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INTRODUÇÃO
O resente relatório tem o objetio de a resentar os trabalhos realizados no
rimeiro trimestre de desenioliimento do Termo de Execução Descentralizada do
Projeto MAPAS CULTURAIS: PLATAFORMA COLABORATIVA PARA GESTÃO CULTURAL
sob o rocesso de descentralização de crédito orçamentário 01400.027929/2017-92
realizado entre o Ministério da Cultura e a Uniiersidade Federal de Goiás.
Os rodutos a resentados or meio deste relatório são relatios às Eta as 1, 2 e
4 do Plano de Trabalho. De acordo com o Cronograma de Execução, foi feita a
estruturação do laboratório, a realização de reuniões com gestores usuários da
lataforma, a consolidação de um documento com a iisão geral do rojeto e suas
rioridades de desenioliimento, bem como a realização do 1º encontro da rede
ma as culturais.
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ETAPA 1
1.1. Estruturação do laboratório

Processo seletivo para bolsistas
Para com lementar as equi es de esquisa e desenioliimento do L3P ara a
execução do rojeto Ma as Culturais foram contratados(as) noios(as) bolsistas ara
integrar o laboratório. Em um rimeiro momento, foram contratados(as) es ecialistas
selecionados(as) atraiés da rede de contatos que o laboratório mantém com
es ecialistas da área da cultura digital, do softare liire e da gestão de informações
culturais. Em um segundo momento, as iagas que não uderam ser reenchidas or
este meio foram diiulgadas atraiés do site do Media Lab e da UFG e com artlhadas
atraiés de mídias sociais.
Perfl anunciado da ivagaa de bolsa de pesuuisa
Pré-reuuisitos:
• Formação acadêmica em Arquiiologia, Biblioteconomia, Museologia, Ciências
da Informação, Gestão da Informação, Com utação, Estatstca ou áreas afnss
• Com roiação de ex eriência rátca no desenioliimento e uso de indicadores
sociais, na construção de questonários de esquisa e na análise de bases de
dados de olítcas sociaiss
• Facilidade de trabalho em gru o resencialmente e à distância, com bom uso
das ferramentas sky e, hangout e assemelhadas, bem como de re ositórios
digitais como Google driies
• Bom domínio da Língua Portuguesas
• Res onsabilidade com razos e resultados.
Desejáivel:
• Conhecimento réiio de olítcas culturais e gestão culturals
• Familiaridade com o uso de bases de dados ofciais (do IBGE, SEADE e IPEA),
tais como MUNIC, ESTADIC, PNAD e outras.
Projeto e área de atuação:
Mapas Culturais – rojeto relacionado ao Ministério da Cultura, cuja esquisa
es ecífca desta iaga se refere à criação e a licação de um indicador ara mensurar o
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níiel de maturidade da gestão cultural de um conjunto de municí ios ara a adoção e
uso sistemátco do softare liire Ma as Culturais.
Condições da pesuuisa:
• A esquisa será realizada, referencialmente, no Media Lab / UFG, na cidade
de Goiânia, Goiás. Eniolierá iiagens eientuais a cidades arceiras do rojeto.
• De endendo do currículo e da entreiista, será ossíiel atuar à distância.
Valor mensal da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais or mês)
Tempo de duração da bolsa: 8 meses
Perfl anunciado da ivagaa de bolsa de desenivolivimento
Pré-reuuisitos:
• Com roiação de ex eriência com desenioliimento PHP e Doctrine ORMs
• Com roiação de ex eriência com bancos de dados MySQL e PostgreSQLs
• Com roiação de ex eriência aiançada na utlização de frametorks Jaiascri t,
com angularjs e jQuerys
• Com roiação de ex eriência com gestão de re ositórios GIT, com gestão
ública de demandas, ull requests e etc.s
• Conhecimentos em metodologias de desenioliimento ágils
• Facilidade de trabalho em gru o resencialmente e à distâncias
• Bom domínio da Língua Portuguesas
• Res onsabilidade com razos e resultados.
Desejáivel:
• Ex eriência em desenioliimento de softares liires, com contribuição
eiidente em re ositórios abertos, como github, gitlab e bitbuckets
• Conhecimentos em i eline de integração contnuas
• Conhecimentos sobre gestão de rodutos com método Leans
• Conhecimento réiio de olítcas culturais e gestão cultural.
Projeto e área de atuação:
Mapas Culturais - softare liire utlizado elos ministérios da cultura do Brasil e do
Uruguai, além de dezenas de estados e municí ios brasileiros ara a gestão
artci atia da cultura, contando com ferramentas de ma eamento, agenda cultural e
inscrição em editais: github.com/medialab-ufg/ma asculturais.
Condições da pesquisa:
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O trabalho de esquisa e desenioliimento se dará resencialmente no
MediaLab da Uniiersidade Federal de Goiás.
• O bolsista trabalhará com uma equi e de desenioliimento distribuída e deierá
ter dis onibilidade ara eientuais iiagens.
Valor mensal de referência da bolsa: entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais or mês) e R$
6.000,00 (seis mil reais or mês), a de ender da ex eriência do candidato.
Tempo de duração da bolsa: 12 meses com ossibilidade de renoiação
•

Diivulgaação

Site Media Lab
htt s://ttt.medialab.ufg.br/n/102723- rocesso-seletio- ara-bolsistas-emesquisa-ca acitacao-e-desenioliimento
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Site UFG
htt s://ttt.ufg.br/n/102878-media-lab-ufg-abre- rocesso-seletio- arabolsistas
Instagram Media Lab
htt s://ttt.instagram.com/ /Bc46ookn8xx/ttaken-bymmedialabufg
Facebook Media Lab
htt s://ttt.facebook.com/MediaLabBR/ hotos/a.272697502776755.67249.25
1746488205190/1619111091468716/tty em3&theater
htt s://ttt.facebook.com/MediaLabBR/ hotos/a.272697502776755.67249.25
1746488205190/1615429868503505/tty em3

Resultado da diivulgaação e seleção
Foram recebidos 173 currículos ara a iaga de esquisa e 32 currículos ara a
iaga de desenioliimento. Destes currículos foram selecionadas 17 essoas ara
entreiista e duas contratadas ao fnal:
◦ Pesquisa: Luciana Conrado Martns
◦ Desenioliimento: Vinícius Nunes
O currículo de ambos encontra-se no Anexo I deste documento.

Compra de computadores e mobiliário
Com a ierba de equi amento e material ermanente foram encomendados 18
com utadores deskto 3.6 GHx com monitores 21,5 olegadas, teclados e mouse,
além de 19 cadeiras giratórias com braços e encosto do assento reguláieis. As
máquinas chegaram no dia 01/02/2018 e as cadeiras no dia 12/02/2018. A requisição
de com ra destes materiais atraiés do Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos da UFG encontra-se no Anexo II deste documento.
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ETAPA 2
2.1 Realização de reuniões com gaestores usuários da
plataforma
Para o 1º Encontro de Gestores da Rede Ma as Culturais realizado sob o TED
“Ma as Culturais: Plataforma Colaboratia ara a Gestão Cultural” foram realizadas
reuniões de a roximação com alguns entes federados que utlizam a Plataforma
Ma as Culturais. A escolha deu-se a artr do uso qualifcado que tais entes já iêm
desenioliendo, tendo sido selecionados os Estados do Ceará e São Paulos o Distrito
Federals e o municí io de Santo André (SP). Também foram realizadas reuniões com o
MinC. Abaixo o calendário de reuniões:
Instalação dos Mapas / Órgaão

Data

CGTEC-MinC

04/01

Santo André (SP)

17/01

Ceará

18/01

São Paulo

19/01

MinC ( resencial)

24 e 25/01

A auta dessas reuniões girou em torno dos usos em curso da Plataforma Ma as
Culturais e alguns roblemas leiantados elos gestores, no sentdo de identfcar
reiiamente algumas das demandas da rede de gestores. Abaixo uma síntese das
reuniões ocorridas com cada um dos arceiros:
MinC - Sistema Nacional de Cultura: arceiro estratégico ara o relacionamento
com municí ios. Tem necessidade de conseguir iisualizar as informações do SNC no
Ma as, agregadas com outras informações da gestão. Enxergam na lataforma a
ossibilidade de se criar um canal de relacionamento com os entes federados, tanto
ara troca de informações como ara ublicização das informações do ente.
MinC - Secretaria do Audio Visual: Gostaria de reatiar o Cine Mais Cultura e
fazer uma chamada ara recadastramento dos ontos de exibição. Está desenioliendo
a lataforma ara os NPDs (Núcleos de Produção Digital) que integrará informações
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básicas, roienientes do Ma as Culturais, com uma
rodução audioiisual desses núcleos.

lataforma de acerios da

MinC - Coordenação Geral de Estatstcas: Demonstra necessidade de
mecanismos ara a lim eza e qualifcação da base de dados.
MinC - Diretoria de Liiro Leitura Literatura e Bibliotecas: A área sofreu iários
cortes nas últmas mudanças de gestão e re orta algumas difculdades de uso da
lataforma. Identfcamos alguns equenos roblemas e encaminhamos suas
resoluções ara que ossam ioltar a utlizá-las. Coniersamos sobre a necessidade de
um lano de enioliimento dos sistemas estaduais de bibliotecas ara o trabalho de
lim eza e qualifcação dos dados.
MinC - Secretaria da Cidadania e Diiersidade Cultural: Utlizam uma iersão
bastante modifcada da lataforma, ara a gestão da Rede Cultura Viia, e re ortam
alguns roblemas. Solicitam que haja um fltro or "Pontos de Cultura" no ma a geral
do Ministério. As demais solicitações dizem res eito ao sistema modifcado mantdo
ela CGTEC do Ministério.
MinC - IBRAM: Planejam a ex ansão do uso da lataforma ara outras áreas da
insttuição. Por exem lo, ara gestão de agenda de eientos, inscrições em atiidades
realizadas elo IBRAM, ara cadastro de rofssionais e entdades ligadas ao setor, etc.
Demandarão formação com outras equi es, como a ASCOM.
Ceará: Vem utlizando intensamente a lataforma, em es ecial ara a realização
de editais (mais de 30 já realizados). No estado, muitos agentes culturais usam a
lataforma ara construir seus erfs online e o utlizam como suas áginas na
internet. No entanto ainda tem difculdades ara ter adesão das áreas da SECULT ara
atualização da agenda de eientos.
SECULT-SP: Estão utlizando intensamente ara gestão da agenda de eientos. As
Organizações Sociais que administram os equi amentos úblicos do estado informam
todas as suas atiidades a artr da lataforma. Relatam algumas difculdades de uso e
de relacionamento com a sua TI local ara manutenção e atualização do seriiço.
Também gostariam de ter mais facilidade e ossibilidade de criação de sites mais
amigáieis ara o úblico em geral consultar a agenda
Santo André: Estão utlizando a lataforma tanto ara agenda de eientos como
ara abrir editais. Relatam desejo de utlizar mais a lataforma ara a geração de
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indicadores e, ara isto, faltam ossibilidades de, or exem lo, se ter informações
sobre o úblico atngido elas ações.
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2.2 Consolidação de documento com ivisão gaeral do projeto e
suas prioridades de desenivolivimento
A artr das demandas sinalizadas elas reuniões descritas no ítem 2.1 e do
encontro da rede de usuários e desenioliedores relatada no ítem 4.1, foi consolidado
o documento abaixo que fornece uma iisão geral do rojeto e suas rioridades de
desenioliimento.

Introdução: gaestão cultural com base em dados
A artr do material leiantado durante a ofcina de trabalho em feiereiro de
2018, elaboramos este esforço de riorização e defnição de um lano de trabalho.
Além dos temas e rioridades leiantados elo gru o da ofcina, foram leiados
em consideração:
• Demandas técnicas leiantadas com a equi e de TI do MinC
• Acúmulo de ex eriência e discussões do
ministério

rojeto dentro e fora do

• Adequação aos objetios do TED
• Viabilidade de execução
O item citado or todos os gru os, que diz res eito ao “Painel de Informações e
Gestão estratégica a artr de dados” se confrma como uma iocação essencial dos
Ma as e sobre a qual deiemos focar boa arte dos esforços. Ela dialoga com diiersas
outras demandas, uma iez que ara gerar inteligência a artr de dados é reciso,
antes de mais nada, roduzir dados e garantr sua confabilidade. Para isso, recisamos
trabalhar no sentdo de artcular a rede que utliza a lataforma, ara que ela se
consolide como uma ferramenta útl à gestão cultural e, à medida que seja adotada e
utlizada no dia a dia, roduza dados atualizados e releiantes. Ao mesmo tem o,
recisamos construir mecanismos de certfcação, lim eza e qualifcação dos dados
existentes.
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Em ambos os casos existem melhorias de usabilidade necessárias ara diminuir a
barreira de entrada ara noios usuários, sem re leiando em conta que existe uma
grande diiersidade entre eles de acordo com seu contexto insttucional, o que enseja
diferentes conjuntos de ex ectatias em relação às funcionalidades da lataforma.
Dentre estes diferentes erfs de usuários, destacamos:
• gestor em insttuição cultural ública ou riiada
• desenioliedor (backend, frontend) da ró ria lataforma
• im lementador/integrador
•

rodutor cultural / artsta

•

úblico de cultura

•

úblico deriiado ( esquisadores, jornalistas, outros)

Embora com diferentes níieis de rioridade, deiido até mesmo a questões
estratégicas e insttucionais, todo o esforço de desenioliimento e melhoria do sistema
deie ter em mente essa diiersidade de t os de usuários.

Federação de dados, autentcação e interoperabilidade
Em relação a federação e intero erabilidade de dados, em coniersa durante a
ró ria ofcina e em reunião com a equi e de TI do ministério, sugeriu-se a abordagem
de se fazer essa artculação em um rimeiro momento a artr da integração das
lataformas na infraestrutura do Ministério ara que seja ossíiel, conforme haja
demanda, de osteriormente descentralizar essa infraestrutura.
A esar de, conceitualmente, o rojeto ter sido construído com o horizonte de
ser descentralizado, atualmente a demanda concreta trazida elos rinci ais arceiros
é o de su orte ara hos edagem e manutenção da TI. Além do municí io de Belo
Horizonte e do GDF, que ublicaram suas lataformas na infraestrutura do ministério
desde o rimeiro dia, o goierno do Ceará e o municí io de São Paulo já migraram suas
instalações ara o ministério, or iniiabilidade de manutenção local.
O desenioliimento de uma solução de federação de dados e autentcação de
usuários é bastante com lexa, e demandaria boa arte dos recursos do rojeto.
Analisando isso sob a ers ectias de que os entes federados não têm sido ca azes de
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manter suas instalações inde endentes, iemos que seria um esforço inócuo, já que
difcilmente seria utlizado, elo menos neste momento.

Rede social da cultura
Em relação às demandas de “rede social” e artculação, entendemos que existem
iárias camadas ossíieis de atuação. Desde a oferta de ferramentas úteis ara o
gestor úblico local, ara artcular esta rede de gestores, até a transformação da
ágina de cada agente ou es aço em “ erfs de redes sociais”. No entanto, no que diz
res eito à riorização, entendemos que há ainda algumas funcionalidades básicas ara
a gestão da lataforma que são fundamentais, como a melhor gestão de usuários, de
ermissões, melhorias no sistema de editais entre outras ferramentas. Neste sentdo,
riorizamos essas funcionalidades em três níieis, nesta ordem: demandas do gestor da
lataformas demandas dos gestores locaiss demandas dos usuários ‘não-gestores’.

Priorização de demandas
Já em reunião com a equi e técnica do MinC, foram leiantados alguns ontos
rioritários:
• Finalizar, ublicar e manter o módulo de “o ortunidades”, que ossibilita
a ublicação de editais e chamadas úblicas or qualquer usuário
• Incluir na API a ossibilidade de mani ulação das informações de editais e
inscrições, ara ossibilitar a coleta de dados e desenioliimento de
ferramentas auxiliares
• Documentação com leta da API
• Documentação com leta da arquitetura de
automátca dos “Hooks”)

lugins (documentação

• Modifcação e sim lifcação da maneira como são organizadas as
confgurações, taxonomias, temas e lugins (Anexo III).
• Am liar as ossibilidades de criação (iia rogramação de
a éis de usuários e controle granular de suas ermissões
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lugins) de

• Melhor interface de gestão de usuários
• Resolução de roblemas e a rimoramento da integração do Ma as
Culturais com o ID Cultura

Sistema Nacional de Cultura
Por fm, fzemos uma reunião focada com a equi e do Sistema Nacional de
Cultura, área estratégica ara a consolidação da estratégia descrita no TED de oferta
da solução ara estados e municí ios. A artr dessa coniersa, identfcamos a
necessidade da criação de um erfl es ecífco ara os entes federados no ma a, que
teria múlt la fnalidade e oderia colaborar com alguns dos objetios leiantados elo
gru o de trabalho. Neste erfl reuniremos informações de diferentes fontes, or
exem lo:
• dados básicos do municí io
• informações roienientes do SNC (dados da gestão, status da adesão ao
lano, se ossui ou não Plano, Fundo e Conselho, etc.)
• Informações roienientes de dados censitários do IBGE
• Informações roienientes do ma a (es aços, agentes, agenda, etc.)
• Outras informações dadas elo gestor local atraiés da administração do
seu erfl
Este erfl também contará com uma área administratia ioltada ara o gestor
úblico local, or meio da qual oderá iisualizar, corrigir e ialidar as informação a
res eito dos equi amentos úblicos de seu municí io ou estado. Esta é uma das
estratégias ara qualifcação dos dados da lataforma que será desenioliida.

Fases do desenivolivimento
A artr de todos esses ontos, ro omos o seguinte lano:
Fase 1
• Finalização e ajustes no módulo de editais
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• Leiantamento de rioridades ara melhorias de usabilidade
• Desenioliimento de melhorias de usabilidade
• Planejamento de noia interface, com erfl de entes federados e seus
ainéis administradores
• Atendimento e melhorias contnuas

Fase 2
• Contnuação de melhorias de usabilidade
• Possibilidade de união e edição única de agentes que também são
es aços e iice iersa
• Desenioliimento de noia interface, com erfl de entes federados e seus
ainéis administradores
• Planejamento de lano de ação ara lim eza da base de dados
• Desenioliimento de tema e lugin
informações em sites de comunicação

ara WordPress

ara difusão de

• Atendimento e melhorias contnuas

Fase 3
• Execução de lano ara lim eza de base de dados
• Plano de comunicação
• eniio de mensagens automátcas
• desenioliimento de scri ts de lim eza de dados
• desenioliimento de ferramentas ara auxílio na lim eza de dados
• Atendimento e melhorias contnuas
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ETAPA 4 / 1
4.1 Realização do 1º encontro da rede mapas culturais

Conceito do Encontro
O conceito utlizado ara a realização do 1 o Encontro de Gestores da Rede Ma as
Culturais realizado sob o TED “Ma as Culturais: Plataforma Colaboratia ara a Gestão
Cultural” foi o de Ofcina de Trabaloo.
O entendimento que subsidiou a escolha desse conceito foi o de que nesse
momento inicial do rojeto seria mais roieitoso reunir ex eriências já consolidadas
com a Plataforma, de modo a garantr uma interlocução qualifcada entre a equi e do
MediaLab/UFG e os gestores das instalações dos Ma as. Assim, o tou-se or um
fórum mais reduzido, ara que as trocas de ex eriências entre gestores e equi e
MediaLab/UFG udessem ser realizadas com o tem o necessário e de maneira
qualifcada. Em outros momentos do rojeto estão reiistos encontros com gestores
das demais instalações atias.
O objetio em trazer os gestores ara um encontro resencial era o de reunir
subsídios roienientes da ex eriência cotdiana ara a escolha das rioridades e
delineamento da iisão estratégica do rojeto.
Tendo sido defnidos o conceito e o objetio do encontro, a equi e assou a
realizar reuniões réiias on-line com os res onsáieis or algumas das instalações
atias dos Ma as, como estratégia de re aração do eiento e otmização dos
resultados. Estas reuniões estão descritas no ítem 2.1.
Ma eadas tais demandas e sinalizadas as dis onibilidades ara artci ação no
eiento, deu-se início à fase de rodução (solicitação or e-mail de dados ara com ra
de assagens aéreas e demais tratatias insttucionais).
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Partcipantes do Encontro
Além dos entes su racitados foram coniidados re resentantes do Insttuto TIM,
Uniiersidade Federal do ABC e diiersas instâncias do MinC, conforme a tabela
seguinte:

Lista Presença Encontro Gestores Mapas Culturais
Nome

E-mail

Insttuição

Johan Pedro Pires

johan dr@gmail.com

Media Lab / UFG

Asafe Souza Ramos

asaferamos@gmail.com

Media Lab / UFG

Alessandra Garcia

alessandra.garcia@museus.goi.br

IBRAM

Líiia Frazão

liviafrazao@cultura.dr.gov.br

SECULT / DF

Marcos Paulo Albanez
Andrade

marcos.andrade@museus.goi.br

IBRAM

Teresa Cristna
Oliieira

teresa.oliieira@cultura.goi.br

MinC / SNC

Alexandre F. Ono

alexandre.ono@cultura.goi.br

SEINFRA / MinC

Tony S. Bezerra

tony.bezerra@cultura.goi.br

SADI / MinC

Priscila Dorneles

riscila.dorneles@cultura.goi.br

SGE / MinC

Isadora Tami

isadora.tami@cultura.goi.br

SEINFRA / MinC

Marcus Ricardo Souza

marcus.souza@cultura.goi.br

CGTEC / MinC

Gabriel Aialoni

grabriel.azeredo@labliire.tiki.br

LABLIVRE / UFABC

Pedro Phili e Alies de
Oliieira

edro.alies@labliire.tiki.br
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LABLIVRE / UFABC

Jerônimo Cordoni
Pellegrini

jeronimo. ellegrini@ufabc.edu.br

LABLIVRE / UFABC

Leonardo Germani

leogermani@gmail.com

Media Lab / UFG

Daniela Ribas Ghezzi

daniribas77@yahoo.com.br

Media Lab / UFG

Feli e S. Fonseca

feli efonseca@gmail.com

Media Lab / UFG

Letcia Veltrone

lbieltrone@s .goi.br

SECULT / SP

Fabiana de Holanda

fabianadeholanda@gmail.com

SECULT / SP

André Lo es [JEDI]

andreql @gmail.com

Insttuto Mutrão SECULT / CE

Dênis Nacif

denisnacif@gmail.com

SECULT / CE

ricabras@gmail.com

La

Rafaela Gueiros de
Lima

rafaelagueiros@gmail.com

CPAI/CGSIM/IBRAM

Rondelly S. Caiulla

rosocaiulla@yahoo.com.br

Media Lab / UFG

Erick Ungarelli

erickungarelli@gmail.com

Media Lab / UFG

Rodrigo Oliieira
Guimarães

emaildorodrigolg@gmail.com

Media Lab / UFG

Vinícius Nunes
Medeiros

iinícius.nm.ba@gmail.com

UFG

Valessio Soares de
Brito

ialessio@gmail.com

SEC / DF

Fabianne Baliedi

cadastros@baliedi.com

Media Lab / UFG

Thaís Rigolon

tha.rigolon@gmail.com

La Fabbrica / I. Tim

Ricardo Po

i
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is / UNB

Sônia Alies Sales
Vendit

sasiendit@santoandre.s .goi.br

Pref Santo André SP

Miguel Gondin de
Castro

donsaliatore@gmail.com

Pref Santo André SP

Marcio Y. Yonamine

marcioyonamine@gmail.com

Pref Santo André SP

Áliaro de Oliieira
Silia Duarte

aliaro.duarte@cultura.goi.br

SCD / MinC

Diego Feli e Cardoso

diego.carialho@cultura.goi.br

MinC

Dani do Carmo

danielledocarmol3 @gmail.com

Media Lab / UFG

Progaramação
A rogramação do eiento fcou assim distribuída:

26-02-2018
9o30-10o30 | A resentação MinC (1h)
10o30-11o00 | A resentação UFG (30min)
11o-11o15 | A resentação diretrizes Goiernança (15min)
11o15-11o30 | A resentação diretrizes Pesquisa (15min)
11o30-12o30 | A resentação Instalações e Entes (1h)
12o30-14o - Almoço (1o30)
14o-15o | A resentação Instalações e Entes (1h)
15o-15o30 - Interivalo (30min)
15o30-16o30 | A resentação Ma as e Visão Estratégica (1h)
16o30-17o30 | Fechamento e agenda dia seguinte (1h)
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27-02-2018
9o30-9o40 | A resentação: Diagnóstco Rá ido Partci atio (DRP)
Objetivo: construção colaboratia da dimensão estratégica do rojeto
9o40-12o30 | DRP
12o30-14o - Almoço
14o-15o | DRP
15o-16o30 | A resentação Resultados
16o30-16o45 | Interivalo
16o45-17o30 | Discussão, Fechamento e Encaminhamentos

Preparação
A fm de otmizar os trabalhos no encontro resencial, a equi e MediaLab/UFG
solicitou aos artci antes que refetssem sobre algumas das questões que seriam
discutdas no eiento. Foram eniiadas or e-mail algumas questões a artr das quais
teriam início as coniersas resenciais. Foi facultada aos artci antes a ossibilidade
de leiarem suas res ostas or escrito, ara facilitar os encaminhamentos. Abaixo as
questões:
• Como seu Municí io | Estado | Área Setorial do MinC usa os Ma as
atualmentet Quais as rinci ais funcionalidades utlizadast
• Que roblemas iocê iê na gestão que os Ma as oderiam resoliert
• Que t o de informação iocê iê os Ma as gerandot
• Ou seja, com quais dimensões estratégicas
Ma as odem ajudart

ara a gestão cultural os

Metodologaia da Ofcina: Diaganóstco Rápido Partcipativo (DRP)
O Diagnóstco Rá ido Partci atio (DRP) é uma técnica de diagnóstco que
ermite a realização de refexões crítcas e ro ositias sobre a realidade,
considerando as ex eriências e as erce ções dos artci antes da atiidade. Estmula
a ca acidade de refexão e a busca de soluções a artr da interlocução, da construção
de consensos e com romissos.
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Por ser uma técnica rá ida, ela ode ser realizada a qualquer momento de um
rojeto: antes da realização de uma ação (sendo útl como técnica de lanejamento),
durante o desenioliimento de um trabalho (atuando como elemento de aialiação
rocessual ca az de corrigir rotas antes do término da ação), e ao fm de um trabalho
ou eta a ( odendo ser usada como aialiação fnal com iistas à contnuidade do
rojeto ou ao lanejamento de uma noia ação).
Seja qual for o momento de sua a licação, esta técnica ermite a realização de
refexões crítcas e ro ositias sobre a realidade. Como se ierá a seguir, a refexão
iem necessariamente acom anhada de uma ro osição, fazendo com que o trabalho
coletio não resulte a enas em crítcas ou lamentações. O objetio da refexão é a
ro osição, e na ofcina em questão a ro osição iisou a construção colaboratia da
iisão estratégica do rojeto.
Tais ro osições são feitas sem re considerando as ex eriências e as erce ções
dos ró rios artci antes da atiidade, e não necessariamente no conhecimento
teórico acumulado na área. Não raro, tal rocedimento acaba or ialorizar
ex eriências e manifestações tdas como banais mas que se reielam rofundamente
im ortantes ara o rocesso de refexão coletia sobre a questão ro osta.
A ferramenta estmula a ca acidade de refexão e a busca de soluções a artr da
interlocução entre os artci antes, que são leiados a actuarem e a construírem
consensos entre si. As ro osições deiem ser criadas coletiamente de maneira
democrátca e não hierarquizada. A fexibilidade de cada um na construção de
consensos faz toda a diferença. Dessa maneira, os artci antes artlham
com romissos entre si, tornando-se mais fácil o enioliimento de todos na busca elas
soluções comuns.
É necessário haier uma mediação ara a condução dos trabalhos, tarefa que foi
exercida ela esquisadora Daniela Ribas Ghezzi, bolsista da equi e MediaLab/UFG na
área de goiernança do rojeto Ma as Culturais.
Re roduzimos abaixo as eta as do trabalho desenioliido ao longo do dia 27 de
Feiereiro (2o dia do eiento, que consistu na ofcina ro riamente dita). Todos os
artci antes receberam as instruções resencialmente e também em formato
im resso.
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9o40 - 10o10 (30 min)
1. Identfcação de uuestões de acordo com a percepção indiividual de cada
partcipante do garupo:
• cada artci ante elege até cinco ontos/itens/questões artndo da
ergunta "com quais dimensões estratégicas ara a gestão cultural o Ma as
ode ajudar"

10o10-10o20 (10 min)
2. Diivisão em Grupos
• gru os de 5-6 essoas cada

10o20-11o20 (1o)
3. Síntese das uuestões:
• Já em gru os, cada essoa a resenta de forma sucinta e objetia os cinco
itens indiiiduais que artram da ergunta "com quais dimensões estratégicas
ara a gestão cultural o Mapas ode ajudar"
• O gru o deie então organizar uma lista única com 5 itens gerais do gru o
• O gru o deie escolher 1 relator ara organizar a lista, que deie ser
PACTUADA entre todos
• As re etções e sobre osições deiem ser eiitadas
• Problemas muito es ecífcos deiem ceder lugar aos PROBLEMAS
COMUNS à maioria dos integrantes do gru o
• Preencher no Quadro B abaixo (coluna 1)

11o20 - 12o (40 min)
4. Hieraruuização das uuestões
• Feita a síntese, é hora de estabelecer a hierarquia dos itens, considerando
3 iariáieis do Quadro A:
• a Freqüência (F) do roblema,
• a sua Graiidade (G) e a
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• ossibilidade real de Solução (S) a artr dos Ma as (considerando
soluções em 3 áreas: TI, goiernança olítca e formação)
• Preencher no Quadro B (colunas 2, 3 e 4)
Quadro A
Item

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Freqüência (F)

Baixa

Média

Alta

Graiidade (G)

Pouca

Moderada

Acentuada

Solução a artr
dos Ma as (S)

Fácil

Moderada

Difcil

12o-12o30 (30 min)
5. Priorização dos itens
• Somatória de ontos (F+G+S): cada item leiantado anteriormente deierá
ter uma ontuação total entre 3 e 9 ontos, a ser reenchida na coluna 5
• A artr da somatória de ontos o gru o deierá defnir o grau de
rioridade que dariam ao item, conciliando a ontuação com uma escolha
estratégica fruto da deliberação do gru o
• Ou seja: não necessariamente a somatória mais alta será a rioridade
número 1. Deie-se considerar cada uma das iariáieis e encadeamento dos
itens ara se chegar numa ordem de rioridades consensuada
• O número da rioridade (1 a 5) deie ser reenchido na coluna 6

14o-14o40 (40min)
6. Soluções
• Defnidas as rioridades, o gru o deierá a resentar soluções e
alternatias ara cada um dos 5 itens
• As soluções deiem ser ossíieis, e os integrantes do gru o deiem se
colocar como arte da solução do roblema, sem delegar tudo a esferas
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su eriores as quais não se tem controle: o que EU ou NÓS odemos fazer ara
solucionar a questão. O que está ao MEU ou NOSSO alcance.
• Considerar soluções em 3 frentes: tecnologia, goiernança e formação
• Preencher no Quadro C

14o40-15o (20min)
7. Pontos Positivos
• Pensando na realidade da área da gestão cultural em que atua, é hora de
identfcar as otencialidades ou ontos ositios existentes na sua esfera de
atuação que odem contribuir ara a solução (a artr dos ma as) dos itens
identfcados
• O gru o deie a resentar um quadro de 5 itens classifcados da seguinte
forma (marcar com um X):
• 3 – “muito ositio”
• 2 – “im ortante”
• 1 – erce tiel, mas não tão im ortante
• Preencher no Quadro D

15o-16o30 (1o30)
8. Apresentação dos resultados
• A ós a com ilação e discussão, regaistradas em documento a arte, fazer
apresentação sintétca das discussões para a plenária, utlizando os quadros B,
C, D.
• Os quadros B, C e D deiem ser reenchidos e entregues

16o45 -17o30 (45min)

9. Discussão, Fecoamento e Encaminoamentos
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Quadro B

Pontuação
Questões
F
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G

S

Soma de
pontos

Prioridade
núm.:

Quadro C

Soluções
Prioridade No.
Tecnologaia

Goivernança

1

2

3

4

5

L3P – Laboratório de Politicas Públicas Participativas
(62) 3521-1659 / medialabufg@gmail.com
Rua Samambaia, Campus Samambaia UFG – Goiânia, Goiás
27

Formação

Quadro D
Pontuação

Pontos Positivos
1

2

3

Ao fnal da Ofcina, os gru os entregaram suas obseriações or escrito nos
quadros designados a cada eta a da Ofcina (Quadros B, C e D). A artr deste material,
construído colaboratiamente a artr das ex eriências reais dos gestores dos Ma as
Culturais, a equi e MediaLab/UFG está desenioliendo o Plano de Ação do rojeto.

Resultados
Os artci antes da ofcina foram diiididos em 5 gru os, e cada um dos gru os
a resentou os resultados do trabalho ara os demais artci antes. A ós a
a resentação resencial, cada gru o entregou à equi e MediaLab/UFG um conjunto
com os quadros B ( rioridades), C (soluções) e D ( ontos ositios) deiidamente
reenchidos. A síntese dos resultados de cada gru o é a resentada a seguir:
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Grupo 1
Soluções
Prioridade
TI

Goivernança

Formação

- é ré-requisito
ara funcionars
- login únicos
- seriidor

- Iniestmentos
- busca de
fnanciamento

(sem res osta)

- ofcinas de
estmulo ao uso
integrado dos
dados

1

Federalização em relação a:
- distribuição de
res onsabilidadess
- integração de ações culturaiss
- segurança da informação com
es elhos e backu s

2

Integaração e Compartloamento
de Dados ara:
- reutlização de informações
diiersas com economia de
es aço no seriidors
- criação de rede social de
rofssionais, agentes e
equi amentos culturais, com
recurso “match”

- é ré-requisitos
- uma foto ode
ser usada em
iárias tarefas

- estmular a rede
a colocar seus
dados e
estabelecer
“metas de
inserção”

3

Visualização das informações
ara:
- diagnóstcoss
- B.I.s
- sugestão de roteiros culturaiss
- gestão interna do órgão

- é ré-requisitos
- ma as de rotas
culturais

(sem res osta)

- ofcinas de
extração de dados

4

Partcipação Social ara:
- elaboração e discussão de
olítcas úblicass
- gestão essoal dos dados dos
usuários ara diagnóstcos
ró rios

- criação de um
erfl diferenciado

- ma eamento de
otenciais
re licadores

- ofcinas de
formação abertas
e direcionadas

5

Integaração com outras
lataformas de gestão (SICONV,
SIAF, etc.)

- é ré-requisitos
- rotocolos

- integração das
equi es das
outras
lataformas

(sem res osta)
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Grupo 2
Soluções
Prioridade
TI

Goivernança

Formação

- fórum
( ossibilidade de
interação)s
- rede social da
culturas
- consulta ública

- Encontros regionaiss
- leiantamento das
redes e encontros
existentess
- romoier a
lataforma em
conselhos, fóruns e
conferências de
cultura

- Materiais de a oio
(tutorial, material
im resso,
netsletter)s
- Ocu ar
resencialmente os
encontros mais
im ortantes da área
da culturas
- Eiento “Semana de
Soluções Digitais na
Cultura”

- criação de
metadados mínimoss
- criar mecanismos de
uso que romoiam a
integraçãos
- fortalecer os
mecanismos de
ialidação dos dadoss
- GT´s iirtuais
- iinculação
orçamentária como
requisito ara
artci ação
insttucional

- ca acitação dos
gestores
res onsáieis

1

Artculação de Rede
(facilitando a integração
entre rofssionais e
redes de cultura) e
Gestão partcipativa e
transparente

2

Integaração Insttucional
entre
- União, Estados e
Municí ioss
- Turismo, Saúde,
Educação, Ciência e
Tecnologia,
Desenioliimento
econômico, etcs
- Estado e Iniciatia
Priiadas
- Brasil e Organismos
internacionais

- Intero erabili//
entre os sites (Redes
Federadas com
com artlhamento
de dados)

Gestão Estratégaica a
partr de Dados ara:
- monitoramento e
aialiação de olítcas
- riorização de
iniestmentos
- com roiação da
releiância da área

- Integração com
sistemas de análise
de dados (B.I.)s
- Formulários de
esquisa (FVA)s
- Integração de
ferramentas e
metod. de aialiação

3

- estabelecer fuxos de
trabalho or dentro
dos Ma as

L3P – Laboratório de Politicas Públicas Participativas
(62) 3521-1659 / medialabufg@gmail.com
Rua Samambaia, Campus Samambaia UFG – Goiânia, Goiás
30

- diiulgação de
metodologia
- ca acitar gestores
em esquisa

4

5

cultural

de olítcas úblicas

Gestão da Comunicação
e
Difusão
da
Progaramação

- deixar a
lataforma mais
bonitas
- integração com
redes sociais e APIs
- Res onsiiidades
- User experience

- melhorar a
ex eriência do
usuários
- Guia Cultural or
cidades
- Coletar melhores
ex eriências (estudos
de caso)

- documentar
maneiras de uso da
lataforma

- identfcar e criar
as ferramentas
(desenioliimento)

- Manutenção dos
encontros de
desenioliedores
(Rede)s
- Leiantamento das
melhores
ex eriênciass
- identfcar rinci ais
erfs de usos
- identfcar usuários
es ecífcos/diferencia
dos

- ca acitação dos
desenioliedoress
- material dos
usuários

Promoier ferramentas
especializadas ara os
diiersos t os de
usuários

Grupo 3
Soluções
Prioridade
TI

1

2

Painel de ivisualizações da
dados customizáiel com
geração de relatórios para
gaestores e sociedade

Federação dos
dados/instalações dos Ma as

Goivernança

Formação

Deseniolier
diretrizes ara
nortear a
construção da
ferramenta

Discutr sobre a
necessidade dos
indicadores e
modelos de
relatórios a serem
exibidos

Documentar e criar
tutoriais e tour
sobre a ferramenta

Ajudar a ialidar os
dados durante os
testes

Artcular e
diiulgar a
construção da

Comunicar as
mudanças e
estruturas da rede
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goiernança
federada

Montar esco o
das fragilidades e
ro or melhorias

Entrar em contato
com os usuários
ara entender
necessidades de
melhorias

Documentar e criar
tutoriais ara as
noias mudanças

4

Integaração com outros seriiços:
- Tainacan ara acerioss
- Ingressoss
- Agenda eientos Facebook

Listar os seriiços
necessários

- Artcular a
integração com
usuários e
lataformas
externass
- Financiamento
dos eientuais
custos no
desenioliimento
e romoção das
integrações

Documentar as
ossibilidades de
integração

5

Refatoração:
- Segurança (ataques)s
- Segurança (dados sensíieis
dos usuários)s
- Escalabilidade (quantdade de
dados nos Ma as)s
- Curia de a rendizado do
rogramador

Montar esco o
das fragilidades e
ro or melhorias

Trabalhar o
desenioliimento
de termos de uso
“global”

Documentar e criar
noios tutoriais de
acordo com o que
foi roduzido

3

Reestruturação da Usabilidade
(User Experience)

Grupo 4
Soluções
Prioridade
TI
1

Usabilidade e “recom ensa”
- ara gestor

- alterações,
sim lifcações e
redesenho do uso
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Goivernança
- decisão sobre
quais cam os são
im ortantes ara

Formação
- análise dos
roblemass
- criar formulário

com base no
trabalho de
analista de
ex eriência de
usuário (iia
contratação ou
arcerias)s
- ara cada t o de
usuário uma
ágina diferente
de entrada

as mudançass
- decisão sobre
quem será
res onsáiel elas
mudançass
- encontros

( ara equi e de
formação
res onder com as
rinci ais queixas
dos usuários)s
- ro ostas de
melhoriass
- rofssional

(sem res osta)

- consulta jurídicas
- acordos ara o
certfcado ser
reconhecido

(sem res osta)

Facilidade de acesso de
informações tanto ara o
úblico comum como ara
desenioliedores

- criar mecanismos
ara a utlização
- rogramação
(comunidade e/ou
contratação)

- adronização de
dados e de
ontologia
(conceitos)s
- encontros e
acordos
(federação)

(sem res osta)

Gestão de fluxo de dados ara
informações e indicadores

- sistema ara
entrar e gerir os
dadoss
- analista e
desenioliimentos
- arcerias e
contratações

- fazer arcerias
com áreas que
dominam análise
e gestão de dados

(sem res osta)

Área de
comunicação/interação. Público
como partcipação social

- ferramentas de
comunicaçãos
- mensagerias
- solicitações or
dentro dos Ma ass
- comunidade e
arceria

- defnição dos
res onsáieis
elos dados de
comunicaçãos
- encontros e
acordos

- ofcina de
comunicação

- ara úblico geral (3 níieis de
úblico)

2

3

4

5

Qualifcação e certfcação das
informações goiernamentais
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Grupo 5
Soluções
Prioridade
TI

Goivernança

Formação

Cadastro de entes federados no
Ma as.br. Aqueles que aderiram
ao SNC deiem ser oomologaados
elo MinC, a arecendo em
destaque no Ma a

Criar módulo no
Ma as ara
registro de entes
federados SNC

CGSNC ialidará
adesão do ente
federado ao SNC
(a exem lo do
IBRAM)

Ca acitar os entes
federados e
seriidores com
ofcinas e tutoriais

2

Possibilidade dos equenos
municípios criarem suas págainas
dentro do Mapa.br

Ma as deie
ermitr que os
municí ios
equenos criem
suas áginas ( arte
do Ma as.br)

Ma as fornece
essa ferramenta e
CGSNC diiulga

(sem res osta)

3

Georreferenciamento de ações
gaoivernamentais (federais,
estaduais, munici ais) e buscas
or atributos e extração de
dados

Criar soluções ara
que entes ossam
inserir suas ações
dentro do módulo
SNC dos Ma as

(sem res osta)

Ca acitar entes
ara atuar nesse
módulo do SNC do
Ma as

4

O Ma a deie ermitr a
ivisualização, com realce da área
geográfca de um município que
tenha aderido ao SNC, mediante
de reenchimento iisual do
território

Deseniolier
tecnologia que
ermita o
reenchimento da
área/território do
municí io que
aderiu ao SNC

CGSNC insere
municí io no
Ma as a ós
adesão

(sem res osta)

1
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5

Comunicação e ambiente
relacional entre integrantes do
sistema, incluindo chamadas
úblicas

Criar solução ara
que os entes
ossam se
comunicar dentro
dos Ma as
(ambiente
relacional)
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CGSNC assa a
eniiar e-mail or
mailing e
coniidar ara
chamadas
úblicas

(sem res osta)

Análise
A artr dos 5 conjuntos de quadros B, C e D entregues como resultados da
Ofcina odemos fazer algumas considerações reliminares a res eito das demandas
leiantadas elos gestores.
O método do DRP tem o mérito de leiar à identfcação de demandas rioritárias
( actuadas entre os artci antes) e à identfcação de encaminhamentos que odem
resultar em soluções às demandas rioritárias. Nesse sentdo, as demandas rioritárias
identfcadas no DRP consttuirão a referência rinci al a artr da qual o Plano de
Trabalho será elaborado. Já os encaminhamentos de soluções a ontados elos
artci antes deiem ser inter retados como istas ara a adoção de algumas
estratégias em 3 diferentes áreas (tecnologia, goiernança e formação), ois situam-se
num lano ex loratório em que se iislumbram ossibilidades diiersas de trabalho em
relação às rioridades.
As demandas rioritárias identfcadas a ontam ara duas direções não
excludentes entre si: de um lado a ontam ara usos atuais bem sucedidos (como
ossibilidade de trans arência e artci ação social, agenda cultural, or exem lo), e
de outro a ontam ara ontos crítcos que, se a rimorados, odem contribuir
signifcatiamente ara a qualifcação da gestão cultural.
A seguir a resentamos uma síntese dos rinci ais tó icos leiantados elos
artci antes, agru ados em grandes temas guarda-chuia que abrigam diiersos subtó icos (que deiem ser consultados nos quadros B, C e D). Cada tó ico é
acom anhado de um ialor numérico, que corres onde ao número de ocorrências
entre todos os gru os:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Painel de Informações e Gestão Estratégica a artr de dados (5)
Rede social da cultura, mensageria e artculação de rede (4)
Melhorias da usabilidade (4)
Trans arência e Partci ação Social (3)
Intero erabilidade (de dados e de lataformas) e integração insttucional (3)
Cadastro e Certfcação de dadoss riiacidade dos dados (3)
Federalização e distribuição de res onsabilidades (2)
Difusão (1)
Escalabilidade (1)
Páginas no Ma as.br (1)
Georreferenciamento de ações goiernamentais (1)
Municí ios em destaque (1)

A fgura seguinte a resenta os dados acima re resentados em orcentagem:
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A seguir os mesmos tó icos conforme a areceram nos gru os:
Grupo 1
Federalização (distribuição de res onsabilidades)
Intero erabilidade de dados e lataformas, e otmizações
Rede social da cultura e artculação de rede
Painel de informações
Partci ação social
Grupo 2
Artculação de Rede
Partci ação social
Integração insttucional
Gestão estratégica a artr de dados
Difusão
Usabilidade
Grupo 3
Painel de informações
Gestão estratégica a artr de dados
Federalização
Usabilidade
Intero erabilidade
Refatoração (segurança, usabilidade, escalabilidade)
Grupo 4
Usabilidade
Certfcação de dados
Trans arência e Partci ação Social
Fluxo de dados e ainel de informações
Rede da Cultura/Mensagens
Grupo 5
Cadastro e certfcação
Páginas no Ma as.br
Georreferenciamento de ações goiernamentais
Municí ios em destaque
Rede da Cultura/Mensagens
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A artr dessa sistematzação, torna-se eiidente que a rinci al demanda é o uso
dos Ma as ara além de uma lataforma de ma eamento. Os dados que já odem ser
gerados elos ma as recisam ser a resentados de forma mais sistematzada ( ainel
de informações), ara que gestores ossam basear suas decisões a artr dos dados
gerados ela lataforma. A gestão estratégica a artr de dados exige que estes sejam
a resentados em ainéis arametrizados, o que contribuiria com o a rimoramento da
usabilidade ara gestores (tema que obteie 4 ocorrências nos resultados). Isso
ressu õe que cada iez mais seriiços sejam oferecidos “ or dentro” da lataforma
(como rocessos seletios e editais, ma as temátcos como o Ma a da Música), que
cada iez mais dados ossam ser extraídos da lataforma, com níieis crescentes de
segurança e qualidade dos dados (tema com 3 ocorrências). Contudo, ara que isto
ocorra, é necessário haier intero erabilidade e integração insttucional (tema que
também contou com 3 ocorrências).
Este encadeamento de questões sugere que os Ma as deiem ocu ar um lugar
riiilegiado no ecossistema de informações da gestão cultural, e não um lugar
acessório ou eriférico. Obseria-se que tais ontos demandam melhorias tecnológicas
mas também re actuações na goiernança olítca da lataforma, tanto do que diz
res eito ao lugar dos Ma as na estrutura olítco-administratia da gestão cultural de
cada ente federado (seja no municí io, no estado ou na união), como no que diz
res eito à res onsabilidade dos diiersos entes enioliidos no desenioliimento e
amadurecimento da olítca de informações e indicadores culturais. Este tema, o da
federalização e distribuição de res onsabilidades, também foi um onto recorrente
nas discussões (2 ocorrências).
Sobre este onto em es ecífco da federalização das res onsabilidades obseriase uma controiérsia, ois há duas maneiras diferentes de se inter retar tal demanda,
uma ioltada aos dados e outra ioltada à infraestrutura. Uma dessas inter retações
conduz os esforços ara um noio acto entre os 3 níieis federados sobre como será a
gestão dos dados e das informações – or exem lo, como administrar o fuxo de dados
entre os ma as munici ais, estaduais e o nacional, de maneira centralizada ou já numa
ecologia descentralizadat Já a outra dessas inter retações conduz os esforços ara a
melhoria na infraestrutura: or exem lo, como su ortar de maneira efciente e segura
a coexistência de dados em instalações se aradast Esta du la ossibilidade de
inter retação conduz a diferentes maneiras de se lidar com as questões a ontadas no
diagnóstco. Por esse motio não é ossíiel iniestr esforços nas duas frentes de
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maneira simultânea, ois em alguma medida elas se consttuem em iisões estratégicas
diferentes sobre os Ma as. Esta questão, ortanto, exige um osicionamento, que será
ex resso no Plano de Trabalho do rojeto.
Outro onto im ortante que a areceu no diagnóstco de demandas rioritárias
diz res eito à artculação de rede que os Ma as odem ro orcionar. A esar de esta
ser uma funcionalidade original dos Ma as (justamente ela iisualização de agentes
nos territórios que ele ro orciona), seu a rimoramento ara uma rede social ou
seriiço de mensageria entre os agentes cadastrados não a enas ro orcionaria a
ossibilidade de maior artculação da rede cadastrada (e ortanto maior níiel de
artci ação social). Tal a rimoramento também agregaria ialor e releiância à
lataforma, corres ondendo às demandas contem orâneas de comunicação em redes
sociais digitais. A trans arência e a artci ação são, mais do que nunca, elementos
chaie ara o sucesso da lataforma.
Todas essas questões a ontadas no diagnóstco, actuadas e riorizadas a artr
de um rol de reocu ações difusas entre os gestores, deiem ser artculadas a um
am lo es ectro de ossibilidades colocadas aos Ma as Culturais, ara que as
melhorias no sistema não se consttuam a enas como “atendimento de demandas”,
mas caminhem rumo a um sistema de informações orgânico e efciente. Dessa forma,
além das questões a ontadas elos gestores no diagnóstco, deiem ser consideradas
questões mais am las relatias aos Ma as.

Sugaestão de Encaminoamentos
Ao fnal da Ofcina foram leiantadas outras questões im ortantes, ara além do
diagnóstco.
Há a urgente necessidade de defnição de canais de comunicação entre a Rede
de Gestores dos Ma as (que tende a crescer e se reartcular) e a equi e da UFG
enioliida no rojeto.
Também foi aientada a hi ótese de o róximo encontro ser realizado em Julho
no estado do Ceará (a confrmar, e a de ender de questões orçamentárias, de agenda
e logístcas).
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ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
O ialor do re asse referente a estas eta as foi de R$460.600,00 segundo o
cronograma de desembolso resente no Plano de Trabalho do TED, sendo que:
R$137.600,00 é relatio à rubrica 3090-20 – Auxílio Financeiro a Pesquisador
( agamento de bolsas) – R$252.000,00 é relatio à rubrica 3390-39 – Seriiços de
Pessoa Jurídica (gestão logístca de reuniões e eientos do rojeto) – e R$71.000,00 é
relatio à rubrica 4490-52 – Equi amento e material ermanente.
A tabela a seguir exibe os ialores que já foram gastos or cada rubrica:
Descrição

Valor
Executado

Bolsas Pesuuisa

Equi e do rojeto

R$97.300,00

Seriviços
Terceirizados

Diárias

R$10.970,60

Passagens

R$13.869,64

Com utadores

R$59.922,00

Bens permanentes

Cadeiras

R$9.500,00
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Total Parcial

Total
Executado

R$97.300,00

R$24.840,24

R$69.422,00

R$191.562,24

ANEXO I
Currículos selecionados
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ANEXO II
Reuuisições de material no Sistema Integarado de Patrimônio,
Administração e Contratos da UFG
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ANEXO III
Recomendações de alteração da estrutura de confgauração das
taxonomias e opções do Mapas Culturais
Da maneira que a a licação está construída hoje em dia, a mani ulação dos
metadados e das taxonomias or lugin é limitada. Não se ode modifcar
dinamicamente os metadados e taxonomias natios, a enas sobrescreiê-los
com letamente.
Se, or exem lo, um lugin sobrescreiesse a declaração dos metadados e
taxonomias adrão, oderia confitar com outro lugin ou tema que também os quer
modifcar.
Para enfrentar essa questão, foi feito um estudo de reorganização de como o MC
lida com todas suas confgurações, e não a enas taxonomias e metadados.
Além de facilitar muito a instalação e confguração da a licação, isso iisa
resolier alguns roblemas comuns que a organização atual acarreta, or exem lo:
• Confusão: Existem muitas o ções que, na maioria dos casos, não
recisam ser modifcadas. No entanto, estão todas no mesmo arquiio, gerando
um arquiio grande e difcil de entender
• Tradução: Existem strings que são localizadas dentro do arquiio de
confguração. No entanto isso não funciona, já que o idioma também é defnido
neste mesmo momento e, quando as strings são rocessadas, a a licação ainda
não sabe qual é o idioma a ser a licado
• Muitas o ções que são alteradas oderiam, e deieriam, ser ublicadas no
re ositório de código do rojeto, e não fcar a enas em um arquiio de
confguração do seriidor
• Algumas o ções, que hoje são estátcas e não
deieriam oder ser alteradas or lugins

odem ser alteradas,

• Algumas o ções, hoje, são sobrescritas or temas ara que ossam ser
ersonalizadas. Dessa maneira, caso haja uma mudança no ialor adrão dessas
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confgurações, o tema fca desatualizado e ode até deixar de funcionar. O
mesmo acontece, or exem lo, com metadados natios de entdade. Se o tema
sobrescreie o arquiio de metadados de uma entdade ara mudar um label, ou
alguma outra coisa menor, fca desconectado com o core da a licação e erde
as futuras atualizações. Para ensar a a licação da ontologia, este é um tema
central.
Foram se aradas as confgurações existentes hoje em confg. h
base. h e classifcadas nas seguintes categorias, indicando a solução
construída ara cada uma delas:

e confara ser

Esuuema para regaistrar tema e plugain
Serão substtuídos or um esquema mais sim les e objetio de se instalar e
atiar temas e lugins. Este esquema ainda recisa ser desenhado e im lementado
Método
São o ções que nem sem re recisam ser alteradas em cada instalação e cujos
ialores não ex õe dados sensíieis, logo odem estar em um arquiio do tema ou
lugin, ublicados no re osítório de código.
Serão substtuídos or métodos que oderão ser acionados or temas ou lugins
ara alterar seus ialores.
Hook
São o ções que nem sem re recisam ser alteradas em cada instalação e cujos
ialores não ex õe dados sensíieis, logo odem estar em um arquiio do tema ou
lugin, ublicados no re osítório de código.
Estas o ções terão ialores adrão, defnidos no core, mas oderão ser alterados
or temas e lugins atraiés do uso de hooks.
Confga
Essas são confgurações que não ex õe dados sensíieis, como senhas e chaies, e
que odem estar em arquiios que estejam ublicados em re ositorios úblicos de
código. Esse arquiio de confguração não será mais obrigatório. Poderá ser mantdo
a enas o arquiio base.
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Essas o ções mantdas como estão hoje, em um arquiio de confguração de
base, e que oderá ser sobrescrito or outros arquiios de confguração. No entando,
essas o ções não constarão de um arquiio “modelo”, que constará na documentação
e que as essoas utlizarão como referência ara criar o seu.
O critério ara defnir as o ções que se mantem em um arquiio de confg, dos
que ião ara o core e odem ser mani ulados or métodos, é que essas confgurações
estão mais ligadas a uma o ção relacionada a maneira que o softare iai funcionar, e
sua relaçao com o seriidor, do que com o com ortamento da a licação. Além disso,
essas o ções
odem ter ialores diferentes de endendo do ambiente:
desenioliimento, teste ou rodução.
Confga Estátco
São as confgurações sensíieis, de conexão com banco, or exem lo, e também
confgurações globais que necessariamente recisam ser feitas ara cada instalação
ois não ossuem um ialor adrão.
Aqui também entra a confguração de idioma, já que alguns ialores adrão de
confgurações são traduzíieis, então a defnição do idioma deie ser feita antes.
Este será o único arquiio que, obrigatoriamente, uma noia instalação recisará
criar e manter com suas o ções.
Lista de confgaurações:
names aces

esquema
lugin

mailer.user

metodo

mailer. st

metodo

mailer. rotocol

metodo

mailer.serier

metodo

mailer. ort

metodo

mailer.from

metodo

mailer.tem lates

metodo

base.url

hook

base.assetUrl

hook
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ra registrar tema e

iectorLayersPath

hook

a

.mode

confg constante

a

.lcode

confg constante

a

.ierifedSealsIds

Hook/metodo relacionado
hooks/metodos existentes
confgurar os fltros de busca

a

.dbU datesDisabled

confg

a

.defaultA iOut ut

hook

a

.siteName

hook/metodo

a

.siteDescri ton

hook/metodo

a i.accessControlAllotOrigin

hook/metodo

a

.enableProjectRegistraton

hook/metodo

a

.offline

hook/metodo

a

.offlineUrl

hook/metodo

a

.offlineBy assFuncton

hook/metodo

a

.enabled.agents

hook/metodo

a

.enabled.s aces

hook/metodo

a

.enabled. rojects

hook/metodo

a

.enabled.eients

hook/metodo

a

.enabled.subsite

hook/metodo

a

.enabled.seals

hook/metodo

a

.enabled.a

hook/metodo

s

aos
ara

themes.actie

esquema
lugin

ra registrar tema e

themes.actie.debugParts

esquema
lugin

ra registrar tema e

themes.assetManager

hook/metodo

themes.brand-s ace

hook/metodo
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themes.brand- roject

hook/metodo

themes.brand-eient

hook/metodo

themes.brand-subsite

hook/metodo

themes.brand-seal

hook/metodo

themes.brand-agent

hook/metodo

themes.brand-intro

hook/metodo

themes.brand-deielo er

hook/metodo

a

hook/metodo

.useGoogleGeocode

ma s.center

hook/metodo

ma s.maxClusterRadius

hook/metodo

ma s.s iderfyDistanceMult lier

hook/metodo

ma s.maxClusterElements

hook/metodo

ma s.geometryFieldQuery

hook/metodo

ma s.zoom.default

hook/metodo

ma s.zoom.a

hook/metodo

roximate

ma s.zoom. recise

hook/metodo

ma s.zoom.max

hook/metodo

ma s.zoom.min

hook/metodo

ma s.includeGoogleLayers

hook/metodo

ce .end oint

hook/metodo

ce .tokenoheader

hook/metodo

ce .token

hook/metodo

ex ort.excelName

hook/metodo

a

hook/metodo

.geoDiiisionsHierarchy

registraton.agentRelatonsO tons

hook/metodo

registraton. ro ertesToEx ort

hook/metodo

registraton.otnerDefniton

hook/metodo

registraton.agentRelatons

hook/metodo
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a

.enttyPro ertesLabels

hook/metodo

notfcatons.enttes.net

hook/metodo

notfcatons.interial

hook/metodo

notfcatons.enttes.u date

hook/metodo

notfcatons.user.access

hook/metodo

notfcatons.seal.toEx ire

hook/metodo

slim.log.leiel

confg

slim.log.enabled

confg

a

.log. ath

confg

a

.queryLogger

confg

a

.log.query

confg

a

.log.hook

confg

a

.log.requestData

confg

a

.log.translatons

confg

a

.log.a iCache

confg

a

.log.a iDql

confg

a

.log.assets

confg

a

.cache

confg

a

.cache.names ace

confg

a

.useRegisteredAutoloadCache

confg

a

.registeredAutoloadCache.lifetme

confg

a

.useAssetsUrlCache

confg

a

.assetsUrlCache.lifetme

confg

a

.useFileUrlCache

confg

a

.fleUrlCache.lifetme

confg

a

.useEientsCache

confg

a

.eientsCache.lifetme

confg

a

.useA iCache

confg
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a

.a iCache.lifetme

confg

a

.useSubsiteIdsCache

confg

a

.subsiteIdsCache.lifetme

confg

a

.usePermissionsCache

confg

a

. ermissionsCache.lifetme

confg

a

.a iCache.lifetmeByController

confg

a

.useRegisterCache

confg

a

.registerCache.lifeTime

confg

a

.useTranslatonsCache

confg

slim.debug

confg

slim.middletares

confg

doctrine.isDei

confg (lê ialor do a

.mode)

doctrine.database

confg constante
melhor)

(com

auth. roiider

hook/metodo

auth.confg

hook/metodo

nome

lugins.enabled

esquema
lugin

ra registrar tema e

lugins

esquema
lugin

ra registrar tema e

routes

hook/metodo

mailer.trans ort

hook/metodo

Metadados adrão das entdades

hook

Taxonomias adrão

hook

t ologias adrão

hook
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