1. Introdução
O Plano de Dados Abertos (PDA) tem por objetivo definir as ações de implantação
da política de dados abertos, estabelecida pelo Governo Federal na instituição.
Dados Abertos são aqueles de livre disponibilidade para utilização e redistribuição
conforme desejarem, sem restrição de licenças, patentes ou mecanismos de controle. Na
prática, a filosofia de dados abertos estipula um formato que seja legível por máquina.
Todo dado público tem vocação para ser dado aberto. Como praticamente todo dado
governamental é público, é fundamental que os governos implementem políticas para
disponibilizá-los
O critério de abertura dos dados do Cefet/RJ segue o discriminado no PDA
(http://www.cefet-rj.br/index.php/dados-abertos-acesso-a-informacao), conforme definição
da Comissão instituída para a sua elaboração.

2. Como efetuar a busca no Portal de Dados Abertos do
Cefet/RJ
Na página de Dados Abertos do Cefet/RJ encontra-se o Catálogo de Dados, um
serviço disponível para que o usuário tenha acesso aos dados publicados pelo órgão ou
entidade, nele estão inseridas informações como a definição dos campos, uma breve
descrição de cada conjunto de dados, a área de dados e recursos, onde ficarão
disponibilizados os dados em formato aberto e as Informações Adicionais.
Tomando como exemplo a disponibilização do conjunto de dados PESSOAS, o
usuário encontrará os seguintes itens:
Título - PESSOAS;
Descrição - apresentar de forma detalhada e organizada informações referentes aos
servidores ligados ao Cefet/RJ (de acordo com o que definir a Comissão do PDA);
Dados e recursos - são os arquivos disponibilizados em formato aberto;
Dicionário de Dados - contém o TÍTULO DO CONJUNTO DE DADOS, ÁREA
RESPONSÁVEL, DATA, COLUNA (ID_PESSOA, NOME_PESSOA, NOME_PESSOA_UP,
NOME_SOCIAL), TIPO (Tipo de dado), DESCRIÇÃO (descreve cada coluna da Tabela);
Informações Adicionais - que pode conter Fonte, Autor, Mantenedor, Última Atualização,
Data de criação, Contato, Escopo Geopolítico entre outros.

2.1 Processo de busca
No botão Explorar existem duas opções: Mais Informações e Ir para o recurso. Em
Mais Informações encontram-se o Título do conjunto de dados, URL, resumo, fonte e
informações adicionais, podendo conter API’s de dados conforme o caso. Em Ir para o
recurso encontra-se o arquivo de dados em formato aberto.
Todo o detalhamento sobre o PDA bem como manuais elucidativos encontram-se no
site do governo (http://dados.gov.br/pagina/dados-abertos).
Em caso de dúvidas a respeito do PDA do Cefet/RJ, procure na página de Dados
Abertos do Cefet/RJ (http://www.cefet-rj.br/index.php/dados-abertos-cefet) no conjunto de
dados a seção Informações Adicionais, nela há um campo Autor, esse é o responsável pelo
conteúdo dos dados. Procure o nome do setor que consta no valor desse campo para entrar
em contato.
Para maiores esclarecimentos a respeito de Dados Abertos, acesse o link:
http://dados.gov.br/pagina/contato.

