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BASE NORMATIVA
•

Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

•

Lei 12.527/2011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º ,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal

•

Lei 14.129/2021 - Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital
e para o aumento da eficiência pública [...]

•

Decreto 9.203/2017 - Dispõe sobre a política de governança da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

ABRANGÊNCIA DA LGPD
Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa

jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger

os

direitos

fundamentais

de

liberdade

e

de

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.

INTEGRIDADE COMO MACROPROCESSO NA
CADEIA DE VALOR PÚBLICO

DIFERENÇA ENTRE PROCESSOS E PROJETOS

Segundo a ISO 9000, processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas ou
interativas que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido.

Segundo a ISO 9000, projeto é um processo único que consiste em um conjunto
de atividades controladas e coordenadas, com datas de início e conclusão,

realizado para alcançar um objetivo.
Portanto, a principal diferença entre projetos e processos é que um projeto é um

esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo, enquanto que um processo é contínuo e repetitivo.

GOVERNANÇA E SEU PAPEL DE DIRECIONAR,
MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO PERANTE A LGPD

Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e

controle postos em prática para avaliar, direcionar e
monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade
Decreto nº 9.203/2017

GOVERNANÇA PÚBLICA

POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas Públicas são um conjunto de soluções estabelecidos por
governos,

em

todas

as

esferas

e

conforme

respectivas

competências, no intuito de buscar o bem-estar da sociedade, sendo

aplicada não somente em uma gestão visto que envolve agendas
públicas de Estado que correspondem às ações de longo prazo de

natureza continuada e transcendente a uma única gestão.

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DAS IFES

As Políticas Institucionais estão associadas às diretrizes e
princípios que norteiam a entidade tendo como base

normativa referencial a gestão democrática do ensino
público e a autonomia didático-científica, administrativa e
de

gestão

financeira e

Constituição Federal.

patrimonial

concedida

pela

GOVERNANÇA NA POLÍTICA GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO IFPE

Art. 7º A governança compreende um conjunto de mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para

direcionar, monitorar e avaliar a gestão do tratamento e
proteção dos dados pessoais quanto a aplicação desta política,

das diretrizes e documentos emitidos pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados e pelos dispositivos contidos da LGPD.

GOVERNANÇA NA POLÍTICA GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO IFPE
Art. 8º Ao Conselho Superior, instância máxima de governança do IFPE, no

exercício de suas competências no âmbito da LGPD, cabe:
I.

Direcionar a gestão do tratamento e proteção dos dados pessoais por
meio da aprovação desta política;

II.

Monitorar a gestão do tratamento e proteção dos dados pessoais, por
meio da solicitação de informações quando cabível;

III. Avaliar a gestão do tratamento e proteção dos dados pessoais por meio
do Relatório Anual de Ações Relativas ao LGPD, sendo auxiliado, quando
necessário, pela Unidade Auditoria Interna Governamental do IFPE.

A INTEGRAÇÃO ENTRE A GOVERNANÇA E A GESTÃO

Liderança

A Estratégia, a Liderança e a Accountability (Controle) atuam como o mecanismos da integração
entre o Ciclo de Governança e Ciclo de Gestão.

GESTÃO NA POLÍTICA GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS DO IFPE
Art. 9º A gestão do tratamento e proteção dos dados pessoais será realizado pelo
Controlador de Dados Pessoais, pelo Encarregado e pelo Operador, mediante
fornecimento de consentimento do titular dos dados em um Termo de

Consentimento, conforme modelo disposto em regulamento, ou por outro meio
que demonstre a manifestação inequívoca de sua vontade ou de um de seus pais
ou responsável legal, em se tratando dos dados pessoais da criança e do
adolescente, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento
taxativamente apresentadas na LGPD.

A GESTÃO DO TRATAMENTO DE DADOS PERANTE
A LGPD
Lei 13.709/2018
[...]
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a

coleta,

produção,

transmissão,

recepção,

distribuição,

classificação,
processamento,

utilização,

acesso,

arquivamento,

reprodução,

armazenamento,

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração;

O PROGRAMA DE GOVERNANÇA E PRIVACIDADE DA POLÍTICA
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO IFPE

Art. 14. O Programa de Governança de Privacidade de dados pessoais consiste
em estabelecer as condições de organização, o regime de funcionamento, os
procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos e as obrigações

específicas para os diversos envolvidos no tratamento de dados pessoais, além de
estabelecer ações educativas e mecanismos internos de supervisão e mitigação
de riscos, entre outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais,
incluindo as reclamações e as petições de titulares de dados pessoais.

FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DA POLÍTICA
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO IFPE
São ferramentas e instrumentos de planejamento, organização, execução e controle do Programa de
Governança de Proteção e Privacidade dos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis,
organizados em modelos dispostos em regulamento:
1.
2.
3.
4.
5.

Plano de desenvolvimento da cultura e conscientização das práticas de proteção de dados;
Diagnóstico das condições Internas e Requisitos Externos;
Plano Anual de ações relativas à LGPD;
O Inventário de Dados Pessoais - Matriz de Responsabilidade e Mapeamento dos processos;
Levantamento da conformidade da proteção de dados em Contratos/Convênios ou congêneres
e Plano de ação de Readequação de Processos e Contratos/Convênios ou congêneres;
6. Matriz de Risco - Ranking das Principais Áreas de Risco, Relatório de Gestão do risco de
vazamento de dados;
7. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais;
8. Plano de controle dos usuários que interagem com o processo de tratamento de dados pessoais;
9. Relatório de Anual de Conformidade do tratamento;
10.Relatório anual de ações relativas a LGPD.

CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO DE DADOS DA LGPD
Características dos dados na LGPD:

• Tratamento de Dados Pessoais
• Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis
• Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes
• Término do Tratamento de Dados
• Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público

FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE E
SISTEMATIZAÇÃO DAS ETAPAS DE TRATAMENTO
Em caráter geral, diante da LGPD, deve-se utilizar de ferramentas e instrumentos de planejamento, organização,
execução e controle para proteção e privacidade dos dados caracterizados como pessoais e dados pessoais
sensíveis, devendo garantir o atendimento da referida Lei em cada uma das seguintes etapas de tratamento:
1. Coleta e Recepção ;
2. Armazenamento;
3. Classificação e Utilização;

4. Acesso, Extração, Produção, Reprodução, Processamento e Modificação;
5. Transmissão, Compartilhamento, Transferência e Distribuição, 6. Comunicação e Difusão;
6. Arquivamento;

7. Eliminação; e
8. Avaliação ou Controle da Informação.

FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE E
SISTEMATIZAÇÃO DAS ETAPAS DE TRATAMENTO
Em caráter geral, diante da LGPD, deve-se utilizar de ferramentas e instrumentos de planejamento, organização,
execução e controle para proteção e privacidade dos dados caracterizados como pessoais e dados pessoais
sensíveis, devendo garantir o atendimento da referida Lei em cada uma das seguintes etapas de tratamento:
1. Coleta e Recepção ;
2. Armazenamento;
3. Classificação e Utilização;

4. Acesso, Extração, Produção, Reprodução, Processamento e Modificação;
5. Transmissão, Compartilhamento, Transferência e Distribuição, 6. Comunicação e Difusão;
6. Arquivamento;

7. Eliminação; e
8. Avaliação ou Controle da Informação.
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