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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

21 de junho de 2017 Compromisso 16 – Consolidar o 
Sistema Nacional De Informaço es E 
Indicadores Culturais, SNIIC, para a 
produça o, difusa o e uso compartilhado 
de dados, informaço es e indicadores 
para a co-gesta o da cultura 

Luiz Anto nio Gouveia de Oliveira 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Coordenaça o-Geral de Estatí sticas e indicadores da Cultura (CGEST), o rga o vinculado a Subsecretaria de 
Gesta o Estrate gica do Ministe rio da Cultura. 

• Casa das Redes 
• ONG THYDE WA  - Potyra Te Tupinamba  (Mensagens da Terra) 
• Colegiado Setorial Mu sica  
• GT Glossa rio da Cultura 

 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

1. Definir critérios, padrões e diretrizes para a realização de ações de divulgação e capacitação da 
sociedade civil, Estado e iniciativa privada no uso efetivo da plataforma SNIIC: 

No me s de julho/2017 sera  criado um grupo virtual para congregar os demais participantes do 
Compromisso 16, visando articular e sistematizar as contribuiço es de todos os parceiros para a efetiva 
definiça o de crite rios, padro es e estrate gias de divulgaça o do Sistema Nacional de Informaço es e 
Indicadores Culturais (SNIIC). 

2. Realizar, no mínimo 200 ações, para capacitar os atores para produção, difusão, uso compartilhado 
de dados, informações e indicadores de forma colaborativa: 

No dia 19/4/2017, O Ministe rio da Cultura foi representado pelo coordenador Luiz Anto nio Gouveia de 
Oliveira em um workshop promovido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informaça o (Cetic.br) e realizado no Centro de Formaça o e Pesquisa do SESC/SP, no qual cerca 
de 60 pesquisadores da a rea de consumo cultural trocaram experie ncias e debateram sobre novos modelos 
de mediça o e de produça o de indicadores culturais. 

Na ocasia o, o coordenador-geral Luiz Antonio apresentou e comentou as funcionalidades do Sistema 
Nacional de Informaço es e Indicadores Culturais (SNIIC). 
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3. Implantar plataforma tecnológica do SNIIC nas diferentes instâncias do governo (estadual 60% e 
municipal ao menos 50 municípios) 

 

Instalaço es SaaS – 12 instalaço es disponí veis.  

 

* GruCultura (Guarulhos/SP)  

URL: http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br 

 

* Mapa Laguna 

URL: http://laguna.sc.mapas.cultura.gov.br 

 

Mapa Cultural do Jaguarão: entregue 

URL: http://jaguarao.rs.mapas.cultura.gov.br 

 

Mapa Cultural de Aracaju/SE: entregue 

URL: http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br 

 

Mapa Cultural de Parnaíba: em homologação 

URL: http://mapacultural.parnaiba.pi.gov.br 

 

Itu/SP: aguardando definições do município 

URL: http://mapacultural.itu.sp.gov.br 

 

Franco da Rocha/SP: aguardando definições do município 

URL: http://francodarocha.sp.mapas.cultura.gov.br 

 

* Espírito Santo 

URL: http://mapacultural.es.gov.br 

 

* Cultura na Paraíba 

URL: http://pb.mapas.cultura.gov.br 

 

Pará 

URL: http://pa.mapas.cultura.gov.br 

 

Mapa Cultural do Maranhão 

URL: http://ma.mapas.cultura.gov.br 

 

Mapa Cultural BA 

URL: http://ba.mapas.cultura.gov.br 
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Municípios aonde iremos disponibilizar: 

RS - Novo Hamburgo 

BA - Senhor do Bonfim (aguardando retorno com definiço es da instalaça o) 

SP - Sa o Caetano do Sul 

GO - Aparecida 

SP - Osasco 

MT - Va rzea Grande 

BA - Camaçari 

MG - Ipatinga 

PR - Cascavel (aguardando retorno com definiço es da instalaça o) 

PR - Foz do Iguaçu (aguardando retorno com definiço es da instalaça o) 

 

4. Construção de um vocabulário comum de base para produção das informações 

O documento final do Glossa rio da Cultura esta  em fase de revisa o por especialistas do Laborato rio de 
Polí ticas Pu blicas Participativas (L3P) da Universidade Federal de Goia s. 

 

5. Aproveitamento, customização e desenvolvimento, contínuo na plataforma do SNIIC, para produção, 
difusão e uso de dados, informações e indicadores da cultura, incluindo a dimensão do orçamento. 

Esta Coordenaça o Geral de Estatí sticas e Indicadores Culturais agregou a sua equipe, nos u ltimos meses, 
dois estagia rios (cursos de Engenharia da Computaça o e de Estatí stica) com objetivo de aprimorar as 
funcionalidades do SNIIC e tornar a plataforma mais u til e amiga vel ao usua rio. 

Ale m disto, foram implementadas as seguintes funcionalidades na plataforma dos Mapas Culturais – 
plataforma de gesta o de polí ticas pu blicas de Cultura: 

 

Disponibilizaça o a  sociedade dos Mapas Culturais na modalidade SaaS - Software como Serviço: Mu ltiplas 
insta ncias em uma u nica insta ncia abrigada nos servidores do MinC 

Criaça o de Selos de validaça o de dados– Disponibilizaça o de selos que validam conteu do 

Registro de Histo rico das entidades 

Plugins de Denu ncia e Sugesta o na Plataforma 

Refatoraça o da API (melhoria de performance) 

Melhoria na construça o de formula rios, ordenaça o de campos e criaça o de seço es. 

Flexibilidade ao criar formula rios para editais 

Mais flexibilidade ao relacionar editais a outras entidades 

Suporte a etapas de avaliaça o dos editais 

Internacionalizaça o: criaça o de formula rios para registro de estatí sticas de importaça o e exportaça o de 
bens e serviços culturais  

Revisa o e implementaça o das taxonomias 

Integraça o com Tainacan (software para gesta o de acervos digitais) 
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VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Definir Crite rios, padro es e 
diretrizes para a realizaça o 
de aço es de divulgaça o e 
capacitaça o da sociedade 
civil, Estado e iniciativa 
privada no uso efetivo da 
plataforma SNIIC;  

25% A definir CGEST Foi designada 
uma servidora de 
carreira do 
Ministe rio para 
coordenar e 
articular as 
demais entidades 
participantes 
deste marco, 
visando 
concretizar este 
marco com a 
maior brevidade 
possí vel  

Realizar, no Mí nimo 200 
aço es, para capacitar os 
atores para produça o, 
difusa o, uso compartilhado 
de dados, informaço es e 
indicadores de forma 
colaborativa; 

 

0% A definir CGEST  

Implantar plataforma 
tecnolo gica do SNIIC nas 
diferentes insta ncias do 
governo (estadual 60% e 
municipal ao menos 50 
municí pios) 

25% A definir CGEST - 

Construça o de um 
vocabula rio comum de base 
para produça o das 
informaço es; 

75% A definir CGEST Aguarda 
conclusa o das 
atividades do 
Grupo de 
Trabalho do 
Glossa rio da 
Cultura 

Aproveitamento, 
customizaça o e 
desenvolvimento, 
contí nuo na plataforma 
do SNIIC, para 
produça o, difusa o e uso 
de dados, informaço es e 
indicadores da cultura, 
incluindo a dimensa o do 
orçamento. 

 

 

50% A definir CGEST  
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RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

   

   

   

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS 

 


