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Introdução 

 

Trata-se de relatório conjunto de monitoramento do cumprimento da Lei 

de Acesso à Informação e da execução da Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal. 

O presente relatório é de responsabilidade da Autoridade de 

Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, prevista no art. 14 da Lei 

12.527/11. O propósito do relatório é atender às exigências contidas nos 

seguintes dispositivos normativos: 

 

a) Decreto 7724/12 - art. 67, inciso II 

b) Decreto 8.777/16 - art. 5º, § 4º, IV 

c) Resolução CG-INDA 3/2017 - art. 14, IV 

Indicadores de Acesso à Informação 

 
 Em 2021 o SIC/UFRN buscou dar continuidade ao trabalho de excelência 

que vem alcançando resultados de destaque nos últimos anos, consolidando a 

utilização de inteligência artificial nas atividades administrativas. Diante disso, foi 

possível responder as solicitações de acesso à informação de forma célere e 

com risco de erros decorrentes de falha humana atenuados, sem descuidar da 

qualidade. 

 A tabela abaixo demonstra a evolução dos indicadores de acesso à 

informação na instituição no decorrer dos últimos anos: 

 

 

 

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 

Tempo médio de resposta aos 

pedidos de acesso à 

informação (em dias corridos) 

51,25 30,98 5,85 3,03 4,46 

Quantidade de pedidos de 

acesso à informação 

recebidos 

344 284 282 287 287 



 

  

Foi verificado, também, que 100% das bases de dados previstas para 

abertura em 2021 foram disponibilizadas ainda em 2020. A UFRN conta hoje 

com 84 conjuntos de dados disponíveis para download no seu Portal de Dados 

Abertos e também no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Para fins de referência, 

utiliza-se a média do Poder Executivo Federal, no mesmo período, para os dois 

tipos de demanda, conforme é possível visualizar abaixo: 

 

 

Observa-se que o SIC/UFRN proporcionou aos seus usuários, em 2021, 

uma resposta quase três vezes mais rápida que a média brasileira. Tais 

resultados foram obtidos a partir de três ações principais: 

 

Sistema  
Valor da UFRN em 

2021 

Valor médio do Poder 
Executivo Federal em 

2021 

Tempo de resposta dos pedidos de acesso à 
informação (em dias) 

 4,53 12,13 

Valor médio da satisfação dos usuários do 
SIC para a pergunta "A resposta fornecida foi 

de fácil compreensão? (Escala de 1 a 5) 
4,46  4,13 

Valor médio da satisfação dos usuários do 
SIC para a pergunta "A resposta fornecida 

atendeu plenamente ao seu pedido? (Escala 
de 1 a 5) 

4,51 3,86 

Cumprimento dos itens de transparência 
ativa 

100%  48,48% 

Percentual de respostas de pedidos com 
acesso concedido 

92,68%  73,67% 

Percentual de bases de dados abertos com 
publicação atrasada 

0%  23%  



1) Quando é possível responder a demanda utilizando-se de consultas 

aos sistemas da UFRN e ao Portal de Dados Abertos da Universidade, o 

próprio SIC responde às manifestações;  

2) Se houver a necessidade de resposta de outra unidade, o processo é 

encaminhado e acompanhado pela equipe do SIC;  

3) Os fluxos de movimentação e acompanhamento dos processos, 

confecção de minutas e encaminhamentos são realizados por meio de 

software próprio, desenvolvido na UFRN, que faz uso de inteligência 

artificial na análise das demandas e das respostas encaminhadas pelas 

unidades. 

 

Assuntos mais demandados 

Conforme a classificação adotada pela CGU, as demandas de acesso à 

informação em 2021 foram majoritariamente relacionadas aos seguintes 

assuntos: 

Assuntos mais demandados 

Assuntos Números 

Acesso à Informação 36,93% 

Educação Superior 8,71% 

Concurso 5,22% 

Universidades e Institutos 4,18% 

Cotas 3,13% 

Auditoria 2,43% 

Planejamento e gestão 2,09% 

Outros em administração 2,09% 

Fonte: elaboração pela equipe da ouvidoria com uso dos dados disponíveis nos Painéis da CGU. 

Disponível em paineis.cgu.gov.br. Acesso em 11/01/2022. 

 

 

Transparência Ativa e Dados 

 
No que concerne à transparência ativa, o SIC/UFRN destacou-se ao 

cumprir todos os 49 itens de transparência ativa avaliados pela CGU e alcançou 



indicadores muito superiores à média do Poder Executivo Federal, conquistando 

assim o 1º lugar no ranking da CGU entre 306 órgãos.  

 

Situação de transparência ativa  

Situação  Valor UFRN 
Média do Poder 

Executivo Federal 

Cumprido 100% 48,48% 

Parcialmente cumprido 0% 10,03% 

Não cumprido 0% 41,49% 
Fonte: elaboração pela equipe da ouvidoria com uso dos dados disponíveis nos Painéis da CGU. 

Disponível em paineis.cgu.gov.br. Acesso em 11/01/2022. 

 
 

Além da transparência ativa, a UFRN mantém um Portal de Dados 

Abertos, conforme determinação do Decreto 8.777/2016. O portal tem como 

objetivo disponibilizar para toda a comunidade dados e informações públicas da 

Instituição, que podem ser usadas no desenvolvimento de aplicativos e ações 

diversas.  

O portal é mantido pela Superintendência de Informática. À Ouvidoria 

compete a avaliação de conformidade do Portal de Dados Abertos, a sugestão 

de modificações que se mostram importantes durante as interações com os 

usuários dos serviços públicos prestados pela Universidade e a elaboração do 

Plano de Dados Abertos da instituição. Para tanto, é necessário: 

 

 

1) Verificar a atualização e consistência dos dados constantes no Portal 

de Dados Abertos; 

2)  Solicitar, a partir dos pedidos de acesso à informação recebidos pelo 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a disponibilização de novas 

bases e ampliação dos pontos de dados nas bases existentes; 

3)  Planejar a médio prazo a liberação de novas bases de dados no Portal 

conforme critérios de priorização estabelecidos pela legislação em vigor. 

 

 

Quanto ao primeiro item, foi desenvolvida uma ferramenta de análise 

automática de todos os conjuntos de dados disponibilizados no Portal de Dados 

Abertos. Assim, é possível verificar, de imediato, a desatualização ou 

https://dados.ufrn.br/
https://dados.ufrn.br/


inconsistência de qualquer um dos recursos disponíveis, o que desencadeia a 

comunicação entre o SIC/UFRN e Superintendência de Informática, que 

rapidamente corrige a inconsistência. A ferramenta analisa em poucos segundos 

o equivalente a mais de uma dezena de gigabytes de dados públicos, procurando 

por problemas que, caso não identificados, poderiam resultar em insatisfação do 

usuário do serviço. 

Em relação ao último item, as bases previstas pela Resolução n° 

101/2019-CONSAD para serem liberadas no ano de 2021 foram abertas ainda 

em 2020.  Com isso, o cronograma aprovado foi antecipado, fortalecendo o seu 

papel como Instituição Federal de Ensino Superior com o maior número de 

conjuntos de dados em formato aberto publicados no Portal Brasileiro de Dados 

Abertos. Comparando a UFRN com a média de bases abertas no Governo 

Federal, chegamos aos dados abaixo: 

 

Situação das bases de dados 

Situação UFRN 
Média do Poder 

Executivo Federal 

Abertas 100% 76% 

Não abertas, dentro do prazo 0% 1% 

Não abertas, fora do prazo 0% 23% 
Fonte: elaboração pela equipe da ouvidoria com uso dos dados disponíveis nos Painéis da CGU. 

Disponível em paineis.cgu.gov.br. Acesso em 11/01/2022. 

 
 

Considerando o bom desempenho estabelecido pela UFRN na execução 

da Política de Dados Abertos prevista no Decreto 8.777/2016, recomenda-se que 

o monitoramento da qualidade e atualidade dos dados disponibilizados continue 

sendo realizado. 


