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Bem-vind@

ao Mapa nas Nuvens, a cartografia cultural do DF!

O Mapa nas Nuvens é um espaço livre e colaborativo de identificação e mapeamento
georreferenciado de pessoas, culturas, lugares, territórios e ações artísticas e culturais do
Distrito Federal. O Mapa servirá como bússola na elaboração de diagnósticos e formulação
de ações, programas e políticas culturais.
Os artistas e gestores culturais poderão criar suas próprias páginas com fotos, vídeos, áudios,
logos e histórico de atuação, além de ter acesso à agenda cultural atualizada com os projetos
que estão acontecendo em todo o Distrito Federal.
Aproveite e baixe o aplicativo para acompanhar tudo o que acontece com a cultura em
nosso território!
Mapa nas Nuvens: A cultura do DF pelo olhar de quem faz cultura!
Acesse http://mapa.cultura.df.gov.br e cadastre-se
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Gestores da plataforma

O Mapa nas Nuvens
Em junho de 2015, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal pactuou com o
Instituto TIM a implantação do projeto Mapas Culturais. O projeto, iniciado em
2013, objetiva a criação de uma ferramenta colaborativa de gestão cultural, em
código aberto (software livre), que mapeasse iniciativas e agentes culturais. Em
outubro de 2015, o Ministério da Cultura também adotou a ferramenta como parte
integrante do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIIC. A
partir desse fato, os Estados e municípios brasileiros começaram a receber suporte à
implementação do projeto, ganhando força e capilaridade.
Hoje, Estados como Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins
e Distrito Federal, além dos municípios de São Paulo-SP, Sobral-CE, BlumenauSC, São José dos Campos-SP, João Pessoa/PB, Santo André/SP e Belo Horizonte/
MG, já mobilizaram mais de 23 mil agentes culturais, mapeando mais de 8 mil
espaços culturais. Por meio do projeto, os estados e municípios passaram a contar
com importante instrumento para a formulação e aferição de indicadores culturais,
qualificando as informações e diagnósticos sobre a cultura no país.

cidadãos de acesso à cultura em todo o DF. A RIDE, por ser importante território
de desenvolvimento na rede de fazedores e fruidores de cultura, também terá a
oportunidade de cadastrar suas iniciativas!
Para customizar essa ferramenta para o contexto cultural e artístico do Distrito
Federal, a Secretaria de Estado de Cultura contou com a parceria da Universidade de
Brasília, por meio do Observatório da Economia Criativa do Distrito Federal – OBEC/
DF. Dela, nasceu a identidade visual e o conceito do projeto: no DF, para toda gente
e para toda ação, há um céu que acolhe a pluralidade cultural do seu território. O
céu é uma marca da nossa cidade. E as nuvens, um espetáculo à parte, refletem a
nossa diversidade cultural. É com esse espírito que nasce o Mapa nas Nuvens!
Venha navegar nesse espaço e descobrir a cultura do DF!
Para contato ou em caso de dúvidas e sugestões, escreva para
mapanasnuvens@cultura.df.gov.br

No Distrito Federal, o projeto Mapas Culturais ganhou o nome de Mapa nas Nuvens.
Com a implantação, a Secretaria de Estado de Cultura deseja articular e mapear
o alcance territorial das políticas publicas culturais. E ao conhecer a realidade de
cada Região Administrativa do DF, propor e incrementar políticas estruturantes
que possam apoiar o desenvolvimento territorial, garantindo condições favoráveis
para a criação, produção e promoção das iniciativas, assim como os direitos dos
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Para que serve?

Com o Mapa nas Nuvens, dados sobre agentes culturais, atividades e locais
relacionados à cultura em um determinado território ficam reunidos na plataforma.
O sistema é alimentado de duas formas: pelos próprios agentes públicos e também
pelos agentes culturais, colaborativamente. A partir da ferramenta é possível
criar informações sobre agenda cultural do DF, acessar o registro completo dos
produtores e espaços culturais de uma certa região, assim como contatar produtores
culturais da cidade.
Do ponto de vista da gestão pública, a plataforma possibilita um melhor
planejamento das ações dos gestores, o monitoramento e avaliação mais precisos
das políticas, assim como 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 estáticas. Elas são inseridas em um processo
de constante atualização.
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Como cadastrar

agentes, espaços e ações culturais

Cadastrando Agentes
Agente cultural
É um mobilizador ou articulador cultural, que provoca
no seu território ações culturais advindas do seu fazer
criativo ou de outros fazedores da cultura. Pode ser
um agente individual ou coletivo formalizado ou não,
como um agrupamento de pessoas que se engaja pelo
desenvolvimento da cultura local, mas que não tem
CNPJ próprio.

Passo 1 | Cadastro de Agente Individual

Clique em Cadastre-se.

Acesse www.mapa.cultura.df.gov.br
Na página inicial da plataforma, clique em Entrar.
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Faça seu cadastro de usuário, preenchendo os campos solicitados com
suas informações.
Lembre-se: o primeiro cadastro é sempre de um Agente Individual, com
dados da sua Pessoa Física.

Você também tem a opção de realizar seu cadastro de usuário vinculando a
sua conta do Facebook, do Twitter ou do Google+.

Depois clique em criar conta.

Ao concluir o cadastro, uma mensagem de confirmação será enviada ao e-mail
cadastrado.
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Selecione as informações e permissões que serão fornecidas e clique em autorizar.

Passo 2 | Personalize o seu perfil
Caso o campo não esteja
preenchido, insira o seu nome
na área Nome do Agente

Depois, acesse o seu e-mail e faça a confirmação do cadastro.
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Preencha as informações relacionadas a
sua área de atuação.

Redija um pequeno texto descritivo
dos trabalhos que você já realizou
(até 400 caracteres).

Concluído, clique em Salvar
Rascunho, no canto direito da tela.
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Clique em Editar para inserir
uma Imagem de exibição

Altere a capa do seu perfil
(JPGE ou PNG de até 2 MB)

Preencha com as informações do
Agente Individual.

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 registrar seu endereço e marcar
como privado ou optar por registrar 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.
Não insira dados como o número da casa ou
do apartamento.

Você pode criar Tags para identificar seu agente cultural.
Não esqueça de salvar os dados inseridos clicando em Salvar Rascunho no canto
superior direito da tela.
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Você pode adicionar
conteúdos multimídias
diversos!

Vídeos
Clique em Adicionar Vídeo e cole o endereço do site (URL)
no campo Endereço do vídeo.
Complemente o campo Título e clique em Enviar.

Você também pode adicionar fotos à sua galeria,
clicando em Adicionar Imagem na Galeria.

Para disponibilizar seu vídeo, é necessário que o mesmo esteja
em algum endereço externo, tal como Youtube, Vimeo etc.
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Clique em Publicar para finalizar.
Se desejar incrementar o seu pefil
com matérias de jornais, notícias
e entrevistas, clique no sinal (+), ao
lado de Links. Copie e cole a URL,
complemente com um título e clique
em Enviar.

Se optar por inserir outros documentos,
como currículo, portfólio, artigos e
livros em PDF, clique no sinal (+) ao
lado de Downloads, escolha o arquivo e
clique em Enviar.
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Aproveite e Compartilhe o seu perfil de
Agente Cultural do Mapa das Nuvens
nas suas redes sociais!
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Passo 3 | Cadastrando outros agentes
Com seu cadastro efetuado e personalizado, você pode
cadastrar outros agentes, individual ou coletivo.

Para cadastrar um novo agente, clique em Meus Agentes

São dois tipos de agente Individual e Coletivo.

Como agente individual
entendemos artistas, produtores e
toda a sorte de autonomos (pessoa
física) que se relacionam com as
práticas culturais.
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Como agente coletivo entendemos os grupos musicais, trupes,
companhias, instituições, coletivos e empresas (pessoa jurídica)
formais ou não. 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 como Espaço Cultural na área de espaços. Lá você
poderá relacionar o agente ao espaço.

29

Clique em Adicionar Novo Agente e siga as instruções do Passo 2.
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Cadastrando Espaços
Um espaço cultural pode ser um centro cultural dotado de acervo
próprio, uma casa-galeria gerida por um coletivo de artes visuais
ou uma praça onde tradicionalmente ocorrem ações socioculturais.
Pode ser uma rua, um terreiro, um ponto de cultura, uma biblioteca
comunitária ou mesmo uma parada cultural.
Ou seja, pode ser um equipamento edificado ou um espaço não
edificado; público ou particular; em área urbana ou rural; de
identidade e memória ou não; que encoraja a permanência e seu uso
democrático ou que é caracterizado como espaço de consumo. Mas
que abrigue as diversas manifestações culturais do DF.
ESPAÇO CULTURAL é, assim, qualquer lugar que possa ser identificado
como um ponto referenciado para a fruição cultural.
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Passo 1 | Iniciar cadastro
Na tela inicial clique em Painel (identificado pela foto, no canto
superior direito da tela). Selecione a opção Meus Espaços.

Cadastrando Espaços
Logado no site e com seu perfil de agente finalizado, inclua os espaços culturais
em que atua ou que você administra.
A plataforma Mapa nas Nuvens abriga diversos tipos de espaços culturais,
instituições formais e espaços alternativos. Para cadastrar espaços, siga os passos
a seguir.
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Clique em Adicionar novo espaço.

Passo 2 | Preencher cadastro
Preencha o Nome de Exibição e selecione o tipo do seu espaço

Selecione também pelo menos uma área de atuação e insira tags,
no canto esquerdo.
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Preencha as informações solicitadas, incluindo uma curta descrição sobre o espaço.
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Ao preencher o endereço, o sistema automaticamente coloca um ponto no mapa.
Veja se o ponto está localizado corretamente. E, caso não esteja, ainda em modo
Editar, clique em cima do balão laranja e arraste-o até o local correto. A busca é
feita sobre a base do Google Maps.
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Complete o cadastro, inserindo no campo Descrição, informações adicionais sobre o espaço (como
ele foi criado, qual a proposta de atuação, qual o perfil de suas ações e projetos, quem é o publico
frequentador, entre outras informações que considerar importante).

40

Descreva também os critérios de uso do espaço: se o espaço é aberto para receber propostas de
ocupação de outros coletivos, agentes, artistas; se há um código de ética para utilização do espaço; se
há pagamento de taxa; se há algum tipo de trâmite para solicitar o uso do espaço, etc.
Por último, clique em Salvar.
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Por fim, defina se o seu espaço é um Espaço Pai ou um Subespaço.

É importante esclarecer que, ao
selecionar o campo espaço pai, você
estabelece uma conexão entre o
espaço que você está cadastrando
e um outro espaço já registrado na
plataforma. Por exemplo: a Galeria
Athos Bulcão e a Sala de Ballet
encontram-se no espaço pai do
Teatro Nacional Claudio Santoro.
Uma biblioteca ou um teatro, por
exemplo, podem fazer parte de uma
escola.
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Caso o espaço cadastrado seja
um Espaço Pai é possível 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 como subespaços do
espaço pai. Para isso, clique em
Adicionar sub-espaço.
Você também pode incluir nas
opções download e links materiais
de apoio tais como regulamento,
normas, plantas, endereços web,
matérias jornalisticas, etc.

Importante: Outros usuários podem criar eventos no espaço que você cadastrou.
Você deve escolher se essas publicações são livres (qualquer pessoa pode criar
eventos no seu espaço) ou restrita (o dono do espaço precisa autorizar a criação do
evento).

Por último, clique em Salvar.
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Cadastrando Ações
De impacto imediato, a ação cultural é uma iniciativa de um agente
cultural como apresentações, cursos ou oficinas, exposições, exibições,
ações pedagógicas, festas tradicionais, palestras, lançamentos ou
qualquer ação de promoção, difusão, informação e comercialização
advinda de uma atividade criativa, independente de sua linguagem
artística. Pode ser considerada como parte e unidade mínima de um
projeto continuado ou de um evento cultural periódico que contenha
mais de um tipo de ação.
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Passo 1 | Iniciar cadastro da ação

Na barra lateral esquerda, clique em Minhas Ações ou clique em

na área Ações.

Na tela inicial, acesse seu login e, junto ao seu perfil, clique em Minhas Ações.
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Nessa página você tem acesso às suas ações ativas e aos rascunhos. Para criar uma
nova ação clique em Adicionar novo evento

Passo 2 | Preencher cadastro da ação
Preencha os dados obrigatórios (nome de exibição, descrição curta e
classificação etária).

Selecione no mínimo uma linguagem artística ou cultural relacionada ao seu evento.
Depois clique em salvar.
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Após salvar, para inserir local, data e horário do seu
evento, clique em Adicionar Ocorrência.
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Importante: A ação deve obrigatoriamente relacionar-se a um espaço previamente
cadastrado na plataforma.
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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 do tipo “semanal”

Exemplos:
1. Uma oficina acontece toda quinta, sexta e sábado às 21:00 em um espaço —
É uma ocorrência com repetição “semanal”, entre uma data inicial e uma data final.
2. Um evento acontece quinta e sexta às 21:00 e sábado às 22:00, no mesmo espaço
— São duas ocorrências com repetição “semanal”: uma quinta e sexta e outra sábado.
3. O evento acontece durante todos os dias do mês, no mesmo horário e local — É uma
ocorrência com frequência do tipo “todos os dias”, entre uma data inicial e uma data final.

Se o evento se repete no mesmo dia, mas em lugares diferentes, são ocorrências
diferentes, que devem ser cadastradas individualmente.
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Complemente o cadastro com uma descrição mais detalhada da sua ação,
incluindo o release.
Importante! É dessa descrição mais completa que a agenda cultural
Cultura nas Nuvens retirará informações para criação de seus destaques!
Para saber mais, acesse www.agenda.cultura.df.gov.br
Nessa etapa você poderá também adicionar conteúdos, como vídeos e
imagens de divulgação da sua ação.
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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.
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Criando Grupo de Agentes
Grupos de Agentes são destinados a agrupar, relacionar e exibir
agentes, individuais ou coletivos, a espaços, ações e também a outros
agentes, sendo possível a separação por setores, equipes e funções, e
oferecendo opções de níveis de permissão de acesso.
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Passo 1 | Criando Grupo de Agentes – Agente Coletivo
Essa opção é indicada para Agentes Coletivos, como, por exemplo, BANDAS!
Para criar Grupos de Agentes que se relacionam ao Agente Coletivo Banda,
acesse o perfil da Banda, já cadastrado no Mapa nas Nuvens, e clique em
Adicionar Grupo de Agentes.

Preencha o nome desse Grupo de Agentes.
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Você pode criar quantos grupos julgar necessário. Por exemplo: “Músicos, “Produção”,
“Técnica”, “Assessoria de Imprensa”, etc. Clique no sinal “+” no grupo criado para
adicionar os agentes individuais.
Atenção: Os agentes individuais precisam
estar já cadastrados na plataforma para
serem adicionados em grupos.

Para cada agente relacionado ao grupo você pode dar o controle de edição do perfil
no Mapa das Nuvens.
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Passo 2 | Criando Grupo de agentes – Para Espaços

Passo 3 | Criando Grupo de agentes – Para Ações

Depois que você concluir o cadastro do seu espaço, poderá complementá-lo criando
um grupo de agentes que se relacionam com ele.

Concluído o cadastro de sua ação, clique em Adicionar agentes, na parte superior,
à direita, complemente o cadastro criando um grupo de agentes já cadastrados na
plataforma e que se relacionam com sua ação cultural.

Para isso, clique em Adicionar Agentes, preencha o nome do grupo e insira os
agentes.
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Só então adicione os agentes:
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Para cada agente do grupo relacionado, você pode dar o controle dessa atividade.
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Gestores da plataforma
e hierarquias do sistema

Como gestor do sistema Mapas nas Nuvens, 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.

Como marcar eventos, projetos, espaços e agentes
como “oficiais”

Quando se é
administrador ou
usuário oficial,
é possível clicar
no canto superior
esquerdo, sobre
ações, espaços ou
agentes, e inserir
ali a marca oficial,
como no caso da
Secretaria de Estado
de Cultura do
Distrito Federal.

super admin: além das ações que um admin pode fazer, um super admin pode
marcar outros usuários como sendo admin ou super admin.
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Como transferir a propriedade de uma entidade
para outra pessoa
No rodapé da página de toda entidade (espaço, ação 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.

Abaixo estão as permissões que um usuário tem ao controlar uma entidade.
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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QUEM TEM CONTROLE SOBRE QUALQUER ENTIDADE
(agente, espaço ou ação)
PODE
PODE
PODE
PODE
isto.

editar os campos textuais desta entidade;
adicionar/remover fotos, links, vídeos, downloads;
adicionar/remover agentes relacionados (MAS NÃO DAR CONTROLE);
definir este agente como oficial, desde que o usuário tenha permissão para

QUEM TEM CONTROLE SOBRE UM ESPAÇO
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 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.
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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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Agente José
O agente não controla nada da SeCult.

Entidade:

Espaço

espaço, agente ou ação
Ter controle:

SECULT
AGENTE PADRÃO

permissão de editar/criar/remover
qualquer entidade hierarquicamente

Agente da SeCult

inferior.

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

Agente com usuário próprio

Tem controle

Agente Ciclano Sistema de Museus
Pode editar, criar ou remover qualquer
entidade abaixo dele.

Sistema de Bibliotecas
Agente Mario
Pode criar eventos
do neste espaço.

Entidade publicada por
Subespaço ou subprojeto

Agente Gerente Geral SeCult
Controla todos os espaços, agentes ou ações publicadas por qualquer
agente da SeCult. Pode adicionar, editar e remover qualquer entidade
SeCult, com exceção de remover usuários SeCult.

Biblioteca Nacional
de Brasília

Biblioteca Pública
de Brasília

Catetinho

Sistema de Museus
do Distrito Federal

Agente Andrade
Pode criar ocorrências
de ações relacionadas
a este espaço ou
qualquer subespaço.

Agente Mario
Pode criar ações da
Orquestra Sinfônica
nos dois espaços
que controla.

Museu Nacional
da República

Orquestra Sinfônica
Agente Mario
Pode criar ações
da Orquestra Sinfônica
neste espaço.

Anexo do
Museu Nacional
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Auditório do
Museu Nacional
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