INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA
PLANO DE DADOS ABERTOS 2022-2024

1. INTRODUÇÃO
Em 30 de março de 2022, teve início a Consulta Pública, referente à proposta do Plano de
Dados Abertos do Ins tuto Federal do Espírito Santo (Ifes), versão 2022-2024, que trata de
sua atualização bienal. Com a ﬁnalidade de subsidiar a proposta, mo vações e obje vos,
permi ndo seu amplo conhecimento foram disponibilizados por meio do No cias Ifes os
seguintes documentos1:
●
●
●
●

Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527/2011
Instrução Norma va SLTI nº 4/2012
Decreto 8.777/2016
Página de Dados Abertos do Ifes

Esta consulta ﬁcou aberta por mais de 60 dias, sendo encerrada em 3 de junho de 2022,
tendo recebido durante este período 122 contribuições. A maior parte das contribuições
foram avaliadas e aproveitadas, exceto o descarte de respostas ao úl mo item do
ques onário, de campo texto livre, cujas respostas não condizem com o ques onamento ali
con do.

2. Dados esta s cos sobre as contribuições recebida
Ferramenta: Google Formulários
Disponível: 30 de Março de 2022 a 01 de Junho de 2022
Divulgação: No cias Ifes/ Portal Ifes
A consulta pública con nha 5 (cinco) ques onamentos: os 2 (dois) primeiros, iden ﬁcando o
po de usuário (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) e o Ramo de Trabalho.
Gráﬁco da questão 1, que deﬁne se representante de pessoa jurídica ou pessoa sica.

1Acesse: https://www.ifes.edu.br/noticias/20432-ifes-inicia-processo-de-atualizacao-do-plano-de-dados-abertos.

Figura 2: Gráﬁco da questão 2, que discrimina o ramo de a vidades do par cipante.

Figura 3: Gráﬁco da questão 3, que veriﬁca se o par cipante conhece o portal de Dados Abertos.

Figura 4: resultado da questão 4, que veriﬁca quais os conjuntos de dados relevantes a serem
publicados em formato de dados abertos.

3 – Análise das contribuições recebidas
Majoritariamente o formulário foi respondido por pessoa sica, servidor público do Ifes,
evidenciando público interno par cipante. Do ponto de vista da transparência para a sociedade civil,
houve a par cipação de 9 (nove) estudantes, 4 (quatro) colaboradores de empresas privadas e 2
(dois) servidores públicos externos ao Ifes, num percentual de 12.6% dos par cipantes da consulta
pública.
Um terceiro ques onamento realizado foi se o respondente já visitou o portal de dados abertos do
Ifes (inserindo o link de acesso no corpo da pergunta).
O resultado evidenciou que cerca de 55% dos par cipantes desta consulta pública visitaram o Portal.
Este percentual é menor que o percentual respondido por colaborador interno do Ifes. Esta
informação evidencia que parte de nossos servidores ainda não tem conhecimento dos conjuntos de
dados disponibilizados.
O quarto ques onamento foi escolher, dentre os itens listados, quais seriam julgados como
relevantes para serem disponibilizados no formato de dados abertos, podendo ser escolhidos mais
de uma opção.
O resultado encontrado foi que as a vidades relacionadas às áreas de Ensino (84,4%), Pesquisa
(83,6%) e Extensão (82%) são majoritariamente escolhidas para priorização, acompanhados pela
opção de priorização de dados rela vos a Processos Sele vos (80,3%). Os demais foram escolhidos
em percentuais menores, entretanto destaca-se que nenhum po de dado deixou de ser
considerado como prioritário.
A úl ma questão u lizada veriﬁcou, pelo campo de texto livre, caso o respondente não encontrasse
correspondência dentre os pos de dados oferecidos na questão anterior, quais sugestões de pos
de dados deveriam ser priorizados pela administração para este ciclo e as respostas foram as
seguintes:
-

Bolsistas com ações vinculadas.
Quan ta vo de vagas de cada campus com discriminação dos cargos e informação de cargos
lotados (por campus).
Lista de vagas de carreiras de docentes organizados por áreas de conhecimento atualmente
lotadas e disponíveis por campus.
Gastos com reformas prediais.
Dados ﬁnanceiros da ins tuição, balanço anual.

Nesta questão, respostas alheias ao conteúdo perguntado foram descartadas para este relatório.

4 – Conclusões
A atualização do Plano de Dados Abertos do Ifes para o próximo biênio busca atender o arcabouço
norma vo que trata da transparência a va dos dados ins tucionais. Os resultados veriﬁcados
apontam para a necessidade de con nuar disponibilizando os conjuntos de dados das a vidades
ﬁnalís cas prioritariamente, bem como disponibilizar os dados administra vos, orçamentários e de
gestão de pessoas e demais dados à medida da capacidade do Ifes.
Demandas encontradas na úl ma questão serão encaminhadas para as a vidades responsáveis a ﬁm
de estudar a capacidade de estruturação e disponibilidade para uso público.
As respostas consolidadas neste relatório estão con das em anexo.

ANEXO

