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O Plano de Dados Abertos (PDA) começa a ser implantado na Instituição. Trata-se de uma ferramenta que garante

aos cidadãos um melhor acesso aos dados da Universidade, que serão sistematizados a partir de seus diversos

setores, de acordo com a relevância das informações. 

Em 13 de julho, foi nomeada uma comissão para elaborar o plano, com representantes das pró-reitorias e de setores

administrativos, financeiros, de planejamento, do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e da Coordenadoria de

Comunicação Institucional (CCI). O grupo, que tem prazo de 30 dias para encerrar os trabalhos, esteve reunido pela

segunda vez nesta terça-feira (25), na Pró-Reitoria de Graduação, sob a coordenação do servidor Zenóbio dos Santos,

representante do Serviço de Informação ao Cidadão na UFOP (SIC/UFOP).
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Comissão discute o Plano de Dados Abertos da UFOP

 
A Comissão discutiu as diretrizes da implantação do PDA, avançando nas etapas de conclusão do projeto. Foram

levantadas também as possibilidades de fluxos das informações no site, que está sendo elaborado pelo NTI.

De acordo com Santos, "a ideia é criar um espaço de informações que esteja disponível para o cidadão, já que esse

trabalho é um produto da Lei de Acesso à Informação". Segundo ele, para nortear a constituição do serviço, optou-se

por seguir a base do modelo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Seguindo o cronograma estabelecido pelo grupo, em 4 de agosto termina o prazo para os ajustes em curso no

projeto, que deve ser concluído e enviado para apreciação do Conselho Universitário. No próximo dia 10, a Comissão

se reúne para iniciar os treinamentos no site do PDA.
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Telefones da Reitoria voltam a funcionar normalmente

27 Fevereiro 2018

O NTI informa que os telefones da Reitoria da UFOP voltaram a operar normalmente
depois de uma semana de interrupção...

NTI alerta sobre uso indevido da rede Eduroam

8 Fevereiro 2018

O Núcleo de Tecnologia da Informação da UFOP (NTI) alerta a todos os usuários que
o uso da internet em...
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UFOP faz proposta para permanência do ICHS em Mariana

7 Fevereiro 2018

A Universidade Federal de Ouro Preto quer estabelecer novo acordo de cooperação
com a Arquidiocese de Mariana para garantir a...

Em cartaz neste carnaval, a proteção e o respeito

7 Fevereiro 2018

carnaval_mulher.jpg Com o Carnaval chegando, a Universidade Federal de Ouro
Preto lança suas recomendações para as festividades, ressaltando a importância...
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