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1. Objetivo
Levantar as necessidades de TI de cada secretaria do ponto de vista do Secretário responsável pela pasta.

2. Participantes


Prefeitura Sorocaba
 Entrevistado – Secretário da Cultura – Sr. José Simões de Almeida Junior
 Equipe SECULT – Sra. Jéssica
 SPG – Diretor TI – Sr. Maurício Gomes
 SPG – Assessor Técnico – Sr. Márcio Rangel
Fundap
 Consultora – Sra. Letícia Mariani



3. Descrição
Quais as necessidades de TI e Sistemas de Informação:
3.1

Como Gestor
Informações Prefeitura – Não tem acesso a nenhum sistema de informação da Prefeitura que necessita
como Gestor e como secretário. Precisa de um Sistema de Informações Gerenciais para ter a visão geral
das informações mais importantes da prefeitura.

3.2

Como Secretário da SECULT

3.2.1

Visão Macro da Secretaria da Cultura por seu secretário na época:
– Composição Isolada – Se compõe de um conjunto de lugares que não se comunicam e são isolados
entre si.
– Automatização dos processos da SECULT – Não possui nenhum tipo de automação de seus
processos.

3.2.2

Necessidades na Visão do Secretário

3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4

Rede de Comunicação Local em todas as unidades da SECULT
Rede de Comunicação WAN ligando todas as unidades da SECULT
Micro computadores e equipamentos móveis para a equipe da SECULT
Gestão das Bibliotecas Municipais
– As fichas são em papel e preenchidas na máquina de escrever.
- Não tem sistema individual e nem geral para gestão das Bibliotecas Municipais.
- Precisa do mesmo sistema em todas as bibliotecas e integrados num visão única, onde de uma
biblioteca se possam acessar as informações das outras.
3.2.2.5 Projeto de TI integrado à Reforma dos museus
- É a primeira vez em 10 anos que os museus vão ter verba para reforma.
- Precisa incluir nesta reforma um projeto de TI para atender tanto a parte física, como rede de
informações, tomadas, quanto totens de informações, entre outros.
3.2.2.6 SIG da Cultura – Sistema de Informações Gerenciais da Cultura.
3.2.2.7 Museus Virtuais - Digitalização de documentos e imagens do acervo cultural
- Precisam de uma solução para digitalização dos documentos históricos.
- Imagens virtuais do acervo dos museus
- Aplicativo de museu virtual.
3.2.2.8 WebConference – Necessita de uma solução de WebConference.
3.2.2.9 Meio de Comunicação com a comunidade para o programa “Viva Centro” –
- Juntamente com a SECOM, desenvolver através do Facebook o “Viva Centro de Sorocaba”.
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- Hoje já existe o “Viva Sorocaba”.
- Gameficação do “Viva o Centro” – A melhor definição de Gameficação é “uso de ideias e mecânicas dos
jogos em um contexto não diretamente relacionado com jogos para engajar usuários e resolver
problemas”. Se for utilizada esta lógica, poderá ser feito um passeio virtual pelo projeto incluindo o
acervo digital dos locais culturais do centro.
3.2.2.10 Portal da Cultura –
- Publicar a revista da SECULT
- Informações gerais de cultura.
- Canal de comunicação com os artistas de Sorocaba
- Agenda cultural comunicada e clara
3.2.2.11 Canais de Comunicação da Cultura com a sociedade – Redes sociais/ Tótens/ WEB/ etc.
3.2.2.12 HotSpots de tecnologias disponíveis com foco na “Cidade Viva” – Existência de HotSpots, áreas
prioritárias, para acesso a informações e à internet que deixarão a cidade viva.
3.2.2.13 Lei de Acesso à Informação – Disponibilizar as informações da Cultura
3.2.2.14 Informações Financeiras - Gestão Financeira da SECULT
3.2.2.15 Geoprocessamento de dados da Cultura de Sorocaba
3.2.2.16 Sistema de Monitoramento de Segurança
3.2.2.17 Sistema Eletrônico de Processos e Documentos
3.2.2.18 Portal de Documentos da Cultura
3.2.2.19 Acesso aos sistemas da prefeitura – Precisa ter acesso a alguns sistemas da prefeitura para
obtenção de informações.
3.2.2.20 Sistema de Atendimento ao Cidadão – Separação por solicitação e unificado, podendo ser por
telefone, presencial ou WEB.
3.2.2.21 Capacitação dos Funcionários no uso das ferramentas e sistemas de informação
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3.3
“Visão consolidada da SECULT”
3.3.1 Segue Tabela com a visão consolidada da Secretaria
SECULT - Secretaria de Cultura e Lazer
Gestores
Secretário

José Simões de Almeida Junior

Macroprocessos
Planejar, promover e incentivar atividades culturais, comunitárias e de lazer promovidas pela Prefeitura
Apoiar as ações promovidas por entidades, associações, instituições governamentais e empresariais
Promover estudos e preservação do patrimônio histórico e cultural do Município

Sistemas Atuais
0 Não tem

Necessidade de Sistemas/ Projetos
Rede LAN/WAN
MicroComputadores e Tablets
Gestão da Bibliotes Municipais
Projeto de TI integrado à Reforma dos museus
SIG da Cultura
Museus Virtuais - Digitalização de documentos e imagens do acervo cultural
WebConference
Meio de Comunicação com a comunidade para o programa “Viva Centro”
Portal da Cultura
Canais de Comunicação da Cultura com a sociedade
HotSpots de tecnologias disponíveis com foco na “Cidade Viva”
Lei de Acesso à Informação
Gestão Financeira da SECULT
Geoprocessamento de dados da Cultura de Sorocaba
Sistema de Monitoramento de Segurança
Sistema Eletrônico de Processos e Documentos
Portal de Documentos da Cultura
Acesso aos sistemas da prefeitura
Sistema de Atendimento ao Cidadão
Capacitação dos Funcionários no uso das ferramentas e sistemas de informação
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