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Goiânia, 27 de junho de 2018 
 
 

Ofício n° XXXX/2018/GAB/UFG 

 

Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC 

Ao Coordenador Senhor Ary Santana 
 

Prezado, 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as providências a cargo desse órgão, a seguinte 

solicitação em relação ao Termo de Execução Descentralizada em andamento junto ao Ministério 

da Cultura e a Universidade Federal de Goiás: 

 

1- Em relação ao projeto Mapas Culturais: Plataforma Colaborativa para Gestão Cultural, processo 

nº: 23070.101827/2017-68, solicitamos a alteração das etapas 3 e 4, bem como de seus produtos 

relacionados, a serem entregues conforme firmado no Plano de Trabalho que contempla este 

projeto. Abaixo, seguem descritas a redação atual e, na sequência, a nova proposta de alteração, 

conforme reuniões de avaliação do escopo do projeto junto a esta coordenação geral. 

a. Segue redação atual: 

i. Etapa 3:  

1. 3.2 Disponibilização da plataforma Mapas Culturais para entes federados, 

dentro da infraestrutura do MinC, a partir dos seguintes critérios: 

ii. Etapa 4:   

1. 4.1 Reuniões com gestores/usuários da plataforma 

2. 4.2 Publicação, em formato digital, de material de apoio para formação e 

suporte. Todo material de apoio será licenciado e versionado em GIT 

similarmente como os códigos-fonte dos softwares desenvolvidos; 

3. 4.3 Realização de 4 encontros da Rede Mapas Culturais 

4. 4.4 Oferecimento de suporte aos gestores 

 

b. Segue sugestão de nova redação para a mudança das etapas: 

i. Etapa 3:  

1. 3.2 Análise e avaliação da disponibilização da plataforma Mapas Culturais para 

entes federados, dentro da infraestrutura do MinC, a partir dos seguintes 

critérios: 



 

 

 
Media Lab - Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas/UFG 

Campus Samambaia, Rua do Bosque, s/n (atrás do prédio da FAV) - Cep 74690-900, Goiânia – GO – Brasil 
Fone: +55 (62) 3521-1659  |  secretariamedialab@gmail.com  |  medialab@gmail.com 

 

ii. Etapa 4:   

1. 4.1 Realização de um encontro da Rede Mapas Culturais; 

2. 4.2 Atendimento de demandas técnicas de desenvolvimento para a 

DLLLB; 

3. 4.3 Desenvolvimento e customização do formulário de cadastro para a 

Rede Cultura Viva; 

4. 4.4 Desenvolvimento e customização dos Mapas Culturais para demandas 

técnicas do Instituto Brasileiro de Museus; 

 

A solicitação é fundamentada a partir do entendimento entre o Ministério da Cultura e a 

Universidade Federal de Goiás da necessidade de readequação no escopo do projeto, considerando 

o atual contexto e prioridades de ações estabelecidas por este ministério.  

Certos de contar com o apoio da Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica – 

CGTEC, colocamo-nos à disposição para quaisquer outras informações julgadas necessárias.  

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________ 

Prof. Edward Madureira Brasil 

Reitor 
 


