
 

 

 

 

 

 

 

Política de Privacidade para o Aplicativo Siga 

UFMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação 

 



Essa política de privacidade rege o uso do aplicativo Siga UFMG criado pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). O aplicativo desenvolvido permite aos alunos da UFMG o 

acesso e gerenciamento de seus dados institucionais. Seu uso é regido pelo 

termo de compromisso e de uso dos recursos de tecnologia da informação da 

UFMG, disponível em: https://sistemas.ufmg.br/termos-de-uso. 

 

Informações Fornecidas pelo Usuário. Os dados exibidos no aplicativo Siga 

são extraídos da base de dados dos sistemas acadêmicos da UFMG. Estes 

dados estão armazenados em servidores da UFMG que possuem medidas de 

segurança lógica e física, para evitar acesso não autorizado aos nossos 

sistemas. 

 

Informações Coletadas. O aplicativo coleta automaticamente o identificador 

único do dispositivo (IMEI), modelo e nome do dispositivo conectado. Essas 

informações são coletadas a fim de associar o usuário autenticado a um 

dispositivo específico.  

 

Compartilhamento de Informações. O aplicativo não disponibiliza 

informações pessoais do usuário para terceiros, a não ser que sejam dados 

requeridos para a ativação de alguma funcionalidade que utilize serviços 

externos como o Firebase da Google. No caso de utilização deste serviço, a 

DTI preza pela confidencialidade e integridade dos dados trafegados. 

 

Alterações na Política de Privacidade. Essa política de privacidade pode ser 

atualizada a qualquer momento, por qualquer razão, sem aviso prévio. A DTI 

recomenda que consulte a política regularmente, visto que o uso do aplicativo 

implica em concordância com todas as atualizações desta política. 

 

Consentimento. Ao usar o aplicativo, o usuário está ciente de que consentiu 

em fornecer à UFMG o acesso às informações coletadas pelo aplicativo, 

conforme estabelecido nesta Política de Privacidade, bem como a seus dados 

pessoais quando se cadastrou no minhaUFMG. 

 



Contato. Em caso de dúvidas relacionadas à política de privacidade, entre em 

contato pelo e-mail suporte@dti.ufmg.br. 

 
 


