadidos e concluintes, 
por câmpus, curso e tipo de curso

Diretoria de Dados e 
Gestão Acadêmica – 
PRE (ddga@ifsp.edu.br)

Não Sim

3
Situação da 
matrícula IFSP - 
Indicadores Ensino

Número de vagas, inscritos, ingressantes, 
matriculados, concluídos, finalizados, evadidos, 
retidos; Indicadores RCV, EAC, RFE e Evasão (%) – 
Informações organizadas por câmpus e curso com 
base no Sistec e Plataforma Nilo Peçanha

Diretoria de Dados e 
Gestão Acadêmica – 
PRE (ddga@ifsp.edu.br)

Não Sim

4
Cursos IFSP – 
Ingressantes e 
Matriculados

Número de ingressantes e matriculados com base 
no Sistema Acadêmico para elaboração do Anuário 
do IFSP

Diretoria de Dados e 
Gestão Acadêmica – 
PRE (ddga@ifsp.edu.br)

Não Não
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5 Cursos Graduação – 
Censup

Número de vagas e inscritos para os cursos de 
graduação – editais de vagas novas (ingresso no 
início do curso) e vagas remanescentes (ingresso 
a partir do segundo período do curso); condições 
de ensino-aprendizagem, por meio de tecnologia 
assistiva ou ajudas técnicas, a pessoas com 
deficiência para cada curso; laboratórios para cada 
curso

Diretoria de Avaliação 
Externa – PRE (daex@
ifsp.edu.br)

Não Não

6
Controle de 
processos de 
cursos

Controle dos processos de cursos tramitados 
na Diretoria de Graduação com informações de 
câmpus, prazos e situação do trâmite

Diretoria de Graduação 
(DGRA) – PRE (dgra@
ifsp.edu.br)

Não Não

7 Controle de 
protocolos do MEC

Controle de cursos com abertura de Protocolo de 
reconhecimento/renovação de reconhecimento dos 
cursos de graduação com informações de número 
de protocolo e etapa das avaliações

Diretoria de Graduação 
(DGRA) – PRE (dgra@
ifsp.edu.br)

Não Não

8
Informações sobre 
Avaliação de Cursos 
–Graduação

Informações sobre Conceito de Curso, Conceito 
Preliminar de Curso e Índice Geral de Cursos

Diretoria de Avaliação 
Externa – PRE (daex@
ifsp.edu.br)

Não Não

9
Cursos em 
extinção/extintos – 
Graduação

Controle de processos de extinção de cursos de 
graduação, tramitados na diretoria e aprovados nos 
Conselhos, para acompanhamento da execução 
do plano de extinção do curso e, posteriormente, 
fechamento do curso junto ao INEP

Diretoria de Graduação 
(DGRA) – PRE (dgra@
ifsp.edu.br)

Não Não

10
Interrupção de 
oferta de vagas – 
Graduação

Controle de processos de interrupção de oferta 
de vagas dos cursos de graduação, tramitados na 
diretoria, para acompanhamento de retomada da 
oferta de vagas

Diretoria de Graduação 
(DGRA) – PRE (dgra@
ifsp.edu.br)

Não Não
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11
Controle de 
Publicação de 
Normas e legislação

Controle das Publicações no DOU e no Conselho 
Nacional da Educação

Pró-Reitoria de Ensino 
(proensino@ifsp
.edu.br)

Não Não

12 Cursos em trâmite – 
Educação Básica

Controle de processos de implantação, atualização 
reformulação e extinção de cursos da educação 
básica. Tabela com atualização dos processos 
relativos a cursos técnicos. No drive, todos os 
documentos referentes ao processo (atas, ofícios etc.)

Diretoria de Educação 
Básica (DIEB) – PRE 
(dieb@ifsp.edu.br)

Não Não

13 Cursos Aprovados – 
Educação Básica

Listagem dos cursos em vigência e suas informações 
básicas: oferta, periodicidade, vagas etc.

Diretoria de Educação 
Básica (DIEB) – PRE 
(dieb@ifsp.edu.br)

Não Não

14

Controle das 
informações dos 
cursos de educação 
básica

Listagem dos cursos em vigência e suas informações 
básicas: oferta, periodicidade, vagas etc.

Diretoria de Educação 
Básica (DIEB) – PRE 
(dieb@ifsp.edu.br)

Não Não

15

Controle de 
relatórios anuais 
enviados pelas 
coordenações dos 
cursos de educação 
básica

Dados de identificação dos cursos, 
acompanhamento dos PPCs, desenvolvimento de 
atividades e avaliação

Diretoria de Educação 
Básica (DIEB) – PRE 
(dieb@ifsp.edu.br)

Não Não

16

Controle das ações 
desenvolvidas 
no âmbito da 
construção dos 
Currículos de
Referência da 
Educação Básica

Levantamento e descrição das ações, produtos 
gerados, materiais de apoio, cronograma de 
execução etc.

Diretoria de Educação 
Básica (DIEB) – PRE 
(dieb@ifsp.edu.br)

Não Não
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17

Mapa de oferta 
de vagas para 
Processo Seletivo – 
cursos Técnicos e 
Graduação

Coleta do número de vagas e cursos a serem 
ofertados a cada processo de seleção

Coordenadoria de 
Políticas de Acesso e 
Processo Seletivo - PRE 
- cps@ifsp.edu.br

Não Não

18 Relatório Notas 
Enem

Exportação das notas obtidas pelos estudantes que 
realizaram as provas do Enem. Objetivo: utilizar essa 
informação para fim de classificação dos candidatos 
inscritos no “Vestibular Enem IFSP”

Coordenadoria de 
Políticas de Acesso e 
Processo Seletivo - PRE 
- cps@ifsp.edu.br

Não Não

19 Bolsas de Ensino
Concessão de bolsas, valores concedidos, 
discentes beneficiados, tipo de bolsa/projeto/
editais

Departamento 
de Articulação 
Pedagógica - dape@
ifsp.edu.br

20

Execução 
orçamentária 
do Plano de 
Alimentação Escolar 
(PNAE) IFSP

Apresenta dados de recursos empenhados referente 
à alimentação; relatório de execução dos recursos 
destinados à alimentação (Execução orçamentária 
do PNAE, montante recebido pelo IFSP e por 
câmpus, montante executado pelo IFSP e por 
câmpus)

Diretoria de Assuntos 
Estudantis – DAEST 
(daest@ifsp.edu.br)

Não Sim

21

Execução 
orçamentária do 
Plano Nacional 
de Assistência 
Estudantil (PNAES)

Execução orçamentária do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes); montante recebido 
e montante executado pelo IFSP e por câmpus, 
tipos de auxílios e quantidade de estudantes 
atendidos.  Apresenta dados referentes à 
execução orçamentária da Ação 2994 no IFSP, 
conforme dados informados pela Pró- Reitoria de 
Administração

Diretoria de Assuntos 
Estudantis – DAEST 
(daest@ifsp.edu.br)

Não Sim
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22
Acompanhamento/
Análise Projetos da 
PAE no Suap

Agrupa os projetos de Assistência Estudantil 
existentes no IFSP, de maneira a estabelecer 
registros sobre o planejamento da Política de 
Assistência Estudantil e análises realizadas pela 
Diretoria de Assuntos Estudantis

Diretoria de Assuntos 
Estudantis – DAEST 
(daest@ifsp.edu.br)

Não Não

23

Número de alunos 
inscritos no 
Programa de Auxílio 
Permanência dos 
câmpus

Apresenta dados sobre os estudantes que 
participam do Programa de Auxílio Permanência 
(PAP) nos câmpus: número de estudantes 
atendidos, valores recebidos e tipos de auxílios 
concedidos, dentre outras informações

Diretoria de Assuntos 
Estudantis – DAEST 
(daest@ifsp.edu.br)

Não Não

24 Acervo das 
bibliotecas do IFSP

Apresenta os quantitativos de títulos e exemplares 
de obras disponíveis nas bibliotecas do IFSP

Pró-Reitoria de Ensino - 
proensino@ifsp.edu.br Sim Sim

25
Empréstimos 
realizados nas 
bibliotecas do IFSP

Apresenta os quantitativos de empréstimos 
realizados pelas bibliotecas do IFSP

Pró-Reitoria de Ensino - 
proensino@ifsp.edu.br Sim Sim

26

Projetos de 
Iniciação Científica 
ou Desenvolvimento 
Tecnológico e 
Inovação - sem 
fomento

A base apresenta o câmpus do orientador e o nome 
do projeto desenvolvido

Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) –
dpeq@ifsp.edu.br

Não Sim

27

Auxílio financeiro 
para a participação 
de discentes em 
Eventos - nível de 
Pós-graduação

Nome do aluno, câmpus, local do evento ou 
periódico, valor recebido

Diretoria de Pós- 
Graduação (DPG-PRP) 
– dpg@ifsp.edu.br

Sim Não

28
Programa de 
fomento interno - 
PIPECT

Nome do servidor, câmpus, nome do evento ou 
periódico, valor recebido

Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim
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29
Programa de 
fomento interno - 
PIPDE

Nome do discente, câmpus, nome do evento ou 
periódico, valor recebido

Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

30
Projetos de IC/
IDTI com fomento 
interno

Câmpus, nome do projeto
Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

31 Projetos de IC/IDTI 
sem fomento Câmpus, nome do projeto

Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

32
Projetos de IC/
IDTI com fomento 
externo

Câmpus, nome do projeto
Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

33 Publicações Lattes Ano, tipo de publicação, autores, data da publicação
Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

34 Cursos de Pós-
graduação

Câmpus, tipo de pós-graduação, nome do curso, 
grau, data de início da oferta

Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

35

Programa de 
fomento interno 
- PIPDE - Pós-
graduação

Nome do discente, câmpus, nome do evento ou 
periódico, valor recebido

Diretoria de Pesquisa 
(DPEQ-PRP) – dpeq@
ifsp.edu.br

Não Sim

36

Programas 
e Projetos 
de Extensão 
Fomentados

Programas e projetos de extensão realizados com 
fomento interno

DACEL-PRX - dacel@
ifsp.edu.br Sim Sim

37 Ações de Extensão Ações que não são programas e
projetos

DACEL-PRX - dacel@
ifsp.edu.br Sim Sim



42

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

38 Cursos Extensão Cursos de extensão aprovados por câmpus DETQ-PRX - detq@ifsp.
edu.br Sim Sim

39 Acordos de 
Cooperação Acordos de cooperação firmados pelo IFSP DAI-PRX Sim Sim

40 Número de 
Matrículas FIC

Relação de matrículas, câmpus, curso, tipo de 
curso, ano de ingresso, situação de matrícula no 
curso, evadidos e concluintes

DETQ-PRX - detq@ifsp.
edu.br Não Não

41 Estágios

Relação de estudantes do IFSP em estágio, curso/
nível/modalidade de ensino, tipo de estágio, ramo 
principal de atuação da concedente de estágio, 
período de realização, docente orientador

DAI-PRX - dai@ifsp.
edu.br Sim

42 Egressos Banco de dados da pesquisa de acompanhamento 
de egressos

DAI-PRX - dai@ifsp.
edu.br Sim Sim

43
Acordos de Parceria 
(Pesquisa e 
Inovação)

Instrumentos jurídicos de parceria de Pesquisa e 
Inovação firmados pelo IFSP

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia - Inova - 
inova@ifsp.edu.br

Sim Sim

44 Propriedade 
Intelectual do IFSP Propriedade Intelectual do IFSP

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia - Inova - 
inova@ifsp.edu.br

Sim Sim

45 Transferência de 
Tecnologia

Contratos de Transferência de Tecnologia do IFSP 
firmados pela instituição

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia - Inova - 
inova@ifsp.edu.br

Sim Sim
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46 Incubadora do IFSP Núcleos Incubadores vinculados ao Programa de 
Incubação e empreendimentos incubados

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia - Inova - 
inova@ifsp.edu.br

Não Sim

47
Credenciais 
centralizados dos 
usuários do IFSP

Informações para o credenciamento do uso 
de sistemas institucionais, tais como: nome, 
prontuário, localidade, carreira/vínculo, e-mail 
institucional e pessoal, CPF e senha

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

48
Log de utilização 
do serviço café 
(videoconferência)

Registra os logins realizados pelo serviço, 
mostrando dados de auditoria, como qual serviço, 
origem da conexão e usuário

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

49

Cadastro de nomes 
de domínio e chaves 
autenticação do 
domínio

Registra os nomes de domínio cadastrados no IFSP

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Não Não

50

Log de utilização 
do serviço eduroam 
(Education 
Roaming)

Registra os logins realizados pelo serviço, 
mostrando dados de auditoria, como qual local, 
dispositivo e usuário

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

51 Caixa de mensagens 
– webmail Mensagens trocadas pelos usuários do serviço

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

52 Estatística de uso 
do serviço de e-mail

Informações registradas pelo sistema mostrando, 
por exemplo, quantidades de envios e recebimentos 
diários

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não
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53

Alpha (vcenter) 
– Acesso e 
configuração dos 
servidores físicos

Cadastro de servidores do data center, suas 
capacidades e máquinas virtuais hospedando todos 
os serviços de TI do IFSP

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

54

Alpha (vcenter) 
– Estatística de 
desempenho dos 
servidores

Informações registradas pelo sistema como uso de 
CPU, rede, memória e armazenamento

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

55
Estatística de 
acesso ao Portal do 
IFSP

Informações registradas pelo sistema mostrando 
comportamento de acesso do público no portal 
institucional, como páginas mais acessadas, 
quantidade de acessos separados por horário, entre 
outras estatísticas

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

56
Estatística de 
acesso aos portais 
dos câmpus do IFSP

Informações registradas pelo sistema mostrando 
comportamento de acesso do público nos portais 
institucionais dos câmpus, como páginas mais 
acessadas, quantidade de acessos separados por 
horário, entre outras estatísticas

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

57
Integração com 
base de log de 
servidores

Coleta logs de gerenciamento de diversos 
servidores, os quais registram tanto uso de serviços 
quanto informações do sistema

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

58

Cadastro de hosts 
da rede da Reitoria 
e estatísticas de 
desempenho

Cadastro de todos os elementos que compõem a 
infraestrutura de rede da Reitoria e seus servidores 
hospedando serviços, utilizado para monitorar a 
saúde da infraestrutura e gerar alertas quando 
houver erros

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não
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59
Dados de acesso 
a alguns hosts da 
rede da Reitoria

Cadastro de credenciais para controle de 
gerenciamento de servidores para respostas 
automatizadas

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

60

Informações 
restritas de 
desenvolvimento de 
projetos

Registro de desenvolvimento de projetos do setor

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

61

Dados extraídos dos 
servidores serviços 
noc, firewall e 
logserver e suas 
configurações de 
acesso

Cadastro de alguns elementos que compõem a 
infraestrutura de rede da Reitoria e seus servidores 
hospedando serviços, utilizado para monitorar a 
saúde da infraestrutura e gerar alertas quando 
houver erros

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

62
Dados de acesso 
a alguns hosts da 
rede da Reitoria

Cadastro de credenciais para controle de 
gerenciamento de servidores para respostas 
automatizadas

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

63

Cadastro da 
infraestrutura, 
arquitetura e hosts 
de todo IFSP

Cadastro de configuração, interligação e localização 
de equipamentos e servidores;
lista de IP, arquitetura física e lógica da rede, lista e 
configuração de servidores físicos e lógicos, suas 
localizações e interligações

Coordenadoria 
de Arquitetura e 
Operações de TI - 
infra@ifsp.edu.br

Sim Não

64 Gitlab IFSP – Issues

Especificação das tarefas que aguardam 
desenvolvimento ou que já foram desenvolvidas, 
além de discussões realizadas entre membros da 
equipe e requisitantes

Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não



46

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

65
Gitlab IFSP – 
Commits e Merge 
Requests

Alterações realizadas no código dos sistemas da DSI
Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não

66 OpenProject – 
Pacotes de Trabalho

Especificação das tarefas de desenvolvimento (foi 
substituído pelo Gitlab)

Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não

67 Erros Suap IFSP Monitoramento de erros do Suap
Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não

68 Administração do 
Suap Configurações do Suap

Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não

69 Grupos e Usuários 
Suap

Gerenciamento de grupos e usuários para liberação 
de permissões dentro do Suap

Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não

70 Links Úteis Cadastro de links usados na instituição (e-mail 
institucional, Pergamum, Aurora, entre outros)

Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Não Não

71 Banner – 
Comunicação Social Gerenciamento de banners exibidos no Suap

Diretoria de Sistemas 
de Informação – dsi@
ifsp.edu.br

Sim Não

72 Grupos de e-mail Gerenciamento dos grupos de e-mail

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Sim Não
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73 Suap – 
Contratações TIC Gerenciamento de itens do PDTIC e importação do PAC

Diretoria 
Desenvolvimento 
Institucional – ddi@
ifsp.edu.br

Não Não

74

GLPI – Controle 
de chamados de 
Suporte Técnico de 
TI

Inclui os chamados abertos para atendimento pelo 
sistema

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Sim Não

75

GLPI – Cadastro de 
técnicos usuários 
de Suporte Técnico 
de TI

Inclui os dados dos usuários que abrem chamados 
técnicos no sistema

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Sim Não

76

GLPI – Cadastro de 
Equipamentos de 
Cadastro de itens de 
Suporte Técnico de TI

Inclui ativos de informática cadastrados no sistema

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Sim Não

77
GLPI – Base de 
Conhecimento de 
Suporte Técnico de TI

Inclui as instruções e manuais acerca de tarefas do 
suporte técnico ao usuário

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Não Não

78

GLPI - Cadastro 
de Informações 
comuns de Suporte 
de Técnico de TI

Inclui dados gerais atribuídos aos chamados, como 
localização

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Sim Não

79
LimeSurvey 
– Sistema de 
enquetes

Dados de questionários criados pelos servidores 
do IFSP que incluem consultas de dados feitas ao 
público das enquetes (interno e externo)

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação - gst@
ifsp.edu.br

Sim Não
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80

LimeSurvey – 
Cadastro de 
usuários do sistema 
de enquetes

Dados de usuários administradores de enquetes

Coordenadoria de 
Suporte em Tecnologia 
da Informação -  
gst@ifsp.edu.br

Sim Não

81
Painel de 
Acompanhamento
do PDTIC

Controle da situação das metas e ações previstas 
no PDTIC

Diretoria 
Desenvolvimento 
Institucional –  
ddi@ifsp.edu.br

Não Não

82 Despesas de TIC
Dados compilados das extrações do Tesouro 
Gerencial e Suap referentes às despesas de TIC de 
todo o IFSP

Diretoria 
Desenvolvimento 
Institucional –  
ddi@ifsp.edu.br

Não Não

83 Mapa de Gestão de 
Riscos do PDTIC Dados referentes à análise de riscos do PDTIC

Diretoria 
Desenvolvimento 
Institucional –  
ddi@ifsp.edu.br

Não Não

84 Riscos à Integridade 
do IFSP

Identificação das medidas de integridade para os 
riscos associados aos desafios Institucionais

Diretoria 
Desenvolvimento 
Institucional –  
ddi@ifsp.edu.br

Não Não

85 Indicadores do PDI 
do IFSP Acompanhamento dos indicadores do PDI

Diretoria 
Desenvolvimento 
Institucional –  
ddi@ifsp.edu.br

Não Não

86 CCVagas - Controle 
de códigos de vagas

Status, código cargo, cargo, padrão, código vaga, 
portaria do MEC, origem vaga, descrição da vaga, 
observações

Coordenadoria  
de Admissão de 
Pessoal CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não
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87 Cvacância - Controle 
de Vacâncias

Nome, câmpus, cargo, area, classe, nível de 
capacitação, Siape, código de vaga, processo, data 
da exoneração/vacância, portaria da exoneração/
vacância, data portaria, data portaria DOU, status

Coordenadoria de 
Admissão de Pessoal 
CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não

88 Credistri - Controle 
de Redistribuições

Chegada à CAP, processo, nome, cargo, origem, 
destino, contrapartida, contatos, trâmites, status, 
portaria DOU, observações

Coordenadoria de 
Admissão de Pessoal 
CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Sim

89 CPEE - Controle de 
Editais Efetivos

Edital de abertura, data, data DOU, validade do 
edital, edital de homologação, data, data DOU, 
prorrogação, vencimento

Coordenadoria de 
Admissão de Pessoal 
CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não

90 CPES - Controle de 
Editais Substitutos

Câmpus, área, edital de abertura, edital de 
homologação, data edital, data DOU, seção, 
página, quantidade de candidatos, fila, válido até, 
prorrogado até, link DOU

Coordenadoria de 
Admissão de Pessoal 
CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não

91

Csub - Controle 
de Contratação de 
Substitutos CENO- 
Controle de
Estagiários não
obrigatórios

Câmpus efetivo, justificativa, afast. até, área, 
substituto, titulação RT, n.º contrato, regime 
trabalho, início contrato, data máxima contrato, 
término contrato, 1º aditamento, 2º aditamento, 3º 
aditamento, status, edital de abertura, nº processo, 
observações

Coordenadoria de 
Admissão de Pessoal 
CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não

92
CENO - Controle de
Estagiários não
obrigatórios

Nome do estagiário, câmpus, data início, data limite, 
possibilidade de aditamento do TCE, Valor da bolsa 
estágio, auxílio- transporte, processo Suap, situação 
Siape, área de atuação, turno, supervisor, tipo de 
duração do curso, modalidade da vaga, vigência do 
contrato e recesso

Coordenadoria de 
Admissão de Pessoal 
CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não
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93
CFCP - Controle de 
Fila de Concurso 
Público

Edital de abertura, edital de homologação, cargo, 
área, classificação, nome, pontos, tipo de vaga, 
situação, lotação/câmpus, observação

Coordenadoria  
de Admissão de 
Pessoal CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não

94 Cnom - Controle de 
Nomeações

Nome, câmpus, código da vaga, portaria/lei-vaga, 
data portaria/lei-vaga, código do cargo, cargo, área, 
CBO, nível, carga horária, n.º do edital abertura, data 
edital, data edital extenso, data edital DOU, data 
DOU extenso, n.º do edital de homologação, data 
homologação, data homologação extenso, data 
DOU homologação, data homologação DOU extenso, 
n.º da portaria de nomeação, data, data portaria 
extenso, data DOU, data DOU extenso, data posse, 
entrada em exercício, observações

Coordenadoria  
de Admissão de 
Pessoal CAP- DGP –  
csp@ifsp.edu.br

Não Não

95 CPIns - Controle de 
Projeto Institucional

Portaria, câmpus origem, câmpus destino, titular, 
período do projeto

Coordenadoria de 
Gestão de Pessoal CGP- 
DGP – cgpreitoria@ifsp.
edu.br

Não Não

96 CFUNC - Controle de 
CD e FG

Câmpus, cargo ocupado ou livre, FG ou CD, Siape, 
nome, denominação da resolução do cargo/função, 
n.º da portaria, data DOU, observação

Coordenadoria de 
Gestão de Pessoal 
CGP- DGP – 
cgpreitoria@ifsp.edu.br

Não Não

97
CNP - Controle 
de Números de 
Portarias

Número, data, assunto, servidor, câmpus

Coordenadoria de 
Gestão de Pessoal 
CGP- DGP – 
cgpreitoria@ifsp.edu.br

Não Não
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98
CCT - Controle 
de Colaboração 
Técnica

Interessado, cargo, data de entrada do processo, 
número do processo, órgão de origem, órgão 
de destino, contato servidor, contato do órgão 
envolvido, portaria de autorização, número de 
contrato, data início, data de término, emissão 
de extrato, data do extrato (DOU), comissão 
cedente (origem), comissão cessionário (destino), 
prorrogação, relatório semestral, andamento 
processual, status, finalizado

Coordenadoria  
de Legislação e 
Normas – CLN DGP –  
cln@ifsp.edu.br

Não Não

99 Caposen - Controle 
de Aposentadoria

Data de entrada do processo, n.º do processo, tipo 
de aposentadoria, nome do servidor, cargo, câmpus 
de lotação, fundamento legal da aposentadoria, 
data da publicação no DOU, número do ato 
cadastrado no e-pessoal, parecer de legalidade

Coordenadoria  
de Legislação e 
Normas CLN- DGP –  
cln@ifsp.edu.br

Não Não

100 Controle de 
Demandas Judiciais

Data abertura/modificação do processo, n.º 
processo Suap, n.º processo Judicial, Autor, Assunto, 
Ocorrência, Resposta, data resposta

Diretoria-Adjunta 
de DGP Cadastro e 
Pagamento -  
DACP-DGP –  
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não

101
Controle de GECC
realizado no IFSP 
entre 2015 e 2019

Data, nome do servidor, matrícula, quantidade de 
horas e motivo

Coordenadoria de 
Conformidade de 
Gestão de Pessoal – 
CCG- DACP –  
dacp@ifsp.edu.br

Não Não

102
Controle de Emissão 
de Certificados 
Digitais

Data da solicitação, n.º processo Suap, n.º 
voucher, data emissão do voucher, empresa 
certificadora, data da emissão do certificado, 
nome, matrícula, CPF, cargo, setor, câmpus lotação, 
e-mail institucional do servidor, informar quais 
sistemas são acessados, informar se é a primeira 
certificação, revogação ou renovação e a data de 
vencimento da certificação

Coordenadoria de 
Conformidade de 
Gestão de Pessoal – 
CCG- DACP –  
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não
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103 Controle de 
Auditoria Preventiva

Código da UORG, Upag, Sigla do órgão, UF Upag, 
matrícula e nome do servidor, código rubrica, n.º 
rubrica, sequência, valor rubrica, texto notificação

Coordenadoria de 
Conformidade de 
Gestão de Pessoal – 
CCG- DACP –  
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não

104

Controle de 
Prestação de 
Contas do 
Ressarcimento à 
Saúde - Reitoria

Matrícula Siape, CPF e nome do servidor, setor 
lotação, código rubrica, valor mensal, análise de 
entrega da comprovação anual

Coordenadoria 
de Cadastro e 
Movimentação -  
DACP –  
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não

105 Controle de Licença 
Capacitação

Servidor, carreira, câmpus, número do processo 
Suap, período da licença, prazo da licença, trâmite 
(setor em que está) e situação (emissão de portaria, 
aguardando contagem do tempo de serviço)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

106 Controle de 
Afastamento do País

Servidor, n.º do processo Suap, período do 
afastamento, trâmite (setor em que está), situação 
(emissão de portaria, publicação no DOU)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

107
Controle de 
Capacitação  
Interna e Externa

Servidor, número do processo Suap, período do 
curso/treinamento, trâmite (setor em que está), 
situação (emissão de portaria, contratação de 
instrutor/pagamento de taxa de inscrição)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

108
Controle de 
Progressão e 
Aceleração Docente

Nome do servidor,  câmpus de lotação do servidor,  
cargo do servidor,  nível em que o servidor estava 
e o nível para o qual ele progrediu,  data da última 
progressão do servidor

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não
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109
Controle de 
Afastamento para 
Qualificação

Servidor, Siape, carreira, cargo, e-mail, telefone, 
número do processo Suap, portaria de afastamento 
(número, data de emissão), período de afastamento, 
possíveis alterações no
afastamento (prorrogação, suspensão, finalização 
antecipada), contratação de substituto ou não, 
controle semestral de prestação de contas, controle 
de prestação de contas final

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP – 
cdp@ifsp.edu.br

Sim Não

110
Controle de 
Progressão por 
Capacitação (TAE)

N.º do processo,  nome do servidor,  câmpus de 
lotação do servidor,  cargo do servidor,  nível em que 
o servidor estava e o nível para o qual ele progrediu,  
data de abertura do processo,  data de progressão 
do servidor,  saldo de horas excedentes, setor em 
que se encontra o processo

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

111
Controle de 
Incentivo à 
Qualificação

Processo, servidor, cargo, percentual a partir de, 
apresentação de diploma, nível, câmpus, número de 
portaria, observação

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

112
Controle de 
Incentivo 
Educacional

Servidor, carreira, número do processo Suap, nível 
de qualificação cursado, valores das mensalidades, 
se houve prorrogação, se houve prestação de 
contas

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

113
Controle de 
Retribuição por 
Titulação

Processo, servidor, Siape, câmpus, titulação, partir 
de diploma, observações, portaria

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não
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114 Controle de Estágio 
Probatório

Nome completo, câmpus de exercício, cargo, 
número do Siape, data de entrada em exercício, data 
de envio das etapas de avaliação (1ª, 2ª e 3ª), data 
da aprovação em cada etapa (conforme os câmpus 
vão informando), número do processo de estágio 
probatório (somente quando o câmpus envia o 
processo para homologação), número e data da 
resolução de homologação do estágio probatório

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

115 Controle de RSC

Access – Servidor, número do processo Suap, 
data de recebimento do pedido, link de acesso 
aos documentos no drive, lista dos avaliadores 
sorteados (convite enviado, convite aceito, 
documentação enviada para análise, recebimento 
do parecer). O arquivo é interligado a 2 (duas) 
planilhas excel para disponibilização de um 
relatório na página do IFSP, assim os servidores 
acompanham o andamento das suas solicitações

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

116

Controle de 
Avaliação de 
Desempenho de 
(TAE)

Siape, processo eletrônico, nome, cargo, lotação, 
padrão atual, data base progressão, próximo 
padrão, data próximo padrão, retorno

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP –  
cdp@ifsp.edu.br

Não Não

117 Controle de 
Atestados

Excel – Servidor, processo, câmpus, período do 
atestado. Obs: o IFSP foi convidado pelo Min. da 
Economia para integrar o projeto piloto “Atestado 
Web”, com envio de atestados médicos por meio do 
Sigep. Desde então, não estamos mais utilizando 
planilhas de controle em excel

Coordenadoria de 
Saúde do Servidor – 
CSS – css@ifsp.edu.br 
/ casp@ifsp.edu.br

Sim Não
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118
CSN - Controle de 
Solicitações de 
Nomeação

N.º processo Suap, câmpus, vaga inicial, cargo, 
nível, total de servidores de mesmo nível permitido 
pela Portaria 2.46/2016, total de servidores de 
mesmo nível do câmpus, n.º de editais: de concurso 
válido, de remoção e de chamamento, portaria de 
nomeação, nome do nomeado, câmpus que foi vaga 
final

Assessoria de Gestão 
de Pessoas – AGP- 
DGP-PRD –  
agp.prd@ifsp.edu.br

Não Não

119
CBPEq - Controle 
Banco de Professor 
Equivalente

Total de professores efetivos por jornada, códigos 
vagos (colunas com valores de efetivos e de 
outras com valores de substituto). Coeficientes de 
ocupação e saldos de professores

Assessoria de Gestão 
de Pessoas – AGP- 
DGP-PRD –  
agp.prd@ifsp.edu.br

Não Não

120
TCOR - Total de 
Códigos Ocupados e 
Reservados

Nome do cargo, total de códigos ocupados e vagos

Assessoria de Gestão 
de Pessoas – AGP- 
DGP-PRD –  
agp.prd@ifsp.edu.br

Não Não

121 CCVagas - Controle 
de códigos de vagas

Status, código cargo, cargo, padrão, código vaga, 
portaria MEC, origem vaga, descrição da vaga, 
observações

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não

122 Cvacância - Controle 
de Vacâncias

Nome, câmpus, cargo, área, classe, nível de 
capacitação, Siape, código de vaga, processo, data 
da exoneração/vacância, portaria da exoneração/
vacância, data portaria, data portaria DOU, status

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

SIM Não

123 Credistri - Controle 
de Redistribuições

Chegada à CGM-DGP, processo, nome, cargo, 
origem, destino, contrapartida, contatos, trâmites, 
status, portaria DOU, observações

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Sim
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124 CPEE - Controle de 
Editais Efetivos

Edital de abertura, data, data DOU, validade do 
edital, edital de homologação, data, data DOU, 
prorrogação, vencimento

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não

125 CPES - Controle de 
Editais Substitutos

Câmpus, área, edital abertura, edital homologação, 
data edital, data DOU, seção, página, carga horária, 
tipo de vaga, observação, quantidade de candidatos 
fila, válido até, prorrogado até, link DOU

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não

126

Csub - Controle 
de Contratação de 
Substitutos CENO- 
Controle de
Estagiários não
obrigatórios

Câmpus efetivo, justificativa, afastamento até, 
área, substituto, titulação RT, n.º contrato, regime 
trabalho início contrato, data máxima contrato, 
término contrato, 1º aditamento, 2º aditamento, 3º 
aditamento, status, edital de abertura, n.º processo, 
observações

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não

127
CENO - Controle 
de Estagiários não 
obrigatórios

Nome do estagiário, câmpus, data início, data 
limite, possibilidade de aditamento do TCE, Valor da 
bolsa estágio, auxílio- transporte, processo Suap, 
situação, área de atuação, turno, supervisor, tipo de 
duração do curso, modalidade da vaga, vigência do 
contrato e recesso

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não

128
CFCP - Controle de 
Fila de Concurso 
Público

Edital de abertura, edital de homologação, cargo, 
área, classificação, nome, pontos, tipo de vaga, 
situação, lotação/campus, observação

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não
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129 Cnom - Controle de 
Nomeações

Nome, câmpus, código da vaga, portaria./lei-vaga, 
data portaria/lei-vaga, código do cargo, cargo, área, 
CBO, nível, carga horária, n.º do edital abertura, data 
edital, data edital extenso, data edital DOU, data 
DOU extenso, n.º do edital de homologação, data 
homologação, data homologação extenso, data 
DOU homologação, data homologação DOU extenso, 
n.º da portaria de nomeação, data, data portaria 
extenso, data DOU, data DOU extenso, data posse, 
entrada em exercício, observações

Coordenadoria de 
Admissão e Gestão de 
Pessoal CAGP-DGP/
PRD cagp@ifsp.edu.br

Não Não

130 CPIns - Controle de 
Projeto Institucional

Data, n.º da portaria emitida, nome do servidor, 
câmpus origem, câmpus destino, período do projeto, 
alerta 30 dias fim, situação, título do projeto, link da 
portaria

Coordenadoria 
de Gestão e 
Movimentação  
de Pessoal-  
CGM-DGP/PRD –  
cgm.prd@ifsp.edu.br

Não Não

131 CFUNC - Controle de 
CD e FG

Câmpus, cargos ocupados ou livre, FG ou CD, Siape, 
nome, denominação da portaria cargo/função, sigla, 
n.º da portaria, data DOU, denominação da resolução 
do cargo função, sigla, código, informação Siape, 
data cadastro Siape, resolução e observação

Coordenadoria de 
Gestão de Pessoal 
CGP-DGP/PRD – 
cgpreitoria@ifsp.edu.br

Sim Não

132
CCT- Controle 
de Colaboração 
Técnica

Data, link processo suap, nome do interessado, 
n.º do processo, cargo, origem, destino, contatos, 
início, fim, alerta, trâmites, status, portaria DOU, 
extratos DOU e observações

Coordenadoria 
de Gestão e 
Movimentação  
de Pessoal -  
CGM-DGP/PRD – 
cgm.prd@ifsp.edu.br

Não Não
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133
CAPOPEN - Controle 
de Aposentadoria e 
Pensão

Data de entrada do processo, número do processo, 
tipo de aposentadoria, nome do servidor, 
cargo, câmpus de lotação, fundamento legal 
da aposentadoria, data da publicação no DOU, 
número do ato cadastrado no e-pessoal, parecer de 
legalidade

Coordenadoria de 
Legislação e Normas 
CLN-DGP/PRD –  
cln@ifsp.edu.br

Não Não

134 Controle de 
Demandas Judiciais

Data abertura/modificação do processo, n.º 
processo Suap, n.º processo judicial, autor, assunto, 
ocorrência, resposta, data resposta

Diretoria-Adjunta de 
DGP Cadastro
e Pagamento -  
DACP-DGP/PRD –  
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não

135
Controle de Emissão 
de Certificados 
Digitais

Data da solicitação, n.º processo Suap, n.º 
voucher, data emissão do voucher, empresa 
certificadora, data da emissão do certificado, 
nome, matrícula, CPF, cargo, setor, câmpus lotação, 
e-mail institucional do servidor, informar quais 
sistemas são acessados, informar se é a primeira 
certificação, revogação ou renovação e a data de 
vencimento da certificação

Coordenadoria de 
Conformidade de 
Gestão de Pessoal – 
CCG-DACP-DGP/PRD 
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não

136 Controle de 
Auditoria Preventiva

Código da UORG, Upag, sigla do órgão, UF Upag, 
matrícula e nome do servidor, código rubrica, n.º 
rubrica, sequência, valor rubrica, texto notificação

Coordenadoria de 
Conformidade de 
Gestão de Pessoal – 
CCG-DACP-DGP/PRD – 
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não

137

Controle de 
Prestação de 
Contas do 
Ressarcimento à 
Saúde da Reitoria

Matrícula Siape, CPF e nome do servidor, setor 
lotação, código rubrica, valor mensal, análise de 
entrega da comprovação anual

Coordenadoria 
de Cadastro e 
Movimentação – 
DACP-DGP/PRD – 
dacp@ifsp.edu.br

Sim Não
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138
CSN - Controle de 
Solicitações de 
Nomeação

N.º processo Suap, câmpus de vaga inicial, câmpus 
de vaga final, cargo, área, nível, total de servidores 
de mesmo nível permitido pela Portaria 713/2021, 
total de servidores de mesmo nível do câmpus, n.º 
de editais: de concurso
válido, de Remoção e de Chamamento, Portaria de 
Nomeação, nome do nomeado, observações

Diretoria-Adjunta de 
Gestão de Pessoas 
– DAGP- DGP/PRD – 
dagp.prd@ifsp.edu.br

Não Não

139
CBPEq - Controle 
Banco de Professor 
Equivalente

Total de professores efetivos por jornada, códigos 
vagos (colunas com valores de efetivos e de outras 
com as de substituto). Coeficientes de ocupação e 
saldos de professores

Diretoria-Adjunta de 
Gestão de Pessoas 
– DAGP- DGP/PRD – 
dagp.prd@ifsp.edu.br

Não Não

140

DCOR - 
Demonstrativo 
de Códigos de 
vagas Ocupados e 
Reservados

Nome do cargo, nível, total de códigos ocupados e 
vagos

Diretoria-Adjunta de 
Gestão de Pessoas 
– DAGP- DGP/PRD – 
dagp.prd@ifsp.edu.br

Não Não

141 Controle de Licença 
Capacitação

Nome do servidor, Siape, carreira, câmpus, número 
do processo Suap, período da licença, prazo da 
licença, trâmite (setor em que está) e situação 
(emissão de portaria, aguardando contagem do 
tempo de serviço)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal - CDP-DADP-
DGP/PRD capacitacao.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

142
Controle de 
Capacitação Interna 
e Externa

Servidor, Siape, número do processo Suap, período 
do
curso/treinamento, trâmite (setor em que está), 
situação (emissão de portaria, contratação de 
instrutor/pagamento de taxa de inscrição)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD capacitacao.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

mailto:dagp.prd@ifsp
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143
Controle de 
Progressão e 
Aceleração Docente

Nome do servidor, Siape,  câmpus de lotação do 
servidor, cargo do servidor, nível em que o servidor 
estava e o nível para o qual ele progrediu,  data da 
última progressão do servidor, portaria

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD progressao.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

144
Controle de 
Afastamento para 
Qualificação

Servidor, Siape, carreira, cargo, e-mail, telefone, 
número do processo Suap, portaria de afastamento 
(número, data de emissão), período de afastamento, 
possíveis alterações no
afastamento (prorrogação, suspensão, finalização 
antecipada), contratação de substituto ou não, 
controle de prestação de contas semestral, controle 
de prestação de contas final

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD afastamento.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

145
Controle de 
Progressão por 
Capacitação (TAE)

N.º do processo Siape, nome do servidor, câmpus de 
lotação do servidor,  cargo do servidor,  nível em que 
o servidor estava e o nível para o qual ele progrediu,  
data de abertura do processo,  data de progressão 
do servidor,  saldo de horas excedentes, setor em 
que se encontra o processo, portaria

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD progressao.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

146
Controle de 
Incentivo à 
Qualificação

Processo, servidor, Siape, cargo, percentual, a partir 
de, apresentação de diploma, nível, câmpus, número 
de portaria, observação

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD incentivo.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

147
Controle de 
Incentivo 
Educacional

N.º do processo Suap, servidor, nível de qualificação 
a ser cursado, área do curso, período previsto do 
curso, Siape, valor, valor de prorrogações, prestação 
de contas financeiras, prestação de contas de 
conclusão, observação

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal –CDP-DADP-
DGP/PRD incentivo.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não
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148
Controle de 
Retribuição por 
Titulação

Processo, servidor, Siape, câmpus, titulação, a partir 
de diploma, observações, portaria

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD
incentivo.cdp@ifsp.
edu.br

sim Não

149 Controle de Estágio 
Probatório

Nome completo, câmpus de exercício, cargo, 
número do Siape, data de entrada em exercício, data 
de envio das etapas de avaliação (1ª, 2ª e 3ª), data 
da aprovação em cada etapa (conforme os câmpus 
vão informando), número do processo de estágio 
probatório (somente quando o câmpus envia o 
processo para homologação), número e data da 
resolução de homologação do estágio probatório

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD probatorio.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

150 Controle de RSC

Access – Servidor, Siape, número do processo Suap, 
data de recebimento do pedido, link de acesso 
aos documentos no drive, lista dos avaliadores 
sorteados (convite enviado, convite aceito, 
documentação enviada para análise, recebimento 
do parecer). O arquivo é interligado a 2 (duas) 
planilhas excel para disponibilização de um 
relatório na página do IFSP, assim os servidores 
acompanham o andamento das suas solicitações

Coordenadoria de 
Desenvolvimento  
de Pessoal –  
CDP-DADP-DGP/PRD  
rsc@ifsp.edu.br

sim Não

151

Controle de 
Avaliação de 
Desempenho  
de (TAE)

Siape, processo eletrônico, nome, cargo, lotação, 
padrão atual, data base progressão, próximo 
padrão, data próximo padrão, retorno, portaria

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DADP-
DGP/PRD progressao.
cdp@ifsp.edu.br

sim Não

mailto:incentivo.cdp@ifsp.edu.br
mailto:incentivo.cdp@ifsp.edu.br
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152 Informações 
Câmpus IFSP

Informações gerais dos câmpus, data de início 
de funcionamento, ato autorizativo, códigos nos 
sistemas do MEC, endereço e contatos

Diretoria de Gestão de 
Pessoas - DGP Não Sim

153
CECD - Controle 
de Emissão de 
Certificados Digitais

Data da solicitação, n.º do processo Suap, n.º do voucher, 
data da emissão do voucher, empresa certificadora, 
data da emissão do certificado, nome, matrícula, CPF, 
cargo, setor, câmpus de lotação, e-mail institucional do 
servidor, informar sistemas de acesso, informar se é 
primeira certificação, revogação ou renovação e a data 
de vencimento do último certificado

Coordenadoria de 
Conformidade e Gestão 
de Pessoal - CCG-
DACP-DGP/PRD –  
ccg.prd@ifsp.edu.br

Não Não

154 CAUDI - Controle de 
Auditoria Preventiva

Código da UORG, Upag, sigla do órgão, UF Upag, 
matrícula e nome do servidor, código rubrica, 
sequência, valor, texto de notificação

Coordenadoria de 
Conformidade e Gestão 
de Pessoal - CCG-
DACP-DGP/PRD -  
ccg.prd@ifsp.edu.br

Não Não

155 CN Controle de 
Notificação

N.º, data de abertura, servidor, motivo, valor, status 
do processo, data do status, prazo, número do 
processo

Coordenadoria de 
Conformidade e Gestão 
de Pessoal - CCG-
DACP-DGP/PRD -  
ccg.prd@ifsp.edu.br

Não Não

156

Controle de 
Afastamento do 
País pós- graduação 
stricto sensu

Servidor, Siape, número do processo Suap, período 
do afastamento, trâmite (setor em que está), 
situação (emissão de portaria, publicação no DOU)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DGP/
PRD– afastamento.
cdp@ifsp.edu.br

sim não

157

Controle de 
Afastamento 
do País cursos 
e treinamentos 
voltados para 
capacitação

Servidor, Siape, número do processo Suap, período 
do afastamento, trâmite (setor em que está), 
situação (emissão de portaria, publicação no DOU)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal – CDP-DGP/
PRD– afastamento.
cdp@ifsp.edu.br

sim não

mailto:afastamento.cdp@ifsp.edu.br
mailto:afastamento.cdp@ifsp.edu.br
mailto:afastamento.cdp@ifsp.edu.br
mailto:afastamento.cdp@ifsp.edu.br
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158

Lista Geral de 
Certificados de 
Cursos emitidos 
pela CFOR

Certificados dos cursos realizados pela Cfor, 
número do registro, nome do servidor, CPF, curso, 
período, modalidade, carga horária, data do registro 
(por extenso e numeral), nota

Coordenadoria de 
Formação e Qualidade 
de Vida - CFVT-DGP/PRD 
cfor.prd@ifsp.edu.br

sim não

159
Relação de 
Divulgação - 
Chamada Pública IES

Excel - lista das IES para as quais divulgamos o 
Edital 308/2022, nome da Instituição de Ensino, 
contato, data, situação do contato (resposta ou não)

Coordenadoria de 
Formação e Qualidade 
de Vida - CFVT-DGP/PRD 
cfor.prd@ifsp.edu.br

não não

160
Reação Inscritos 
Curso - Prática 
Primeiros Socorros

Excel - lista dos servidores participantes por turmas 
e polos, nome do servidor, carreira, e-mail, câmpus

Coordenadoria de 
Formação e Qualidade 
de Vida - CFVT-DGP/PRD 
cfor.prd@ifsp.edu.br

não não

161 Fiscais das obras  
do IFSP

Mostra os dados de contrato, tais como: início e 
término da execução e vigência, controle da O. S. e 
os nomes dos fiscais das obras por câmpus

DIE-PRA –  
die@ifsp.edu.br Não Não

162 Controle das obras 
do IFSP

Controle unificado das obras do IFSP com 
informações, tais como: andamento, início e fim, 
valores e desembolso, aditivos, PI, número de 
processo, licitação etc

DIE-PRA –  
die@ifsp.edu.br Não Não

163

Planilha de 
acompanhamento 
da produção 
e consumo 
dos sistemas 
fotovoltaicos

Acompanhamento de todo o parque fotovoltaico 
do IFSP para controle e pesquisa como produção 
mensal e dados da economia na conta de energia

DIE-PRA –  
die@ifsp.edu.br Não Não

164
ETPD – Estudo 
Técnico Preliminar 
Digital

Base de dados de Estudos Técnicos Preliminares 
Digitais realizados pelo órgão (separado por Uasg)

CPCA-PRA e DLA-PRA 
– dla@ifsp.edu.br Não Não
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165

Planejamento e 
Gerenciamento de 
Contratações (PGC)/ 
Plano Anual de 
Contrações (PAC)

Base de dados dos materiais de consumo/
permanente, serviços e obras que serão contratados 
pelo órgão

CPCA-PRA e DLA-PRA 
– dla@ifsp.edu.br Não Não

166 Divulgação de 
compras

Para cadastro de todas as contratações (pregão, 
dispensa, cotação eletrônica, inexigibilidade)

CGRP-PRA; CLT- PRA; 
DLA PRA –  
dla@ifsp.edu.br

Não Não

167 Controle de Pregões

Controla o número do processo, número do pregão, 
requisitante, objeto da contratação, natureza de 
despesa, subelemento de despesa, valor estimado, 
valor empenhado das contratações, data de 
abertura do pregão e pregoeiro

CGRP-PRA; CLT- PRA; 
DLA PRA –  
dla@ifsp.edu.br

Não Não

168
Controle de 
Dispensas e 
Inexigibilidades

Controla o número do processo, número da 
dispensa ou inexigibilidade, requisitante, objeto da 
contratação, natureza de despesa, subelemento de 
despesa, valor estimado e valor empenhado das 
contratações

DLA-PRA –  
dla@ifsp.edu.br Não Não

169 Planilha de Status 
SRP

Controla o andamento do registro de preços 
nas suas fases e as demais informações, como 
por exemplo: número do processo, número do 
pregão, número da IRP, natureza de despesa, ano 
de homologação, validade da ata, quantidade de 
participantes externos, quantidade total de itens, 
quantidade de fornecedores, câmpus responsável, 
pregoeiro, data de abertura, valor estimado, valor 
homologado, valor adquirido, porcentagem de 
aquisição do processo, além do link para o processo 
eletrônico no Suap

DLA-PRA; CLT-PRA – 
dla@ifsp.edu.br Não Não
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170 Planilha de controle 
de atas Controla atas de registro de preços e fornecedores CGRP-PRA; DLA-PRA – 

dla@ifsp.edu. br Não Não

171 Planilha de controle 
de alterações de atas

Controla alterações e cancelamentos das atas de 
registro de preços

CGRP-PRA; DLA-PRA – 
dla@ifsp.edu. br Não Não

172 Controle de 
Contratos

Controla números de contratos, aditamentos, 
valores, vigência, entre outros

DLA-PRA; COC- PRA – 
dla@ifsp.edu.br Não Não

173 Controle de 
celulares

Controle do IMEI e os números dos celulares 
institucionais para melhor gestão do contrato

DLA-PRA –  
dla@ifsp.edu.br Não Não

174 Mapa Comparativo 
(geral)

O mapa comparativo é composto pelas seguintes 
informações: número do processo, setor 
requisitante, responsável pela elaboração, número 
do item, Catmat ou Catser, natureza de despesa, 
descrição sumária, descrição completa, unidade de 
fornecimento, quantidade, 3 fornecedores, 3 CNPJ, 
3 valores, valor médio estimado por item, valor 
total estimado por item, valor total estimado da 
contratação

DLA-PRA –  
dla@ifsp.edu.br Não Não

175 Planilha de itens SRP

As planilhas de itens de Registro de Preços possuem 
as seguintes informações: número do processo, 
setor responsável, natureza de despesa, número do 
pregão, número da IRP, validade da ata, número do 
item, Catmat ou Catser, descrição sumária, descrição 
completa, unidade de fornecimento, quantidade, 
3 fornecedores, 3 CNPJ, 3 valores, valor médio 
estimado por item, valor total estimado por item, 
valor total estimado da contratação. Por ser registro 
de preços, algumas informações são preenchidas no 
decorrer das fases da licitação

DLA-PRA –  
dla@ifsp.edu.br Não Não
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176 Planilha de 
estimativa para SRP

 Trata-se da planilha de itens SRP com o campo 
para preenchimento do quantitativo. Como não há 
sistema, a soma das quantidades é feita no excel e 
depois inserida no sistema

DLA-PRA –  
dla@ifsp.edu.br Não Não

177
Descentralizações/ 
Suplementações – 
Pró-Reitorias

Processos eletrônicos via Suap contendo ofício 
de solicitação de descentralização aos câmpus 
do IFSP

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

178 Lista de Plano 
Interno (PI), vigentes

Criação, alteração e exclusão de PI realizada 
conforme verificada a necessidade

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

179
Relação dos 
Processos de 
compra – Covid-19

Acompanhamento e alterações conforme 
recebimento e tramitação de processos Suap e 
atualizações do controle de pagamentos CFI

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

180
Controle das datas 
de férias dos 
membros da equipe

Planilha de controle, alterada conforme novas 
solicitações/alterações via Sigepe

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

181

Controle execução 
orçamentária 
- Contratos 
Continuados

Planilha de controle alimentada por meio 
de consulta periódica às contas do sistema, 
acompanhamento da emissão de notas de empenho 
e alterações contratuais

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

182 Controle Processos 
Suap

Planilha de controle, alterada conforme 
movimentações dos processos via Suap.

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

183

Controle execução 
orçamentária
– Emenda 
Parlamentar

Planilha de controle alimentada e atualizada 
conforme movimentações orçamentárias, 
informações conciliadas periodicamente com dados 
de relatórios do tesouro gerencial

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

184

Controle de 
processos e 
programação de 
pagamentos

Planilha de controle alimentada e atualizada 
conforme recebimento, tramitação e finalização 
dos processos via Suap, e, também, conforme 
operações de liquidação e pagamento das despesas

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não



67

IFSP PLANO DE DADOS ABERTOS Vigência – 01/2023 a 12/2024 São Paulo  2022 Apêndice - Inventário de Bases de Dados do IFSP

185

Controle – 
Contratos 
Continuados em 
execução

Planilha de controle alimentada e atualizada 
conforme inclusões/alterações/atualizações 
contratuais (aditamentos, repactuações, novas 
contratações etc.)

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

186 Controle – Obras em 
Andamento

Planilha de controle alimentada e atualizada 
conforme alterações/atualizações contratuais 
(aditamentos, repactuações etc.) e, também, 
conforme acompanhamento de execução das obras

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

187
Controle 
Orçamentário/
Financeiro

Planilha de controle alimentada e atualizada 
conforme movimentações dos recursos 
descentralizados recebidos, enviados ou utilizados 
no pagamento de despesas

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

188
Controle de 
orçamento da Folha 
de Pessoal

Planilha de controle alimentada e atualizada 
conforme análises e projeções, alterações da 
folha mensal de pessoal e, também, conforme a 
ocorrência de modificações orçamentárias nas 
despesas de pessoal

DAFI-PRA –  
dafi@ifsp.edu.br Não Não

189
Data Studio 
(Google) Painel 
Orçamentário

Extração de dados, do Sistema de Administração 
Financeira do Governo Federal – Siafi, para a 
elaboração de painéis informativos, divulgados em 
sítio eletrônico para toda a comunidade do órgão

DAC-DOF-PRA –  
dac@ifsp.edu.br Não Não

190
Planilha Analítica 
– Demonstrações 
Contábeis

Gerados os seguintes demonstrativos: balanço 
orçamentário, financeiro e patrimonial; 
demonstração das variações patrimoniais, do fluxo 
de caixa e da mutação do patrimônio líquido

DAC-DOF-PRA –
dac@ifsp.edu.br Não Não

191
Planilha de controle 
de conformidade de 
registro de gestão

Resumo da inclusão de documentos hábeis nos 
sistemas Siafi e Siasg, em que são informadas as 
três fases da despesa pública, Empenho, Liquidação 
e Pagamento

CCG-DAC-DOF- PRA – 
ccg@ifsp.edu.br Não Não
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192

Consulta Siasg – 
Sistema Integrado 
de Administração de 
Serviços Gerais

Consulta de itens contidos neste sistema (SRP) 
que servem de base para gerarem as notas de 
empenhos no Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais de todo o órgão

CEO-DAC-DOF- PRA – 
ceo@ifsp.edu.br Não Não

193

Banco de dados 
Access para 
elaboração 
de Previsão 
Orçamentária

Sistema utilizado para gerar e arquivar as previsões 
orçamentárias de todo o órgão

CEO-DAC-DOF- PRA – 
ceo@ifsp.edu.br Não Não

194
Bloco de notas/ 
coletas de dados  
do Siafi

Informações utilizadas para fundamentar a emissão 
na Nota de Empenho, no Sistema de Administração 
Financeira do Governo Federal – Siafi

CEO-DAC-DOF- PRA – 
ceo@ifsp.edu.br Não Não

195
Planilha para 
cálculo dos Itens a 
Empenhar

Informações utilizadas para fundamentar a emissão 
na Nota de Empenho, no Sistema de Administração 
Financeira do Governo Federal – Siafi

CEO-DAC-DOF- PRA – 
ceo@ifsp.edu.br Não Não

196 Suap: Depreciação 
de Bens e Imóveis

Planilha de Excel, formatadas para cálculo da 
Depreciação e Amortização dos Bens Móveis e Imóveis, 
tendo a posição (mês a mês) extraída do Suap

CCONT-DAC- DOF-PRA 
– ccont@ifsp.edu.br Não Não

197
Siape: Relatório para 
compor Folha de 
Pagamento

Planilha de Excel, formatadas para compor os 
lançamentos da folha de pagamento de Pessoal  
do órgão

CCONT-DAC- DOF-PRA 
– ccont@ifsp.edu.br Não Não

198 Relatórios Setoriais
Diversos relatórios setoriais, demonstrando a 
posição contábil, para controle e conciliação dos 
lançamentos inseridos no Siafi

CCONT-DAC- DOF-PRA 
– ccont@ifsp.edu.br Não Não

199
Arquivo word 
com orientações, 
pareceres, relatórios

Orientações sobre as novas rotinas contábeis, 
assim como alterações ocorridas durante o 
exercício para a Reitoria e, também para todos os 
câmpus do órgão

CCONT-DAC- DOF-PRA 
– ccont@ifsp.edu.br Não Não
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200

Planilha excel para 
controlar os totais 
de passagens 
compradas por área 
para ateste da fatura

Gerenciamento de passagens aéreas por área SCDP-DOF-PRA – 
scdp@ifsp.edu.br Não Não

201

Controle de saldos 
dos empenhos 
emitidos para 
viagens e diárias

Gerenciamento dos empenhos de passagens e 
diárias

SCDP-DOF-PRA – 
scdp@ifsp.edu.br Não Não

202 Gestão e controle 
dos veículos oficiais Gerenciamento da utilização de veículos oficiais CTR-DAMS-DIE- PRA – 

ctr@ifsp.edu.br Não Não

203 Gestão do cadastro 
do módulo Suap-Frota

Gerenciamento dos cadastros de condutores e de 
veículos oficiais no módulo Suap-Frota

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

204
Gestão do contrato 
de abastecimento e 
manutenção da frota

Gerenciamento do contrato e gestão da manutenção 
e abastecimento dos veículos oficiais por meio da 
plataforma digital da empresa contratada e controle 
paralelo interno por meio de planilha excel

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

205
Gestão do contrato 
de pedágios CGMP/ 
Sem Parar da frota

Gerenciamento do contrato e gestão das passagens 
em pedágios dos veículos oficiais realizado por 
meio da plataforma digital da empresa contratada

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

206
Gestão do cadastro 
da frota junto a 
Artesp/Pedágios.

Gerenciamento do cadastro de veículos oficiais 
junto à Artesp, que viabiliza a isenção de tarifas 
de pedágios em rodovias e concessionárias 
cadastradas

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

207

Gestão do cadastro 
de seguros e 
sinistros dos 
veículos oficiais

Gerenciamento do contrato de seguros e 
acompanhamento dos sinistros dos veículos oficiais

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não
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208
Gestão das 
autuações de 
trânsito – Multas

Gerenciamento das autuações de trânsito – multas 
aplicadas aos condutores

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

209
Gestão dos gastos 
com veículos 
oficiais

Gerenciamento em planilha dos gastos com 
veículos oficiais quanto às manutenções, consumo 
de combustível, pedágio

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

210 Pagamento DPVAT Gerenciamento dos pagamentos DPVAT dos 
veículos oficiais

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

211 Licenciamento Gerenciamento dos licenciamentos anuais dos 
veículos oficiais

CTR-DAMS-DIE- PRA – 
ctr@ifsp.edu.br Não Não

212 Almoxarifado Virtual
Controle dos materiais do almoxarifado virtual: 
usuários do sistema, requisições, entrega, 
aprovação, atestes e saldo do contrato

CAP-DAMS-DIE- PRA – 
almoxarifado.ret@ifsp.
edu.br

Não Não

213 Contrato Gerenciamento do contrato fornecimento de água 
mineral – Reitoria

CAP-DAMS-DIE- PRA – 
almoxarifado.ret@ifsp.
edu.br

Não Não

214 Contrato Gerenciamento do contrato de Almoxarifado Virtual
CAP-DAMS-DIE- PRA – 
almoxarifado.ret@ifsp.
edu.br

Não Não
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ANEXO A – Nota explicativa sobre a não  
abertura e/ou a descontinuidade de bases  
de dados previstas em PDAs anteriores 
Informamos que, pelos motivos abaixo expostos, houve a necessidade de não abertu-
ra e/ou a descontinuidade das bases de dados relacionadas: 

Nome da base de 
dados, conforme 
publicado no PDA 

Data prevista 
para abertura, 

conforme 
publicado no PDA 

Nova data 
de previsão 
de abertura/

descontinuidade 

Contato do 
responsável  

(ou área) pela 
base de dados

Motivo da alteração

Hospedagem da 
Revista Compartilhar 
(jan. 2021 a dez. 2022)

Setembro/2022 Não abertura da Base 

Diretoria-Adjunta de 
Desenvolvimento 
Comunitário -Prx@
ifsp.edu.br

O dado ora mencionado no PDA (jan. 
2021 a dez. 2022) trata-se de uma revista 
que já está disponível em:  https://ojs.
ifsp.edu.br/index.php/compartilhar/
index. Portanto, não se enquadra como 
um dado aberto.

Cursos IFSP – 
Ingressantes e 
Matriculados (jan. 
2021 a dez. 2022)

Março/2021 Abertura no PDA 
2023-2024

Diretoria de  
Dados e Gestão 
Acadêmica (DDGA) -  
ddga@ifsp.edu.br 

Em virtude de manutenções necessárias 
no sistema, para obtenção dos dados, não 
foi possível abertura dos dados conforme 
programado. Sendo aberto neste PDA 
com a denominação - Ingressantes, 
Matriculados e Evasão escolar no IFSP.

Organograma Fevereiro/ 2018 Descontinuar a partir 
de 2023

Coordenadoria 
de Cadastro e 
Movimentação – 
(ccm@ifsp.edu.br)

O setor responsável observou que os 
dados apresentados não correspondem 
ao organograma e os dados 
demonstrados nesse conjunto serão 
incorporados ao do “Servidores IFSP”.

https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar/index
https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar/index
https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar/index
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ANEXO B – Nota explicativa para  
alteração de nomenclatura de bases  
de dados abertas nos PDAs anteriores

Informamos que, pelos motivos abaixo expostos, houve a necessidade de alteração 
de nomenclatura de lançamentos dos dados no site das bases de dados relacionadas:

Nome da base de 
dados, conforme 
publicado no PDA 

Novo nome da 
base de dados, 

conforme este PDA 

Periodicidade 
Atual

Contato do 
responsável (ou 

área) pela base de 
dados

Motivo da alteração

Iniciação Científica
(PDA 2017-2019)

Projetos de IC/IDTI 
com fomento interno Anual (março) Diretoria de Pesquisa

(dpeq@ifsp.edu.br)
Considerando que o IFSP possui dois 
programas de Iniciação Científica e 
Tecnológica, é necessário separar, para 
o cidadão que terá acesso ao dado, 
entre: projetos que receberam fomento 
com recurso público do IFSP, os que 
receberam recursos públicos de alguma 
agência oficial de fomento, e os que 
desenvolveram a atividade de forma 
voluntária, sem qualquer recurso público. 
É importante ressaltar que as bases já 
estão publicadas de forma separada e 
essa medida visa refletir o PDA com as 
bases abertas do IFSP.

Projetos de IC/IDTI 
sem fomento Anual (março) Diretoria de Pesquisa

(dpeq@ifsp.edu.br)

Projetos de IC/IDTI 
com fomento externo Anual (março) Diretoria de Pesquisa

(dpeq@ifsp.edu.br)
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Fomento Interno
(PDA 2017 - 2019)

Programa de fomento 
interno - PIPECT Anual (março) Diretoria de Pesquisa

(dpeq@ifsp.edu.br)
O IFSP possui dois programas de 
fomento à participação em eventos 
científicos e tecnológicos: um destinado 
aos servidores e outro aos alunos. Nos 
PDAs anteriores, para a publicação da 
base “Fomento Interno” era necessário 
separar em três bases distintas: uma 
destinada aos alunos do ensino médio/
técnico e superior, outra destinada 
aos alunos de pós-graduação e outra 
destinada aos servidores. Tal alteração, 
com a adequação para três bases, 
apenas reflete a realidade do PDA com 
as bases abertas do IFSP.

Programa de fomento 
interno - PIPDE Anual (março) Diretoria de Pesquisa

(dpeq@ifsp.edu.br)

Programa de fomento 
interno - PIPDE - Pós-
graduação

Anual (março) Diretoria de Pesquisa
(dpeq@ifsp.edu.br)

Licitações e 
contratos
(PDA 2017-2019)

Compras e 
Contratações Anual (março)

Diretoria-Adjunta de 
Licitações (licitacao@
ifsp.edu.br)

No momento da abertura da Base de 
Dados, verificou que era possível a 
abertura de mais dados, com isso, o 
nome proposto não faria mais sentido.

Patentes
(PDA 2017 - 2019)

Propriedade 
Intelectual do IFSP Anual (março)

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia (inova@
ifsp.edu.br)

O novo termo apresenta abrangência global 
sobre os ativos de propriedade intelectual 
de titularidade do IFSP, não se limitando 
mais apenas às patentes depositadas.

Hotel de Projetos/
Incubadoras (PDA 
2017 - 2019)

Incubadora do IFSP Anual (março)

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia (inova@
ifsp.edu.br)

O Programa Incubadora do IFSP 
(Resolução IFSP 13/2019) é sucessor e 
substituto direto do Programa Hotel de 
Projetos. Esse último termo já não é mais 
usado pela instituição. 

Contratos e 
Convênios (Pesquisa 
e Inovação) (PDA 
2017 - 2019)

Acordos de Parceria 
(Pesquisa e Inovação) Anual (março)

Agência de Inovação 
e Transferência de 
Tecnologia (inova@
ifsp.edu.br)

O novo termo apresenta uma coerência 
maior com a natureza de instrumentos 
jurídicos gerenciados pelo setor 
correspondente.
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ANEXO C – Portaria que designa servidores  
para dar continuidade aos trabalhos da  
Comissão Permanente de Dados Abertos 


