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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 3, 06 DE MAIO DE 2021

Estabelece as diretrizes de adequação ins�tucional para a proteção de
dados no âmbito da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, em uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto da Universidade, e

 

CONSIDERANDO:

 

o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019 e
na Portaria do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública/Arquivo Nacional, nº 47, de 14 de fevereiro de
2020, e demais norma�vas em vigor,

 

RESOLVE:

 

Estabelecer os protocolos ins�tucionais de biossegurança e as diretrizes de adequação ins�tucional para
a proteção de dados no âmbito da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.

 

Art. 1º Ficam restritas as publicações de dados pessoais em quaisquer documentos, sites
ins�tucionais ou documentos em papel disponíveis para acesso público, independente do propósito,
sujeito às seguintes condições:

I. Permite-se a publicação dos seguintes dados pessoais: nome completo do �tular; CPF do
�tular na forma anonimizada; e código SIAPE do �tular (se aplicável);

II. Outros dados pessoais poderão ser publicados quando formalmente autorizadas pelo
Comitê de Governança Digital (CGD).

Art. 2º Ficam restritos os campos de dados pessoais coletados, independente do meio ou
forma, sendo permi�do apenas:

I. Aqueles já coletados atualmente, listados no Anexo I;

II. Outros campos que forem autorizados formalmente pelo Comitê de Governança Digital
(CGD),

Art. 3º Proíbe-se a coleta de dados pessoais através de formulários e planilhas eletrônicas,
a par�r da data da publicação desta portaria, exceto:

I. Nas operações de coleta que já estavam em andamento até a data de publicação desta
portaria;

II. Quando a coleta for autorizada formalmente por pró-reitor ou Diretor da área envolvida,
ou aquele por eles designado, situação em que o autorizador torna-se Operador dos dados pessoais
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coletados, devendo esta autorização ser enviada para o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
da Unipampa;

Art. 4º Proíbe-se o compar�lhamento, envio ou recepção de dados pessoais através das
redes sociais como: WhatsApp, Facebook, Twiter, Instagram, Telegram e outras redes sociais similares.

Art. 5º Ficam condicionadas as operações que envolvam tratamento de dados pessoais,
executadas pela Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação (DTIC), às seguintes situações:

I. São permi�das as operações técnicas próprias e necessárias ao suporte da infraestrutura
de TIC, como backup e restore e outras similares;

II. São permi�das as operações em que o Operador responsável pelos dados pessoais
realizar solicitação formal informando uma necessidade específica, situação em que a responsabilidade
sobre a operação de tratamento permanece com o Operador.

Art. 6º Ficam determinados que os dados pessoais em poder da Unipampa sejam
eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das a�vidades, autorizada
a conservação apenas para as finalidades previstas na legislação, situação em que deverá ser observado:

I. O registro formal de quais dados pessoais estão sendo re�dos e a base legal para
retenção;

II. A eliminação se estende a terceiros com quem a Unipampa tenha compar�lhado dados
pessoais anteriormente;

III. A iden�ficação do Operador(es) responsável(eis).

Art. 7º Determina-se a adequação de todos os contratos, termos de cooperação,
convênios, acordos e quaisquer outros instrumentos jurídicos vigentes ou que vierem a exis�r, que
envolvam operações de tratamento de dados pessoais, para que:

I. Incluam cláusula dedicada à proteção da privacidade dos dados pessoais, especialmente
quando houver tratamento de dados pessoais sensíveis, de crianças e adolescentes ou de grupos em
situação de vulnerabilidade;

II. Incluam a iden�ficação do(s) Operador(es) responsável(eis) pelo tratamento de dados
pessoais;

III. Informem se existe algum �po de operação de transferência internacional de dados
pessoais (vide Art. 6) ou compar�lhamento de dados pessoais (vide Art. 7).

Art. 8º Ficam condicionadas a transferência internacional de dados pessoais, independente
da natureza ou propósito, aos atendimento dos seguintes critérios:

I. São permi�das as operações de transferência que já es�verem em andamento até a data
de publicação desta portaria, as quais deverão ser adaptadas a essa norma�va;

II. Serão permi�das as operações formalmente autorizadas por pró-reitor ou aquele por
ele designado, situação em que o autorizador torna-se Operador dos dados pessoais transferidos, onde
serão realizados, no mínimo, os seguintes registros:

a) a finalidade específica a qual a transferência internacional de dados pessoais se des�na;

b) a iden�ficação do autorizador;

c) a iden�ficação da en�dade receptora dos dados pessoais transferidos;

d) a iden�ficação do controlador conjunto responsável pelos dados pessoais da en�dade
receptadora;

e) a iden�dade e forma de contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da
en�dade receptadora;

f) o prazo máximo de retenção dos dados pessoais por parte da en�dade receptadora;

g) quais os dados pessoais serão transferidos;
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h) quais os dados pessoais sensíveis serão transferidos (se houver);

i) as garan�as fornecidas pelo receptador em relação ao tratamento dos dados pessoais;

III. Todas operações de transferência internacional de dados pessoais deverão ocorrer
conforme o disposto nos Art. 33, Art. 34, Art. 35 e Art. 36 da LGPD;

IV. Todas operações de transferência internacional de dados pessoais, bem como os
registros envolvidos, deverão ser enviados ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da
Unipampa.

Art. 9º Fica condicionado o compar�lhamento de dados pessoais com quaisquer outros
entes, públicos ou privados, incluindo outras ins�tuições de ensino ou pesquisa, empresas públicas ou
privadas, órgãos governamentais, independente da natureza ou propósito, ao atendimento dos seguintes
critérios:

I. A aprovação formal por pró-reitor ou Diretor da área envolvida, ou aquele por ele
designado, situação em que o autorizador torna-se Operador dos dados pessoais compar�lhados, onde
serão realizados, no mínimo, os seguintes registros:

a) a finalidade específica a qual o compar�lhamento de dados pessoais se des�na;

b) a iden�ficação do autorizador;

c) a iden�ficação da en�dade receptora dos dados pessoais compar�lhados;

d) a iden�ficação do controlador conjunto responsavel pelos dados pessoais da en�dade
receptadora;

e) a iden�dade e forma de contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da
en�dade receptadora;

f) o prazo máximo de retenção dos dados pessoais por parte da en�dade receptadora;

g) quais os dados pessoais serão transferidos;

h) quais os dados pessoais sensíveis serão transferidos (se houver);

i) as garan�as fornecidas pelo receptador em relação ao tratamento dos dados pessoais.

II. Comunicação prévia formal:

a) será enviado aviso aos �tulares dos dados pessoais que serão compar�lhados,
informando sobre essa operação e todos os dados de registro informados no item anterior, conforme
assegurado pelo Art. 18/VII da LGPD;

b) caso o �tular seja criança ou adolescente, este aviso prévio formal deverá ser enviado
aos pais ou ao responsável legal;

c) todas as operações autorizadas de compar�lhamento de dados pessoais deverão ser
enviadas para o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da Unipampa;

d) é vedado ao Poder Público transferir a en�dades privadas dados pessoais constantes de
bases de dados a que tenha acesso, exceto se observado o disposto nos Art. 26 e Art.27 da LGPD;

Art. 10 Determina-se a criação do Programa de Auditoria da LGPD, que deverá avaliar a
cumprimento dessas medidas, a ser executado pela Unidade de Auditoria Interna da Unipampa (AUDIN).

Art. 11 Determina-se a designação formal dos Operadores de dados pessoais, que se dará
da seguinte maneira:

I. São aqueles designados através de portaria específica para este fim;

II. Na ausência de um Operador iden�ficado em portaria específica, o pró-reitor da área
envolvida assume esta responsabilidade.

Art. 12 Fica determinado que as dúvidas, ques�onamentos e casos omissos sejam
encaminhados ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais desta ins�tuição, o qual dará o
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encaminhamento necessário.

Art. 13 Esta Instrução Norma�va entra em vigor em 17 de maio de 2021.

 

Bagé, 06 de maio de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

 

ANEXO I

A UNIPAMPA coleta atualmente os seguintes dados pessoais: Nome completo; Nome social; Endereço
completo; Nome do pai; Nome da mãe; Nome do responsável legal (apenas menores); E-mail pessoal;
Número de telefone celular ou convencional (para contato); Contato de emergência (nome); Contato de
emergência (telefone); Contato de emergência (endereço residencial); CPF; RG; Número do passaporte
(apenas para estrangeiros); Documento especial de fronteiriço ou protocolo de solicitação do documento
expedido pela Polícia Federal; Carteira de motorista (opcional, como subs�tuto do RG/CPF); Comprovante
de conclusão do ensino médio; Assinatura digital; Declaração subs�tu�va de reconhecimento de cartório;
Comprovação de Renda familiar; Data de nascimento; Sexo; Naturalidade; Estado civil; Nacionalidade;
Cer�ficado de reservista; Casamento ou coabitação (documento que demonstre a situação atual);
Endereço completo; Endereço completo de estrangeiro; CEP; Bairro; Cidade; UF; Histórico escolar (dado
acadêmico e escolar); Vídeo e imagem da fisionomia (validação de etnia); Deficiência de saúde de
qualquer �po; Dados do perfil, no aplica�vo ins�tucional, informados no Termo de Uso.

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 06/05/2021, às 16:22,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0519099 e
o código CRC 82D2CB1F.

Referência: Processo nº 23100.005858/2021-71 SEI nº 0519099
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