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O presente documento evidencia a  realização da segunda etapa do  Projeto

Plataforma  Acervo:  Inventário,  Gestão  e  Difusão  do  Patrimônio  Museológico  –

Aditivo 01.

O  Projeto  é  desenvolvido  por  meio  de  parceria  frmada  entre  o  Insttuto

Brasileiro de Museus – Ibram e a Universidade Federal de Goiás – UFG, por meio de

Termo de Execução Descentralizada – TED.

A descrição técnica da etapa no TED é “d) Customização e implementação dos

requisitos no sistema livre Tainacan e Mapas Culturais”.
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 1. Introdução

Com o objetvo de apoiar o IBRAM no desenvolvimento de uma estratégia de

repositórios em rede para acervos digitalizados da área da cultura,  o Ministério da

Cultura  frmou em Brasília,  no  dia  17  de  outubro de  2016,  o  Termo de  Execução

Descentralizada (TED) com a Universidade Federal de Goiás com vistas à realização do

Projeto  PLATAFORMA ACERVO: INVENTÁRIO, GESTÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO

MUSEOLÓGICO.

Em um primeiro momento, este TED executou:

a) Análise de requisitos e metodologia partcipatva para especifcação técnica de

funcionalidades a serem customizadas no sistema livre Tainacan;

b) Customização e implementação dos requisitos analisados dentro do sistema

livre Tainacan+Museu.

O presente relatório tem por fnalidade apresentar o resultado da execução do

Produto D do Aditivo 1 deste TED, cujos processos consistem em:

c) Análise de requisitos e metodologia partcipatva para especifcação técnica

das funcionalidades a serem customizadas e integradas ao Tainacan dos instrumentos

de coleta sobre os museus brasileiros;

d) Customização e implementação dos requisitos no sistema livre Tainacan e

Mapas Culturais;

e) Arquitetura de hospedagem e manutenção do ambiente de disponibilização

de acervos e preservação digital.

A  customização  signifca  adaptar  ou  adequar  os  requisitos  defnidos  pelo

demandante de um sistema às suas necessidades e ocorre após a parametrização das

informações.  Na  parametrização,  são  defnidos  os  critérios  para o  processamento

desejado para os dados. Esta fase exige o levantamento das informações sobre o que

deve ser feito, como deve ser feito e para onde irão os dados processados. Em resumo,

neste estágio inicial de desenvolvimento das plataformas defnemmse as informações

sobre as entradas, o processamento e as saídas desejadas para os sistemas.

Na customização, por sua vez, a solução tecnológica é adaptada de forma a se

apresentar  “sob  medida”  às  necessidades  do  demandante,  considerando  suas
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característcas  estruturantes  como  temátca,  metodologias  e  rotnas  de  trabalho,

capacidade técnica e de infraestrutura, entre outros.

Entre  os  objetvos  de  customização  das  plataformas  estão  a  criação  de  uma

identfcação  e  adoção  da  solução  pelos  técnicos  que  farão  uso  da  ferramenta,  o

reconhecimento do tema e organizações envolvidas por parte de usuários externos e o

aumento da produtvidade no levantamento,  gestão e difusão da informação.  Vale

dizer que focoumse na etapa de implementação nas demandas concretas relacionadas a

funcionalidades  necessárias  para  uso  imediato  pelo  Ibram  na  plataforma  Mapas

Culturais,  considerando  as  necessidades  de  gestão  da  informação  dos  museus

realizada pelo Ibram. As funcionalidades ao Tainacan serão implementadas em projeto

futuro por terem extrapolado o escopo de tempo do presente projeto.

Lembrando  que  a  qualidade  da  solução  tecnológica  relacionamse  diretamente

com a qualidade do processo empregado para sua produção, foram mantdos canais

de diálogo entre os técnicos do L3P e a equipe do Ibram, para que as respostas às

observações pudessem ser realizadas de forma tempestva e adequada às demandas

apresentadas.

O  texto  do  relatório  é  essencialmente  descritvo.  Na  segunda  seção  há  a

indicação  das  diferentes  atvidades  realizadas  por  tema.  Parte  das  demandas  por

desenvolvimento e o reporte de erros foi realizada no GitHub pela equipe do Ibram e

compõe  a  terceira  seção  deste  documento.  O  GitHub  é  uma  plataforma  de

hospedagem  de  códigomfonte  com  controle  de  versão  que  permite  que  qualquer

programador,  utlitário  ou  usuário  cadastrado  na  plataforma  possa  contribuir  com

projetos de softares. Uma segunda parte das demandas do Ibram foi viabilizada por

meio do canal de comunicação direto Telegram. 

A seguir são especifcados os desenvolvimentos e atendimentos realizados em

relação às demandas apresentadas pelo Insttuto.
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 2. Atividades e desenvolvimentos realizados
Durante todo o ano de 2017 e início de 2018 a equipe de bolsistas dedicada ao

projeto manteve contato constante com a equipe do IBRAM a fm de identfcar as

prioridades  de  desenvolvimento  e  trabalhar  em  suas  soluções.  Além  do

desenvolvimento de grandes funcionalidades,  planejadas  e executadas  ao longo do

projeto,  a  equipe  esteve  disponível  para  um  acompanhamento  próximo,  suporte

técnico e apoio a TI do Ministério da Cultura para manutenção da plataforma. Neste

sentdo,  realizamos  reuniões  semanais  de  acompanhamento  em  que  partcipavam

CGTEC/MinC,  /IBRAM,  MediaLab/UFG  e  equipe  do  Insttuto  TIM,  que  partcipava

dentro do escopo de seu Acordo de Cooperação Técnica com o ministério. Durante

este período, nosso papel era o de:

• Coordenar o trabalho de desenvolvimento de diversas equipes (MinC, UFG e

Insttuto TIM);

• Organizar e coordenar o trabalho de deploy (lançamento de novas versões dos

diversos softares desenvolvidos);

• Dar suporte técnico de uso da plataforma à eq

• Equipe do IBRAM;

• Facilitar a interlocução entre equipe do IBRAM e equipe de TI do ministério.

A comunicação diária se deu por meio de um canal no aplicatvo de mensagens

Telegram, por onde as equipes técnicas se comunicavam intensamente com a equipe

do IBRAM para toda e qualquer fnalidade, como consultas, reportes de problemas,

pedidos de desenvolvimento, homologação de novas funcionalidades, etc.

Por meio deste modelo de trabalho realizamos diversos ajustes e melhorias na

plataforma,  os  quais  detalhamos  mais  na  próxima  seção.  De  todas  as  atvidades

realizadas, destacamos as seguintes:

 2.1. Ajustes na funcionalidade de seção de Selos

Parte importante do trabalho do IBRAM dentro do escopo do Cadastro Nacional

de Museus envolve a certfcação de museus que fazem parte de seu cadastro e que

possuem  o  Registro  de  Museus.  Para  tanto,  era  preciso  aperfeiçoar  algumas

funcionalidades  se  seção  de  Selos  dentro  da  plataforma.  Foram  realizados  vários
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ajustes para a exibição pública do Selo (Figura 1: Selo Público), correção de regras de

validade, bem como a exibição para impressão (Figura 2: Selo Público).

Figura 1: Selo Público
Fonte: Projeto Acervo etapa de análise de requisito Produto D. TED Ibram/UFG, 2018

Figura 2: Selo Público
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Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018

L3P – Laboratório de Politicas Públicas Participativas
(62) 3521-1659 / medialabufg@gmail.com
Rua Samambaia, Campus Samambaia UFG – Goiânia, Goiás                                                                         9



 

 2.2. Ajustes nas exportações de planilhas

Realização de diversos ajustes na exportação de planilhas a partr da plataforma,

para melhorar a geração de relatórios.

 2.3. Ajustes no formulário de cadastramento dos museus

Realização de diversos ajustes no formulário de cadastramento dos museus.

 2.4. Relacionamento de espaços a inscrições

Em determinado momento decidiumse adicionar a possibilidade de se associar

espaços  a  funcionalidade de inscrições  presente  na  plataforma.  Atualmente,  ao  se

inscrever em um edital ou convocatória aberta através da plataforma Mapas Culturais,

é possível  relacionar um ou mais Agentes Culturais  ao seu formulário de Inscrição.

Como estratégia para aplicação do Formulário  de Visitação Anual  (FVA),  cogitoumse

abrir também a possibilidade de se associar espaços a estes formulários.

A funcionalidade foi desenvolvida e enviada para ser incorporada ao softare.

No  entanto,  depois  de  mudanças  de  planos  ela  acabou  não  sendo  utlizada  em

detrimento do desenvolvimento de uma solução mais personalizada para a aplicação

da FVA.

O  envio  desta  funcionalidade  para  ser  incorporada  ao  Mapas  Culturais  está

disponível em https://github.com/hacllabr/mapasculturais/pull/1241

 2.5. Blog FNM

Desenvolvimento de plugin para incorporação das informações provenientes da

plataforma Mapas Culturais para o blog do Fórum Nacional de Museus. Este plugin

permite  que  os  editores  do  blog  criem  uma  página  com  a  listagem  dos  eventos

cadastrados na plataforma e façam fltros por estado e intervalo de datas.

O  código  fonte  do  plugin  está  disponível  em  https://github.com/medialabm

ufg/listmeventsmshortcode.
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Figura 3: Página de eventos no Blog FNM
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018

Figura 4: Filtro por intervalo de datas
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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 2.6. Integração entre Mapas Culturais e Tainacan

A integração entre as duas plataformas foi objeto do produto anterior.

A equipe do Laboratório executou uma série de ações  para a integração das

plataformas Mapas Culturais e Tainacan customizadas para o Insttuto Brasileiro de

Museus. As ações geraram um protótpo.

Em um primeiro momento,  foi  desenvolvido um plugin  para  Mapas Culturais

para que fosse possível informar, para cada museu, o linl para seu repositório digital

no  Tainacan.  Este  plugin  está  disponível  em  https://github.com/medialabm

ufg/mapasculturaismtainacan.

Em seguida, foram realizados diversos estudos e protótpos de interface para um

aplicatvo móvel que integraria as informações provenientes do Mapas Culturais e do

Tainacan, de maneira transparente para o usuário fnal. 

A proposta era que uma pessoa poderia buscar tanto por informações sobre os

museus (localização, detalhes, fotos, agenda) quanto por itens de seu acervo e navegar

por essas duas camadas de informações de maneira completamente integrada. 

Os testes e implementação do protótpo aguardam agora a migração dos acervos

dos museus do Ibram para o Tainacan. Quando esta etapa for concluída para uma

quantdade signifcatva de museus (de quatro a seis), as atvidades com o protótpo

poderão serem retomadas.

 2.7. FVA

Todo ano o IBRAM realiza uma pesquisa junto aos museus do país para coletar

informações sobre a quantdade de público que cada museu recebe. Esta pesquisa,

chamada  FVA  (Formulário  de  Visitação  Anual)  está  sendo  aplicada  por  meio  da

plataforma Mapas Culturais pela primeira vez.

Além  de  poupar  os  museus  de  informar  repetdamente  dados  básicos  dos

museus,  que  já  se  encontram  presentes  na  plataforma,  a  aplicação  faz  parte  da

estratégia de atrair os gestores dos museus para que eles próprios possam manter

suas informações atualizadas e divulgar suas atvidades.

Foi desenvolvido todo o mecanismo de abertura e fechamento do formulário, e

um painel administratvo de acompanhamento da submissão de respostas.
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O plugin desenvolvido encontramse disponível em  https://github.com/medialabm

ufg/museusmfva.

Figura 5: Screenshot de algumas etapas do formulário – parte 1
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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Figura 6: Screenshot de algumas etapas do formulário – parte 2
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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Figura 7: Screenshot de algumas etapas do formulário – parte 3
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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Figura 8: Mensagem indicando que a FVA deste ano já foi respondida
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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Figura 9: Screenshot do painel de acompanhamento das respostas
Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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 3. Detalhe de atividades e contribuições no GitHub
O GitHub é uma plataforma de hospedagem de códigomfonte com controle de

versão que permite que programadores, utlitários ou qualquer usuário cadastrado na

plataforma  contribuam  em  projetos  de  qualquer  lugar  do  mundo.  GitHub  é

amplamente utlizado por programadores para divulgação de seus trabalhos ou para

que  outros  programadores  contribuam  com  o  projeto,  além  de  promover  fácil

comunicação  através  de  recursos  que  relatam  problemas  ou  mesclam repositórios

remotos através e issues e pull requests. Dentro de cada issue e pull request é possível

subir  imagens  e  fazer  comentários,  fazendo  com  que  se  tornem  em  espaços  de

discussão do desenvolvimento da solução.

As  issues,  portanto,  são as contribuições dos usuários fnais  da aplicação que

reportam  problemas/bugs  encontrados  no  sistema  ao  utlizarem  o  mesmo.  Dessa

maneira fca mais fácil  a correção do problema e a obtenção das informações para

simulação dos mesmos. A seguir, seguem as issues reportadas no GitHub do Mapas

Culturais  –  Museus  (https://github.com/culturagovbr/mapasculturaismmuseus),

ambiente  utlizado  pela  equipe  do  IBRAM  para  reporte  de  erros  e  solicitação  de

demandas. Notemse que, como havia o canal direto de comunicação via telegram, nem

todas  as  requisições  chegaram  a  ser  cadastradas  como  issues  no  github,  fcando

apenas documentadas na troca de mensagens no aplicatvo.
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Quadro 1 – Issues reportadas no GitHub do Mapas Culturais Museus

N.o da

issue Título Descrição

Data de 

criação Link

84

Adicionar ID na caixa 

de busca de agentes

ao buscar por agents, inserir a info de 

ID do agente na caixa de busca que 

aparece no autocomplete

2018m02m20 

13:22:38

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/84

82 Erro ao editar bairro

Quando usamos um CEP que é geral 

de uma cidade, a informação de 

bairro vem vazia do serviço de CEPs. 

Isso gera um erro de interface e não 

permite que o usuário edite o bairro.

Como o bairro é uma informação 

obrigatória, esse problema impede o 

usuário de seguir com o cadastro

2018m01m19 

18:49:39

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/82

81

questão na ordem 

errada na hora da 

impressão

A questão que está anterior na 

impressão da questão de quanttatvo 

de acervo "caso o total de visitação 

informado..." na verdade vem depois.

2018m01m16 

12:54:33

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/81

79

Obrigatoriedade das 

questões do fva

Colocar as questões de responsável 

pelo preenchimento e telefone do 

responsável como obrigatórias

2018m01m15 

17:20:58

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/79

78

Inclusão do código 

Ibram na extração do 

FVA

2018m01m15 

17:17:54

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/78

77

Erro ao Salvar edições 

no museu histórico 

nacional talvez tenha relação com a #71

2017m12m05 

16:08:34

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/77

76

Correção erro tela ao 

rejeitar subespaço

Foi relatado pela Yris que ao tentar 

rejeitar a solicitação de subspaco na 

plataforma está gerando erro de tela 

conforme imagem anexa.

![image](https://userm

images.githubusercontent.com/12901

157/32069799mfa0842emba68m11e7m

9036m5d5c41e11a64.png)

O erro ocorre ao rejeitar uma 

solicitação de agente ao relacionar o 

espaço deles a um espaço pai do 

2017m10m26 

18:17:26

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/76
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N.o da

issue Título Descrição

Data de 

criação Link

IBRAM.

Aparentemente a situação de aceitar 

não gera o erro.

74

permissão aos admins

para administrar os 

espaços do tpo 

museu 

independentemente 

do subsite de origem

2017m08m04 

20:55:48

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/74

71

obrigatóriedades 

questonário 

museusbr

2017m07m10 

14:38:05

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/71

67

Filtros para a parte de 

eventos

Criar fltro de Estado e município para 

o cadastro de ventos

2017m06m05 

12:38:34

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/67

66 Filtro por selo

Precismos de um função em que 

possamos fltrar as insttuições de 

acordo com os fltros aplicados e a 

informação deve constar também na 

saída de dados para possibilitar 

cruzamentos complexos.

2017m05m24 

11:42:23

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/66

65

DATA E HORA NA 

EXTRAÇÃO DE DADOS

A geração de planilhar a qualquer 

tempo é ótmo mas as vezes gera 

confusão e questonamentos dos 

dados ofciais. Seria bom que a 

planilha gerada tvesse data e hora da 

extração para assim poder explicar o 

porque de dados diferentes 

aparecerem.

2017m05m17 

12:07:05

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/65

63

Alterar texto de 

apresentação do 

Museusbr

novo texto:

"Bemmvind@!

Bemmvindo à Museusbr m a maior 

plataforma de informações sobre os 

museus brasileiros.

Você vai descobrir que nosso país é 

muito rico e que tem museus para 

todos os gostos e interesses. Em 

2017m04m06 

19:52:06

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/63
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N.o da

issue Título Descrição

Data de 

criação Link

Museusbr você encontrará Museus de

Arte, de História, de Ciências, de 

Antropologia, Museus Comunitários, 

Museus de Território, Museus das 

mais variadas temátcas e muitos 

outros que você sequer imagina.

Aqui você verifcará onde estão 

localizados os museus do seu estado, 

do seu município ou de qualquer 

outro lugar de seu interesse no 

território nacional, encontrando os 

dados de contato e serviços 

oferecidos como: visitas guiadas, 

acessibilidade, bibliotecas, arquivos, 

atendimento a visitantes estrangeiros 

e muito mais.

A plataforma Museusbr permitrá 

extrair os dados dos museus em 

formato de planilha, por meio de 

fltros e cruzamentos, conforme 

interesse do usuário. 

Como a plataforma é colaboratva, 

você também pode partcipar, 

indicando um museu que você 

conheça e que ainda não faça parte de

Museusbr, ou atualizando alguma 

informação. Basta seguir os passos na 

seção Como Partcipar. 

Aventuremse!

Partcipe!"

62 Fix CSS

2017m03m24 

20:12:36

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/62

61 busca avançada

na busca avançada sobre status da 

insttuição, só temos umas 100 

respostas dos 3700 museus. isso 

provavelmente acontece porque a 

busca esta sendo feita apenas nos 

museus que foram "puxados" do 

mapas e que não são um registro de 

migração ou inserido pela equipe.

2017m01m30 

15:35:12

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/61
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N.o da

issue Título Descrição

Data de 

criação Link

60

Problemas no 

dotnload de 

informação em 

formato de planilha

2017m01m18 

12:25:20

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/60

59 Formulário do Museu

m [x] Título da questão errada. Alterar 

para **Em caso de Museu federal, 

especifque vinculação ministerial**

![image]

(https://cloud.githubusercontent.com

/assets/7750643/21620702/c4c133b4

md1dcm11e6m9f85ma91cd251f88c.png)

m [x] Exibir opções como MultSelect

![image]

(https://cloud.githubusercontent.com

/assets/7750643/21621114/bfe62cdam

d1dem11e6m9f9m034d3a9e1c27.png)

m [x] Após a questão **O museu 

promove visitas guiadas?** adicionar 

a questão **Em caso positvo, 

especifque**

m [x] Adicionar texto antes de gerar o 

código do Museu: **Código: Preencha

os campos obrigatorios e clique em 

salvar para gerar** 2017m01m03 

20:09:05

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/59

58

Exibir no formulário 

Código do Museu

Exibir publicamente a informação 

sobre o **Código do Museu**.

2017m01m03 

13:40:07

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/58

57

Habilitar novas 

entdades na 

instalação

m [x] Habilitar a entdade "Eventos".

m [x] Habilitar a entdade "Projetos" e 

incluir na tpologia: inscrições, 

pesquisa e consulta.

2016m12m15 

12:57:34

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/57

56

Problema ao deslogar 

do ID Cultura

Problema ao deslogar do sistema. O 

usuário deve "adivinhar" que precisa 

se deslogar do ID da Cultura para 

poder sair do Mapas Culturais.

2016m12m14 

19:56:30

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/56

55 Filtros

Habilitar fltros por município e estado

no mapa.

2016m12m14 

19:25:28

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/55
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N.o da

issue Título Descrição

Data de 

criação Link

54

google analytcs não 

está funcionando 

adequadamente

Estão aparecendo apenas acessos da 

Rússia.

@GustavoVS @thaisrigolon 

![image]

(https://cloud.githubusercontent.com

/assets/22178879/20804977/23d2179

4mb7dcm11e6m816dm

ec30b5367e11.png)

2016m12m01 

17:14:39

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/54

53

Permissões do agente 

relacionado

Agente relacionado esta com 

podendo (1) excluir museu e (2) 

passar propriedade, assim como, (3) 

criar e aplicar selos. Três funções que 

deveriam ser apenas de gestor. 

@thaisrigolon @GustavoVS

2016m12m01 

16:09:47

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/53

52

Gestão dos grupos de 

agentes

Estamos com difculdades de fazer a 

gestão de agentes. Criamos o grupo 

de agentes mas não conseguimos 

excluir o grupo nem editar (adicionar 

pessoas novas ao grupo, retrar 

pessoas...)

@GustavoVS @thaisrigolon

2016m12m01 

16:04:57

https://github.com/culturag

ovbr/mapasculturaism

museus/issues/52

Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018

Pull Requests são envios de contribuições que um tme de desenvolvedores pode

fazer  a  outro,  sugerindo  que  suas  mudanças  sejam  incorporadas  em um  softare

desenvolvido  por  outras  pessoas.  Durante  o  desenvolvimento  das  demandas

solicitadas para a plataforma de museus, muitas melhorias e correções diziam respeito

não apenas ao tema desenvolvido especifcamente para o Ibram, mas a plataforma

como um todo. Nesses casos, a equipe do MediaLab enviava a contribuição, em forma

de um Pull  Request,  para que esta fosse incorporada a versão estável  do softare

Mapas Culturais. A seguir encontrammse listados os pull requests enviados pela equipe

do MediaLab e incorporados a plataforma Mapas Culturais durante a vigência deste

contrato.
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Quadro 2 – Pull Requests enviados pela equipe do L3P e

incorporados a plataforma Mapas Culturais

Título Descrição

Data de 

envio ID Link

Feature/describe fles

Adiciona ao "describe" da API a 

lista dos grupos de arquivos 

disponíveis para o seletor @fles,

segundo issue: 

https://github.com/hacllabr/ma

pasculturais/issues/783

2018m02m15

16:10:14 1346

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1346

Erro ao editar bairro 

(refs 

culturagovbr/mapascult

uraismmuseus#82)

Corrige edição de entdades 

quando endereço utliza um CEP 

que é único para toda a cidade

2018m01m19

18:51:47 1335

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1335

corrigido erro impressão

certfcado para usuários

convidado

2017m12m11

13:35:14 1327

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1327

corrigido erro impressão

certfcado para usuários

convidado

2017m12m05

16:11:55 1325

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1325

removido popup em 

campos obrigatorios 

nao preenchidos

2017m07m20

14:34:17 1265

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1265

Corrige linl de 

impressão do certfcado

2017m07m17

16:29:19 1262

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1262

Feature/planilhaeventos

Melhorias e correções na 

exportação da planilha de 

eventos, referente a issues 

#1165 #1248

2017m07m06

17:02:47 1252

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1252

Feature/human crop

Habilita possibilidade de fazer 

crop manual para avatares e 

imagens de cabeçalho

2017m06m23

14:19:40 1249

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1249

Possibilidade de 

adicionar espaços 

relacionados a uma 

inscrição

2017m06m13

18:10:35 1241

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1241
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Título Descrição

Data de 

envio ID Link

correçao exibiçao 

incorreta da entdade 

eventos

https://github.com/culturagovbr

/mapasculturais/issues/68

2017m06m01

19:22:37 1232

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1232

correcao do linl para 

dono do selo

2017m05m30

18:41:03 1230

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1230

Feature permitr que 

Agente troque plano de 

fundo

2017m05m30

18:00:18 1229

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1229

teste de validação do 

prazo de validade seal 

relaton com espaço

Adição de teste de expiração de 

validade de um seal relaton com

espaço

2017m05m30

15:14:04 1227

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1227

adição de data e hora na

geração de planilhas

2017m05m30

15:07:54 1225

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1225

bug fx compartlhar linl

de busca

Correção para permitr 

compartlhamento de URL de 

busca

2017m05m30

14:58:14 1223

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1223

Correcao método em 

Entty.php

Método comparava conteúdo da 

variável ao invés de comparar 

seu tpo

2017m05m30

14:55:52 1222

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1222

Adiciona exemplo: 

seleção de Ocorrências 

de Evento

Corrige o ttulo de um dos 

exemplos que não estava em 

negrito.

Adiciona exemplo de '@select' 

com query por objeto interno, 

neste caso das Ocorrências de 

um Evento e alguns parâmetros 

internos. Também explica 

brevemente o campo descripton

do objeto rule. Não sei se aqui 

seria o melhor lugar para tal, 

mas acho que precisamos de um 

lugar para colocar os modelos de

objetos como o 

EventOccurrences.

2017m06m12

16:58:28 1240

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1240

Adição instagram no 

cadastro de mídias 

sociais

2017m05m30

14:53:15 1221

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1221

correção de bug que Fixes #1216 2017m05m25 1217 https://github.com/hacllabr/
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Título Descrição

Data de 

envio ID Link

mostrava errado o dono

do selo 13:38:38 mapasculturais/pull/1217

Correção de bug que 

impedia a geração de 

URL para 

compartlhamento de 

busca

Feito a correção para mostrar a 

URL para compartlhamento na 

página de busca. Fix #1179

2017m05m02

20:14:56 1192

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1192

Bug fx Entty.php

Correção para que o método 

verifque corretamente se o 

objeto está na lista de classes 

permitdas. Fixes #1180

2017m05m02

18:32:14 1191

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1191

Botões de editar e 

renomear grupos 

apareciam onde não 

deviam

fx groups mostrava opção de 

renomear e apagar mesmo 

quando nao estava editando

2017m05m01

00:02:49 1189

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1189

Refatoração da Tela de 

Relacionamento de 

Selo/Agente

Foi feito uma refatoração 

completa da viet e do 

controller, retrando muita parte 

de lógica resolvida na viet e 

passada para o controller. É 

também exibido uma imagem do

agente e do selo, ambas imagens

com linls para seus respectvos 

perfs e exibido a data de 

validade do selo (se disponível).

Foi feito também a correção de 

um bug na entty SealRelaton 

que gravava errado a data de 

criação dos selos quando era 

fornecido uma data de 

expiração. Ainda na seal relaton 

foi incluído um método para 

determinar se o selo já está 

expirado ou não.

fxes #1174 

2017m04m18

14:33:00 1175

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1175

Correcao do linl para 
Fix #1169 

2017m04m10
1170

https://github.com/hacllabr/
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Título Descrição

Data de 

envio ID Link

documentacao da API 18:15:54 mapasculturais/pull/1170

Traduções, Regras de 

ocorrência na API e 

feedbacl ao adicionar 

agente relacionado

API expõe as regras das 

ocorrencias de evento como 

objeto

Novas traduções

Melhora feedbacl ao adicionar 

agente relacionado

2017m03m23

15:12:10 1140

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1140

Correção de erro crítco

2017m02m09

17:28:24 1105

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1105

FIxes e funcionalidades

Fixes na parte de inscrição e 

selos

Possibilidade de editar e 

remover grupos de agentes 

relacionados!

Ocultnado ttulo "Campos 

adicionais" dos formulários e a 

seção de selos relacionados

2017m02m09

12:47:47 1104

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1104

vários bugfxes

2017m02m02

18:54:08 1096

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1096

Refactor infobox

Refatoração dos templates de 

infobox e de listagem da busca 

pra facilitar a personalização.

Criação de método para 

adicionar novo campo a query de

busca e documentação de como 

fazer tudo isso.

2017m01m16

12:08:26 1048

https://github.com/hacllabr/

mapasculturais/pull/1048

Fonte: Projeto Acervo Aditvo 1 Produto D. TED Ibram/UFG, 2018
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 4. Conclusão
Durante  o  período  de  vigência  deste  projeto,  a  equipe  do  MediaLabmUFG

desenvolveu  diversas  melhorias  e  funcionalidades  novas  para  a  plataforma  Mapas

Culturais,  no  âmbito  de  seu  uso  pelo  IBRAM  e  disponível  em

http://museus.cultura.gov.br. O uso que o IBRAM vem fazendo da plataforma, para

manter  o  Cadastro  Nacional  de  Museus  sempre  atualizado,  já  é  uma  referência

observada por diversas áreas de dentro do Ministério e por outros órgãos gestores de

cultura  no  país.  Internamente  no  IBRAM  a  plataforma  também  vem  ganhando

relevância e começa a ser utlizada para outras fnalidades além do cadastro, como

para a aplicação do Formulário de Visitação Anual e para a organização e divulgação

dos eventos realizados pelos museus. 

Também  foram  exploradas  algumas  possibilidades  de  integração  entre  a

plataforma Mapas Culturais  e o Tainacan.  Assim que mais museus tverem acervos

digitalizados e publicados será possível cruzar informações dessas duas plataformas de

uma maneira ágil e relevante para a sociedade.
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