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1   Introdução 

Você já pensou como é importante para os alunos, técnicos e professores participar 
do processo orçamentário? Além de poder identificar as principais políticas que ne-
cessitam de recursos públicos, as pessoas fortalecem sua capacidade de transformar 
suas demandas em realidade. O acesso ao orçamento é indispensável para que haja 
participação da sociedade. Sem acesso à informação, torna-se impossível monitorar e 
controlar os gastos públicos. 

Foi desenvolvida a ferramenta para disponibilizar de forma resumida e lúdica as in-
formações sobre o orçamento. Desse modo, busca-se prover os atores (alunos, técni-
cos e professores) da Universidade com informações objetivas sobre o orçamento, de 
modo a facilitar o controle, a transparência e o acesso da comunidade; 

Em outras palavras, o portal é disponibilizado com o objetivo de facilitar ao cida-
dão o acesso às informações orçamentárias da Universidade. Nele você pode encon-
trar, por exemplo, o valor que está gasto em cada categoria.  

2   Acesso  

O App DATAUNIRIO Transparência é um painel de controle do orçamento  da 
Universidade para mostrar como a instituição utiliza os recursos públicos. Os aplica-
tivos web podem ser vistas nos sites: https://duttross.shinyapps.io/transparencia1/ . 
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