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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. Implantar plataforma tecnológica do SNIIC nas diferentes instâncias do governo (estadual 60% e 
municipal ao menos 50 municípios) 
 

Instalaço es do Mapas Culturais do SNIIC – 36 instalaço es disponí veis 

 

Todas as instalaço es MinC ficam em um mesmo servidor, que chamamos de SaaS (Software as a Service). 
Elas compartilham todas as informaço es entre elas.  

 

1.1 Âmbito Federal: 

 

Mapas da Cultura - URL: http://mapas.cultura.gov.br/ 

Museus Br - URL: http://museus.cultura.gov.br/ 

Bibliotecas - URL: http://bibliotecas.cultura.gov.br/ 

 

1.2 Âmbito das UF: 

 

Espírito Santo - URL: http://mapacultural.es.gov.br 

Maranhão - URL: http://ma.mapas.cultura.gov.br 
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Paraíba - URL: http://pb.mapas.cultura.gov.br 

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

Bahia - URL: http://ba.mapas.cultura.gov.br 

Ceará - URL: http://mapa.cultura.ce.gov.br 

São Paulo - URL: http://estadodacultura.sp.gov.br 

Mato Grosso - URL: https://mapas.mt.gov.br 

Tocantins - URL: http://mapa.cultura.to.gov.br 

Distrito Federal * - URL: http://mapa.cultura.df.gov.br 

 

1.3 Âmbito dos Municípios 
 
Guarulhos - SP - URL: http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br 

Aracaju - SE - URL: http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br 

Osasco - SP - URL: http://osasco.sp.mapas.cultura.gov.br 

Parnaíba - PI - URL: http://mapacultural.parnaiba.pi.gov.br 

Laguna - SC - URL: http://laguna.sc.mapas.cultura.gov.br 

Ilhéus - BA - URL: http://ilheus.ba.mapas.cultura.gov.br 

Camaçari - BA - URL: http://camacari.ba.mapas.cultura.gov.br 

Foz do Iguaçu - PR - URL: http://mapaculturafoz.pmfi.pr.gov.br 

Várzea Grande - MT - URL: http://varzeagrande.mt.mapas.cultura.gov.br 

Jaguarão - RS - URL: http://jaguarao.rs.mapas.cultura.gov.br 

Itu - SP - URL: http://mapacultural.itu.sp.gov.br 

Franco da Rocha - SP - URL: http://francodarocha.sp.mapas.cultura.gov.br 

Senhor do Bonfim - BA - URL: http:// senhordobonfim.ba.mapas.cultura.gov.br 

São Paulo - SP * - URL: http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br 

São José dos Campos - SP - URL: http://lugaresdacultura.org.br 

Blumenau - SC - URL: http://blumenaumaiscultura.com.br 

Sobral - CE - URL: http://cultura.sobral.ce.gov.br 

João Pessoa - PB - URL: http://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br 

Santo André - SP - URL: http://culturaz.santoandre.sp.gov.br 

Belo Horizonte - MG - URL: http://mapaculturalbh.pbh.gov.br 

Ubatuba - SP - URL: http://mapacultural.ubatuba.sp.gov.br 

Londrina - PR - URL: http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br 

Santa Luzia - MG - URL: http://mapacultural.santaluzia.mg.gov.br 

 

* Instalaço es que esta o em servidores na infraestrutura do MinC, pore m externas ao SaaS (software as a 
service). Ou seja, na o esta o integrados com os outros Mapas BR Saas MinC; Assim, SpCultura e Mapa nas 
Nuvens DF, esta o em servidores individuais, e na o compartilham essas informaço es com as instalaço es 
SaaS MinC. Fisicamente sa o 3 servidores: - Mapas BR SaaS MinC; - Mapas nas Nuvens (DF) - SpCultura 
(Sa o Paulo/SP) 

 

 

 

http://mapacultural.santaluzia.mg.gov.br/
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Municípios aonde iremos disponibilizar: 

RS - Novo Hamburgo  

SP - Sa o Caetano do Sul 

GO - Aparecida 

MG - Ipatinga 

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

 

Estados aonde iremos disponibilizar: 

Minas Gerais - MG 

Sergipe - SE 

 

2. 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: 

 

• Link para Instagram: Adiciona link para Instagram na lista de links das redes sociais das 

entidades; 

• Recorte manual de imagens: Permite que o usua rio recorte manualmente as fotos enviadas para o 

avatar e para a imagem de cabeçalho; 

• Campo de descriça o para imagens da galeria: Agora e  possí vel adicionar uma descriça o para as 

fotos da galeria, que sa o exibidas embaixo da imagem quando a galeria e  aberta. 
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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;  

25,00% 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; 

 

0,00% A definir CGEST  

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

30,00% A definir CGEST - 

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

75,00% 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. 

 

 

50,00% 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 

 


