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Apresentação

O presente relatório tem o objetivo de apresentar os trabalhos realizados no 
quinto  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  relatório  do  quarto trimestre entregue  em  Dezembro  de  2018 
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).

No  presente  relatório  (quinto  trimestre)  apresentamos  os  andamentos 
relativos à continuidade dos trabalhos envolvendo todas as seguintes etapas:

◦ Etapa 3.1: Desenvolvimento tecnológico (previsão de conclusão: mês 18);

◦ 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);

◦ Etapa  4.4:  Desenvolvimento  e  customização  dos  Mapas  Culturais  para 
demandas técnicas do IBRAM (previsão de conclusão: mês 18).
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Overview

O  primeiro  trimestre  de  2019  traz  como  destaque  o  desenvolvimento  de 

funcionalidades  bastante  requisitadas,  testadas  e  solicitadas  não  apenas  pelo 

Ministério,  mas também por  outros agentes culturais  que trabalham com o Mapas 

Culturais diariamente.

Dentre elas podemos destacar a exclusão de agentes, bastante discutida em 

várias de suas nuances, até chegar em um resultado simples e fácil para o usuário da 

plataforma:

Ao deletar  sua conta,  tem-se a  opção de  transferir  a  propriedade de  suas 

entidades para outro usuário do Mapas Culturais:
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Além  disso,  destaca-se  também  uma  nova  modalidade  para  criação  de 

entidades na plataforma. A inserção desses dados agora está sendo feita de maneira 

mais flexível, rápida e fácil.  Essa melhoria foi implementada após longo período de 

discussão e ajustes pela equipe de desenvolvimento, com todas as propostas sendo 

validadas continuamente pela equipe do Ministério.

Essa feature já se encontra incorporada na nova release 5.0 do Mapas 

Culturais e será disponibilizada em produção para toda a comunidade muito em breve.

A nova release traz também:

• Privacidade dos arquivos de acordo com o status da entidade relacionada;

• Atualização dos testes unitários e dependências das bibliotecas para utilizar no 

mínimo o PHP 7.0;

• Refatoração do arquivo base de configurações e do arquivo de configuração 

para desenvolvimento;

• Campos de URL e e-mail das fichas de inscrição agora abrem em novas abas 

do navegador;

• Melhorias nos scripts de desenvolvimento e documentação das configurações;

• Correção da agenda de eventos de um projeto, que não estava sendo listada.
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ETAPA 3.1

“Core” do Mapas Culturais 

Melhorias

• O campo área de atuação, embora seja campo obrigatório, não está 

marcado com um asterisco (*); Incluiu-se o mesmo ao lado da 

informação para que fique visível ao agente que está inserindo as suas 

informações ou editando o agente;

• Melhorias de UX no menu lateral do painel admin, especialmente no 

painel de gestão de usuários.

Tema MinC

Melhorias

• Adição de hooks específicos para uso da Rede Cultura Viva a partir do 

tema do MinC:

• Redirecionamento da oportunidade Rede Cultura Viva;

• Bloqueio de edição dos agentes criados a partir do formulário 

RCV;

• Remoção da coluna "verificado" da exportação dos dados da busca, 

exclusivamente nos temas do MinC - pois a informação não era 

utilizada pelo ministério, e estava causando confusão nos usuários;

• Adição de hooks específicos.
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ETAPA 4.2

Uma vez que o Ministério priorizou outras necessidades durante este período 
(Rede Cultura Viva, IBRAM e do Módulo de Oportunidade), não foram solicitadas 
demandas técnicas de desenvolvimento para atender a DLLLB.

ETAPA 4.3

Rede Cultura Viva

Melhorias

• Finalização das alterações dos formulários de cadastro;

• Impedir a entidade oportunidade Rede Cultura Viva de ser utilizada no 

Mapas BR.

Previsão de desenvolvimento para início ainda em março:

• Migração de metadados do novo formulário;

• Reestruturação do Módulo de Certificação para incorporar as 

modificações nos formulários de cadastro.

 



9 / 59

ETAPA 4.4

Tema dos Museus (IBRAM)

Melhorias

• Remoção de colunas do FVA na exportação dos dados na busca de 

museus;

Correções

• Não estava sendo possível inserir um novo museu;

• Correção na verificação no endereço de correspondência do museu, 

que quebrava parte do layout em alguns casos.

Plugin Formulário de Visitação Anual

Melhorias

• Atualização e refatoração no plugin de FVA, aplicando diversas 

atualizações de versões antigas e de segurança das dependências de 

javascript, e respectivas novas versões de compatibilidade;

• Manutenções adaptativas no core do react utilizado no plugin, 

compatíveis com as versões atualizadas das bibliotecas;

• Melhorias na documentação de setup do plugin;

• Adaptações e melhorias para que novos desenvolvedores consigam 

simular o ambiente de desenvolvimento mais rápida e facilmente;
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• Tratamento de erros em componentes que poderiam quebrar toda a 

aplicação;

• Melhorias no modo de desenvolvimento do plugin, para que 

desenvolvedores consigam ver de maneira clara quando/se houverem 

erros. Em modo de produção, os erros não são exibidos ao usuário.

Correções

• Correção da impressão das respostas do FVA na página do museu;
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Plugin “List Events Shortcode” para WordPress

Plugin que integra os eventos do Mapas Culturais ao WordPress, utilizado pelo site do 

Forum Nacional de Museus.

Correção

• Corrige carregamento de javascript do plugin que lista eventos do 

Mapas Culturais para uso na nova versão do WordPress 5.
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Resumo de novas versões (releases) do core do 
Mapas Culturais no trimestre

Versão 4.4.9

Correções

• Corrige minificação dos scripts.

Versão 4.5.0

Melhorias

• Proprietário da oportunidade pode devolver uma avaliação já enviada 

para que o avaliador realize a revisão/alteração da mesma;

• Avaliador pode acompanhar, em seu painel admin, editais que possuem 

mais de uma fase;

• Agentes culturais agora não possuem mais acesso à inscrição da 

oportunidade RCV pelas URLs da plataforma.

Correções

• Corrige sobrecarga/timeout da página quando ocorre acesso direto à 

URL '/busca/#', sem nenhum parâmetro.
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Versão 4.5.1

Melhorias

• Marca a obrigatoriedade do campo "Área de atuação" dos agentes;

• Melhora ícones do painel admin, e highlight da página em questão 

gestão de usuários/admins.

Correções

• Remove hooks usados apenas pelo tema do MinC para repositório 

apropriado;

• Corrige redirecionamento da plataforma para os eventos ao clicar no 

ícone de perfil.
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Issues Referenciadas

07 - https://github.com/medialab-ufg/museus-fva/issues/7 

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

1 participant

Atualizar código do react #7
 Closed r-guimaraes opened this issue on 7 Feb · 0 comments

New issue

None yet

r-guimaraes commented on 7 Feb

Com as últimas versões atuais do npm e node.js, bem como do próprio react, algumas partes do código

tornaram-se 'deprecated' e passaram a apresentar vários erros no momento do build, impossibilitando um

build mais atual e com novas atualizações de segurança das bibliotecas

Contributor

r-guimaraes self-assigned this on 7 Feb

r-guimaraes added the in progress  label on 7 Feb

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 8 Feb

Manutenção adaptativa (ref #7) 966777a

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 12 Feb

Makes it easier to debug app (ref #7) 7fc408d

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 12 Feb

Adapta configurações para modo desenvolvimento (#7) 7063527

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 12 Feb

Adiciona boundary de erro que permite não quebrar app, e facilitar de… 187c81e

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 12 Feb

updates webpack's config (ref #7) 4658c18

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels 25 days ago

r-guimaraes closed this 15 days ago

r-guimaraes removed the validate  label 15 days ago

https://github.com/medialab-ufg/museus-fva/issues/7
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75 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/75 

 

Assignees

asaferamos

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

7 participants

Inserir questão de quantitativo de acervo #75
 Closed alessandraibram opened this issue on 4 Sep 2017 · 5 comments

New issue

None yet

alessandraibram commented on 4 Sep 2017 •

Entre as questões:

Em caso de museus comunitários, a comunidade realiza atividades museológicas? Selecione

e

Propriedade: Selecione

edited 

alessandraibram commented on 4 Sep 2017

a questão NÃO obrigatória é a seguinte:

Informe o número total de bens culturais de caráter museológico que compõem o acervo:

Não contabilizar bens culturais cujo processamento técnico é de caráter bibliográfico ou arquivístico.

[_________]

O número informado é:

[ ] Exato [ ] Aproximado

Author

leogermani assigned arimourao on 18 Sep 2017

 Closed

leogermani referenced this issue on 18 Sep 2017

Inserir questão de quantitativo de acervo #11

arimourao added a commit that referenced this issue on 19 Sep 2017

issue #75 inclusao de campos museus 1a2ea75

arimourao added the review  label on 8 Nov 2017

alessandraibram commented on 1 Dec 2017

gente, já testei, pode ir pra produção.

Author

 1

alessandraibram commented on 4 Jan 2018

pode fechar

Author

alessandraibram commented on 12 Mar 2018 Author

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/75


16 / 59

 

reaberta.

questão deve ser obrigatória e deve prever a possibilidade de números e letras!

leogermani assigned asaferamos and unassigned arimourao on 12 Nov 2018

leogermani added the ready  label on 20 Nov 2018

marcus2703 removed the ready  label on 22 Nov 2018

r-guimaraes added the ready  label on 26 Nov 2018

asaferamos added in progress  and removed ready  labels on 11 Dec 2018

asaferamos added a commit that referenced this issue on 11 Dec 2018

passa a ser obrigatório a questão sobre total de bens culturais (#75) 1cc377b

asaferamos added validate  and removed in progress  labels on 11 Dec 2018

rafaelagueiros commented on 1 Feb

Questão funcionando com obrigatoriedade de resposta e aceitando letras e números. Homologada.

r-guimaraes added homologado  and removed validate  labels on 7 Feb

marcus2703 closed this on 12 Feb

marcus2703 removed homologado review  labels on 12 Feb
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87 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/87

 

Assignees

No one assigned

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

2 participants

Retirar coluna "fva2018" da extração para usuários
deslogados #87

 Open rafaelagueiros opened this issue on 12 Apr 2018 · 4 comments

New issue

None yet

rafaelagueiros commented on 12 Apr 2018

No description provided.

rafaelagueiros commented on 20 Apr 2018

Correção (modificações) na extração (13.04.2018).xlsx

Segue arquivo com correções/alterações na extração da plataforma PARA USUÁRIO NÃO LOGADO.

Nesse aquivo, estamos enviando as seguintes informações:

1ª planilha/aba: campos atuais da extração com comentários de Alessandra (em preto) e meus (em

vermelho).

2ª planilha: campos da extração atual; como a gente quer que eles apareçam (reescritos); a posição

original do campo (ordem das colunas na extração); e os campos que a gente quer (reescritos) e na

ordem que a gente quer que eles apareçam.

Se essa explicação estiver muito confusa (rsrs), podemos esclarecer na reunião.

Lembrando que a gente pediu pra "retirar" alguns campos da extração - PARA USUÁRIO NÃO

LOGADO -, mas se forem campos "comuns" do próprio Mapas, tudo bem mantê-los, mas para

entendermos quais são eles e deixarmos registrado, marquem com alguma cor na planilha, tá?

Author

rafaelagueiros commented on 20 Apr 2018

Em dev, a extração está beeeem diferente (em anexo aqui). Esse arquivo que mandei acima é do ambiente

de produção mesmo, tá?

Extração DEV (20.04.2018).xlsx

Author

rafaelagueiros commented on 10 Oct 2018

Retirar todas as colunas referentes ao FVA da extração para usuários não logados.

Author

r-guimaraes commented 4 days ago

Resolvido aqui: #118

Contributor

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/87
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102 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/102

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

3 participants

Incluir informação de município e UF na extração/relatório
do FVA #102

 Closed rafaelagueiros opened this issue on 10 Jul 2018 · 1 comment

New issue

None yet

rafaelagueiros commented on 10 Jul 2018 •

Corresponde à issue #4 (https://github.com/medialab-ufg/museus-fva).

Hoje a informação não consta na extração. Fizemos a inclusão manualmente no relatório do FVA 2017,

mas precisaremos ter isso automaticamente, junto com as demais informações já existentes. O cabeçalho

de campos da extração deverá ficar da seguinte forma:

Museu |1. 

Código Museu |

3. Município |

4. UF |

2. 

Responsavel |3. 

Email Responsavel |4. 

Telefone Responsavel |5. 

Primeira Participação no FVA |6. 

Motivos Por Não Participar das Edições Anteriores |7. 

Outros Motivos Por Não Participar das Edições Anteriores |8. 

A Instituição realiza contagem de público? |9. 

Técnicas de Contagem Utilizadas |10. 

Outras Técnicas de Contagem Utilizadas |11. 

Justificativa Baixa Visitação |12. 

Total de Visitações |13. 

Observações Sobre Visitação |14. 

Meios Pelos Quais Soube do FVA |15. 

Outras Mídias FVA |16. 

Opinião Sobre o Questionário FVA |17. 

Data de Resposta |18. 

OBS: lembrando que no campo 11, todas as respostas vieram como sendo "não" no FVA 2017. Precisa

verificar se há algum erro de extração ou se é uma questão do formulário.

edited 

r-guimaraes added the ready  label on 3 Dec 2018

r-guimaraes self-assigned this on 3 Dec 2018

r-guimaraes added validate  and removed ready  labels on 4 Dec 2018

rafaelagueiros commented on 1 Feb

Geração de relatório do FVA funcionando e com os campos de "município" e "UF" já constando. Issue

homologada.

Author

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/102
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r-guimaraes added homologado  and removed validate  labels on 7 Feb

marcus2703 closed this on 11 Feb

marcus2703 removed the homologado  label on 11 Feb
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110 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/110

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

5 participants

Informação sobre selos na extração #110
 Closed rafaelagueiros opened this issue on 10 Oct 2018 · 6 comments

New issue

None yet

rafaelagueiros commented on 10 Oct 2018

Não é mais necessário mudar a lógica do filtro por selo ("E" e não "OU"). Isso pode ser resolvido se a

extração sair com uma coluna para cada selo aplicado: quem tem o selo identificado na coluna, aparece

com a informação na respectiva célula --> "sim".

leogermani added the ready  label on 10 Oct 2018

leogermani assigned asaferamos on 10 Oct 2018

 Closed

leogermani referenced this issue on 10 Oct 2018

Erro de contagem ao filtrar por selo #85

leogermani commented on 20 Nov 2018

só para o tema de museus, botar um selo por coluna, indicando se o museu tem ou não

Contributor

marcus2703 removed the ready  label on 22 Nov 2018

r-guimaraes self-assigned this on 3 Dec 2018

r-guimaraes added in progress validate  and removed in progress  labels on 3 Dec 2018

rafaelagueiros commented on 1 Feb Author

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/110
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rafaelagueiros commented on 8 Feb

O erro persiste. Não consigo fazer a extração pra poder validar a issue.

Author

rafaelagueiros commented on 12 Feb

Extração feita em produção. Informação sobre selos saindo direitinho:

Observações:

Colunas "extras" do FVA (marcadas no print acima) não devem constar

Coluna "verificado" (CC - true ou false) não bate com a contagem de efetivamente verificados (= selo

de cadastrado)

Author
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marcus2703 added in progress  and removed validate  labels 22 days ago

marcus2703 commented 22 days ago

Avaliar a questão da coluna Verificado, se este atributo é atribuído na tabela de agente/espaço na

atribuição de selo.

Member

marcus2703 unassigned asaferamos 22 days ago

r-guimaraes added a commit to culturagovbr/mapasculturais-baseminc that referenced this issue

18 days ago

Removes metadata not used by theme (ref culturagovbr/mapasculturais-m… 338e57f

…

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels 18 days ago

rafaelagueiros commented 16 days ago

Em dev saas, a extração já está sem as colunas de "verificado" e as extras do FVA com as respostas em

JSON. Portanto, issue homologada.

Author
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marcus2703 added homologado  and removed validate  labels 16 days ago

marcus2703 closed this 15 days ago

marcus2703 removed the homologado  label 15 days ago
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114 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/114 

 

Assignees

r-guimaraes

andre2ar

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

5 participants

Extração do fva 2018 não está funcionando #114
 Closed alessandraibram opened this issue on 24 Jan · 2 comments

New issue

None yet

alessandraibram commented on 24 Jan

O FVA 2018 abrirá no dia 1/2/2019 e fizemos alguns testes para verificar a criação do formulário e

percebemos que não estamos conseguindo fazer extração.

alessandraibram commented on 24 Jan

respondi o parque estadual de cantão, ou seja, tinha resposta para ser extraída.

Author

rafaelagueiros commented on 1 Feb •

Testei no dev saas e está gerando relatório. No entanto, o botão de imprimir, na página do museu mesmo,

não está funcionando corretamente... está gerando a ficha em branco:

Link do museu (em produção) que testei: http://museus.cultura.gov.br/espaco/9266/#/tab=fva-form

edited 

r-guimaraes added the in progress  label on 7 Feb

r-guimaraes assigned r-guimaraes and andre2ar on 7 Feb

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 7 Feb

marcus2703 closed this on 11 Feb

marcus2703 removed the validate  label on 11 Feb

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/114
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115 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/115

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

3 participants

Botão de impressão de relatório de preenchimento do
FVA sem funcionar #115

 Closed rafaelagueiros opened this issue on 8 Feb · 2 comments

New issue

None yet

rafaelagueiros commented on 8 Feb

Após preencher o FVA, o museu tem a opção de imprimir o relatório clicando no botão correspondente, ao

final da página:

Ao clicar e solicitar impressão, no entanto, a página está em branco:

Esses testes foram feitos no dev saas, nesse museu: http://museus.dev.saas.mapas.cultura.gov.br/espaco

/8128/#/tab=fva-form

marcus2703 added ready in progress  and removed ready  labels on 11 Feb

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/115
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r-guimaraes self-assigned this on 11 Feb

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 12 Feb

rafaelagueiros commented on 12 Feb

Testado agora à tarde e a impressão está funcionando:

Author

rafaelagueiros commented 17 days ago

Funcionando em DEV:

Author
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marcus2703 added homologado  and removed validate  labels 17 days ago

marcus2703 closed this 4 days ago

marcus2703 removed the homologado  label 4 days ago
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116 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/116 

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

3 participants

Comportamento estranho da plataforma #116
 Open rafaelagueiros opened this issue on 8 Feb · 5 comments

New issue

in progress

rafaelagueiros commented on 8 Feb •

Estando na tela de museus (ou na de projetos, ou na de agentes), conforme acima, ao clicar no avatar, a

plataforma vai para a tela de eventos:

edited 

marcus2703 added the ready  label on 11 Feb

marcus2703 commented on 11 Feb Member

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/116
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rafaelagueiros commented on 12 Feb

Em dev voltou ao normal:

Author

rafaelagueiros commented on 12 Feb

Em Museusbr, ainda indo pra tela de eventos:

Author
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rafaelagueiros commented 16 days ago

Em dev, funcionamento normal:

Em produção, ainda indo pra tela de eventos:

Author

marcus2703 added homologado in progress  and removed validate homologado  labels 16 days ago

marcus2703 commented 15 days ago

A plataforma Cultura Viva continua apresentando o erro:

Member

marcus2703 assigned r-guimaraes 2 hours ago
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117 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/117

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

3 participants

Inserção de museu com erro #117
 Closed rafaelagueiros opened this issue on 8 Feb · 1 comment

New issue

None yet

rafaelagueiros commented on 8 Feb

Página para inserção de museu sem funcionar, dando erro:

em dev saas:

The application could not run because of the following error:

Details

Type: Doctrine\ORM\Query\QueryException

Message: [Syntax Error] line 0, col -1: Error: Expected Literal, got end of string.

File: /srv/mapas/mapasculturais/src/protected/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query

/QueryException.php

Line: 52

em produção:

Doctrine\ORM\Query\QueryException: SELECT COUNT(e) FROM \MapasCulturais\Entities

\SpaceSealRelation e WHERE e.seal = 8 AND e.objectId = in /srv/mapas/mapasculturais/src/protected

/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/QueryException.php:41

marcus2703 added the in progress  label on 11 Feb

rafaelagueiros commented on 12 Feb

Inserir Museu funcionando em produção:

Author

r-guimaraes self-assigned this 29 days ago

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels 29 days ago

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/117
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118 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/118

 

Extração de dados com informações FVA #118
 Closed marcus2703 opened this issue on 12 Feb · 2 comments

New issue

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-museus/issues/118
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marcus2703 added the ready  label on 12 Feb

r-guimaraes added in progress  and removed ready  labels 25 days ago

r-guimaraes self-assigned this 25 days ago

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels 25 days ago

Testado em produção e as colunas do FVA com JSON das respostas continuam aparecendo:

rafaelagueiros commented 17 days ago

Em dev já está correto - sem as referidas colunas:

marcus2703 added homologado  and removed validate  labels 17 days ago

marcus2703 closed this 15 days ago

marcus2703 removed the homologado  label 15 days ago
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121 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/121 

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

3 participants

Extração de dados com informações FVA #118
 Closed marcus2703 opened this issue on 12 Feb · 2 comments

New issue

None yet

marcus2703 commented on 12 Feb Member

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/121
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148 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/148

 

Assignees

rafaelchavesfreitas

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

Follow up Reunião...

4 participants

Modal para criar entidades com campos obrigatórios #148
 Open leogermani opened this issue on 29 Mar 2018 · 0 comments

New issue

validate

leogermani commented on 29 Mar 2018

No description provided.

leogermani added this to the Follow up Reunião Mapas Culturais - Developers milestone

on 29 Mar 2018

asaferamos added ready in progress  and removed ready  labels on 25 Apr 2018

asaferamos assigned asaferamos and r-guimaraes on 26 Apr 2018

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 4 Jun 2018

Primeira versão abstraída funcionando ok para criação de entidades vi… f736540

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 4 Jun 2018

Adiciona entrada e adaptações para eventos, e melhorias gerais modal … 367e629

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 4 Jun 2018

Melhorias para entidade evento (ref #148) 5aee23f

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 5 Jun 2018

Diversas melhorias e refatorações para modal das entidades (ref #148) 8877a30

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 5 Jun 2018

Pequenas melhoras UI modal (ref #148) 3bfbca8

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 5 Jun 2018

Modal funcionando via ajax (ref #148) faca531

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 5 Jun 2018

refatoraçoes UI modal entidades (ref #148) 91f3e8a

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 11 Jun 2018

Adiciona campos obrigatórios dos subtemas ao modal de nova entidade (… 5f8d807

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/148
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Melhorias UI modal (ref #148) 4ca2a0f

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 19 Jun 2018

Cria instâncias únicas de cada formulário modal (ref #148) 3ab4155

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 20 Jun 2018

Cria hooks para alterar exibição de metadados na modal de entidades (… eeab04f

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 20 Jun 2018

Cria hooks para personalizar título, rodapé, antes e depois do form d… 534b72b

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 20 Jun 2018

Altera links de criação de evento/agente/espaço/projeto para usar mod… e02a4bc

…

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 20 Jun 2018

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jun 2018

Flexibiliza definição do nome da entidade que aparece no título do mo… 8bd3f43

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 5 Jul 2018

Melhora feedback da modal após criar entidade (#148) f67116d

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 6 Jul 2018

Solução inicial para habilitar hook de tipologias de agentes no modal

(…

d387730

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 10 Jul 2018

Adaptações no hook específico para tipologias de agentes do tema Base… 2fa85b2

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 11 Jul 2018

Add hook to add extra classes to outer modal's div (#148) f556938

r-guimaraes added in progress  and removed validate  labels on 11 Jul 2018

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 23 Jul 2018

Adaptações para resolver conflito do modal com elementos da página de… adab9be

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jul 2018

Basic modal working to create and vinculate new entity to another ent… 05f2008

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jul 2018

Finishes event`s first "fixed" modal use case (ref #148) f25cfc1
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r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jul 2018

Refatorações das últimas alterações no modal de entidades (ref. #148) 84cf0c1

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jul 2018

Altera estilo e adiciona novos botões para controlar behavior de fech… f0b34cf

…

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jul 2018

Melhora feedback para usuário após criar entidade na modal (ref #148) d0ab796

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 25 Jul 2018

Adiciona spinner e finaliza detalhes de feedback ao usuário (ref.

#148)

8ca36b3

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 25 Jul 2018

leogermani assigned rafaelchavesfreitas on 2 Aug 2018

leogermani added in progress  and removed validate  labels on 17 Sep 2018

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 20 Sep 2018

Finaliza refatorações da modal (#148) 8b051ef

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 21 Sep 2018

r-guimaraes unassigned asaferamos on 8 Oct 2018

r-guimaraes added in progress  and removed validate  labels on 7 Jan

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 21 Jan

i18n feedback message, and improves dropdown UX (ref #148) 998fd1c

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 21 Jan

Better modal's UI (ref #148) 05df4ae

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 24 Jan

Finishes modal's latest details (ref #148) 7243a6a

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 24 Jan
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204 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/204 

 

Assignees

vnmedeiros

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

5 participants

Sugestões para o Painel de Gestão de Usuários do Mapa
#204

 Closed Andreqlp opened this issue on 27 Jul 2018 · 3 comments

New issue

None yet

Andreqlp commented on 27 Jul 2018 •

 1.Campo de busca

 2. Gerenciar administradores

 3. Botão de Ver Perfil

 4. Busca de eventos

 5. Páginas desconfiguradas

 6. Tabela de informações principais

 7. Tabela do log da atividades

 8. Opção de tornar rascunho?

 9. Link quebrado do ver info dos eventos

 10. Função de mesclar agentes

1.Campo de busca

a caixa de texto não setá aceitando o espaço, tive que escrever o nome "dragao do mar" no bloco de

notas e colar para dar certo.

quando se clica no botão de buscar ele abre a caixa de seleção ao invés de fazer a ação de busca, a

caixa se selão só deveria ser ativada ao clicar na seta para baixo.

quando você seleciona uma opção ela não substitui o nome busca.

2. Gerenciar administradores

edited by r-guimaraes 

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/204
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botão de "administradores" é muito perdido, acho que deveria vir abaixo da opção "gerenciar

usuários", com um nome mais explicativo, tipo: Ver os administradores do sistema.

3. Botão de ver o perfil

poderia manter o perfil de usabilidade do mapas retirando o botão de "ver o perfil" e inserindo o link

para o perfil no mode da própria entidade buscada.

4. Busca de eventos

eventos com várias ocorrências deixam a lista muito grande, uma sugestão seria mostrar a ocorrência
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5. Páginas desconfiguradas

Relatório desconfigurado para oportunidades, projetos, eventos e espaços quando se clica no botão

info.

Relatório desconfigurado para alguns agentes. Quando busquei pelo meu agente, o sistema me

enviou >> http://minc.cultura.ce.gov.br/painel/userManagement//?userId=5016 ,

mas o meu id no mapas é o >> http://minc.cultura.ce.gov.br/agente/5352/ ; quando entro no

http://minc.cultura.ce.gov.br/painel/userManagement//?userId=5352 ele me manda para otrua pessoa,

cujo id real é >> http://minc.cultura.ce.gov.br/agente/5716/ uma loucuuura!

6. Tabela de informações principais

rever o tamanho das colunas.

retirar a marca ícone da entidade da coluna do id, pois já tem a informação no todo ta tabela.

inserir o link no nome e não no id (padrão utilizado no mapa)

faltam as abas de projetos e oportunidades

7. Tabela do log da atividades
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na coluna descrição só vi as opções "Registro atualizado" e "Registro atualizado" que é a a mesma

informação da coluna ação. Poderia unir as duas numa na coluna ação e informar sé é "atualizou" ou

"criou".

retirar o .000000 da hora >> 2018-05-08 12:17:05.000000

qual a diferença entre as colunas id e id da entidade? É preciso apontar isso no título da coluna.

no tipo informar se é espaço, evento, agente, projeto ou oportunidade ao invés do endereço >>

MapasCulturais\Entities\Agent

8. Opção de tornar rascunho?

não entendi pq aparece para o gerente a opção de tornar rascunho, já que o arquivar tem a mesma

função.

9. Link quebrado do ver info dos eventos

O botão aponta para esse link: http://minc.cultura.ce.gov.br/painel/userManagement//?userId=

10. Função de mesclar agentes

#201
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 Closed

Andreqlp referenced this issue on 1 Aug 2018

Instalar a melhoria do painel de admin no ambiente de homologação #177

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 3 Aug 2018

corrrige permissão para exibição do botão 'excluir definitivamente'

#204

53c317d

…

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 27 Aug 2018

melhorias na tela de gestão de usuários #204 e28930b

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 28 Aug 2018

melhorias na tela de gestão de usuários #204 e9c99b0

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 28 Aug 2018

modificações na tela de gestão de usuários #204 83dc385

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 29 Aug 2018

adiciona guia de projetos no painel de gestão de usuário #204 9271139

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 29 Aug 2018

adiciona guia de oportunidades no painel de gestão de usuário #204 58f5dff

vnmedeiros commented on 29 Aug 2018

no item 5:

Relatório desconfigurado para alguns agentes. Quando busquei pelo meu agente, o sistema me

enviou >> http://minc.cultura.ce.gov.br/painel/userManagement//?userId=5016 ,

mas o meu id no mapas é o >> http://minc.cultura.ce.gov.br/agente/5352/ ; quando entro no

http://minc.cultura.ce.gov.br/painel/userManagement//?userId=5352 ele me manda para otrua pessoa,

cujo id real é >> http://minc.cultura.ce.gov.br/agente/5716/ uma loucuuura!

O parâmetro userId  recebe o ID do usuário do mapas (ID que identificar o usuário que realizou o

cadastro no sistema), quando a URL /agente/5352  é chamada esse ID passado é referente agente

criado no mapas (informações diferentes id do agente é diferente do id do usuário do mapas)

r-guimaraes self-assigned this on 10 Sep 2018

r-guimaraes commented on 1 Oct 2018

O item 10 está em desenvolvimento aqui: #150

r-guimaraes commented on 1 Oct 2018

Sobre o item 8: Embora possuam semelhança conceitual, as ações "tornar rascunho" ou "arquivar"

possuem efeitos diferente sobre a entidade.

leogermani added validate  and removed in progress  labels on 20 Nov 2018

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 6 Feb
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210 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/210 

 

Assignees

vnmedeiros

andre2ar

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

5 participants

Acesso a /busca/# sem nenhum parâmetro gera
sobrecarga #210

 Closed leogermani opened this issue on 29 Aug 2018 · 2 comments

New issue

None yet

leogermani commented on 29 Aug 2018

É preciso tratar esse caso para que não retorne nada, ou 404, ou redirecione para alguma página válida

leogermani assigned vnmedeiros on 29 Aug 2018

leogermani added the ready  label on 29 Aug 2018

vnmedeiros added in progress  and removed ready  labels on 29 Aug 2018

vnmedeiros added a commit that referenced this issue on 29 Aug 2018

resolve o endpoint de busca sem os paramentros #210 bfc5450

vnmedeiros added validate  and removed in progress  labels on 29 Aug 2018

asaferamos added a commit that referenced this issue on 4 Sep 2018

retorna a solução da issue #210 pois passou a exibir no mapa, os agen… 84d5860

…

leogermani commented on 10 Sep 2018

essa solução foi revertida pq gerava outros problemas

Author

leogermani assigned vnmedeiros and unassigned vnmedeiros on 10 Sep 2018

leogermani added ready  and removed validate  labels on 10 Sep 2018

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 17 Oct 2018

Evita quebra da página de busca sem parâmetros (ref #210) 0e0f892

r-guimaraes assigned andre2ar on 18 Dec 2018

r-guimaraes added in progress  and removed ready  labels on 18 Dec 2018

andre2ar added a commit that referenced this issue on 18 Dec 2018

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/210
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213 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/213

 

Assignees

rafaelchavesfreitas

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

2 participants

Possibilitar apagar agente padrão #213
 Open asaferamos opened this issue on 17 Sep 2018 · 0 comments

New issue

validate

asaferamos commented on 17 Sep 2018

No description provided.

asaferamos added the in progress  label on 17 Sep 2018

asaferamos self-assigned this on 17 Sep 2018

rafaelchavesfreitas assigned rafaelchavesfreitas and unassigned asaferamos on 15 Jan

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 21 Jan

corrige verificação de permissão para visualização de metadados priva… d140a2d

…

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 21 Jan

adiciona função registerUserMetadata ao trait/RegisterFunctions (refs:

…

0539a29

…

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 21 Jan

adiciona alguns template hooks na visão panel/index (refs #213) 556fca2

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 21 Jan

começando implementação do módulo DeleteAccount (refs #213) 608e13b

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

DeleteAccount module in progress (refs: #213) 4501cb3

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

adiciona menu do lado direito do painel (refs #213) 2b9cf56

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

método para deletar usuário e para transferir suas entidades para out… d24ba7f

…

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

classe de requisição para transferência das enttidades (refs: #213) bce9be0

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/213
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corrige método Agent::canUserRemove para permitir a exclusão do agent… d0513e1

…

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

corrige método Entity::canUser para aceitar a permissão @control em e… 345e898

…

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

notificações da transferência de entidades (refs #213) 43c9535

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

corrige trait EntitySoftDelete (refs #213) 395c376

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue on 4 Feb

módulo DeleteAccount quase pronto (refs #213) 45a0411

rafaelchavesfreitas added a commit that referenced this issue 28 days ago

refatoração do código da função RequestEntitiesTransference::setOrigi… d330b0e

…

rafaelchavesfreitas added validate  and removed in progress  labels 25 days ago
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224 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/224

 

Assignees

No one assigned

Labels

Projects

None yet

Milestone

No milestone

1 participant

Agenda de Eventos de um Projeto não sendo listada.
#224

 Closed mateuswetah opened this issue on 29 Oct 2018 · 0 comments

New issue

None yet

mateuswetah commented on 29 Oct 2018

Olá pessoal

Estou me aventurando aqui na ferramenta e até o momento tem sido bem proveitoso. Mas topei com um

problema aqui que parece ser um bug ou só leseira minha. Resumindo:

Criei um projeto e um subprojeto, sendo o último este aqui:

http://mapas.cultura.gov.br/projeto/1503/

Criei um espaço:

http://mapas.cultura.gov.br/espaco/14748/

Criei um evento, associado àquele subprojeto e àquele local:

http://mapas.cultura.gov.br/evento/3374/

Na aba "Agenda" do Espaço, o evento está lá, bonito e cheiroso:

http://mapas.cultura.gov.br/espaco/14748/#/tab=agenda

Já no subprojeto... nada :(

http://mapas.cultura.gov.br/projeto/1503/#/tab=agenda

Quando entro no modo de edição do projeto, de fato ele aparece como se precisasse ser publicado ainda.

Mas mesmo o fazendo, nada acontece...

Algum palpite?

rafaelchavesfreitas closed this in hacklabr/mapasculturais@b2946a9 on 13 Feb

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais/issues/224
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227 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/227

 

Assignees

andre2ar

Labels

Projects

None yet

Milestone

Atualização Rede ...

6 participants

Ajustar filtros de visualização #227
 Open marcus2703 opened this issue on 11 Jun 2018 · 2 comments

New issue

validate

marcus2703 commented on 11 Jun 2018 •

 Adicionar filtro por UF e município;

 Tipo de ponto desejado (ponto ou pontão);

 Tipo de entidade (coletivo ou CNPJ);

 Público Alvo;

 Pontos de rede (Estadual, municipal, intermunicipal e direto) * verificar se existe a informação na

base atual, se não, deverá ser incluída no formulário e SCDC irá encaminhar a informação dos pontos

legados;

Memberedited by avaloni 

marcus2703 added this to the Atualização Rede Cultura Viva milestone on 11 Jun 2018

Pedro-Philipe assigned avaloni and Pedro-Philipe on 11 Jun 2018

 Closed

marcus2703 referenced this issue on 14 Jun 2018

Criar filtros dos pontos pelos metadados específicos da rede Cultura Viva #156

leogermani added the ready  label on 28 Jun 2018

marcus2703 unassigned Pedro-Philipe on 11 Oct 2018

avaloni added validate  and removed ready  labels on 12 Nov 2018

marcus2703 commented on 12 Nov 2018

O Filtro "Pontos de rede" deve ser desconsiderado nesta issue pois até o momento não houve a alteração

do cadastro e não temos esses metadados da SDC.

MemberAuthor

avaloni added ready in progress  and removed validate  labels on 19 Nov 2018

marcus2703 commented on 5 Dec 2018

Já entraram em produção as melhorias em relação aos filtros por UF e município e público Alvo.

MemberAuthor

marcus2703 unassigned avaloni on 5 Dec 2018

r-guimaraes removed the ready  label on 28 Jan

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/227
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r-guimaraes assigned 29 days ago

andre2ar added a commit that referenced this issue 22 days ago

Filter #227 8d003eb

andre2ar added a commit that referenced this issue 18 days ago

Filter #227 f86c562

andre2ar added a commit that referenced this issue 18 days ago

Filter #227 463b615

marcus2703 added validate  and removed in progress  labels 3 hours ago
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233 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/233

 

Assignees

andre2ar

Labels

Projects

None yet

Milestone

Atualização Rede ...

5 participants

Reestruturação de Formulário #233
 Open marcus2703 opened this issue on 11 Jun 2018 · 11 comments

New issue

in progress

marcus2703 commented on 11 Jun 2018

Alteração da página de cadastro do Ponto:

Já existe mapa mental das informações que serão utilizadas para o cadastro dos Pontos de Cultura

fazer reunião com CGTEC para elaborar novo layout de tela

Member

marcus2703 added this to the Atualização Rede Cultura Viva milestone on 11 Jun 2018

marcus2703 commented on 28 Jun 2018

Avaliar a questão da criação dos dois agentes (agentes tipo ponto e agentes tipo entidade), de ao se

cadastrar na plataforma a mesma gerar apenas a criação do ponto, deixando as informações da

entidade como um metadado do ponto de Cultura.

Ou, deixando apenas um ponto com CNPJ ser a sua própria entidade não necessitando de criar essa

informação.

MemberAuthor

leogermani added the ready  label on 20 Nov 2018

leogermani assigned r-guimaraes on 20 Nov 2018

asaferamos self-assigned this on 23 Nov 2018

asaferamos added in progress  and removed ready  labels on 23 Nov 2018

r-guimaraes assigned andre2ar and unassigned r-guimaraes on 28 Nov 2018

marcus2703 added validate  and removed in progress  labels on 10 Dec 2018

r-guimaraes added in progress  and removed validate  labels on 28 Jan

r-guimaraes unassigned asaferamos on 28 Jan

r-guimaraes added a commit that referenced this issue on 28 Jan

Primeiras alterações de feedback do formulário (ref #233) 02f602f

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 4 Feb

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/233
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andre2ar added in progress  and removed validate  labels 18 days ago

r-guimaraes added a commit that referenced this issue 14 days ago

Changes new responsible's label (ref. #233) 0ebd07d

 Open

marcus2703 referenced this issue 4 days ago

Reestruturação de Formulário 2 - Módulo de Certificação #255

marcus2703 commented 4 days ago

Correções em homologação:

 Corrido

Deseja ser*: no formulário 2 não exibe valor após o envio do formulário e acesso para possível
atualização/visualização do formulário pelo responsável pelo ponto.

MemberAuthor

marcus2703 commented 4 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

Ao selecionar a opção Coletivo (ponto sem constituição jurídica) não aparece o questionamento
referente ao endereço do ponto, se é o mesmo ou não, e tampouco os campos para fornecer essa
informação.

MemberAuthor
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marcus2703 commented 4 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

Ao selecionar a opção Coletivo (ponto sem constituição jurídica) não aparece o campo do item 3.

Portfólio e Anexos :

Carta de Autorização de Coletivo sem Constituição Jurídica

MemberAuthor
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marcus2703 commented 3 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

O formulário 2. Dados da Entidade ou Coletivo Cultural onde de informa o endereço da entidade/ponto

solicita várias informações de endereçamento, e no final o CEP, este, ao ser preenchido pesquisa na base

de CEPs e preenche com as informações da base as informações já fornecidas, ou seja, vai lá e altera ou

reescreve o que já foi informado.

Seria interessante rever a posição do CEP para o inicio com objetivo de facilitar o preenchimento.

MemberAuthor

marcus2703 commented 3 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

No formulário 2. Dados da Entidade ou Coletivo Cultural onde pode-se informar endereço diferente para o

Ponto/Pontão do endereço informado para a Entidade/Coletivo, ao se informar que o endereço é diferente

existe os seguintes problemas:

o campo Cidade está sem a observação de obrigatório;

ao informar o CEP o mesmo não está recuperando as informações de endereçamento na pesquisa

por CEP (observar posicionamento no comentário anterior)

MemberAuthor
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marcus2703 commented 3 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

No formulário 2. Dados da Entidade ou Coletivo Cultural ao se realizar a seleção do campo 'Deseja ser*:'

este altera o formato do formulário e alguns textos, porém, está removendo as informações de telefone e

email ao se optar tanto coletivo quanto Pontão no campo de opções.

O funcionamento esperado é que ele mostre esses campos para todas as opções, alterando apenas a

legenda do mesmo:

Entidade (ponto com constituição jurídica)

Email institucional da Entidade *

Telefone institucional da Entidade *

Coletivo (ponto sem constituição jurídica)

Email institucional do Coletivo*

Telefone institucional do Coletivo *

Pontão

Email institucional do Pontão*

Telefone institucional do Pontão*

OBS.: Atualmente a plataforma não está mostrando as opções de telefone ou e-mail na opção pontão, o

que talvez esteja impedindo o envio do formulário ao se selecionar essa opção.

MemberAuthor

marcus2703 commented 3 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

No formulário 2. Dados da Entidade ou Coletivo Cultural, ao informar o endereço completo, não é possível

indicar a posição do Ponto no mapa.

Essa funcionalidade existe no formulário atual, ao informar o CEP o sistema busca as informações de LAT

e LONG e centraliza o ponto na localização recebida.

Atualmente a plataforma não permite nem mesmo indicar essa localização;

É importante avaliar a o fluxo dessa informação, pois a informação mais relevante para a plataforma é

o endereço do Ponto e a localização no Mapa. Como esta informação está após o endereço da

entidade, ela fica atrelada a ser a mesma ou não. Talvez seja mais lógico inverter o questionamento e

localizar o mesmo abaixo do mapa, e assim, não interferindo na informação de localização do ponto.

Assim ficaria:

Endereço do Ponto*

Segue novo layout proposto

MemberAuthor
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marcus2703 commented 3 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

No formulário 2. Dados da Entidade ou Coletivo Cultural ao se realizar a seleção do campo 'Deseja ser*:'

este altera o formato do formulário e alguns textos, porém, está removendo as informações de telefone e

email ao se optar tanto coletivo quanto Pontão no campo de opções.

O funcionamento esperado é que ele mostre esses campos para todas as opções, alterando apenas a

legenda do mesmo:

Entidade (ponto com constituição jurídica)

Email institucional da Entidade *

Telefone institucional da Entidade *

Coletivo (ponto sem constituição jurídica)

Email institucional do Coletivo*

Telefone institucional do Coletivo *

Pontão

Email institucional do Pontão*

Telefone institucional do Pontão*

OBS.: Atualmente a plataforma não está mostrando as opções de telefone ou e-mail na opção pontão, o

que talvez esteja impedindo o envio do formulário ao se selecionar essa opção.

MemberAuthor

marcus2703 commented 3 days ago

Correções em homologação:

 Corrigido

No formulário 2. Dados da Entidade ou Coletivo Cultural, ao informar o endereço completo, não é possível

indicar a posição do Ponto no mapa.

Essa funcionalidade existe no formulário atual, ao informar o CEP o sistema busca as informações de LAT

e LONG e centraliza o ponto na localização recebida.

Atualmente a plataforma não permite nem mesmo indicar essa localização;

É importante avaliar a o fluxo dessa informação, pois a informação mais relevante para a plataforma é

o endereço do Ponto e a localização no Mapa. Como esta informação está após o endereço da

entidade, ela fica atrelada a ser a mesma ou não. Talvez seja mais lógico inverter o questionamento e

localizar o mesmo abaixo do mapa, e assim, não interferindo na informação de localização do ponto.

Assim ficaria:

Endereço do Ponto*

Segue novo layout proposto

MemberAuthor
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No formulário 3. Portfólio e Anexos a informação 'Conte um pouco sobre a história do Ponto de Cultura

(max. 800 caracteres)' é de preenchimento obrigatório. Deve ser adicionado a marcação ao mesmo.

marcus2703 commented a day ago

Correções em homologação:

 Corrigido

Após concluir o cadastro e realizar o envio, o sistema mostra uma modal que possibilita enviar comentários

para a SDC. Porém não está exibindo o botão para o envio de comentário, apenas a caixa para

preenchimento.

MemberAuthor
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239 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/239 

 

Assignees

andre2ar

Labels

Projects

None yet

Milestone

Atualização Rede ...

3 participants

Bloquear edição de agentes criados via RCV #239
 Open leogermani opened this issue on 28 Jun 2018 · 0 comments

New issue

validate

leogermani commented on 28 Jun 2018

No painel admin, na página de agentes, para qualquer tema do mnC (baseminc) os agentes que foram

criados como resultado do cadastro na RCV não vão poder ser editados.. e tb não vão poder trocar o

agente padrão.

No lugar dos botões, aparecerá uma msg informando que esse agente foi criado na RCV e um link para

seu cadastro lá

Contributor

leogermani added this to the Atualização Rede Cultura Viva milestone on 28 Jun 2018

leogermani assigned r-guimaraes on 20 Nov 2018

leogermani added ready  and removed ready  labels on 20 Nov 2018

r-guimaraes added the ready  label on 19 Dec 2018

asaferamos assigned andre2ar on 7 Jan

leogermani added in progress  and removed ready  labels on 15 Jan

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 21 Jan

r-guimaraes removed their assignment on 10 Feb

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/239
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240 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/240 

 

Assignees

r-guimaraes

andre2ar

Labels

Projects

None yet

Milestone

Atualização Rede ...

4 participants

Impedir oportunidade 1 de ser utilizada no Mapas BR
#240

 Closed marcus2703 opened this issue on 3 Jul 2018 · 1 comment

New issue

None yet

marcus2703 commented on 3 Jul 2018

A Rede Cultura Viva é um formulário personalizado de uma oportunidade. Com isso, ela aparece como

oportunidade aberta para inscrição na plataforma Mapas e seus respectivos subsites.

É preciso impedir que os agentes culturais tenham acesso a inscrição dessa oportunidade pelas URLs de

Mapas. Apenas permitindo o cadastro via Rede Cultura Viva.

Member

marcus2703 added this to the Atualização Rede Cultura Viva milestone on 3 Jul 2018

leogermani added the ready  label on 10 Dec 2018

leogermani assigned andre2ar on 10 Dec 2018

andre2ar added in progress  and removed ready  labels on 11 Dec 2018

r-guimaraes added validate in progress  and removed in progress validate  labels on 17 Dec 2018

r-guimaraes self-assigned this on 17 Dec 2018

r-guimaraes added validate  and removed in progress  labels on 18 Dec 2018

marcus2703 commented on 19 Dec 2018

Teste realizado em ambiente de homologação.

Acesso a oportunidade 1 Rede Cultura Viva pela plataforma Mapas pela URL redireciona para a

plataforma Cultura Viva.

Acesso pelo menu Editais também realiza redirecionamento.

Acesso por outros temas também redirecionaram para a RCV

MemberAuthor

marcus2703 added homologado  and removed validate  labels on 19 Dec 2018

marcus2703 closed this on 5 Feb

marcus2703 removed the homologado  label on 5 Feb

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/240
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255 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/255 

 

Assignees

r-guimaraes

Labels

Projects

None yet

Milestone

Atualização Rede ...

2 participants

Reestruturação de Formulário 2 - Módulo de Certificação
#255

 Open marcus2703 opened this issue 4 days ago · 0 comments

New issue

ready

marcus2703 commented 4 days ago

Ajustar as modificações da restruturação do formulário da RCV para exibição de acordo com as mudanças

realizadas na issue #233

As URLs a serem ajustadas são:

ulrculturaviva/admin#/certificacao/formulario/id

ulrculturaviva/admin/cadastro/id

Member

marcus2703 added the ready  label 4 days ago

r-guimaraes self-assigned this 4 days ago

marcus2703 added this to the Atualização Rede Cultura Viva milestone 4 hours ago

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/255
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256 - https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/256 

 

Assignees

No one assigned

Labels

Projects

None yet

Milestone

Atualização Rede ...

1 participant

Migração metadados novo formulário #256
 Open marcus2703 opened this issue 4 days ago · 0 comments

New issue

ready

marcus2703 commented 4 days ago

Existe a necessidade de migrar os metadados existentes no fomulário RCV para adequar a nova estrutura

que informa em apenas um metadado o tipo do ponto e organização:

Segue a lógica a ser utilizada:

Caso 1 -Entidade Cultural

tipoPontoCulturaDesejado='ponto'

tipoOrganizacao='entidade'

Caso 2 - Coletivo Cultural

tipoPontoCulturaDesejado='ponto'

tipoOrganizacao='coletivo'

Caso 3 - Pontão de Cultura

tipoPontoCulturaDesejado='pontao'

tipoOrganizacao='entidade'

Member

marcus2703 added the ready  label 4 days ago

marcus2703 added this to the Atualização Rede Cultura Viva milestone 4 hours ago

https://github.com/culturagovbr/mapasculturais-culturaviva/issues/256
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