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_Sobre Mapas Culturais
Mapas Culturais é um software livre para mapeamento colaborativo e gestão da cultura que contribui
tanto para qualificar a gestão pública, ao promover mais eficiência, quanto para a sua atualização
frente às novas Tecnologias da Informação e Comunicação. O sistema é alimentado de duas formas:
pelo poder público, que insere na plataforma informações sobre os espaços, eventos, agentes e
projetos que são geridos ou organizados por ele; e por toda a sociedade, que pode se autodeclarar
agente de cultura na plataforma e, com isso, também cadastrar seus espaços, eventos e projetos.
Todas as informações são publicadas em tempo real, sem passar por moderação.
Por possibilitar que agentes culturais participem do mapeamento, divulguem suas atividades e
construam redes, a ferramenta articula agentes culturais, instituições governamentais e a sociedade
para trabalhar de forma colaborativa.
Em curto prazo, o uso de Mapas Culturais tem entre os resultados a comunicação e divulgação do
cenário cultural; a transparência pública – uma vez que os dados são divulgados em formato aberto
para a sociedade –; a memória cultural, pois as informações são mantidas no sistema; a autonomia na
administração do sistema, que é desenvolvido em software livre. Já em médio prazo, a construção de
um banco de dados centralizado da cultura pode subsidiar a criação de indicadores culturais e o
desenho estratégico de ações, programas e políticas para a cultura. Além disso, outros aplicativos e
sistemas podem acessar os dados por meio da API pública de dados, estimulando ações que gerem
também valor econômico a partir desta rede.

Mapas Culturais foi criado desde a raiz para fortalecer o Plano Nacional de Cultura e já alinhado ao
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), em perspectivas como taxonomia
e construção de banco de dados. O desenho da ferramenta foi realizado, em 2013, a partir de uma
parceria entre o Instituto TIM e a Secretaria de Cultura do Município de São Paulo, com a participação
de atores do setor público, produtores culturais e ativistas da cultura digital. O município de São Paulo
foi o primeiro a instalar a plataforma, nomeando-a SP Cultura (spcultura.prefeitura.sp.gov.br).
A partir de 2014, Mapas Culturais passou a ser adotado gratuitamente por outros munícipios e
estados − entre eles, os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins e Mato Grosso e os
municípios de São José dos Campos (SP), Blumenau (SC), Sobral (CE), João Pessoa (PB), Santo André
(SP) e Belo Horizonte (MG). Assim como aconteceu em São Paulo, a plataforma é customizada de
acordo com as demandas de cada município e estado, inclusive com a adoção de um nome próprio.
Este documento foi elaborado com base na experiência acumulada durante os processos
de capacitação de gestores para uso do sistema e o feedback que recebemos deles no
percurso de implementação. Seu objetivo é auxiliar desenvolvedores e gestores públicos
no uso de Mapas Culturais.

Qualquer município ou estado pode adotar Mapas Culturais gratuitamente, pois
a plataforma é um software livre. Todo o código-fonte, documentação, instruções
de instalação e instruções para desenvolvedores estão disponíveis no GitHub
(github.com/institutotim/mapasculturais).

Para obter mais informações sobre Mapas Culturais, acesse o site do Instituto TIM:
institutotim.org.br.

Realização:

_Pra que serve a plataforma de gestão cultural
e mapeamento colaborativo Mapas Culturais

Com Mapas Culturais, dados sobre agentes culturais, atividades e locais relacionados à cultura em um
determinado município ou região ficam todos reunidos na plataforma. A partir da ferramenta é possível
criar uma agenda cultural ampla, acessar o registro completo dos produtores e espaços culturais de uma
certa região, contatar produtores culturais. Dessa forma, Mapas Culturais contribui para a elaboração de
políticas públicas na área da cultura, ao mesmo tempo em que mapeia, reúne e oferece à população, de
forma simplificada, informações sobre eventos e agentes culturais na cidade.
Do ponto de vista da gestão, a plataforma possibilita um melhor planejamento das ações dos gestores
públicos culturais, o monitoramento e avaliação mais precisos das políticas públicas e o fortalecimento de
processos de articulação local e territorialização das ações culturais. A reunião de dados sobre a produção
cultural na cidade gera indicadores capazes de balizar políticas públicas eficientes e de qualidade. Como
a coleta de dados é colaborativa e conta com a participação ativa das pessoas, as informações não ficam
congeladas. Elas são inseridas em um processo de constante atualização.
Do ponto de vista da comunicação, Mapas Culturais possui três tipos de vantagens: fortalece o acesso à
informação pública, como ferramenta que agrega dados de agentes, espaços, eventos e projetos culturais;
disponibiliza ao cidadão informações sobre a agenda cultural da cidade (tanto em relação a eventos
oficiais quanto a não oficiais); amplia a possibilidade de troca de informações e comunicação entre os
agentes culturais. Isso porque, ao mapear e estabelecer informações sobre as iniciativas culturais, abre-se
uma via entre os agentes culturais e os gestores. É uma forma de criar um canal constante de construção
coletiva dessas políticas, consultando e interagindo o tempo todo com os agentes, sem precisar realizar
grandes esforços para fazer consultas públicas.

Como cadastrar
agentes, espaços,
projetos e eventos culturais

_Cadastrando agentes

Na página inicial da plataforma, clique em Entrar.
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Passo 1 | Cadastro
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Clique em Cadastre-se.

Depois, clique em criar conta.
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Faça seu cadastro de usuário,
preenchendo as informações pedidas.

Passo 2 | Acesso à conta
Volte à página inicial,
clicando em sP Cultura.

Clique em Entrar.

Clique no número dentro do quadro Agentes.

Com o login criado e efetuado, você
pode agora criar um ou mais perfis
de agentes em seu cadastro.
Você já ganha automaticamente um
agente – você.
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Passo 3 | Editar perfil

Clique em Editar para preencher seu perfil.

Insira também uma imagem de exibição.

Redija um pequeno texto descritivo
sobre os trabalhos que você já realizou
e finalize os dados cadastrais.
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Preencha as informações
relacionadas a sua área de
atuação e dados pessoais.

São dois os tipos de agentes: individual ou coletivo.
Como agente individual entendemos artistas, produtores e toda a sorte
de autônomos (pessoas físicas) que se relacionam com as práticas culturais.
Como agente coletivo entendemos os coletivos, grupos musicais, trupes,
companhias, instituições, empresas (pessoas jurídicas). Vale dizer que pessoas
jurídicas são sempre agentes que podem ou não possuir um espaço físico.
O espaço físico, ainda que tenha o mesmo nome da empresa, deve ser
cadastrado na área de espaços. Lá você poderá relacionar o agente ao espaço.

Não esqueça que
para cada etapa
preenchida é
necessário salvar
os dados inseridos
no canto superior
direito da tela.

CADASTRANDO agentes| 21

Atenção para o modo de cadastro de LOCALIZAÇÃO.
Você não é obrigado a identificar onde você mora
no mapa. Mas se quiser contribuir para a melhoria
do entendimento da Secretaria de Cultura sobre os
públicos e agentes culturais, você pode tanto registrar
seu endereço como optar por uma área aproximada.
Observe sempre se o marcador foi colocado na área
correta do mapa. A busca é feita sobre a base do
Google Maps.

Você pode adicionar conteúdos multimídias diversos.

Vídeos
Clique em adicionar
Vídeo e cole a URL
do vídeo no campo
endereço do vídeo.
Complemente o
campo título e clique
em enviar.
Para disponibilizar seu
vídeo, é necessário
que o mesmo esteja
em algum endereço
externo, tal como
YouTube, Vimeo etc.

Você também pode adicionar imagens à sua galeria,
clicando em adicionar Imagem na galeria.
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galeria

Passo 4 | Criar grupo de agentes
Você pode criar um grupo de agentes na opção Adicionar grupo de agentes.

Opção indicada para agentes que sejam coletivos.
Por exemplo, a criação de um agente BANDA. A
banda possui integrantes músicos e pode possuir
produtor e assessoria de imprensa. Ao relacioná-los,
você indica para a Secretaria de Cultura e para o
público em geral que estas pessoas fazem parte da
sua ação como agente coletivo.

Se você é um ente coletivo como uma instituição ou
empresa com CNPJ, você pode relacionar agentes
individuais e agrupá-los em setores, departamentos,
equipes, divisões etc. Você pode dar (ou não) para
cada agente do grupo relacionado a permissão de
edição dos dados do agente em questão.

Para cada agente do grupo relacionado, você
pode dar o controle do grupo de agentes.

Clique em
Salvar
para finalizar.
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Você também pode adicionar outros
conteúdos. Há uma aba exclusiva para
disponibilizar materiais para download
(tais como PDFs de livros, artigos e etc.)
e uma aba para inserção de links.

_Cadastrando espaços
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_Cadastrando espaços
Já logado no site e com seu perfil de agente finalizado, inclua na plataforma os
espaços culturais em que atua ou que você administra.
A plataforma Mapas Culturais abriga diversos tipos de espaços culturais, instituições
formais e espaços alternativos. Para cadastrar espaços, siga os passos a seguir.

Passo 1 | Iniciar cadastro
Na tela inicial, acesse seu login e, junto ao seu perfil, clique em Painel.

Clique em Adicionar novo espaço.
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No lado esquerdo, clique
em Meus Espaços para
iniciar o cadastro.

Passo 2 | Preencher cadastro
Selecione pelo menos uma área de atuação, no canto esquerdo.

É importante esclarecer
que, ao selecionar o campo
espaço pai, você opta por
estabelecer uma conexão
entre o espaço que você
está cadastrando e um outro
recinto já registrado na
plataforma. Por exemplo:
a Sala Guiomar Novaes, que
se encontra no espaço pai
da sede da FUNARTE, em
São Paulo. Uma quadra de
esportes, por exemplo, pode
fazer parte de uma escola.
A escola, neste caso, será o
espaço pai.

Ao preencher o
endereço, o sistema
automaticamente
coloca um ponto
no mapa.
Veja se o ponto
está correto e, se
não estiver, altere.

Este campo é fundamental para georreferenciar seu espaço cultural no
mapa da plataforma. Sempre cheque se o marcador sobre o mapa foi
colocado na área correta. A busca é feita sobre a base do Google Maps.
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Preencha também a segunda parte do formulário, inserindo
o endereço e a sinalização no mapa da cidade.

Complete o cadastro
Insira uma breve descrição.

Descreva os critérios de
utilização do espaço (se
o espaço é aberto para
receber propostas de
outros coletivos, agentes,
artistas, parcerias etc.).

Por último,
clique em
salvar.

Depois que você salvar o cadastro,
poderá complementá-lo criando
um grupo de agentes já
cadastrados na plataforma e que
se relacionam com seu espaço.

Para cada agente do grupo
relacionado, você pode dar
o controle do espaço em
questão.

Ao dar a outro agente permissão
de edição do espaço pai, esse
agente também poderá editar todo
os subespaços relacionados ao pai.

CADASTRANDO espaços | 33

Passo 3 | Criar grupo de agentes

É possível também incluir
subespaços. Se o seu espaço
cultural possuir mais de uma
dependência e abrigar atividades
artísticas (seja no mesmo
endereço ou em outro, como uma
filial), você pode cadastrá-las.
Você também pode incluir
nas opções download e links
materiais de apoio, tais como
regulamento, normas, plantas,
endereços web etc.

Não esqueça de salvar
para, assim, registrar
todas as informações,
que podem ser
reeditadas a qualquer
momento.

_Cadastrando projetos

_Cadastrando projetos
Os projetos são coleções de eventos e podem ser também usados para criar inscrições em editais.
O método mais fácil para criar as coleções de eventos é criar primeiro um projeto e, depois, ao
criar cada evento individual, selecionar nele o projeto ao qual ele está relacionado.

Projetos Culturais são atividades
que reúnem um conjunto de
eventos, como festivais, mostras,
simpósios, além de concursos,
editais e programas.

Por exemplo, Mostra Internacional de Cinema. Essa mostra é
um projeto pois oferece vários eventos: cada um dos filmes
da Mostra é um evento. E queremos que todos os filmes
estejam relacionados à Mostra.
Se fizermos a relação dos filmes com o projeto Mostra, ao
buscar no campo de eventos por Mostra Internacional de
Cinema, o sistema devolverá todas as atividades
relacionadas à Mostra. Do contrário, o usuário teria que
procurar apenas pelo nome de cada uma das exibições de
filmes da Mostra, sem ter um lugar que junte todos os filmes.

Já logado no site e com o seu perfil de agente finalizado,
inclua os projetos culturais que deseja cadastrar.
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Passo 1 | Iniciar cadastro

Clique em Meus Projetos.

Em seguida, em adicionar novo projeto.

Lembre-se que projetos são utilizados apenas quando
reunirem mais de um evento. Uma atividade que se
repete em dias diferentes, no mesmo local ou mesmo em
lugares diferentes, não precisa ser um projeto – podem
ser eventos distintos (como um samba que ocorre
sempre às terças-feiras no mesmo lugar ou, se for em
lugares distintos, cada samba é um evento individual).
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Passo 2 | Preencher cadastro
A opção selecionar
projeto pai é uma
categoria da plataforma
para designar projetos
que são continuados
e possuem mais de
uma edição, como a
Virada Cultural (tendo
como subprojetos:
Virada 2012, 2013, 2014
e assim por diante).

Não esqueça
de Salvar
para, assim,
registrar todas
as informações,
que podem
ser reeditadas
a qualquer
momento.

Depois de salvar seu projeto, você poderá também
adicionar conteúdos relacionados, como vídeos
e imagens.
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Passo 3 | Criar grupo de agentes
Complemente o cadastro na parte superior direita,
criando um grupo de agentes (gestores, artistas,
técnicos e/ou produtores) já cadastrados na
plataforma e que se relacionam com seu projeto.

Também é possível incluir
nas opções download e
links materiais de apoio,
tais como regulamentos,
normas, clipping, riders
técnicos, endereços web etc.

Para cada agente do
grupo relacionado, você
pode dar ou negar o
controle do projeto em
questão.

Se o seu projeto possui
eventos e atividades
associadas, você poderá
inseri-las na sessão
Eventos, explicada no
tópico a seguir.

Não esqueça de
salvar para, assim,
registrar todas as
informações, que
podem ser reeditadas
a qualquer momento.

_Cadastrando Editais e Inscrições
em Oficinas e Cursos

_Cadastrando Editais e Inscrições
em Oficinas e Cursos
Caso queira iniciar um projeto que receba inscrições para a participação ou seleção
de candidatos, o módulo de projetos oferece essa possibilidade. É uma forma de
gerir editais, inscrições em oficinas ou cursos e manter público os resultados.

No início, defina o tipo do projeto – ciclo, concurso,
convenção, edital, encontro, festival, jornada,
mostra, programa, reunião e sarau.

Dê um nome a ele.
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Passo 1 | Criar um edital ou folha de inscrição

Se ele fizer parte de um projeto maior, vincule
a ele a partir do campo “Projeto Pai”.

Exemplo:
Um ciclo de debates sobre Arte Contemporânea que
faz parte de uma Convenção de Arte ou um Sarau
que está financiado por um edital, entre outros.
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Utilize a coluna da direita para subir anexos para
download, erratas, manuais, dúvidas frequentes etc.

Selecione a data inicial para sinalizar quando
as inscrições estarão abertas e a final, associada
ao horário de término, para sinalizar quando se
encerram as inscrições.

“ativada” significa que o edital divulgado pode
receber inscrições por meio eletrônico, dependendo
do regulamento do seu edital, chamamento ou
inscrição para atividades como oficina.
“desativada” significa apenas presencialmente; neste
caso, o local é estipulado no regulamento do edital.

Importante: uma vez finalizado o
edital, não selecione “desativada”,
pois o sistema bloqueia as
inscrições fora do prazo
automaticamente, não havendo
essa necessidade de desativá-lo.
se for marcado como
desativado, as abas onde você
tem acesso à lista de inscritos
serão ocultadas.
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Depois, selecione em inscrições online
“ativada” ou “desativada”.

Descreva brevemente o conteúdo do edital,
chamamento ou inscrições.
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Caso haja um site de referência ou de atendimento,
informe a URL inserindo “http://” antes do “www”.

Selecione Descrição do Projeto para fazer
uma descrição mais detalhada sobre o teor
do edital, chamamento ou inscrições.

Sempre preste atenção no campo “publicado por”. Você
pode ser um agente que trabalha para agentes coletivos
ou instituições. “Publicado por” indica o responsável pela
publicação do conteúdo. Neste campo, caso deseje
transferir a responsabilidade, basta selecioná-lo e realizar
uma busca pelo agente individual ou coletivo responsável.
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Também é possível inserir vídeos e imagens durante o
período do edital, chamamento ou inscrição para atividades.

Selecione inscrições
online ativadas

Duas novas opções de edição e gestão
aparecerão: inscrições e inscritos.
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Passo 2 | Preencher Introdução
Clique na aba inscrições para acessar o
módulo de edição das inscrições.

Em Introdução, elabore um texto dedicado ao
processo de inserção de dados. Na introdução também
vale repetir informações da aba “sobre” para reforçar os
pontos do edital, chamamento ou inscrições.

Passo 3 | Preencher Regulamento
Em Regulamento, você deve subir as
regras do edital ou chamamento com
o documento completo oficial ou as
regras da seleção para participação em
oficinas, palestras, encontros ou cursos.
Para isso, o nome de exibição do Edital
e o tipo a que se refere deve já ter sido
adicionado. Se não for o caso, realize o
procedimento antes de seguir.
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Passo 4 | Preencher Opções
Em Opções, você criará, caso exista,
as categorias, módulos ou opções
constituintes no seu edital. Como padrão,
o sistema nomeia estas opções de
“categoria”, mas você pode renomeá-las.

Opções são como, por exemplo,
módulo de valores, módulo de
R$ 10.000,00 ou R$ 20.000,00,
ou opções de linguagens. Por exemplo,
inscrições para o módulo fotografia
e módulo vídeo.
Há uma limitação em criar infinitas
opções de escolhas/categorias: existe
apenas uma caixa de opções. Havendo
categorias mistas, como, por exemplo,
inscrições para fotografia no valor de
R$10,000,00 e R$20.000,00 somada à
escolha de um local pré-definido pelo
edital onde deve ser realizado o
projeto, sugerimos criar um outro edital
e vinculá-los ao um projeto pai

Em descrição das opções, você,
de modo breve, deve apresentar/
descrever o que significa a escolha
de uma das opções (categoria,
módulo, etc.).

É nessa região que estará o
campo para a pessoa selecionar
a categoria na qual ela quer
participar. Este botão aparece
quando você sair do modo de
edição. Você deve colocar o
nome de cada opção descrita
acima, uma por linha, para que
os interessados em participar
possam selecionar a categoria na
qual querem se inscrever.

Toda inscrição obrigatoriamente
deve possuir um Agente Individual
responsável, mas é possível que a
inscrição seja feita em nome de um
Agente Coletivo, com ou sem CNPJ.
Nesses casos, é preciso definir abaixo se
essas informações são necessárias e se
são obrigatórias.

Fora do modo de edição, a
primeira necessidade para realizar
a inscrição é possuir um perfil
completo no sistema e selecionar
o agente Individual que será o
representante para contratação,
caso selecionado no edital, e/ou o
interessado na atividade cultural
como oficinas, cursos, palestras etc.
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Passo 5 | Preencher Agentes

Instituição responsável
(Agente coletivo com os campos CNPJ,
Data de Nascimento/Fundação, E-mail
Privado e Telefone 1 obrigatoriamente
preenchidos). Você deve escolher
se deve ser obrigatório, opcional ou
apenas não haver esta opção.

Para realizar a inscrição você deve ter um agente criado por você,
no caso sua empresa. Caso você seja representado por outra
empresa ou instituição você deve verificar se ela possui um perfil
no sistema. Caso exista um perfil dela, a empresa receberá uma
notificação ao selecioná-la e aprovarão, ou não, seu pedido de
representação. Caso não haja perfil, entre em contato com ela para
que ela se cadastre na plataforma.
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Coletivo
Mesma situação da instituição, porém
o campo de CNPJ não será exigido.
Este é o caso de bandas, trupes de
teatro ou coletivos de arte.

número máximo de inscrições
por agente responsável
Você deve selecionar a quantidade
de vezes que um Agente Individual
pode apresentar projetos; caso
deixe em zero (0), não haverá
limites para as inscrições.

Passo 6 | Preencher Anexos
Aqui você deve requerer quais os documentos, portfólio,
comprovantes que os participantes devem apresentar para serem
qualificados para a avaliação de seus projetos.

Para o uso em inscrições em oficinas,
editais e palestras que necessitem de
inscrição, você pode solicitar carta de
intenção, entre outros documentos.
Basta subi-los e fazer uma descrição.
Os interessados em participar
deverão baixar os documentos de
modelo (quando houver) e subi-los
preenchidos.
O gerente do edital deverá escolher a

opção de obrigatoriedade, ou não,
de envio do anexo.

Depois de publicado o edital, quando este receber a primeira
inscrição, o criador do edital e/ou inscrição não poderá alterar o seu
conteúdo. O sistema está configurado desta forma para impedir que
alterações sejam realizadas ao longo das inscrições que poderiam lesar
participantes por mudanças nas regras.
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IMPORTANTE 1| Inscrições em cursos e oficinas

Passado o tempo de inscrição e
avaliados os projetos, o criador do
edital irá rankear os inscritos da
forma a seguir:
Altere os status das inscrições na última
coluna da tabela de acordo com o
seguinte critério:
• Inválida - em desacordo com o
regulamento (ex.: documentação
incorreta).
• Pendente - ainda não avaliada.
• Não selecionada - avaliada,
mas não selecionada.
• Suplente - avaliada, mas aguardando
vaga.
• Selecionada - avaliada e selecionada.
• Rascunho - utilize essa opção para
permitir que o responsável edite e
reenvie uma inscrição. Ao selecionar
essa opção, a inscrição não será mais
exibida nessa tabela.

Para os criadores do edital, existe um
botão de baixar lista de inscritos
que gera uma tabela .xls com todos
os dados que foram solicitados.

Caso seja um projeto para
colher inscrições para um
curso ou oficina, depois de
publicado o projeto, você
deve divulgar a inscrição
no “campo de inscrições” do
evento. Isso é necessário
pois somente em eventos
você vincula a atividade
ao território e ao tempo.
Também é possível vincular a
atividade ao projeto (no caso,
a folha de inscrição, conforme
página 75 no item eventos).
Ou seja, você terá o mesmo
nome da atividade em projeto
e eventos.

CADASTRANDO Editais e Inscrições em Oficinas e Cursos | 65

IMPORTANTE 2 | Inscrições em cursos e oficinas

_Cadastrando eventos

Na tela inicial, acesse seu login e, junto ao seu perfil, clique em Painel.
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Passo 1 | Iniciar cadastro

No lado esquerdo, clique em Meus Eventos para começar o cadastro.

Selecione no mínimo uma linguagem
artística ou cultural relacionada ao seu
evento.

Preencha os outros dados obrigatórios
(nome, descrição e classificação etária).

Depois,
salve.
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Passo 2 | Preencher cadastro

Para inserir endereço, data e horário do seu evento, clique em Adicionar Ocorrência.
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O evento deve
obrigatoriamente
se relacionar
a um espaço
previamente
cadastrado na
plataforma.

Um evento pode ter mais de uma
ocorrência no tempo ou no espaço.

Se o evento acontece toda sexta,
no mesmo lugar e na mesma
hora, sua frequência é a de uma
ocorrência que se repete.
Se o evento se repete no mesmo
dia, mas em lugares diferentes, são
ocorrências diferentes, que devem
ser cadastradas individualmente.
Altere isso na opção Frequência.

Exemplos:
1.

Uma oficina acontece toda quinta, sexta e
sábado às 21:00 em um espaço

2.

Um evento acontece quinta e sexta às 21:00
e sábado às 22:00, no mesmo espaço

3.

O evento acontece o mês todo

É uma ocorrência com repetição semanal
São duas ocorrências com repetição semanal:
uma quinta e sexta e outra sábado
É uma ocorrência com repetição diária

Nessa etapa você poderá
também adicionar
conteúdos, como vídeos
e imagens de divulgação
do seu evento.
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Complemente o cadastro com
uma descrição mais detalhada
do seu evento.

Passo 3 | Criar grupo de agentes
Na parte superior, à direita, complemente
o cadastro criando um grupo de agentes
já cadastrados na plataforma e que se
relacionam com seu evento.

Para cada agente do grupo
relacionado, você pode dar
o controle dessa atividade.
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Se o seu evento está associado a um projeto previamente cadastrado na
plataforma, vincule-o na aba localizada na coluna da esquerda.

Também é possível incluir nas opções Downloads e Links materiais
de apoio, tais como regulamentos, normas, clipping, riders técnicos,
endereços web etc.

Não esqueça de
salvar para, assim,
registrar todas as
informações, que
podem ser reeditadas
a qualquer momento.

_Gestores da plataforma e hierarquias
do sistema

Como gestor do sistema Mapas Culturais, você pode criar diversos
tipos de usuários:
usuário comum: pode criar, editar e remover
suas entidades (agentes, espaços, projetos e
eventos). Precisa de autorização para criar
ocorrências de eventos em espaços que não
controla e que não sejam de publicação livre.
Não pode marcar entidades como sendo
oficiais.
membro da equipe: além das ações que um
usuário comum pode fazer, um membro da
equipe pode marcar como oficiais entidades
sobre as quais ele tem controle.

admin: pode criar, editar, remover e marcar
como oficial qualquer entidade do sistema,
independentemente do usuário que a criou.
Pode também marcar outros usuários como
sendo membros da equipe.
super admin: além das ações que um admin
pode fazer, um super admin pode marcar outros
usuários como sendo admin ou super admin.

Quando se é
administrador ou
usuário oficial,
é possível clicar
no canto superior
esquerdo, sobre
eventos, espaços
ou agentes, e
inserir ali a marca
oficial, como no
caso da Secretaria
Municipal de Cultura
de São Paulo.
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Como marcar eventos, projetos, espaços e agentes como “oficiais”

Como transferir a propriedade de uma entidade para outra pessoa
No rodapé da página de toda entidade (espaço, evento, projeto ou agente) há a indicação
de quem é o proprietário daquela página. Ali pode-se editar para transferir a propriedade
da entidade, se você for usuário administrador da plataforma. Caso seja um usuário normal
ou membro da equipe, então será necessária a confirmação do usuário que está recebendo
a propriedade da entidade. Isso foi feito para que ninguém possa simplesmente transferir a
administração sem conhecimento ou autorização de quem irá gerir aquele item.

Existem 3 maneiras de se ganhar o controle de uma entidade:
1. Sendo o proprietário da entidade
2. Quando o proprietário da entidade o coloca como um agente
relacionado com permissão para controlá-la
3. Tendo controle sobre o agente proprietário da entidade

LISTA DE PERMISSÕES
Além das permissões aqui listadas, apenas
os proprietários das entidades têm permissão
para apagá-las e para dar permissão para
outros agentes a controlarem.
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Abaixo estão as permissões que um usuário tem ao controlar uma entidade.

QUEM TEM CONTROLE SOBRE QUALQUER ENTIDADE
(agente, espaço, evento ou projeto)
PODE editar os campos textuais desta entidade;
PODE adicionar/remover fotos, links, vídeos, downloads;
PODE adicionar/remover agentes relacionados (MAS NÃO DAR CONTROLE);
PODE definir este agente como oficial, desde que o usuário tenha
permissão para isto, obviamente.

QUEM TEM CONTROLE SOBRE UM AGENTE
PODE criar e remover entidades publicadas por este agente;
PODE controlar entidades publicadas por este agente;
PODE mudar a propriedade das entidades publicadas por este agente para
outro agente sobre o qual ele tenha controle;
NÃO PODE remover este agente;
NÃO PODE editar/remover outros agentes do mesmo usuário que não
estejam hierarquicamente abaixo deste agente.

PODE criar ocorrências de eventos neste espaço;
PODE criar/remover espaços filhos deste espaço;
PODE controlar espaços filhos deste espaço;
NÃO PODE remover este espaço.

QUEM TEM CONTROLE SOBRE UM EVENTO
PODE criar/editar/remover ocorrências deste evento em espaços que ele
controla;
PODE relacionar/desrelacionar este evento a um projeto que ele controla;
NÃO PODE remover este evento.

QUEM TEM CONTROLE SOBRE UM PROJETO
PODE alterar data de inscrição;
PODE alterar ficha de inscrição;
PODE ver/aprovar/rejeitar inscrições;
PODE criar projetos filhos;
PODE controlar projetos filhos;
NãO PODE remover projetos filhos que não pertençam a ele.
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QUEM TEM CONTROLE SOBRE UM ESPAÇO

Agente José
O agente não controla nada da SMC.
Agente Gerente Geral SMC
Controla todos os espaços, eventos, agentes ou projetos publicados
por qualquer agente da SMC. Pode adicionar, editar e remover
qualquer entidade SMC, com exceção de remover usuários SMC.

SMC
AGENTE PADRÃO

Agente Beltrano Bibliotecas
Pode editar, criar ou remover qualquer
entidade abaixo dele.

Agente Ciclano Theatro Municipal
Pode editar, criar ou remover qualquer
entidade abaixo dele.

Agente Maria
Pode criar eventos ou editar
edições presentes ou passadas
da Virada Cultural. Não pode
criar eventos da SMC sem
autorização da SMC.

VIRADA CULTURAL

Fundação
Theatro Municipal

Sistema Municipal
de Bibliotecas

Virada Cultural
2014

Virada Cultural
2015

Biblioteca Mário de
Andrade
Biblioteca
Infantojuvenil
Monteiro Lobato

Praça das Artes

Theatro Municipal
Agente Mario
Pode criar eventos
do Balé da Cidade
neste espaço.

Biblioteca Mário de
Andrade seção circulante

Balé da Cidade
Agente Mario
Pode criar eventos
do Balé da Cidade
nos dois espaços que
controla.

Agente Andrade
Pode criar ocorrências
de eventos
relacionados a este
espaço ou qualquer
subespaço.

Escola de Música
de São Paulo
Sala do Conservatório
Agente Mario
Pode criar eventos do Balé
da Cidade neste espaço.

Entidade:

Entidade publicada por
Projeto

Espaço

Agente da SMC

Agente com usuário próprio

espaço, agente, projeto ou evento.
Ter controle:

Tem controle

Subespaço ou subprojeto

permissão de editar/criar/remover qualquer
entidade hierarquicamente inferior.

