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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Reitoria 

Ouvidoria Geral
Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1A, Sala 133 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG,

CEP 38400-902 
Telefone: +55 (34) 3239-4074 - www.ufu.br/ouvidoria - ouvidoria@reito.ufu.br 

  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2020/OUVID/REITO-UFU

Uberlândia, 03 de dezembro de 2020.

Aos (Às):

Pró-Reitores(as) e Diretores(as) de Pró-Reitorias,
Diretores(as) de Órgãos Administra�vos,
Diretores(as) de Órgãos Suplementares,
Diretores(as) de Unidades Acadêmicas,
Diretores(as) de Unidades Especiais de Ensino,
Coordenadores(as) de Cursos de Graduação,
Coordenadores(as) de Programas de Pós-Graduação,
Órgãos Administra�vos,
Órgãos Suplementares.

  

Assunto: Implementação da LGPD na UFU

  

Senhores(as) Gestores(as),

  

1. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou e vigor no dia 19 de
setembro de 2020. Essa Lei “dispõe sobre o tratamento de dados pessoais (...) com o
obje�vo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”. Em síntese, garante a privacidade
dos dados pessoais de todos os brasileiros. Portanto, implica diretamente em como a UFU
como um todo (e todos seus servidores) trata os dados pessoais a que tem acesso. Dados
pessoais são todas as informações referentes a pessoa, podendo ser o cpf, rg, matrícula,
endereço e os dados pessoais sensíveis que podem ser opção religiosa, orientação sexual,
raça, renda e dados de saúde por exemplo. A forma de tratamento desses dados pessoais,
isto é, como os servidores da UFU recebem, armazenam e distribuem esses dados, se não
for realizado de acordo com a referida Lei, pode implicar em sanções a todos os envolvidos

2. Em 6 de novembro a Portaria 954 do Reitor designou o Encarregado de
dados pessoais da UFU (DPO). Essa figura tem atribuição de atuar como canal de
comunicação entre a UFU, os �tulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD). Em 13 de novembro a Portaria 971 do Reitor cons�tuiu a
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Anexos: I - Informa�vo LGPD (2431476)
II - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (2431486)

comissão de análise e implementação da LGPD, com a par�cipação de nove servidores de
diversos setores da UFU. Tal comissão realiza reuniões semanais e já produziu um
documento informa�vo sobre a LGPD, em formato PDF, para que todos possam ter esse
primeiro contato com esse importante tema que vai impactar diretamente a forma com
que cada servidor trata os dados pessoais na UFU. Pedimos que acessem esse documento
e façam a leitura acompanhados daqueles que mais u�lizam dados pessoais no setor.

3. Para qualquer dúvida ou pesquisa sobre a LGPD na UFU os contatos são:

4. Telefone da Ouvidoria: (34)32394074

5. E-mail do Encarregado de dados pessoais na UFU: dpo@ufu.br

6. Estamos à disposição

 

  

  

Atenciosamente,

 

THIAGO CALLADO KOBAYASHI
Encarregado de Proteção de Dados Pessoais da UFU 
Portaria REITO nº954, de 06 de novembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Thiago Callado Kobayashi, Ouvidor(a), em
03/12/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2431351 e o código CRC 1E00B7BD.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23117.072389/2020-
35 SEI nº 2431351

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

