
 

 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - TURMA 2 

 

Necessidade PDP-UFLA/2022:   

Aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para adequar os processos administrativos de 

modo a assegurar a proteção e transparência dos dados pessoais de alunos e servidores da instituição. 

 

Justificativa:  

A Universidade Federal de Lavras - UFLA trata um grande volume de dados pessoais em seus processos 

administrativos e acadêmicos, dessa forma é necessário aplicar boas práticas e procedimentos nestes 

processos para prevenir crises por violação à privacidade dos titulares de dados, ocasionados por erros 

humanos na operação de processos, ou por incidentes de segurança da informação. A Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018,  dispõe sobre o tratamento de dados pessoais nas 

instituições públicas e privadas, inclusive nos meios digitais. O principal objetivo da LGPD é a transparência 

no uso dos dados das pessoas, ou seja, garantir maior controle e privacidade dos dados pessoais. A 

Universidade deve seguir regras que delimitam a coleta, armazenamento e compartilhamento de dados nos 

processos organizacionais, bem como difundir os normativos internos sobre segurança da informação e 

privacidade. 

 

Objetivo geral: Capacitar os operadores de dados pessoais da UFLA para aplicar boas práticas e 

procedimentos de proteção a dados pessoais conforme a LGPD, a Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC), aprovada na portaria nº 1.327, de 13 de novembro de 2019, e a Política Geral de 

Proteção de Dados Pessoais da Universidade Federal de Lavras (PGPD), aprovada na portaria nº 1.896, de 23 

de dezembro de 2020. Atender o objetivo 1.6.3 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021 - 

2025 da UFLA. 

 

Objetivo específicos:  

● Apresentar os principais pontos da LGPD. 

● Apresentar as especificações da PGPD. 

● Instruir o uso de métodos para inventariar dados pessoais. 

● Elaborar termo de uso para os processos de tratamento de dados pessoais. 

● Identificar vulnerabilidades e riscos associados à segurança da informação e privacidade. 

● Analisar contratos em relação à adequação com a privacidade de dados. 

● Aplicar as proposições fundamentais de uma política de segurança em uma organização. 

● Desenvolver relatório de impacto de proteção de dados pessoais. 

● Propor planos de continuidade de negócios, considerando aspectos vigentes de legislação e direito 

digital. 

● Implementar plano de respostas a incidentes de segurança e privacidade de dados nos processos de 

negócio com o intuito de conter ou minimizar prejuízos, realizando, ainda, as devidas comunicações 

ao titular dos dados e à ANPD. 

 

Público-alvo:  

Participação obrigatória para os servidores ocupantes de cargo de direção, ocupantes de função de 

confiança e servidores indicados por estes para exercer a função de operador de dados, conforme Art. 2º da 



 

 

 

Política Geral de Proteção de Dados Pessoais da Universidade Federal de Lavras (PGPD) . Participação 

obrigatória para o público indicado que não participou da 1ª turma do curso.  

 

Acerca dos operadores de dados:  

No âmbito da UFLA o operador de dados é qualquer unidade organizacional, representado pela chefia 

desta unidade, responsável pelo processo de negócio das áreas finalística e meio da instituição, e/ou 

servidor designado formalmente por esta chefia (Art. 2º da PGPD) 

A relação de servidores designados pelas chefias para atuarem como operadores de dados está 

disponível em https://www.ufla.br/acessoainformacao/lgpd/operadores 

 

Participação desejável para demais servidores do quadro permanente da UFLA e demais colaboradores 

que possuem vínculo com a UFLA e operam processos, administrativos ou acadêmicos, que tratam de 

dados pessoais.  

 

Conteúdo: 

 

Módulo I:  Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais 

● Lei de Acesso à Informação (Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). 

● Marco Civil da Internet (Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014). 

● Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

● Política Geral de Proteção de Dados Pessoais da UFLA. 

 

Módulo II: Proteção de Dados Pessoais na UFLA 

● Inventário de Dados Pessoais.  

● Termo de Uso e Consentimento.  

● Plano de Resposta de Incidentes no processo de negócio. 

● Gestão de riscos à segurança da informação e privacidade.  

● Adequação de contratos com privacidade de dados.  

● Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais.  

 

Metodologia:  

Aulas expositivas/dialógicas, estudo de caso e prática. Ferramentas/recursos: Google Classroom, 

Google Meet e outros recursos do Google Workspace.  

 

Carga horária: 20 horas, distribuídas conforme apresentado a seguir.  

● Módulo I (6 horas).  

Aula expositiva e dialógica realizada remotamente. 

 

● Módulo II (14  horas) 

Aula expositiva, dialógica, estudo de caso e prática,  realizada remotamente. 

Vagas: 90 vagas. 

 

https://www.ufla.br/acessoainformacao/lgpd/operadores


 

 

 

Período de realização: 15 a 29 de março de 2022, nas terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, conforme 

detalhado abaixo: 

● 15/03/2022, das 8h às 12h. 

● 17/03/2022, das 8h às 12h. 

● 22/03/2022, das 8h às 12h. 

● 24/03/2022, das 8h às 12h. 

● 29/03/2022, das 8h às 12h. 

 

Coordenador: Fernando Elias de Oliveira (Coordenadoria de Operação e Segurança da Informação/DGTI). 

 

Prelecionistas: Débora Cristina de Carvalho (Superintendência de Integridade e Correição/Reitoria), 

Fernando Elias de Oliveira e Plínio Márcio Braga Torres (Coordenadoria de Operação e Segurança da 

Informação/DGTI). 

 

Inscrições: Para participar do curso "Proteção de Dados Pessoais na UFLA - turma 2" basta preencher o 

formulário de inscrição disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ttahr8MI0xPsAG_53mva-

gBBGJgXDhqUZoPog51YIvqhrA/viewform, até  o dia 9 de março de 2022. Se o link não funcionar, copie-o e 

cole-o no campo de endereço do seu navegador.   

 

Mais informações:  

Setor de Capacitação e Avaliação / CDP/ PRGDP: 

Elisângela Abreu Natividade  

Shirley Michelle de Alcântara  

Email: secav.prgdp@ufla.br 

Telefone: 3829-5152 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ttahr8MI0xPsAG_53mva-gBBGJgXDhqUZoPog51YIvqhrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ttahr8MI0xPsAG_53mva-gBBGJgXDhqUZoPog51YIvqhrA/viewform

