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Apresentação
O presente relatório tem o objetivo de apresentar os trabalhos realizados no
quarto trimestre de desenvolvimento do Termo de Execução Descentralizada do
Projeto MAPAS CULTURAIS: PLATAFORMA COLABORATIVA PARA GESTÃO
CULTURAL sob o processo de descentralização de crédito orçamentário
01400.027929/2017-92 realizado entre o Ministério da Cultura e a Universidade
Federal de Goiás.
No Relatório do primeiro trimestre entregue em Março de 2018 foram
apresentados os andamentos relativos às etapas:
◦ Etapa 1: estruturação do laboratório (conclusão: mês 2);
◦ Etapa 2: levantamento das necessidades de estruturação da Plataforma
(conclusão: mês 3);
◦ Etapa 4.1: reunião com gestores (conclusão: mês 3).
No Relatório do segundo trimestre entregue em Julho de 2018 foram
apresentados os andamentos relativos às etapas:
◦ Etapa 3.1: desenvolvimento tecnológico (previsão de conclusão: mês 18);
◦ Etapa 3.2.1: desenvolvimento de metodologia de análise de maturidade
dos municípios (conclusão: mês 6);
◦ Etapa 3.2.2: aplicação da metodologia (previsão de conclusão: mês 9).
No relatório do terceiro trimestre entregue em Novembro de 2018
apresentamos os andamentos relativos às etapas:
◦ Etapa 3.1 | Desenvolvimento de Melhorias na Plataforma Mapas Culturais
(previsão de conclusão: mês 18);
◦ Etapa 3.2 | Análise e Avaliação da Disponibilização da Plataforma Mapas
Culturais à estrutura do MinC (previsão de conclusão: mês 18);
◦ Etapa 3.2.2 | Aplicação da Metodologia de Avaliação da Maturidade dos
Municípios (conclusão: mês 9);
◦ Etapa 4.2 | Atendimento de demandas técnicas de desenvolvimento para a
DLLLB (previsão de conclusão: mês 18);
◦ Etapa 4.3 | Desenvolvimento e customização do formulário de cadastro
para a Rede Cultura Viva (previsão de conclusão: mês 18);
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◦ Etapa 4.4 | Desenvolvimento e customização dos Mapas Culturais para
demandas técnicas do IBRAM.
No presente relatório (quarto trimestre) apresentamos os andamentos
relativos às etapas:
◦ Etapa 3.1: Desenvolvimento tecnológico (previsão de conclusão: mês 18);
◦ Etapa 4.3: Desenvolvimento e customização do formulário de cadastro
para a Rede Cultura Viva (previsão de conclusão: mês 18);
◦ Etapa 4.4: Desenvolvimento e customização dos Mapas Culturais para
demandas técnicas do IBRAM (previsão de conclusão: mês 18).
Durante os meses de novembro e a primeira metade do mês de dezembro
foram realizados uma série de ajustes e melhorias no módulo de Oportunidades, para
atender demandas dos editais em andamento publicados por diferentes áreas do
Ministério da Cultura.
Além disso, iniciou-se o atendimento às demandas específicas da Rede Cultura
Viva, a partir da reformulação de todo o formulário de cadastro de Pontos e Pontões
de Cultura – a maior e principal necessidade da área atualmente.
Ainda neste período, com menos intensidade, foram atendidas algumas
demandas do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus.
As etapas originais, o ajuste realizado nas etapas a partir do Ofício n.
0600/2018/GAB/UFG de 29 de junho de 2018 (expedido pelo gabinete da Reitoria da
UFG), bem como prazos e status das estregas estão sintetizados na tabela abaixo:
Tabela 1: Status das Etapas do Projeto

Etapa

Descrição original

Descrição ajustada

Prazo

Status

1. Estruturação do Laboratório

1.1

Estruturação do Laboratório

-

Mês 2

2. Levantamento das necessidades de estruturação da Plataforma

Concluído
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Etapa

Descrição original

Descrição ajustada

Prazo

Status

2.1

Reuniões com gestores

-

Mês 3

Concluído

2.2

Documento orientador

-

Mês 3

Concluído

3. Melhorias na Plataforma

3.1

Desenvolvimento

-

Mês 3 a 18

Em
andamento

3.2

Disponibilização Plataforma
aos entes federados

Análise e Avaliação da
Disponibilização
Plataforma à estrutura
MinC

Mês 6 a 18

Concluído

3.2.1

Metodologia de Análise de
Maturidade

-

Mês 6

Concluído

3.2.2

Aplicação da Metodologia

-

Mês 9

Concluído

4. Articulação Rede (original)
Atendimento Demandas de Desenvolvimento MinC (ajustado)

4.1

Reuniões com gestores

Um
encontro
gestores

4.2

Material formação

4.3

4.4

com

Mês 5 a 7

Concluído

Atendimento a demandas
de desenvolvimento DLLLB

Mês 7 a 18

Em
andamento

Encontros rede

Atendimento a demandas
de
desenvolvimento
Cultura Viva

Mês 7 a 18

Em
andamento

Suporte

Atendimento a demandas
de
desenvolvimento
IBRAM

Mês 7 a 18

Em
andamento
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ETAPA 3.1
Melhorias no Novo Módulo de Oportunidades
Atendendo a várias das novas demandas que surgiram após a adoção mais
frequente de editais lançados pelo Ministério da Cultura, avançamos nos seguintes
pontos:
•

Controle granular por parte do proprietário do edital quanto à redistribuição
de inscrições aos avaliadores previamente selecionados:
◦ Mesmo que o dono da oportunidade distribua as inscrições com base em
regras preestabelecidas e de maneira automática pelo sistema, agora é
possível que ele gerencie, inscrição por inscrição, quem pode ou não fazer a
avaliação da mesma:
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•

Avaliador agora tem um acesso mais fácil aos editais (incluindo todas as fases)
cujos quais aceitou avaliar, por meio de seu painel administrativo, aba
“Avaliações” de “Meus Editais”:

•

Os filtros de inscrições exibem o número total de acordo com o resultado
selecionado, facilitando o trabalho do gestor do edital:

•

Previsto para entrega ainda em dezembro: Possibilitar ao proprietário da
oportunidade a possibilidade de devolver uma avaliação já enviada para o
Avaliador realizar a revisão/alteração da mesma.
◦ Hoje, ao enviar a proposta o avaliador não tem mais como acessar a
mesma.
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ETAPA 4.3
Customização do formulário de cadastro
O trabalho logrou avançar nos seguintes pontos:
•

Implementação da reestruturação de todo o formulário de inscrição de pontos
e pontões de cultura da Rede Cultura Viva, de acordo com novo layout
aprovado.
Observações: Abaixo as imagens/prints das funcionalidades implementadas.
Em anexo (Anexo I) documento com outras issues acordadas recentemente
com o MinC:
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•

Previsto para entrega ainda em dezembro: Impedir oportunidade 1 de ser
utilizada no Mapas BR.
◦ Agentes culturais devem ter acesso ao cadastro apenas via Rede Cultura
Viva.

•

Previsto para início em dezembro: Bloqueio da edição de agentes criados via
RCV através da interface geral do Mapas Culturais

•

Previsto para início em dezembro: Certificação: Permissão Admin e Avaliador
◦ Verificar regra permitindo que os admins da plataforma possam atuar
como avaliadores na plataforma de certificação;
◦ Permitir que agentes minerva possam atuar como avaliadores do poder
público em caso da ausência dos mesmos.
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ETAPA 4.4
Demandas técnicas do IBRAM
O trabalho logrou avançar nos seguintes pontos:
•

Inclusão de informações de município e UF na geração do relatório geral do
Formulário de Visitação Anual, facilitando o trabalho gerencial para análise
posterior de dados.

•

Inclusão de informações sobre os selos específicos na exportação de dados
para o IBRAM, possibilitando uma análise mais rápida e precisa em relação à
situação de cada museu a nível nacional:

•

Ajustes em relação à obrigatoriedade e flexibilidade da questão de quantitativo
de acervo.
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Detalhamento das Atividades
Abaixo listamos o histórico de alterações de todas as versões lançadas no
período compreendido por este relatório:

Versionamento
Versão 4.4.6
Melhoria
◦ Melhorias na responsividade do menu, evitando casos de quebra
do topo do layout em resoluções menores.
Correção
◦ Corrige link para download do arquivo de modelo em campos de
anexo das inscrições.

Versão 4.4.7
Correção
◦ Corrige loop infinito no recreatePermissionCache quando há referência
circular nas entidades.

Versão 4.4.7.1
Melhoria
◦ Usabilidade para admin ao adicionar/remover avaliadores para cada
inscrição. (culturagovbr/mapasculturais#216)
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Correção
◦ Corrige link da avaliação na listagem geral para dono do edital.
(culturagovbr/mapasculturais#229)

Versão 4.4.8
Melhoria
◦ Exibe o número de inscrições conforme o filtro selecionado;
Correções
◦ Corrige alguns casos onde o filtro da aba inscritos não funciona parâmetro
"Inválida";
◦ Corrige typos na documentação.

Além destas versões, está previsto lançamento de uma nova versão no dia
19/12 com novas funcionalidades para o módulo de editais (descritas acima).

Registro de correções de bugs realizadas:
•

Correção de bug: Loop infinito no loop de permissões quando há referência
circular nas entidades https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/205

•

Correção de bug: Extração da planilha de avaliação sem informações dos
campos avaliados - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/235

•

Correção de bug: Filtro da aba inscritos não funciona parâmetro "Inválida" https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/230

•

Correção de bug - Correção link avaliação https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/229

•

Correção de bug - Diferença na totalização de inscritos https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/223
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Participação em Eventos da Comunidade
Além das várias atividades de atendimento a demandas e desenvolvimento da
plataforma, em novembro participamos de dois importantes eventos abertos à
comunidade:

Apresentação no XV Fórum Goiano de Software Livre
Apresentamos a plataforma Mapas Culturais durante o XV FGSL, realizado de
22 a 24 de novembro de 2018 em Goiânia-GO, mais especificamente na tarde de
sábado, 24, período com maior movimentação e participação da comunidade em
geral:

A base da apresentação foi a instalação do Ministério da Cultura
(http://mapas.cultura.gov.br/), e na oportunidade foram apresentadas os grandes
pontos fortes e casos de uso do mapas, bem como a crescente adoção por vários
gestores da novo módulo de editais.
Apresentamos também a Rede Cultura Viva, e como ela facilita o acesso à
autodeclaração de agentes como Ponto ou Pontão de Cultura.
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A palestra foi bastante positiva, uma vez que grande parte dos presentes não
conhecia o Mapas Culturais, e havia dentre o público inclusive pessoas de outros
estados que se interessaram pelas possibilidades da plataforma e pegaram os
contatos e links da apresentação para conseguir maiores detalhes posteriormente.
Mais detalhes da programação ocorrida podem ser acessados através desse
link: http://2018.fgsl.net/up/11/o/Grade_Atualizada__-_FGSL_2018_-_Completo.pdf.

Hackathon da Cultura - Tema Mapas Culturais do MinC
Ocorrido dias 28 e 29 de novembro de 2018 em Santo André-SP, o Hackathon
da Cultura envolveu uma mesa redonda contendo desenvolvedores do LabLivre
UFABC e MediaLab/UFG, bem como gestores da Secretaria de Cultura de Santo André.
Foi discutido o atual status da plataforma e várias perspectivas de melhorias e
feedbacks para o futuro, visando a facilitação e maior adoção da ferramenta por parte
de gestores e agentes culturais.
O evento também trouxe relatos de experiência de uso do Mapas Culturais por
parte da plateia, e sugestões de novos casos de uso e melhorias de experiência do
usuário (UX).
Mais detalhes sobre este evento podem ser acessados através do link:
http://eventos.ufabc.edu.br/sact/programacao/.

18 / 27

Anexos
Anexo I
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