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Resumo executivo
Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades do
Ciclo de Trabalho 11, pautadas pela cerimônia de planejamento e
pelo Plano de Trabalho Revisado do Projeto do Sistema Público
de Relacionamento com o Cidadão do Ceará (SPRC). Os maiores focos desse ciclo foram a implementação de melhorias que
delimitam regras específicas para abertura e ciclo de vida dos
atendimentos de chamados, além do desenvolvimento de ferramentas de integração e colaboração entre os usuários, que permitam uma experiência mais completa e próxima da realidade dos
usuários, seguindo a busca por melhorias contínuas no serviço.
Além disso, foram realizados ajustes no Sistema com base nas
validações feitas pela Controladoria Geral do Estado do Ceará
(CGE) - todos serão detalhados no subproduto D32. Incrementos
funcionais e novas funcionalidades no Sistema.
Também é essencial registrar que neste Ciclo houve um encontro
entre os especialistas que atuam no desenvolvimento do SPRC,
que se reuniram no dia 22 de setembro na cidade de São Paulo
para avaliar o projeto e pactuar os próximos passos do trabalho.
O encontro reuniu os especialistas da equipe da Caiena: Eulália
Camurça – Comunicação, Fabiano Angélico – Transparência,
Valdir Simão – Planejamento, Sérgio Praça e Rafael Oliva, especialistas em Planejamento Governamental liderados por Simão,
André Leirner – Desenho Institucional, Bruno Rigolino – Design,
Nilson Oliveira – Coordenador, Paulo Latância – Coordenador
Técnico, Bruna Galichio – Cientista Social, Caio Marques
– Experiência do Usuário e Eduardo Assis – Engenheiro de
Software. A ocasião permitiu aos especialistas discutir todas as
áreas de abrangência do projeto, como o desenvolvimento das
ferramentas, o design das interfaces, a comunicação e a linguagem do Sistema, contribuindo para uma visão futura de prioridades e para o estabelecimento de planos de ações.

Introdução
Inicialmente, o Plano de Trabalho Revisado previa a entrega
de apenas um subproduto ao final do Ciclo de Trabalho 11: D31.
Camada de serviços e integração. Entre os objetivos previstos,
constava “Implementar a camada de serviços e integração do
Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão”.
Durante a cerimônia de planejamento, realizada em 27 de setembro de 2017, algumas atividades foram redefinidas, conforme
preestabelecido no Termo de Referência. De acordo com o
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documento, produtos, objetivos e critérios de aceite de cada Ciclo
de Trabalho podem ser alterados e renomeados durante as cerimônias de planejamento, realizadas entre as equipes da Caiena
e da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE).
Por essa razão, após a reunião entre as equipes da Caiena e da
CGE, os objetivos foram modificados pelos listados abaixo:
•

SIC/SOU: implementar ajustes e melhorias;

•

Integração com redes sociais;

•

Ferramentas de colaboração entre os usuários (cidadãos);

•

Transparência: implementar ajustes, novas consultas e
consumir novas bases de dados;

•

Viabilizar Hackathon;

•

Progredir no assunto da participação popular.

Em aderência ao quarto aditivo do contrato1, foram realizadas
alterações na lista de subprodutos inicialmente previstos no
Plano de Trabalho Revisado. Após as alterações, os subprodutos
previstos para o Ciclo 11 passaram a ser:
•

D31: Camada de integração e serviços;

•

D32: Incrementos funcionais e novas funcionalidades no
Sistema;

•

D33: Novas funcionalidades implementadas para colaboração entre usuários (cidadãos);

•

D34: Integração com redes sociais.

Planejamento e Execução do Ciclo de
Trabalho 11
Durante o Ciclo de Trabalho 11 as equipes de Design e
Desenvolvimento atuaram tanto em melhorias no Sistema
quanto em novas funcionalidades, direcionando esforços para
garantir uma experiência de uso com melhoria contínua. De
maneira geral, a equipe se dividiu em duas frentes, uma mais
focada no eixo da Transparência e a outra em Ouvidoria e Acesso
à Informação.

1 http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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Entre as melhorias realizadas no eixo da Transparência, a equipe
fez ajustes na visualização dos dados dos servidores públicos,
além de integrar os dados de contratos e convênios. Também
foram criados botões de integração do Sistema com o Facebook,
que permitem curtir e compartilhar páginas de Transparência
na rede social. A equipe também deu continuidade ao desenvolvimento dos mecanismos de importação e de modelos de dados,
mantendo contato com agentes e servidores para integração do
SPRC com o sistema interno da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE). Além disso,
foi implementada a produção de páginas pelo CMS (Sistema
de Gerenciamento de Conteúdo, do inglês Content Management
System) e o desenvolvimento do front-end das páginas de Receitas,
Despesas, Contratos, Convênios e Servidores Públicos. É importante dizer que a página de CMS será a ferramenta que a equipe
da CGE utilizará para editar os conteúdos das páginas estáticas
do Portal da Transparência. Por meio dela será possível editar os
conteúdos visíveis em cada página (como textos e gráficos) e também a hierarquia e estrutura das páginas no menu de navegação
do Portal da Transparência.
No eixo de Ouvidoria e Acesso à Informação, uma das principais
demandas estava relacionada à realização de ajustes com base em
validações e apontamentos obtidos a partir da CGE e das próprias
demonstrações realizadas com os cidadãos e servidores. Nesse
contexto, a lista de chamados do Sistema sofreu um ajuste visual e
foi transformada em uma tabela, de maneira a facilitar a visualização das informações. Os filtros dos relatórios gerenciais também
foram ajustados, além das informações dos anexos e notificações.
Houve também correção nas regras de prazo para resposta e a criação de uma ferramenta para alterar o tipo de chamado.
Ainda com relação aos chamados, a equipe estabeleceu no Sistema
uma separação do histórico e das respostas, além da remoção dos
status não utilizados em chamados de Acesso à Informação. Outra
melhoria implementada foi a possibilidade de visualização do protocolo e senha no caso de um chamado sem perfil, o que garante
maior controle no acompanhamento e monitoramento da manifestação. Ademais, novos filtros também foram incluídos na lista
de chamados e a equipe garantiu que o sistema impossibilite o
envio de respostas finais em chamados não classificados.
É importante frisar que todos os ajustes serão detalhados no subproduto D32. Incrementos funcionais e novas funcionalidades no
Sistema.
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Produtos da presente entrega
D31: Camada de integração e serviços;
D32: Incrementos funcionais e novas funcionalidades no Sistema;
D33: Novas funcionalidades implementadas para colaboração
entre usuários (cidadãos);
D34: Integração com redes sociais.

Critérios de Aceite
Critérios de Aceite do Ciclo de Trabalho 11 após a cerimônia de
planejamento e publicação do quarto aditivo:
•

Implementar o máximo possível de melhorias nos eixos de
SIC e SOU, incluindo melhorias indicadas no Termo de
Análise do Ciclo de Trabalho 9;

•

Ajustes implementados e disponíveis nos ambientes de testes do Sistema;

•

Deve ser possível fazer login com o Facebook no Sistema;

•

Implementar ajustes sugeridos para o front end da página
de Servidores Públicos;

•

Implementar front-end das páginas de Receitas, Despesas,
Contratos e Convênios do Portal da Transparência;

•

Iniciar produção das páginas via CMS do Portal de
Transparência;

•

Deve ser possível compartilhar as páginas do Portal da
Transparência (páginas de listas com filtros aplicados e páginas de visualização de um dado específico);

•

Devem haver botões para download de dados de
Transparência;

•

Dentro de uma página de Transparência, deve haver um
link que leve o cidadão para o formulário de Ouvidoria.

10

RELATÓRIO SISTEMÁTICO DO CICLO DE TRABALHO 11

Conclusão e próximos passos
O desenvolvimento e o aprimoramento de ferramentas que permitam desenvolver e estimular a integração e colaboração entre
os usuários e possibilitam uma experiência mais completa na utilização do Sistema foram os maiores focos desse ciclo.
Além disso, foram realizados diversos ajustes com base em validações feitas pela Controladoria Geral do Estado do Ceará (CGE),
dando continuidade à busca por melhoria contínua, diálogo permanente com os usuários e implementação de novas soluções
que visam aumentar a participação popular no governo, diretrizes que dão norte ao Projeto desde seu início.
Dando continuidade ao desenvolvimento e aos aprimoramentos,
estes são os objetivos do Ciclo de Trabalho 12 inicialmente previstos no Plano de Trabalho Revisado:
•

Refinar a arquitetura da informação do Sistema;

•

Refinar a linguagem utilizada no Sistema de modo a atender os diferentes grupos de usuários;

•

Refinar a usabilidade do Sistema como um todo, revisitando
elementos de interface e conceitos gráfico/funcionais;

•

Construir o Manual de Arquitetura, Usabilidade e
Linguagem do Sistema Público de Relacionamento: Uma
Abordagem Colaborativa;

•

Traduzir o sistema para os idiomas inglês e espanhol.

De acordo com o Plano de Trabalho Revisado, os subprodutos do
Ciclo 12 seriam os seguintes:
•

D32. Manual de Arquitetura, Usabilidade e Linguagem
do Sistema Público de Relacionamento: Uma Abordagem
Colaborativa;

•

D33. Recomendações de adequação de linguagem (Produto
3.3 do TDR);

•

D34. Arquitetura da informação (Produto 3.2 do TDR);

•

D35. Relatório de Análise de testes de usabilidade adequados para a percepção da experiência do usuário nal
(Produto 3.5 do TDR);

•

D36. Sistema traduzido para os idiomas inglês e espanhol.
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Após a publicação do quarto aditivo, os novos subprodutos previstos para o Ciclo 12 são os seguintes:
•

D35. Manual de Arquitetura, Usabilidade e Linguagem do
Sistema Público de Relacionamento: Uma Abordagem
Colaborativa

•

D36. Recomendações de adequação de linguagem (Produto
3.3 do TDR)

•

D37. Arquitetura da informação (Produto 3.2 do TDR)

•

D38. Relatório de Análise de testes de usabilidade adequados para a percepção da experiência do usuário final
(Produto 3.5 do TDR)

•

D39. Sistema traduzido para os idiomas inglês e espanhol

•

D40. Incrementos funcionais e novas funcionalidades no
Sistema

Por fim, esses são os critérios de aceite previstos antes da realização da cerimônia de planejamento para o Ciclo 12:
•

Linguagem revisada de acordo com os variados tipos de
usuários;

•

Arquitetura da informação revisada e refinada para maior
aderência aos usuários finais;

•

Manual de Arquitetura, Usabilidade e Linguagem do
Sistema Público de Relacionamento: Uma Abordagem
Colaborativa;

•

Sistema Público de Relacionamento com as versões em
inglês e espanhol disponíveis;

É importante frisar que estes objetivos e critérios de aceite apresentados acima poderão ser alterados e refinados durante a cerimônia de planejamento que ocorrerá no dia 9 de novembro com
a participação da equipe da Caiena e da CGE. Essa premissa está
aderente ao que determina o Termo de Referência – ao sugerir
metodologia ágil como método de governança –, ao Plano de
Trabalho apresentado na proposta técnica da Caiena e refinado
no Ciclo de Trabalho 1 e ao quarto aditivo do contrato.
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Histórico de Sprints
Sprint 5
Período:
27/03 até 20/04
Dias úteis:
16
Esforço:
149 story points (9,31 SP/Dia)
Objetivo:
Estar com uma primeira versão do software preparada para primeira demonstração pública
Critério de aceite:
Sucesso da Demonstração Pública 1

Sprint 6
Período:
02/05 até 22/05
Dias úteis:
14
Esforço:
193 story points (13,78 SP/Dia)
Objetivos:
1) Documentar regras de negócio e fazer mockups sobre SOU/
SIC; 2) Iniciar o desenvolvimento de funcionalidades para o eixo
de transparência começando por uma ferramenta estilo "Dados
Abertos"; 3) Aprimorar a compreensão sobre as fontes de dados
Critério de aceite:
Para desenvolvimento em transparência: ter uma ferramenta
básica para receber, consumir e acessar dados de receitas da
SEFAZ e de Obras (os dados consumidos foram priorizados de
acordo com a disponibilização por parte da COTIC)
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Sprint 7
Período:
29/05 até 23/06
Dias úteis:
19
Esforço:
225 story points (11,84 SP/Dia)
Objetivos:
1) Consumir os dados de Receitas, Contratos, Convênios e
Servidores para visualizar no Administrador; 2) Design vai propor como vamos apresentar os dados; 3) Design vai descobrir o
que é a Participação e Planejamento; 4) Criar e publicar páginas
utilizando o gerenciador de conteúdos.
Critério de aceite:
1) Visualizar dados de Receitas, Contratos, Convênios e
Servidores; 2) Entendimento sobre Planejamento e Participação;
3) Gerenciador de conteúdo funcionando e testado.

Sprint 8
Período:
03/07 a 21/07
Dias úteis:
15
Esforço:
254 story points (16,9 SP/Dia)
Objetivos:
1) Implementar novas funcionalidades de Ouvidoria e Acesso à
Informação; 2) Incrementar o ciclo de vida de um chamado; 3)
Implementar CRUDs administrativos para criação de listas relacionadas às novas funcionalidades; 4) Realizar segunda iteração
de design para o Portal da Transparência.
Critério de aceite:
1) Chamado pode passar por várias etapas e perfis no fluxo de vida
de atendimento; 2) Órgãos setoriais e áreas internas podem realizar
suas etapas do atendimento dentro do sistema; 3) Funcionalidades
para cadastro de assunto, subassunto, unidade, subunidade, programa orçamentário e tipo de serviço; 4) Entendimento sobre a
relação da amostragem de dados de Despesas e a exibição dos dados
no Sistema; 5) Mockup de Despesas; 6) Mockup da homepage do
16
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Portal da Transparência; 7) Proposta de reorganização dos menus
do Sistema logado como admin.

Sprint 9
Período:
24/07 a 25/08
Dias úteis:
25
Esforço:
405 story points (16,2 SP/Dia)
Objetivos:
1) Implementar novas funcionalidades de Ouvidoria e Acesso
à Informação; 2) Implementar ajustes nas ferramentas já existentes; 3) Implementar regras de negócio de chamados SIC; 4)
Implementar funcionalidades para criação de relatórios; 5)
Implementar funcionalidades espefícias para a Central 155; 6)
Elaborar regras de envio de notificações; 7) Realizar entendimento sobre integração do SPRC com ferramentas da ARCE,
CAGECE e SESA.
Critério de aceite:
1) Possibilidade de abrir chamados no sistema de forma identificada, mas sem possuir um perfil; 2) Regras específicas de chamados
SIC implementadas para abertura e atendimento dos chamados;
3) Regras para chamados sigilosos implementadas; 4) Formulário
para abertura de denúncias otimizado; 5) Ferramenta para solicitação de prorrogação no prazo de atendimento do chamado implementada; 6) Regras de permissões com base nos perfis de usuários
otimizadas; 7) Novos perfis de usuários criados; 8) Ferramenta
específica para operadores da Central 155 desenhadas e implementadas; 9) Primeira versão da ferramenta para geração de relatórios
implementadas; 10) Regras para envio de notificações estabelecidas; 11) Entendimento aprofundado sobre a integração entre o
SPRC e ferramentas parelelas da ARCE, CAGECE e SESA.
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Sprint 10
Período:
28/08 a 22/09
Dias úteis:
19
Esforço:
297 story points (15,6 SP/Dia)
Objetivos:
1) SIC/SOU: ajustes, melhorias e continuidades nas ferramentas
iniciadas nos ciclos anteriores. 2) Transparência: trabalhar com
os dados de receitas, despesas, servidores públicos e ferramenta
de CMS. 3) Integrações: preparar documentações de APIs para
envio à Cagece e ARCE; mapear funcionalidades específicas para
subtituição do sistema interno da SESA.
Critério de aceite:
1) Ferramentas da Central 155 aprimoradas após descobertas e levantamentos feitos na demonstração presencial. 2)
Implementar relação na numeração dos chamados-pais e chamados-filhos. 3) Novas regras de notificações implementadas. 4)
Novas regras de permissões por tipo de perfis implementadas
no ciclo de vida de atendimento dos chamados SIC e SOU. 5)
Continuar implementação dos mecanismos importadores e
modelo de dados para Receitas, Despesas e Servidores Públicos.
6) Implementação do front-end e ferramentas de visualização dos
dados de Transparência (começando por Servidores Públicos). 7)
Aprimorar ferramenta de gestão de conteúdos (CMS). 8) Realizar
envio e estabelecer contato via e-mail para interação com profissionais de tecnologia da Cagece e da SESA.

Sprint 11
Período:
02/10 a 01/11
Dias úteis:
21
Objetivos
1) SIC/SOU: implementar ajustes e melhorias. 2) Integração com
redes sociais. 3) Ferramentas de colaboração entre os usuários
(cidadãos). 4) Transparência: implementar ajustes, novas consultas e consumir novas bases de dados. 5) Viabilizar Hackathon. 6)
Progredir no assunto da participação popular.
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Critérios de aceite:
1) Implementar o máximo possível de melhorias nos eixos de SIC
e SOU, incluindo melhorias indicadas no Termo de Análise do
Ciclo de Trabalho 9. 2) Ajustes implementados e disponíveis nos
ambientes de testes do Sistema. 3) Deve ser possível fazer login
com o Facebook no Sistema. 4) Implementar ajustes sugeridos
para o front end da página de Servidores Públicos. 5) Implementar
front end das páginas de Receitas, Despesas, Contratos e
Convênios do Portal da Transparência. 6) Iniciar produção das
páginas via CMS do Portal de Transparência. 7) Deve ser possível
compartilhar as páginas do Portal da Transparência (páginas de
listas com filtros aplicados e páginas de visualização de um dado
específico). 8) Devem haver botões para download de dados de
Transparência. 9) Dentro de uma página de Transparência, deve
haver um link que leve o cidadão para o formulário de Ouvidoria.

Sprint Backlog
•

Como membro da comissão do SPRC, quero que as melhorias em SIC e SOU por mim indicadas sejam implementadas no Sistema.

•

Como cidadão, quero fazer login usando meu perfil do
Facebook.

•

Como membro da comissão do SPRC, quero que as melhorias na página de consulta de Servidores Públicos por mim
indicadas sejam implementadas.

•

Como cidadão, quero visualizar as páginas de Receitas,
Despesas, Contratos e Convênios e outras páginas mais
simples (produzidas pelo CMS).

•

Como cidadão, quero compartilhar uma página do Portal
da Transparência no Facebook.

•

Como cidadão, quero realizar o download de um dado de
Transparência.

•

Como cidadão visualizando uma página de Transparência,
quero poder navegar diretamente para o formulário de
ouvidoria para registrar uma manifestação sobre o dado
que acabei de consultar.
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Possíveis bloqueios e desafios
•

Validação da matriz de notificações junto da comissão da CGE.

•

Validação da matriz de permissões por tipos de usuários junto
da comissão da CGE.

•

Disponibilização de webservices e apoio no caso da Caiena
enfrentar problemas ao acessar os dados.
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D31.
CAMADA DE INTEGRAÇÃO E
SERVIÇOS
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1. Introdução
A Camada de Integração do SPRC foi proposta para facilitar a integração de dados das diversas secretarias de Estado. A facilidade na
integração decorre da construção de uma camada gerenciadora
de fontes de dados. No contexto do SPRC, essa camada é utilizada,
sobretudo, para carregar dados para o Portal da Transparência.
Entretanto, as potencialidades de uma camada de integração
como a implementada no SPRC permitem à CGE tornar-se um
repositório de dados que pode servir, inclusive, como fonte para
outros órgãos. Para tanto, basta que outros órgãos façam adesão
aos padrões estabelecidos pela camada de integração.
Em termos gerais, uma camada de integração é como uma rodovia
por onde trafegam dados de diversas fontes. Uma vez que essas
fontes se integrem na camada, automaticamente os dados são carregados e ficam disponíveis em uma camada de serviços, expostos
por uma API (Application Programming Interface) específica. Esse
tipo de arquitetura permite organizar e disponibilizar repositórios
de dados heterogêneos em uma única base conceitual.
Este documento tem o propósito de apresentar a Camada de
Integração sob um ponto de vista conceitual, de maneira a gerar
as evidências necessárias sobre sua implementação no SPRC.

2. Funcionamento geral e aspectos
conceituais
A camada de integração de informações implementada no SPRC
trata-se de uma abordagem técnica que visa estabelecer um
padrão para acesso a fontes de dados dispobibilizadas pelas diversas secretarias do Estado do Ceará. Essa abordagem considera as
especificidades de cada fonte de dados e estabelece um padrão
para acesso e carregamento das informações.
Preferencialmente, a camada de integração deve trabalhar com
fontes de dados que expõem suas informações em uma camada
de serviços web. Esse é o modelo padrão adotado para a camada
de integração do SPRC. No entanto, a implementação realizada
permite também conectar o SPRC a um servidor FTP (File Transfer
Protocol) para carregar arquivos específicos. O FTP foi implementado para permitir carregar dados dos servidores do Estado.
Para cada uma das fontes de dados que participam da camada de
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integração do SPRC, são determinados os parâmetros de integração e acesso aos dados. É também definido um parâmetro para
configurar a periodicidade com que o dado deve ser atualizado.
Todo o procedimento de carga dos dados acontece de modo
automático e é gerenciado dentro da camada de integração.
Outro aspecto relevante é que os dados carregados ficam também disponíveis para acesso por meio de uma API. Desse modo,
outras secretarias podem aderir à Camada de Integração do
SPRC para consumir dados. Assim, o SPRC pode tornar-se um
grande ponto de concentração e disponibilização de informações
integradas.

3. Funcionalidade
Para acessar a Camada de Integração no SPRC é preciso estar autenticado como usuário com perfil administrador. Uma vez autenticado
com esse perfil, basta acessar o menu Transparência > Integrações.

Após acessar o menu, serão listadas todas as fontes de dados
que já estão integradas na camada de integração do SPRC.
Atualmente, são 7 fontes de dados que participam do SPRC.
São elas: Servidores, Receitas, Despesas, Contratos, Convênios,
Órgãos e Credores.
É importante notar que a camada de integração permite ao usuário configurar uma nova fonte de dados para ser disponibilizada
como Dado Aberto, em formato bruto. Essa funcionalidade está
disponível a partir do menu "Importadores" ou no URL https://
qa.sprc.caiena.net/admin/integrations/importers.
Para cadastrar uma nova fonte de dados basta clicar em "Novo
importador" e preencher os parâmetros.
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4. Conclusões
A Camada de Integração do SPRC permite estabelecer um protocolo, um padrão de interface e um padrão de desenvolvimento para novas integrações com fontes de dados diversas
do Estado. Essa camada habilita a CGE a tornar-se um HUB
de informações dentro do Estado, atuando ora como consumidora de informações e ora como fornecedora de informações.
Além disso, a funcionalidade que permite cadastrar integrações e
disponibilizá-las como Dados Abertos favorece a política de dados
abertos do Estado e facilita a gestão das fontes de informação.
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Introdução
A parte 1 do subproduto D32 diz respeito às melhorias implementadas nos eixos de Ouvidoria e Acesso à Informação do SPRC.
Os progressos nesses eixos foram realizados, principalmente, a
partir dos apontamentos realizados pelos membros da comissão
do SPRC na CGE, juntamente de outros apontamentos coletados
pelas equipes da Caiena nos monitoramentos de experiência de
uso e nas conversas presenciais com servidores públicos da CGE
responsáveis pelos monitoramentos de SOU e SIC.

Melhorias e correções implementadas
Organização visual das listas de chamados
Foi realizado um importante ajuste nas interfaces de listas de
chamados no Sistema. Na versão anterior, os chamados estavam
dispostos em cards e, portanto, a listagem ficava muito longa. A
nova versão construída apresenta os dados dos chamados em uma
tabela, privilegiando o espaço vertical.
Cada linha da tabela representa um chamado e, cada coluna, um
de seus atributos. Os atributos visualizados na tabela são:
•

Dias restantes até o vencimento do prazo legal.

•

Identificação do manifestante.

•

Número do protocolo.

•

Tipo do chamado (apenas para os chamados de ouvidoria).

•

Situação.

•

Órgãos envolvidos no atendimento.

•

Descrição do chamado.
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É importante destacar que a coluna "descrição" exibe os primeiros
40 caracteres do texto da manifestação e quando o usuário posiciona seu mouse sobre o campo, a descrição é exibida na íntegra.

Um grande elemento positivo da organização dos dados em uma
tabela deste tipo é a possibilidade de realizar a ordenação dos
dados. A funcionalidade de ordenação está disponível para as colunas "prazo restante", "identificação", "protocolo", "tipo" e "situação".
A ordenação padrão da lista é feita a partir da coluna "prazo restante" e organizando os chamados em ordem crescente dos dias
restantes para o vencimento, ou seja, os chamados mais atrasados
aparecendo mais ao topo da tabela.

Clicando novamente nesta coluna, a ordenação se inverte: os chamados com maior prazo ficam no topo da tabela. Essa lógica se
aplica para todas as outras colunas compatíveis com a ordenação.
No caso de colunas que exibem dados em forma de texto, as ordenações são realizadas de forma alfabética ou alfabética invertida.

Informações dos arquivos anexos
Com uma nova implementação feita no Sistema, os arquivos que
forem anexados por operadores ou por cidadãos exibirão seu
nome e sua extensão.
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Hyperlink nas notificações
As notificações do Sistema passam a apresentar ao usuário
um hyperlink que o leva diretamente ao chamado referente à
notificação.

Identificação do órgão do perfil logado
Quando um operador setorial estiver logado no Sistema, além
do seu nome, também será exibida a sigla do órgão ao qual seu
perfil está atrelado. Essa informação fica visível no canto superior
direito da página.
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Filtragem de relatórios
Para os perfis de operadores da CGE (que possuem acesso aos
chamados de todas as setoriais), foi realizado um aprimoramento
pontual em uma das opções de filtragem para a criação de um
relatório. No campo "órgão responsável", foi inserido o texto
"todos" representando que quando nenhum órgão estiver selecionado, todos serão considerados para a exportação.

Prazo para recurso de SIC
Foram realizadas correções acerca dos prazos para abertura de
recurso nos chamados de Acesso à Informação. Após o cidadão
receber uma resposta negativa ao seu pedido, a possibilidade de
abertura de recurso ficará visível em seu chamado durante 10
dias. Caso o cidadão opte por solicitar o recurso, o prazo para
atendimento do chamado é atualizado para 5 dias.
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Alterar o tipo do chamado de ouvidoria
Foi implementada a possibilidade de se realizar alterações no tipo
de um chamado de ouvidoria. É possível alterar um chamado
de "denúncia" para "solicitação", por exemplo. A alteração é feita
sempre no nível do chamado-filho.

Remoção de todos os tipos de relatórios
Os relatórios brutos e trabalhados são gerados e ficam salvos
no Sistema de forma atrelada ao perfil do usuário. Foi inserida
a funcionalidade para exclusão de relatórios. Quando o usuário
opta por excluir um relatório, o browser exibe a mensagem de
confirmação da ação.

34

D32. INCREMENTOS FUNCIONAIS E NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA
PARTE 1: OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Respostas e histórico de atendimento em blocos
distintos
Foi realizada a separação dos registros de respostas e itens do histórico de atendimento de um chamado. Anteriormente, ambos
faziam parte de uma única lista. Com a nova implementação, as
respostas de um chamado possuem uma área exclusiva para elas
e o histórico de atendimento registra apenas o recebimento da
resposta, sem exibir seu conteúdo.

35

CICLO 11

CICLO 11

D32. INCREMENTOS FUNCIONAIS E NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA
PARTE 1: OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Envio de resposta final
A funcionalidade de envio de resposta foi corrigida e, assim que
uma resposta é enviada, o campo para envio de respostas some
da interface e só volta a ficar visível caso a resposta não seja
aprovada.
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Cabeçalho das telas de ações em um chamado
Algumas funcionalidades dentro de um chamado levam o usuário a uma nova interface para a realização da ação desejada, como
acontece com as funcionalidades de compartilhamento, classificação e invalidação de um chamado, por exemplo.
Visando facilitar o fluxo do trabalho dos operadores, os cabeçalhos destas páginas de apoio foram padronizados e agora todos
eles exibem a íntegra da descrição do chamado para que o usuário não precise ficar retornando à página principal do chamado
para consultar sua descrição.
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Remoção de status desnecessário de SIC
Foi realizada a remoção do status "em validação - CGE" para chamados de Acesso à Informação. Desse modo, quando o SIC setorial
envia uma resposta a um chamado SIC, a resposta fica disponível
diretamente ao cidadão, sem passar pela validação da CGE.

Remoção do status "aguardando confirmação"
Quando um chamado estava sendo aberto por um cidadão ou
servidor público, era necessário que o usuário passasse por uma
tela de confirmação dos dados preenchidos antes de efetivar a
abertura do chamado. Contudo, o Sistema já salvava o chamado
mesmo antes do usuário confirmar a abertura e, neste caso, os
chamados ficavam com o status "aguardando confirmação".
Foi realizada a remoção deste status, ou seja, a partir de agora os
chamados não ficam mais salvos como "aguardando confirmação".

Visualização da senha em chamados sem perfil
Perfis operadores poderão visualizar a senha dos chamados cadastrados no Sistema sem estarem atrelados a um perfil de cidadão.
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Filtragem de chamados por prazo
Uma nova implementação feita é o filtro da lista de chamados
por prazo. Além da ordenação da lista por prazos crescentes ou
decrescentes, o novo filtro permite que a tabela exiba apenas chamados dentro do prazo, chamados com prazo vencido de 0 a 15
dias ou chamados com prazo vencido a mais de 16 dias.

Respostas em chamados não classificados
Os chamados que ainda não receberam a classificação pelo operador não podem receber respostas. Para garantir esta regra, a
funcionalidade de envio de resposta fica desabilitada enquanto a
classificação não tiver sido feita.
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Painel estatístico: gráfico de órgãos mais
demandados
No painel estatístico foi implementada a visualização dos órgãos
mais demandados em cada mês através de gráficos de barras.
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Dashboard inicial do operador
Foi realizado um ajuste no dashboard inicial dos perfis de operadores. Anteriormente, o dashboard apresentava cards informando a quantidade de chamados em cada status do fluxo do
atendimento. A nova versão é mais limpa e agrega um maior
valor para a forma como os operadores trabalham. Em sua página
inicial assim que realizar o login, o operador visualiza apenas
três cards relativos aos três agrupamentos de prazos: "dentro do
prazo", "atrasado de 0 a 15 dias" e "atrasado em 16 dias ou mais".
Cada card exibe a quantidade de chamados na referida situação e,
ao clicar sobre um dos cards, o usuário é encaminhado à lista de
chamados já com o filtro aplicado referente à opção selecionada
na tela anterior.

Ajuste no fluxo final do atendimento
Um ajuste no final do fluxo do atendimento de um chamado foi
implementado. No caso de chamados de Ouvidoria, após a setorial enviar a resposta e a CGE aprovar, o status imediatamente
é alterado para "finalizado". Já no caso de chamados de Acesso à
Informação, após a setorial enviar a resposta, o status imediatamente é alterado para "finalizado".
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Separação do recurso da pesquisa de satisfação
Uma vez que a resposta chega até o cidadão, ele pode realizar
duas ações: avaliar o atendimento e/ou solicitar a reabertura do
chamado (ou abertura de recurso em caso de chamado de Acesso
à Informação). Visando um melhor aproveitamento dessas ferramentas, elas foram separadas e agora são independentes. Ou seja,
é possível solicitar a reabertura de um chamado realizando uma
avaliação ou não.

Exibição da média das avaliações dos
atendimentos de SIC das setoriais
No momento em que a CGE for realizar a avaliação amostral às
respostas a chamados de Acesso à Informação concedidas pelas
setoriais, ficará visível para o operador a média da setorial sendo
avaliada.
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Classificação de respostas de chamados SIC
A lista de opções disponíveis para a classificação de respostas a
chamados de Acesso à Informação foi atualizada. A nova lista
contém os seguintes itens:
•

Atendido (informação pessoal).

•

Atendido (transparência ativa).

•

Atendido (transparência passiva).

•

Atendido/indeferido parcialmente.

•

Indeferido (exige trabalho adicional).

•

Indeferido (informação pessoal).

•

Indeferido (sigiloso/reservado).

•

Indeferido (sigiloso/secreto).

•

Indeferido (solicitações genéricas, desproporcionais ou
arrazoadas).

•

Indeferido (ultrassecreto).

•

Não atendido (competência de outros poderes).

•

Não atendido (informação inexistente).

•

Não atendido (solicitação não especificada de forma clara
e precisa).

Integração com o Facebook
Para visualizar mais detalhes sobre esta implementação, consultar o relatório do subproduto D34. Integração com redes sociais,
parte da presente entrega.
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Introdução
A parte 2 do subproduto D32 diz respeito aos incrementos funcionais implementados no eixo de Transparência do Sistema Público
de Relacionamento com o Cidadão do Ceará. Neste eixo, foram
realizadas melhorias em páginas já implementadas em ciclos de
trabalho anteriores. Foram também consumidos novos dados por
meio da camada de integração (contratos e convênios). Foram
implementados os front-ends das interfaces de despesas por notas
de empenho, contratos e convênios. E, por fim, foram produzidas
as primeiras páginas estáticas por meio da ferramenta de CMS.

Correções na página de visualização
de servidores públicos
As melhorias realizadas na visualização de informações de servidores públicos foram implementadas em diferentes níveis: da
estrutura de disposição dos elementos na página como um todo
até elementos específicos.
A parte superior da visualização, anteriormente mostrando
números consolidados da somatória dos dados filtrados do
período selecionado, agora passa a exibir gráficos históricos com
os dados de gastos com servidores públicos mês a mês no ano
atual e também o total de cada ano nos três últimos anos. Esses
gráficos, portanto, não são filtráveis. Os gráficos possuem botões
que permitem que o usuário salve os dados em diferentes formatos, inclusive para impressão.
A parte inferior da visualização agora passa a exibir os filtros juntamente da visualização dos números que consolidam os dados.
O usuário pode interagir com os filtros selecionando um período,
um órgão e um cargo específico e o Sistema lhe mostra os números consolidados para aquelas informações filtradas. Na tabela
contendo a lista total de servidores públicos, foram inseridas
colunas que exibem os valores dos salários brutos e líquidos. A
estrutura dos dados foi ajustada de modo que a lista não exiba
duas ou mais vezes o mesmo servidor público. Foram inseridos
botões que permitem que os usuários realizem o download dos
dados filtrados nos formatos CSV e XLS.
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Na página de visualização de um servidor público, foram realizados ajustes e alguns itens foram ocultos da exibição, como o
número do CPF, a data de nascimento, a data de afastamento,
dentre outros.
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Dados de Contratos e Convênios
Foi realizada a integração via webservice dos dados de Contratos
e Convênios na Camada de Integração do SPRC.

Os dados brutos importados podem ser visualizados na página de
integrações do Sistema logado como administrador.
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Página de visualização das
informações no Portal da
Transparência
Seguindo o padrão estabelecido em termos de design para as
páginas dinâmicas de Transparência, que dita a existência de exibição de informações simplificadas e consolidadas em gráficos e
números totais e também as informações em sua totalidade, com
filtros e busca avançados.

Despesas por nota de empenho
Na parte superior da página, visualiza-se dados referentes às
maiores unidades gestoras que mais receberam pagamentos das
despesas do Governo do Estado por meio de um gráfico de barras.
Os filtros permitem ao usuário selecionar um período específico
e/ou uma unidade gestora específica. Uma ferramenta de busca
está aberta para o usuário inserir os termos que desejar. A visualização dos dados por meio de tabelas permite que o usuário
ordene os resultados de acordo com um parâmetro selecionado
ao clicar sobre o cabeçalho de uma coluna.
É possível realizar o download dos dados tanto do gráfico como
da tabela em diferentes formatos.
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Ao clicar sobre uma linha da tabela, o usuário é direcionado à
tela de visualização dos dados específicos da nota de empenho
selecionada.
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Contratos e Convênios
Para a visualização de contratos e convênios, propõe-se a exibição de gráficos que mostram os maiores credores em uma visualização de barras.
Os filtros permitem visualizar os dados por tipo de objeto e/ou
unidade gestora. Uma ferramenta de busca está aberta para o
usuário inserir os termos que desejar. A visualização dos dados
por meio de tabelas permite que o usuário ordene os resultados
de acordo com um parâmetro selecionado ao clicar sobre o cabeçalho de uma coluna.
É possível realizar o download dos dados tanto do gráfico como
da tabela em diferentes formatos.
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Ao clicar sobre uma linha da tabela, o usuário é direcionado à tela
de visualização dos dados específicos do contrato ou convênio
selecionado.
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Produção de páginas estáticas via CMS
No Ciclo de Trabalho 11 foi iniciada a produção das páginas
estáticas do Portal da Transparência por meio da ferramenta
de CMS (Content Management System) do Sistema Público de
Relacionamento com o Cidadão.
Foram criadas 17 páginas de diferentes áreas do Portal englobando diferentes recursos de conteúdo: textos, tabelas, imagens,
gráficos e anexos.
Abaixo, a lista de páginas produzidas:
•

Dívida Consolidada Líquida.

•

Operação de Crédito.

•

Garantia e Contragarantias.

•

Receita Corrente Líquida.

•

Educação.

•

Despesas com Pessoal.

•

Resultado nominal.

•

Resultado Primário.

•

Relatório de Gestão Fiscal.

•

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

•

Balanço Geral do Estado.

•

Políticas de Governo.

•

Copa do Mundo Fifa.

•

Estádio Castelão.

•

Modelo de governança.

•

Ferramentas de Controle Social.

•

Endereços e telefones.

Por fim, anexa-se a seguir uma amostra contendo screenshots de
algumas das páginas produzidas. Todas elas possuem o recurso
de responsividade, tornando-as adequadas à visualização em
telas com dimensões horizontais reduzidas.
As páginas podem ser visualizadas no ambiente de demonstração
do SPRC: https://demo.sprc.caiena.net/transparency.
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Contextualização
Em aderência às alterações nos produtos propostas no Quarto
aditivo do Contrato 029/20161, fragmentou-se o produto D27 originalmente constante no Plano de Trabalho Revisado (D27. Novas
funcionalidades implementadas para colaboração entre usuários e
integração com redes sociais) em três produtos. Cada um deles
contém uma etapa do produto original, de forma que os conteúdos de suas entregas são compatíveis ao que a Caiena prevê como
foco das atividades de design e desenvolvimento dos respectivos
Ciclos de Trabalho onde esses três produtos foram alocados. Os
três produtos resultantes dessa fragmentação são os seguintes:
D27. Novas funcionalidades implementadas para colaboração
entre usuários (servidores públicos): subproduto entregue no
Ciclo de Trabalho 8.
D33. Novas funcionalidades implementadas para colaboração
entre usuários (cidadãos): subproduto é parte da entrega do
Ciclo de Trabalho 11 (presente relatório).
D34. Integração com redes sociais: subproduto é parte da
entrega do Ciclo de Trabalho 11.

Introdução
No Ciclo de Trabalho 8 foram projetadas e implementadas algumas funcionalidades destinadas à colaboração entre servidores
públicos usuários do Sistema. Realizando-se uma sucinta retomada no que foi documentado naquela ocasião, foram implementadas funcionalidades para:
•

Fragmentar e compartilhar um chamado entre duas ou
mais setoriais de forma independente, mas colaborativa.

•

Envolver as áreas internas das setoriais no apoio ao atendimento dos chamados.

•

Comunicação interna entre os servidores públicos envolvidos no atendimento por meio de uma ferramenta de
comentários internos que, apesar de estarem dentro da
página do chamado, não ficam visíveis aos cidadãos.

1 http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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Em complemento às implementações destinadas aos servidores
públicos, o Ciclo de Trabalho 11 trouxe a implementação de ferramentas de colaboração entre usuários do ponto de vista dos
cidadãos. As novas ferramentas implementadas são:
•

•

Integração do SPRC com o Facebook:
•

Curtidas e compartilhamento de páginas contendo listas de dados de Transparência com filtros
aplicados.

•

Curtidas e compartilhamento de páginas específicas
de Transparência.

Link para Ouvidoria dentro das páginas de Transparência.

A seguir, essas novas ferramentas são detalhadas.

Integração do SPRC com o Facebook
Para maiores informações sobre as possibilidades criadas pela
integração do SPRC com o Facebook, visualizar o subproduto
D34. Integração com redes sociais, parte da presente entrega.
Por meio da integração com o Facebook, os cidadãos poderão utilizar o SPRC de forma mais integrada com suas vidas pessoais, já que
poderão realizar o registro de manifestações de ouvidoria e solicitações de informação por meio de seus perfis pessoais do Facebook.
Contudo, as funcionalidades mais importantes da integração
com o Facebook do ponto de vista da colaboração entre os cidadãos são as relacionadas com curtidas e compartilhamentos.
Integrando o Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão
a uma rede social como o Facebook, cria-se a possibilidade de
cidadãos atuarem como fiscalizadores dos dados apresentados
pelo governo no Portal da Transparência e também proliferadores da informação em um canal popular mesmo entre pessoas
que não costumam acompanhar constantemente informações
sobre o governo.
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Botões para curtir e compartilhar
páginas do Portal da Transparência
permitem que os conteúdos sejam
disseminados no Facebook.
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A funcionalidade de compartilhamento de páginas de
Transparência permite que qualquer lista ou página de exibição
de uma informação específica sejam compartilhadas. No caso
das listas, é possível realizar a aplicação de um filtro para gerar
uma visualização trabalhada nos dados e compartilhar a página
com o filtro aplicado. Desse modo, um cidadão que compreenda
as informações e saiba trabalhar os filtros pode aplicar uma filtragem que seja de interesse de outros cidadãos que ele possui
em sua rede de contatos em seu perfil do Facebook. Assim, os
cidadãos podem colaborar entre si: um cidadão com mais conhecimento sobre as informações ajudando a proliferar o conteúdo
entre cidadãos com menos conhecimento, mas que ainda assim
se interessam por política.

Link para Ouvidoria em páginas de
Transparência
Uma outra funcionalidade implementada que permite a criação
de uma rede de cidadãos fiscalizando as informações disponíveis
no Portal da Transparência é o link que leva o cidadão direto para
o canal de ouvidoria estando em uma página de Transparência.
Embora esta funcionalidade também esteja presente no menu principal de navegação do SPRC, optou-se por replicá-la ao final das
páginas de Transparência para reforçar a possibilidade aos cidadãos.

Botão que leva o usuário de uma
página do Portal da Transparência
direto para o formulário de Ouvidoria
permite uma fiscalização mais
eficiente por parte dos cidadãos.
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Contextualização
Conforme relatado anteriormente, a fim de aderir às alterações
propostas nos produtos no Quarto aditivo do Contrato 029/20161,
o produto D27 Novas funcionalidades implementadas para colaboração entre usuários e integração com redes sociais, que constava
originalmente no Plano de Trabalho Revisado, foi fragmentado
em três outros produtos. Já que cada um deles traz uma etapa
do produto original, os conteúdos das entregas são compatíveis
com o foco das atividades de design e desenvolvimento da Caiena
previstas nos respectivos Ciclos de Trabalho. Os três produtos
que resultaram dessa fragmentação são:
D27. Novas funcionalidades implementadas para colaboração
entre usuários (servidores públicos): subproduto entregue no
Ciclo de Trabalho 8.
D33. Novas funcionalidades implementadas para colaboração
entre usuários (cidadãos): subproduto é parte da entrega do
Ciclo de Trabalho 11 (presente relatório).
D34. Integração com redes sociais: subproduto é parte da
entrega do Ciclo de Trabalho 11.

Introdução
A premissa de fazer do Sistema Público de Relacionamento com
o Cidadão do Ceará uma ferramenta amigável e adequada para
contextos de uso dos cidadãos é incorporada por meio de diferentes implementações de design e desenvolvimento no Sistema.
As demonstrações públicas e oficinas realizadas no decorrer do
projeto foram de papel fundamental para a identificação de
melhorias e novas oportunidades para essas implementações.
Partindo-se do que o próprio Plano de Trabalho já traz consigo
e, com o reforço de interações com cidadãos realizadas durante
estes pontos de contato em demonstrações e oficinas, a Caiena
realizou a implementação de funcionalidade para a integração do
Sistema com o Facebook.

1 http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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Login com perfil do Facebook
A partir de agora, os cidadãos que desejarem realizar manifestações de ouvidoria e solicitações de informação estando logados
no SPRC poderão vincular seus perfis pessoais do Facebook com
o Sistema.

Ao vincular seu perfil do Facebook com o SPRC, o cidadão estará
apto a registrar chamados identificados e logados que ficarão salvos no Sistema de forma atrelada a seu perfil, de forma similar a
um perfil registrado no Sistema por e-mail.
É essencial destacar o contexto específico de chamados de Acesso
à Informação, que obrigam legalmente o cidadão a informar um
documento de identificação antes de realizar sua solicitação.
Nessa situação também será possível realizar chamados por meio
do perfil do Facebook, com a única ressalva de que os formulários
de abertura de chamados de Acesso à Informação, do ponto de
vista de um cidadão logado com Facebook, traz o campo "documento" aberto para o preenchimento obrigatório.
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Curtir e compartilhar páginas
Para o eixo de Transparência, a integração do SPRC com o
Facebook se dá por meio das ferramentas de curtir e compartilhar páginas. Optou-se por implementar essas funcionalidades
apenas no eixo de Transparência por ser onde as páginas são
públicas, portanto não corre-se o risco de possibilitarmos o compartilhamento de dados sigilosos de chamados de cidadãos que,
a princípio, só têm acesso a estes dados por meio de login (seja
perfil ou número de chamado) e senha.
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Link para o blog do projeto:
http://ceara.caiena.net/

Link para visualização do contrato no Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará:
http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true

HISTÓRICO DO PROJETO

CICLO

1

CICLO

2

CICLO 11

Atividades:
- Cerimônia de Abertura do Projeto.
- Oficina 1: Os Cidadãos Primeiro.
Objetivos:
Oficializar a abertura das atividades do projeto. Refinar o Plano de Trabalho.

Atividades:
- Oficina 2: Personas.
- Levantamento inicial sobre banco de dados.
- Elaboração dos planos de comunicação e de implementação de tecnologia.
Objetivos:
Definir os perfis de usuário e não usuários dos sistemas de controle social do
Estado e quais as principais demandas desses usuários. Obter entendimento sobre
os bancos de dados atualmente existentes. Planejar a comunicação do projeto.
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Atividades:
- Oficina 3: das Personas às Pessoas.
- Pesquisa etnográfica.
- Pesquisa web.
- Análises e aprofundamentos sobre as tecnologias atualmente utilizadas.
Objetivos:
Definir perfis de pessoas e lugares que pudessem ser acessados durante a
pesquisa etnográfica do projeto. Realizar uma observação do mundo social
no Ceará com os usuários e não usu’ários dos serviços de Ouvidoria (via
pesquisa etnográfica). Compreender melhor as necessidades, preferências e
comportamentos dos cidadãos ao passar por situações que poderiam demandar
o registro de uma manifestação ao Estado (via pesquisa web).

CICLO

4

Atividades:
- Oficina 4: das Pessoas aos Processos.
- Mapeamento de processos da CGE e das ouvidorias setoriais.
Objetivos:
Mapear os processos fundamentais às atividades de Ouvidoria, Acesso à
Informação e Transparência presentes nas diversas áreas e instâncias do Estado
identificando e propondo oportunidades de melhoria. Visitar CGE e ouvidorias
setoriais para compreender como funcionam seus processos de trabalho e como
o Sistema auxilia nesses processos.
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Atividades:
- Oficina 5: dos Processos às Funcionalidades.
- Desenvolvimento das primeiras funcionalidades do Sistema.
- Demonstração Pública 1: Lançamento do Byte Fundamental.
Objetivos:
Definir uma jornada simplificada do usuário para Ouvidoria e Acesso à Informação e
identificar tipos de informações de interesse. Primeira versão do sistema funcionando.
Levar a primeira versão para os cidadãos testarem. Identificar melhorias.

CICLO

6

Atividades:
- Desenvolvimento de funcionalidades de Transparência.
- Design das ferramentas para o atendimento dos chamados de Ouvidoria e
Acesso à Informação.
Objetivos:
Receber, consumir e visualizar dados de Transparência. Projetar ferramentas
voltadas ao fluxo do ciclo de vida de atendimento de um chamado no Sistema.

CICLO

7

Atividades:
- Desenvolvimento de funcionalidades de Transparência.
- Design de ferramentas de Transparência.
- Demonstração pública no Instituto dos Cegos.
- Evento com Comunicadores no Cariri.
Objetivos:
Receber, consumir e visualizar dados de Transparência. Projetar ferramentas
para a visualização de dados de Transparência do ponto de vista do cidadão.
Demonstrar a ferramenta para pessoas com deficiência visual e coletar feedbacks
e sugestões. Dialogar com comunicadores e formadores de opinião sobre a
importância do SPRC na cidadania.
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CICLO 11

CICLO

8

Atividades:
- Design de ferramentas de Transparência.
- Desenvolvimento de ferramentas administrativas de Ouvidoria e Acesso à
Informação visando o ciclo de vida de atendimento dos chamados.
- Demonstração Pública em Juazeiro do Norte.
Objetivos:
Avançar no design das ferramentas de Transparência. Proporcionar um ciclo de
vida completo no atendimento de chamados de Ouvidoria e Acesso à Informação.
Demonstrar o Sistema para a população do interior do estado do Ceará.

CICLO

9

Atividades:
- Implementação de melhorias no Sistema.
- Design e implementação de novas ferramentas administrativas de Ouvidoria e
Acesso à Informação.
- Demonstração na Central 155.
- Lançamento do ambiente online de demonstração do SPRC.
Objetivos:
Aprimorar as ferramentas já implementadas no Sistema. Implementar novas
funcionalidades da área administrativa de Ouvidoria de Acessso à Informação
(ferramenta para geração de relatórios, ferramentas para a Central 155, ferramentas
de notificações, novos perfis de usuários). Realizar uma demonstração presencial na
Central 155 para demonstração das ferramentas desenvolvidas e coleta de feedback.
Divulgar o link do ambiente de demonstração do SPRC.
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CICLO

10

CICLO

11

CICLO

12

CICLO

13

CICLO

14

TCT

CICLO 11

Atividades:
- Design e implementação de novas ferramentas administrativas de Ouvidoria e
Acesso à Informação.
- Implementações no eixo de Transparência.
- Contato com setoriais sobre integração de sistemas paralelos com o SPRC.
Objetivos:
Aprimorar as ferramentas já implementadas no Sistema. Implementar novas
funcionalidades no eixo de Transparência. Iniciar conversa com setoriais sobre a
realização da integração do SPRC com seus sistemas internos.
Atividades:
- Implementação de melhorias e correções nas ferramentas administrativas de
Ouvidoria e Acesso à Informação.
- Implementações no eixo de Transparência (consumo de novas bases de dados,
criação de front-ends e páginas estáticas via CMS).
- Integração com redes sociais.
Objetivos:
Realizar correções, ajustes e melhorias identificadas pelos integrantes da comissão
da CGE nos eixos de Ouvidoria e Acesso à Informação. Consumir novas bases de
dados de Transparência e elaborar a visualização desses dados no Portal. Integrar o
SPRC com as funcionalidades de login, curtida e compartilhamento do Facebook.

Ciclo de trabalho a ser realizado

Ciclo de trabalho a ser realizado

Ciclo de trabalho a ser realizado

Ciclo de trabalho a ser realizado
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___________________________________

___________________________________

Bruno Pires de Oliveira Rigolino
Interface Gráfica e Design

Fabiano Angélico
Gerente de Projetos

___________________________________

___________________________________

Caio Miguel Marques
Especialista em Experiência do Usuário

Luciana Zaffalon Leme Cardoso
Ouvidoria

___________________________________

___________________________________

Eduardo Roque Nóbrega de Assis
Analista de TI

Valdir Moysés Simão
Planejamento Governamental

___________________________________

___________________________________

Eduardo Gredinare Foster
Administração de Banco de Dados

Nilson Vieira Oliveira
Coordenação Geral

___________________________________

Outros participantes-chave do ciclo:
Bruno Zumpano
Felipe Polisel
Gerson Donscoi
Giuliana Wolf
Hugo Pereira
Lucas Fleming
Paulo Latancia

Eulália Emília Pinho Camurça
Comunicação Social

