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são os dados baseados em indicadores para o planejamento

estratégico da gestão da instituição. Colaboram para definir

metas, orientar a políticas, planos e a tomada de decisão da alta

gestão, fornecer dados para rankings e subsidiar a prestação de

contas a órgãos de controle, comunidade acadêmica e a

sociedade.

Conferem unidade e coerência à instituição e possibilitam a

tomada de decisão, construção de políticas, relatórios de

gestão, comunicação de resultados e visão de futuro.

Dados Estratégicos
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objetivos

I. Proporcionar o processamento e a visualização de dados

estratégicos para a Alta Gestão.

II. Subsidiar a Alta Gestão para que a tomada de decisão e o

Planejamento Institucional aconteçam baseados em dados,

indicadores e metas.

III. Contribuir para cultura da curadoria, da preservação e da

publicidade dos dados, tanto quanto, para a memória

institucional, como por exemplo, através das séries históricas



Para essa política entende-se como alta gestão a reitoria e o 

gabinete da reitoria, as pró-reitorias e os diretores de Campi.

Política de Dados Estratégicos
Alta gestão



No âmbito desta política são estabelecidos três níveis de governança

como parte do modelo de gestão participativa da Unifesp:

I. Em caráter estratégico: a Alta Gestão

II. Em caráter deliberativo: o Conselho de Planejamento e Administração

(CoPLAD) da Unifesp.

III. Em caráter executivo: o Escritório de Dados Estratégicos Institucionais.

Política de Dados Estratégicos
governança



O Escritório de Dados Estratégicos Institucionais atua em

regime de cogestão, princípio ético, político e administrativo

que prevê formato colaborativo de gestão, com estrutura, equipe

e recursos compartilhados para atender aos objetivos

estabelecidos. Este regime busca garantir a eficiência, a

transversalidade e o equilíbrio entre as partes envolvidas e, a

partir desta perspectiva, são estabelecidas as responsabilidades

dos envolvidos: Proplan, STI, CRBU e PI.

Política de Dados Estratégicos
governança





Atribuições
I. Propor estrutura, boas práticas, análise e visualização de dados 

estratégicos;

II. Estabelecer ecossistema de demanda, coleta, curadoria, 

processamento, análise, visualização de dados, formulação de 

indicadores e séries históricas;

III. Organizar os fluxos, equipes e recursos para implantação e 

manutenção da política;

IV. Prospectar continuamente bancos externos,  internos  e fazer predição 

das necessidades, antecipando dados e indicadores, operando 

demandas espontâneas tanto quanto induzidas;



Atribuições
V. Organizar e responder aos rankings, censos, dados a serem solicitados 

para o governo, órgãos de controle  e outros meios  externos de 

classificação e mensuração;

VI. Apoiar o Pesquisador Institucional (PI) e o Procurador Educacional 

Institucional (PEI), através de  Auxiliares Institucionais (AIs).

VII. Interagir com os observatórios institucionais da Unifesp.



A composição do E-DADOS obedece a seguinte organização:

PROPLAN STI CRBU PI

Pró reitores de Planejamento Superintendente Coordenação Pesquisador

institucional

Diretoria de Planejamento 

Institucional

Assessoria de 

planejamento e 

governança

Coordenadoria de Avaliação e 

Indicadores de Risco

*as equipes de cada 

agente serão 

alocadas a partir dos 

objetivos, 

necessidades e 

estruturas 

necessárias ao 

funcionamento do 

escritório.

Política de Dados Estratégicos
governança
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princípio que busca garantir acesso aos dados, promovendo

transparência, participação e integridade pública.

Dados públicos representados em meio digital,

estruturados em formato aberto, processáveis por

máquina, referenciados na rede mundial de

computadores e disponibilizados sob licença

aberta que permita sua livre utilização, seu

consumo ou cruzamento. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, 12 de abril

de 2012 , Art. 2º, VI)*

Dados Abertos

*disponível  em http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda acessado em 10/07/2019

http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda


*disponível em http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda acessado em 10/07/2019

São dados resultantes de projetos de pesquisas, sejam

financiados ou não, “gerados no ciclo de vida da investigação”
(SILVA, 2019, VII)

Os dados devem ser gerenciados e compartilhados de forma

a garantir o maior benefício possível para o avanço científico

e tecnológico. Visa o racionamento de recursos, sua

reprodutibilidade e permite promover novas pesquisas,

graças à possibilidade de reuso e compartilhamento.
(Plano de Gestão de Dados - FAPESP)

Dados de Pesquisa

http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda


Missão

O Escritório de Dados Estratégicos Institucionais

E-DADOS - irá processar informações, analisar e

produzir dados e indicadores estratégicos institucionais.



Visão

Contribuir para o uso de dados, metas e indicadores

para o planejamento estratégico e políticas institucionais

e na interface com os órgãos de controle, comunidade

acadêmica e sociedade.



Valores

Conferir unidade e coerência aos dados estratégicos da

instituição e possibilitar a tomada de decisão,

construção de políticas, relatórios de gestão,

comunicação de resultados e visão de futuro.



A integridade e conformidade dos dados será garantida mediante

as seguintes ações continuadas:

I. Constituição de Plano de Dados Estratégicos - PDE;

II. Acompanhamento contínuo do ciclo de vida dos dados;

III. Governança para garantir regulação, segurança,

idoneidade e qualidade dos dados;

IV. Curadoria e preservação dos dados.

Política de Dados Estratégicos
integridade, conformidade e gestão de riscos dos dados



A avaliação de riscos na área, em alinhamento com a Política de Gestão

de Riscos da Unifesp:

I. Riscos estratégicos;

II. Riscos operacionais;

III. Riscos de comunicação;

IV. Riscos de conformidade.

Política de Dados Estratégicos
integridade, conformidade e gestão de riscos dos dados



A Curadoria e Preservação dos dados estratégicos tratam do ciclo de

vida dos dados e indicadores:

No âmbito da Curadoria são realizadas coleta, organização, análise, constituição de 

indicadores e visualização dos resultados; 

No âmbito da Preservação são realizadas ações de documentação, arquivamento e 

preservação dos dados e integridade dos indicadores. Ambas constróem a confiabilidade 

dos dados estratégicos em conjunto com o monitoramento e avaliação.

Política de Dados Estratégicos
curadoria e preservação dos dados



São parte da estratégia de governança da estrutura e do ciclo de

vida dos dados e dos processos a eles atrelados. São

estabelecidos a partir de metodologia, instrumentos e protocolos

definidos no âmbito do escritório e têm foco na qualidade dos

dados e dos processos.

Política de Dados Estratégicos
monitoramento e avaliação


