
THAIS DE F. LAZZARINI DA SILVA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES CULTURAIS DE CURITIBA

                                                                        Trabalho apresentado a disciplina de Projeto
                                                                  de Pesquisa em Informação II, curso de 
                                                                 Gestão da Informação, Setor de Sociais

                                                                       Aplicadas, Universidade Federal do Paraná.

                                                               Orientadora: Prof. Ligia L. B. Kraemer

CURITIBA
2003









 1 

1  INTRODUÇÃO 
 

Em 2003, membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) com o 

apoio do Parlamento Latino Americano, do Parlamento da Europa e da Rede 

Européia de Capitais Culturais, escolheram Curitiba como a Capital Americana da 

Cultura. Título este que leva a crer que os acontecimentos culturais na Capital são 

intensos e de qualidade, pois se percebe diariamente pelas diferentes mídias que 

eventos culturais de todos os gêneros e para todas as idades são constantes em 

Curitiba. Isto é facilmente constatado pela grande quantidade de ambientes culturais 

disponíveis na cidade. 

No entanto, a autora em buscas aleatórias motivadas por anseios 

particulares, normalmente se depara com barreiras relacionadas à dificuldade de 

obter informações sobre eventos realizados em Curitiba, e quando as encontra 

enfrenta problemas de falta de especificação sobre tais eventos.  

Partindo, então do pressuposto de que, quanto mais divulgado um evento 

mais freqüentado ele é, foram realizadas buscas intencionais em sites, jornais 

impressos e televisionados para verificar como os eventos são divulgados. 

Constatou-se que, em geral, as informações são limitadas ao título do evento, local e 

valor da entrada, tal como verificado nas buscas aleatórias. 

Motivada, então, pela dificuldade de encontrar uma fonte única que 

disponibilize informações exaustivas e simultâneas sobre todos os eventos culturais 

que acontecem na cidade de Curitiba, e poder contribuir para que estes sejam 

divulgados para uso da educação e no entretenimento, fazendo com que isto 

colabore com a construção da cidadania do povo curitibano, é que decidiu-se por 

uma pesquisa na área cultural, trabalhando o tema Sistema de Informações Sobre 

Eventos Culturais em Curitiba.  

Com o crescimento da violência nas grandes cidades, percebe-se uma 

preocupação por parte das entidades educacionais em ocupar o tempo livre dos 

indivíduos com práticas culturais. Assim este trabalho assume também um papel de 

ação social, pois um sistema único de informações culturais poderá ser utilizado 

tanto pela comunidade quanto por entidades filantrópicas, no sentido de terem mais 

opções de educação através do entretenimento. 
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Para a caracterização desta pesquisa optou-se por utilizar os critérios 

descritos por Santos, pois em relação aos seus objetivos a pesquisa assume 

características de exploratória uma vez que é a “primeira aproximação de um tema e 

visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno” (SANTOS, 2002, p. 

26).  

Um levantamento de fontes bibliográficas impressas, tais como livros e 

periódicos, e em fontes não impressas, como a Internet, foi realizado a fim de a 

autora revisar alguns conceitos e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. 

Terminado o levantamento, foi realizada a triagem do material, descartando os 

documentos pouco relevantes. Com a seleção feita iniciou-se a leitura e a 

compilação do texto condensando-o na seção Literatura Pertinente deste relatório 

para estender também aos leitores uma melhor compreensão do tema. 
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2  OBJETIVOS 
 

Os objetivos da pesquisa foram divididos em objetivo geral e específicos, os 

quais são apresentados a seguir. 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, propor a estruturação dos dados 

para um sistema de informações culturais para a cidade em Curitiba. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são: 

a)  identificar os espaços culturais públicos da cidade de Curitiba; 

b)  levantar dados e informações sobre os espaços culturais da cidade de 

Curitiba divulgados na mídia; 

c)  levantar dados e informações sobre os eventos culturais da cidade de 

Curitiba divulgados na mídia; 

d)  analisar os dados e as informações sobre os espaços e eventos culturais 

encontrados na mídia, acrescentando, se necessário, outras informações 

pertinentes; 

e) definir uma ferramenta de análise para a estruturação dos dados e 

informações para o sistema. 

 

Excluído: . 

Excluído: 1

Excluído:  sobre os 
eventos disponibilizados na 
Internet

Excluído: Para tanto, o 
sistema é direcionado a 
toda a comunidade, 
espectadores artistas, 
produtores, entidades e etc.
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3  LITERATURA PERTINENTE 
 

Este capítulo é base para compreender conceitos utilizados nesta pesquisa 

e foi subdividido nas seguintes abordagens: cultura, sistemas e sistemas de 

informações.  

  

3.1  CULTURA 

 

O termo cultura tem dois significados básicos. O primeiro refere-se a 

formação do homem, o seu melhorar-se, refinar-se. O segundo é aquele que indica o 

produto dessa formação. Sociólogos e Antropólogos se utilizam deste segundo 

significado para indicar o conjunto dos modos de vida criados, apreendidos e 

transmitidos de uma geração para outra. 

Constata-se que o fator cultura sempre existiu na humanidade, desde os 

povos mais primitivos, fazendo parte da evolução humana.  

A tendência de entendimento de cultura é a composição entre a cultura 

idealista (comportamentos e atos específicos e singulares) e a cultura materialista 

(reflexo de um universo social mais amplo e determinante) que considera que as 

várias manifestações culturais não são determinadas por uma ordem global, mas 

sim por todas as manifestações de um povo. Assim, o termo cultura aponta tanto 

para as formas estéticas como a pintura, quanto para significações e linguagens 

como publicidade, carnaval e outras manifestações populares. 

Existem vários meios de haver inserção cultural, um deles é através da 

educação. Após a Segunda Guerra Mundial, a referência para a educação brasileira 

passou da Europa para os Estados Unidos. Em conseqüência, as disciplinas 

chamadas de Humanidades foram excluídas do conteúdo transmitido nas 

universidades e o ensino passou a ser muito específico, o que tem levado pessoas a 

não saberem nada além do que é próprio à sua formação. Hoje pode-se presenciar 

profissionais com formação superior que nunca leram um romance, ou ouviram uma 

sinfonia.  

Com isso, comprova-se que o grau de informação de um indivíduo pode 

variar do mais baixo até o mais alto nível, o que não lhe garante ser culto, pois 

independentemente de seu grau de formação pode ser considerado culturalmente 

Excluído: ¶

Excluído: tualmente, a

Excluído: passado

Excluído: . Com

Excluído: específico 
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analfabeto ou, mais especificamente, analfabeto secundário. Constata-se então, que 

o nível de alfabetização de uma pessoa não a distingue como uma pessoa culta. 

Essa realidade atinge todas as camadas da sociedade, inclusive a elite econômica e 

política. Este fenômeno é recente como descreve COELHO: “Próprio dos períodos 

em que o povo se transforma em público, o analfabeto secundário é contemporâneo 

de uma época cuja cultura perde quase todo traço distintivo e deixou de ser 

prioridade pública (...) sua mídia ideal é a televisão.” (1999, p.43) 

Faz parte da popularização ou democratização da cultura, estimular a 

população a freqüentar museus, teatros, cinemas etc. Percebe-se cada vez mais 

esta prática por organizações, governamentais ou não, que estão trabalhando no 

sentido de incentivar e possibilitar o indivíduo a participar de eventos culturais, com o 

objetivo de inserir-lhe valores sociais, principalmente nos jovens.  

O acesso à cultura é um direito do cidadão. O bem cultural é um produto do 

conhecimento, e é dever do Estado expô-lo a um número que se deseja cada vez 

maior de indivíduos. A própria Constituição Federal Brasileira assegura isso no artigo 

215: "O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais" (BRASIL, 1998, p. 122). Apesar disso, infelizmente, não 

existe uma política cultural eficaz no Brasil mesmo existindo uma preocupação da 

parte das lideranças em democratizar o acesso à cultura.  

Na Carta aos Candidatos lida no Fórum Intermunicipal de Cultura, é feito um 

apelo aos novos prefeitos e vereadores (PARANÁ, 2000, p. 48): 
Cultura também é qualidade de vida.  
O desenvolvimento não pode ser promovido sem a Cidadania Cultural. 
Uma sociedade sustentável promove o equilíbrio cultural, o pluralismo e a 
solidariedade. 
Portanto, conclamamos os futuros prefeitos e vereadores a defenderem: 
 A cidadania cultural como um direito á vida em suas mais diversas 
manifestações e base para o exercício da cidadania plena. 
 Direito à liberdade de criação cultural como direito inalienável dos seres 
humanos sem o qual jamais se chegará à liberdade. 
 Direito à participação da sociedade nos processos de decisão cultural nos 
municípios, e órgãos de cultura. 
 Direito à informação como fundamento da democratização da cultura. 
 Respeito a expressão da diversidade como fundamento de uma verdadeira 
democracia cultural. 
Estas cinco idéias devem se articular com a promoção de uma cultura ética e da 
moralidade públicas sem a qual jamais se construirá uma verdadeira democracia 
cultural. 

 

Formatado
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O ato de democratização do acesso a bens culturais possui um caráter tão 

transformador quanto o de construir um hospital ou uma escola. Uma das formas 

mais legítimas de combate à violência está na inclusão cultural. A cultura tem de se 

aproximar do cidadão comum, iletrado ou pouco letrado. Para que isto aconteça é 

preciso recorrer aos instrumentos de educação, sensibilização e facilitação de 

práticas culturais por meio de projetos educacionais, programas de visitas a 

instituições culturais e maior divulgação dos eventos culturais, entre outros. 

Em Curitiba há o Projeto Não-Violência (PNV) que foi implantado no ano de 

2000 pelo empresário Roberto Demeterco na Escola Estadual Ermelindo de Leão. 

Este Projeto foi criado em 1993 na Suécia por uma organização não-governamental 

e baseia-se no envolvimento de adolescentes e jovens em atividades culturais para 

diminuição da violência. No início, o projeto foi implantado somente em uma escola 

de Curitiba e hoje já está sendo trabalhado em nove escolas estaduais. O que se 

pretende com projetos como este é a enculturação que vem a ser o “processo pelo 

qual os indivíduos que compõem uma sociedade são submetidos a uma operação 

cultural que organiza, codifica e canaliza seus impulsos, suas energias e 

necessidades psicológicas” (COELHO, 1999, p.165).  

Esta mesma idéia é trabalhada em outro projeto na cidade de São Paulo, o 

Projeto Sol. Os idealizadores do Projeto foram Carlos dos Santos e a irmã Ângela 

Maria, os quais incentivam as práticas culturais e esportivas como meio de manter 

os jovens e adolescentes longe dos vícios e da violência.  

Exemplos como estes estão se multiplicando no Brasil em decorrência da 

divulgação da idéia do trabalho voluntário como forma de ajudar na diminuição das 

desigualdades sociais. 

Para haver uma transformação social no Brasil, um dos meios é a cultura. O 

Brasil precisa de cidadãos críticos, preparados para enfrentar os desafios internos e 

internacionais. Precisa de um fio condutor que ligue o processo de desenvolvimento, 

garantindo sua auto-afirmação. Esse fio é a cultura. A sociedade precisa apoderar-

se da cultura como uma maneira de se perpetuar, se impor como nação, povo, rico e 

consciente de suas tradições e contradições, direitos e deveres. 

 

 

 

Excluído: Um dos meios p
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3.2  SISTEMAS 

 

Sistema pode ser definido como “um conjunto de elementos ou 

componentes que interagem para se atingir objetivos” (STAIR, 1998, p. 6). MELO 

(2002, p. 21) apresenta um conceito semelhante “um conjunto de elementos, ou de 

componentes que mantêm relações entre si”. 

Para melhor compreensão do que seja um sistema, um bom exemplo é o 

corpo humano, nele existem vários sistemas (respiratório, nervoso etc.) que 

trabalham para o funcionamento de um sistema maior que é o corpo num todo. 

Portanto, pode-se considerar que qualquer sistema pode ser visto como um 

subsistema de um maior.  

Os sistemas podem ser abertos ou fechados, simples ou complexos, 

estáveis ou instáveis, adaptáveis ou não-adaptáveis, permanentes ou temporários, 

manuais ou automatizados, gerais ou especializados. O que caracteriza os sistemas 

são as interações que seus elementos realizam entre si e com o ambiente externo. 

Entre os vários tipos de sistemas, esta pesquisa trabalha com aquele cujo 

componente é a informação e, para tanto dedica-se a próxima seção. 

 

3.3  SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

 

A informação tem se apresentado como o recurso a ser transformado para a 

geração do conhecimento. 

O valor da informação é medido levando-se em conta alguns pontos 

descritos por STAIR (1998, p. 6), como: 

a) precisão: a informação não deve conter erros; 

b) completude: a informação deve conter os fatos importantes; 

c) economia: deve ser feito um balanço entre o valor da informação e o 

custo do processo; 

d) flexibilidade: a informação deve ser usada para diversas finalidades; 

e) confiabilidade: o processo da coleta dos dados e fonte em que foram 

coletados devem ser confiáveis; 

f) relevância: a informação certa para a tomada de decisão; 

g) simplicidade: nem sempre a informação detalhada é necessária; 

Excluído: (FAZER ELO 
COM SISTEMAS DE INFO)

Excluído: ¶
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h) tempo: a informação deve ser disponibilizada a tempo de ser útil; 

i) verificação: deve ser possível checar a informação para se saber se 

está correta. 

A informação pode assumir diferentes níveis de função como estratégico, 

tático e operacional. O tipo de decisão que é tomada em cada nível requer diferente 

grau de agregação de valor à informação e isso depende da forma como os dados 

são processados. 

Apesar de haver diferentes tipos de sistemas de informações automatizados 

todos têm componentes comuns, os quais STAIR (1998, p. 13) os enumera da 

seguinte maneira: 

a) hardware: elemento físico de sistema; 

b) software: elemento lógico do sistema; 

c) pessoas: operam o sistema, fornecem as entradas e utilizam as saídas; 

d) telecomunicações: tecnologia para comunicação em rede; 

e) procedimentos: estratégias, políticas, métodos e regras usadas para 

operar o sistema; 

f) banco de dados: lugar de armazenamento dos dados da organização. 

 

Os Sistemas de Informações (SI) podem contribuir significativamente para 

solucionar problemas informacionais na medida em que os mesmos geram 

informações oportunas e relevantes para a tomada de decisão. Um sistema de 

informações é considerado por MELO (2002, p. 30) como “todo e qualquer sistema 

que tem informação como entrada visando gerar informações de saída”. 

STAIR (1998, p. 11) apresenta um conceito mais completo de SI: “é uma 

série de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), 

manipulam, e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e 

fornecem um mecanismo de feedback”, conforme apresenta a figura 1. 

 

 

 

 

 
 

Excluído:  

Formatados: Marcadores
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FIGURA 1 – COMPONENTES DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

Feedback 

 

 
 

FONTE: STAIR, R. M. Princípios de sistemas de informação. Rio de Janeiro: LTC, 1998. p. 11 

 

A entrada de dados num sistema de informações depende da forma de 

saída desejada e pode ser manual ou informatizado. Após a entrada do dado ele 

pode ser utilizado imediatamente ou ficar arquivado para posterior uso.  

Processamento em SI é a conversão dos dados de entrada em dados de 

saída. A complexidade desta etapa depende do objetivo do sistema. 

A coleta de dados e o seu processamento fazem parte do nível operacional 

dos SIs no qual devem ser seguidas regras, normas etc, não envolvendo 

necessariamente, a criatividade.  

Saída é a forma que será apresentada a informação.  

Feedback é uma forma de se fazer possíveis correções na forma de entrada 

ou processamento dos dados.  

Os sistemas de informações podem ser divididos de acordo com sua 

finalidade. KRAEMER (2002, p.4) os divide em: 

a) sistemas voltados a para a sociedade, visando a disseminação e/ou o 

compartilhamento de informações; e 

b) sistemas voltados para a empresa, visando controles internos e sua 

competitividade. 

Quanto ao tipo de informação que compõem um SI, KRAEMER (2002, p.5) 

as divide em: 

a) informações documentárias: informações representativas de 

documentos/objetos de informação destinadas a servir a sociedade em 

geral ou comunidade específica de usuário; 

b) informações empresariais orientadas para negócios: transações, 

gerenciais e de apoio à decisão. 

Para atender as reais necessidades dos seus usuários, os sistemas de 

informações devem ser projetados utilizando-se uma metodologia, ou seja, “um 

Feedback 

Entrada Processamento Saída 

Formatado
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roteiro que permite o uso de uma ou várias técnicas” (REZENDE, 1999, p.123). 

Existem técnicas e ferramentas de desenvolvimento de projetos como a Análise 

Estruturada, Análise de Ponto por Função, Análise Essencial, Análise Orientada a 

Objetos entre outras. 

Entre as diferentes metodologias para o desenvolvimento de projetos, 

OLIVEIRA (1999, p.40) sugere seis fases representadas no quadro1. 

 
QUADRO 1 –FASES DE UM PROJETO DE SI 
FASES DO PROJETO CONTEÚDO DE CADA FASE 
Fase 1 – Solicitação do Usuário Pedido do usuário, avaliação do problema, 

formalização da solicitação 
Fase 2 – Viabilização da Solicitação Estudo do problema, disponibilidade de 

recursos, relação custo/benefício, relatório 
formal do estudo de viabilidade 

Fase 3 – Proposta de Sistema Planejamento do projeto, levantamento 
preliminar, análise dos dados, estratégia de 
desenvolvimento, definições gerais, relatório 
formal – proposta de sistema, apresentação da 
proposta, aprovação 

Fase 4 – Projeto do Sistema Avaliação da proposta, planejamento do projeto, 
levantamento detalhado, análise dos dados, 
procedimentos especiais, elaboração do 
relatório formal, apresentação do projeto, 
aprovação 

Fase 5 – Desenvolvimento de Sistemas Revisão de procedimentos, planejamento das 
atividades, consolidação da estrutura de dados, 
definição das rotinas de processamento, 
programação, elaboração dos manuais 
operacionais, rotina de conversão, simulação, 
treinamento, implantação 

Fase 6 – Manutenção do Sistema Avaliação, pedido de alteração, diagnóstico da 
solicitação 

FONTE: elaborado pela autora a partir das fases descritas por OLIVEIRA, J. F. de. Metodologia para 
desenvolvimento de projetos de sistemas – guia prático. ed.3. São Paulo: Érica, 1999, p.41-59. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa foi realizada em 2 etapas:  

a) coleta, tabulação e análise dos dados; 

b) proposição de um sistema de informações.  

A primeira etapa da pesquisa consistiu na coleta de dados sobre os espaços 

culturais existentes na cidade de Curitiba. Devido a grande diversidade da natureza 

dos espaços, optou-se pela escolha dos espaços culturais públicos, ou seja, 

espaços municipais, estaduais e federais. Os espaços particulares foram 

descartados pelo fato de serem instáveis em relação às suas atividades e existência.  

Os dados foram coletados no Guia de Serviços Públicos da Cidade de 

Curitiba, Guia do Executivo, Lista telefônica Editel, jornal Gazeta do Povo – Caderno 

de Cultura, em sites dos governos municipal, estadual e federal e por meio de e-

mail. Os respectivos dados e sua análise estão expostos na seção 5. 

A segunda etapa da pesquisa foi à proposição de um sistema de 

informações sobre os eventos e espaços culturais em Curitiba. Primeiramente foram 

selecionadas informações das fontes pesquisadas e, adicionadas a estas, 

informações consideras relevantes para se atingir os objetivos do sistema. Em 

seguida optou-se por utilizar três ferramentas de Análise Estruturada que são 

Diagrama de Contexto, Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) e Dicionário de Dados, 

partindo então para a estruturação lógica do sistema.  

Devido a complexidade do tema, este trabalho é desenvolvido sob a ótica da 

estrutura lógica dos dados a comporem o conteúdo do sistema de informações 

culturais, não apresentando definições de hardware, software, base de dados e 

telecomunicações. Sobre este recorte seguem recomendações na seção 

Considerações Finais. 
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5  ANÁLISE DOS DADOS 
 

Foram identificados nove espaços culturais municipais, quatro espaços 

estaduais e quatro federais na cidade de Curitiba, conforme apresentados no quadro 

2. 

 
QUADRO 2 –ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS EM CURITIBA – 2003 

ESPAÇOS CULTURAIS 

MUNICIPAIS* ESTADUAIS* FEDERAIS * 

Paulo Leminski Hall da Secretaria de Estado da 
Cultura do Paraná 

Teatro da Caixa 

Sala Antonio Carlos Kraide Casa Andrade Muricy Teatro da Reitoria 
Salão de Atos Parque Barigüi Centro Cultural Teatro Guaíra Teatro Experimental da UFPR 
Memorial de Curitiba Auditório Brasílio Itibere Teatro do CEFET 
Teatro Maria   
Teatro Paiol   
Teatro Piá   
Centro Cultural Solar do Barão   
Teatro Universitário de Curitiba   
FONTE: Pesquisa de Campo 
( * ) Dado coletados até 28/02/04 

 

A tabela 1 demonstra os dados identificados nas fontes de informações 

sobre os espaços culturais da cidade de Curitiba.  

 
TABELA 1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS DE CURITIBA – 2003 

Nome do 
Espaço 

Endereço Ano de 
Inauguração 

Capacidade Recursos 
Existentes 

Tipo de 
Palco 

Telefone 

Paulo Leminski X X X X X X 
Sala Antonio 
Carlos Kraide 

X X _ X _ X 

Centro Cultural 
Solar do Barão 

X _ _ _ _ X 

Salão de Atos 
Parque Barigüi 

X _ X _ _ X 

Memorial de 
Curitiba 

X _ X _ _ X 

Teatro Maria X _ X _ _ X 
Teatro Paiol X X X _ _ X 
Teatro Piá X _ X _ _ X 
Teatro 
Universitário 
de Curitiba 

X _ X _ _ X 

Auditório 
Brasílio Itibere 

X _ X X X X 

Continua 
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Continuação 
Centro Cultural 
Teatro Guaíra 

X X X X _ X 

Casa Andrade 
Muricy 

X X X X _ X 

Hall da 
Secretaria de 
Estado da 
Cultura do 
Paraná 

X X X X _ X 

Teatro da 
Caixa 

X _ _ _ _ X 

Teatro da 
Reitoria 

X _ _ _ _ X 

Teatro 
Experimental 
da UFPR 

X _ _ _ _ X 

Teatro do 
CEFET 

X _ _ _ _ X 

FONTE: Pesquisa de Campo 
( X ) Dado existente 
( - ) Dado inexistente 

 

Ao observar as informações da tabela 1 verifica-se que dos 17 espaços 

encontrados 6 deles trazem informações sobre os recursos existentes e ano de 

inauguração. A informação referente a sua capacidade foi identificada em 11 

espaços e a referente ao tipo de palco foi encontra em apenas 2 espaços. As únicas 

informações que foram encontradas sobre todos os espaços são endereço e 

telefone. Nota-se que mais de 1/3 das informações estão ausentes, deixando 

lacunas sobre dados importantes tanto para o freqüentador de eventos culturais 

quanto para quem estiver interessado em locar um espaço cultural. 

Nas tabelas 2 e 3 são apresentadas as informações encontradas a respeito 

dos espaços e eventos culturais pesquisados, relacionado-os com as fontes onde 

foram encontradas. 
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TABELA 2 – INFORMAÇÕES SOBRE OS ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS DE CURITIBA, 
SEGUNDO AS FONTES DE INFORMAÇÕES – 2003 

 Jornal Guias Lista telefônica sites 

endereço X X X X 

ano de inauguração - X - X 

capacidade - X - X 

recursos existentes - X - - 

tipo de palco. - X - - 

telefone - X X X 

FONTE: Pesquisa de Campo 
( X ) informação existente 
( - ) informação inexistente 

 

 
TABELA 3 – INFORMAÇÕES SOBRE OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM ESPAÇOS 

PÚBLICOS DE CURITIBA, SEGUNDO AS FONTES DE INFORMAÇÕES – 2003 

FONTE: Pesquisa de Campo 
( X ) informação existente 
( - ) informação inexistente 
 

Diante dos dados pode-se concluir que nenhuma das fontes apresentadas 

traz informações simultâneas sobre os eventos e espaços culturais, fazendo com 

que o usuário tenha que recorrer a diferentes fontes para obter informações sobre os 

eventos e espaços de seu interesse. 

 Jornal Guias Lista telefônica sites 

nome X - - X 

artista/elenco X - - X 

local X - - X 

valores de ingresso X - - X 

resumo do evento X - - X 

Excluído: 3

Formatado
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6  PROPOSTA PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
 

O primeiro passo para a proposição do Sistema de Informações Sobre 

Eventos Culturais em Curitiba (SIC), foi analisar quais informações seriam 

pertinentes para abranger todos os objetivos desta pesquisa. 

Considera-se importante que integrem o sistema tanto informações 

existentes nas fontes pesquisadas como outras, informações consideras relevantes 

para se atingir os objetivos de um sistema desta natureza. Estas informações estão 

relacionadas no quadro 3, dispostas em ordem crescente quanto ao grau de 

importância para os espaços e os eventos. 

 
     QUADRO 3 – INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PERTINENTES PARA O SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES CULTURAIS DE CURITIBA – 2003 
INFORMAÇÕES SOBRE OS ESPAÇOS 

CULTURAIS 

INFORMAÇÕES SOBRE OS EVENTOS 

CULTURAIS 

nome nome 

endereço nome dos artistas/elenco 

CEP resumo do evento 

bairro local de realização do evento 

capacidade valores de ingresso  

estacionamento forma de pagamento 

restaurante ou lanchonete  cidades por onde passou 

ano de inauguração nacionalidade dos autores/artistas 

histórico produção 

recursos existentes gênero 

tipo de palco   

processo para locação  

responsáveis pelo espaço  

      FONTE: elaborado pela autora 
 

O passo seguinte, para a proposição, foi desenvolver os Diagramas de 

Contexto e Fluxo de Dados. 

Um Diagrama de Contexto representa a conjuntura em que o sistema está 

inserido. Trata-se de uma representação gráfica que apresenta as entidades com as 

Excluído: Tendo em vista, 
o objetivo geral desta 
pesquisa, que compreende

Excluído:  

Excluído:  

Excluído: e um

Excluído: sobre os 
eventos culturais de 
Curitiba

Excluído: . 

Excluído:  do projeto é 
importante se ter mais 
informações sobre o 
evento, principalmente para 
despertar o interesse do 
usuário para freqüentar os 
eventos. Além das 
informações já descritas, a

Excluído: s

Excluído: ¶

Formatados: Marcadores

e numeração
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quais o sistema se comunica e que tipo de informação é trocada entre o sistema e 

as entidades, ou seja: 

a) os dados que o sistema recebe do mundo exterior e que 

precisam ser processados; 

b) os dados que o sistema produz e que são enviados para o 

mundo exterior; e 

c) com quais agentes se comunica. 

Os símbolos gráficos dos diagramas apresentados na proposição deste 

sistema estão relacionados no apêndice 1.  

A figura 2 representa o Diagrama de Contexto parcial para o sistema 

proposto, onde, “espaço cultural” é o agente externo que interage com o sistema. 

 
FIGURA 2 – DIAGRAMA DE CONTEXTO PARCIAL DO SIC – 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Este sistema é voltado para a comunidade, isto é, visa a disseminação e o 

compartilhamento de informações. Com isto a proposta para o sistema é estar 

disponibilizada na Internet, para que toda a comunicação entre as entidades do 

sistema seja via rede. 

O fluxo da informação se inicia quando o administrador do sistema entra em 

contato com o espaço cultural, via e-mail, enviando-lhe uma carta convidando a 

 
 
 
                                                                                (1) 
 
 
 
 
                                              (2) 
 
 
 
 
Legenda: 
(1) inscrição do espaço cultural no sistema 
(2) lista de eventos para o sistema 
 

Espaço 
Cultural 

SIC 
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fazer parte do sistema. Nesta carta será apresentada a importância do sistema de 

informações com um link para o formulário de inscrição que estará na página web do 

SI. Assim, a resposta do espaço cultural será mais eficaz, pois um formulário de 

inscrição garante informações completas e objetivas. Uma sugestão de formulário de 

inscrição encontra-se no apêndice 2. 

Num segundo momento o administrador enviará para cada espaço cultural já 

cadastrado uma carta via e-mail com um link para o formulário de coleta de dados 

sobre os eventos que acontecem nos espaços (apêndice 3). A atualização das 

informações dependerá da periodicidade dos eventos em cada espaço e deverá ser 

efetuada espontaneamente pelo espaço a partir deste contato. 

A segunda ferramenta de Análise Estruturada utilizada neste projeto é o 

Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) que “fornece um modo gráfico de representação 

de fluxo de dados de um sistema” (OLIVEIRA, 1999, p.86). O DFD é a principal 

ferramenta de análise para mostrar graficamente o processamento dos dados. 

Para melhor especificação do sistema optou-se por apresentar 

primeiramente os DFD’s individuais, desenvolvidos a partir do Diagrama de 

Contexto, para os dois primeiros momentos ou processos do sistema: 

 

a)processo 1: inscrição do espaço cultural no sistema; 
 

                                      carta convite 

                                                                                          dados do        Espaços 

                      dados do espaço                                         espaço 

 

 

b)processo 2: lista de eventos para o sistema; 
 

 

                                        formulário 

                                                                                         dados do        Eventos 

                      dados do evento                                         evento 

 

 

 

Espaço 
Cultural Cadastrar 

Espaço 

Espaço 
Cultural Cadastrar 

Evento 
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Tendo em vista que o SIC sofrerá intervenção do usuário e do seu 

administrador, além do agente externo espaço cultural” também farão parte do 

sistema os agentes externos “Usuário” e “Administrador do SIC”, assim como mostra 

o Diagrama de Contexto completo apresentado na figura 3. 

 
 
      FIGURA 3 – DIAGRAMA DE CONTEXTO COMPLETO DO SIC – 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: elaborado pela autora. 
 

A continuidade do fluxo da informação no sistema proposto se dá através do 

preenchimento do formulário de inscrição do usuário. Este formulário estará 

disponível na web e será preenchido pelo usuário, que tanto poderá ser pessoa 

física quanto jurídica (apêndice 4). 

O usuário poderá entrar em contato com o sistema solicitando uma lista dos 

eventos/espaços disponíveis na cidade de Curitiba, acessando a página da web e 

pesquisando em um campo de busca. A lista dos eventos/espaços aparecerá na tela 

depois de concluída a busca.  

O monitoramento do sistema será de responsabilidade do administrador do 

SIC que deverá requisitar e receber relatórios detalhados sobre cada um dos 

processos disponíveis no sistema. Com base na análise destas informações o 

 
                                                                      
                                                                      (6) 
                                                        (1) 
                                                                                  (7) 
 
                                                                                 (5) 
                    (2) 
 
                                                                           (4) 
 
 
                                                                       (3) 
Legenda: 
(1) inscrição do espaço cultural no sistema 
(2) lista de eventos para o sistema 
(3) inscrição do usuário 
(4) solicitação de informação sobre os eventos e envio de resposta para o usuário 
(5) solicitação de informação sobre os espaços e envio de resposta para o usuário 
(6) monitoramento 
(7) contatos de divulgação 

 
SIC 

Espaço 
Cultural 

Usuário 

Administrador 
do SIC 
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administrador deverá ter a percepção de intervir no SIC visando sua eficiência, 

efetuando alterações tanto na inserção dos dados como nos processos do sistema. 

Na medida em que o usuário for utilizando o sistema deverá ficar registrado 

o histórico das consultas e com isto o administrador poderá construir o perfil do 

usuário. Com o cadastramento do usuário o administrador poderá divulgar os 

eventos de acordo com o perfil do usuário. 

De acordo com as informações sobre o usuário, o administrador poderá 

realizar a divulgação dos eventos de um modo geral ou direcionado de acordo com a 

preferência do usuário.  

Para melhor visualização do fluxo dos dados apresenta-se a seguir os 

diagramas individuais dos processos três a sete, demonstrados no Diagrama de 

Contexto Completo: 

 

 

a)processo 3: inscrição do usuário; 

 
 

                                          

                                                                                           dados do        Usuário 

                      dados do usuário                                         usuário 

 
 
 
 

b)processo 4: solicitação de informação sobre os eventos e envio de resposta 

para o usuário; 

 
                                         resposta 

                                                                                           dados dos        Eventos 

                      solicitação de info.                                         eventos 

                         sobre os eventos                                          

 
 
 
 
 
 

Cadastrar 
Usuário 

Usuário 
Consultar 
eventos 

Usuário 
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c)processo 5: solicitação de informação sobre os espaços e envio de resposta 

para o usuário; 
 

 

                                         resposta 

                                                                                          dados dos        Espaços 

                      solicitação de info.                                         espaços 

                         sobre os espaços                                          

 
d)processo 6: monitoramento; 

 
 
                                                                           dados dos usuários    Usuários 
 
                       feedback 
 
                                                                                               dados     Espaços 
                                                                                             espaços 
 
                      feedback 
 
                                                                                  dados eventos     Eventos 
 
 
 

e) processo 7: contatos de divulgação 
 

 

                      contatos                                       divulgação 

                       de divulgação 

 

A partir dos diagramas individuais apresenta-se o DFD geral do SIC (figura 

4), o qual dá a visão geral do sistema. 

 
 
 
 
 
 
      

Administrador 
do SIC 

Usuário 
Consultar 
espaços 

Enviar 
Relatórios 

Cadastrar 
Usuário 

Cadastrar 
espaço 

Consultar 
espaços 

Consultar 
eventos 

Cadastrar 
eventos 

Enviar 
divulgação usuário Administrador 

do SIC 
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FIGURA 4 – DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS DO SIC - 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          FONTE: elaborado pela autora 
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A terceira ferramenta de Análise Estruturada utilizada foi o Dicionário de 

Dados, definido por OLIVEIRA (1999, p. 88) como “um conjunto organizado das 

definições lógicas de todos os nomes de dados mostrados no DFD”, ou seja, uma 

listagem organizada de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema. 

Existem basicamente três tipos de Dicionários de Dados: 

a) Dicionário de Fluxo de Dados; 

b) Dicionário de Elementos de Dados; 

c) Dicionário de Depósito de Dados. 

Nas subseções 6.1, 6.2 e 6.3 estarão detalhados os respectivos dicionários 

para o sistema proposto. 

 

6.1  DICIONÁRIO DE FLUXO DE DADOS 

 

Este dicionário é desenvolvido a partir do DFD e consiste em uma tabela 

composta pela identificação do fluxo, a sua descrição e seus componentes, cada 

qual referindo-se respectivamente: 

a) fluxo de dados: cada um dos componentes de um fluxo de dados; 

b) descrição: texto claro e objetivo descrevendo o fluxo; 

c) componente: todos os dados que compõem o fluxo. 

O quadro 4 apresenta o Dicionário de Fluxo de Dados proposto neste 

trabalho. 

 
QUADRO 4 – DICIONÁRIO DE FLUXO DE DADOS DO SIC - 2003 

FLUXO 
 DE DADOS 

DESCRIÇÃO COMPONENTE 

Envio da carta convite Contém informações 
sobre a importância do 
sistema e o link para 
formulário 

Carta convite + link_formulário espaço 

Preenchimento do 
formulário 

Contem todos os campos 
para preenchimento com 
as informações 
necessárias para o 
cadastramento do 
espaço cultural 

Nome_espaço + endereço_espaço + 
capacidade_espaço + 
estacionamento_espaço + 
restaurante/lanchonete_espaço + ano 
de inauguração_espaço + 
histórico_espaço + recursos 
existentes_espaço + tipo de 
palco_espaço + processo para 
locação_espaço + 
responsáveis_espaço 

                                                                                                          Continua 
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                                                                                                    Continuação 
Dados do espaço 
cultural 

Contém as informações 
sobre os espaços 
culturais 

Nome_espaço + endereço_espaço + 
capacidade_espaço + 
estacionamento_espaço + 
restaurante/lanchonete_espaço + ano 
de inauguração_espaço + 
histórico_espaço + recursos 
existentes_espaço + tipo de 
palco_espaço + processo para 
locação_espaço + 
responsáveis_espaço 

Envio da carta para 
espaço sobre os 
eventos culturais 

Contém carta explicando 
como é feita a 
atualização dos eventos 
e link para o formulário 
das informações sobre 
os eventos culturais 

Carta explicativa_evento + 
formulário_evento 

Preenchimento do 
formulário 

Contém todos os campos 
para preenchimento com 
as informações 
necessárias sobre os 
eventos culturais  

Nome_evento + nome_artista/elenco + 
resumo_evento + local de 
realização_evento + valores dos 
ingressos_evento + forma de 
pagamento_evento + (cidades que 
passou_evento) (produção_evento) 

Dados do evento Contém as informações 
sobre os eventos 
culturais 

Nome_evento + nome_artista/elenco + 
resumo_evento + local de 
realização_evento + gênero + valores 
dos ingressos_evento + forma de 
pagamento_evento + (cidades que 
passou_evento) + (nacionalidades dos 
eutores/artistas_evento) + 
(produção_evento) 

Dados do usuário Contém dados para 
identificação do usuário 

Nome_usuário + endereço 
eletrônico_usuário + data 
nascimento_usuário + 
profissão_usuário + sexo_usuário 

Solicitação de 
informações sobre os 
espaços 

Contém os campos para 
pesquisar sobre os 
espaços 

(Nome_espaço) + (endereço_espaço) 
+ (capacidade_espaço) + 
(estacionamento_espaço) + 
(restaurante/lanchonete_espaço) + 
(ano de inauguração_espaço) + 
(histórico_espaço) + (recursos 
existentes_espaço) + (tipo de 
palco_espaço) + (processo para 
locação_espaço) + 
(responsáveis_espaço) 

Lista dos espaços Contém o resultado da 
pesquisa sobre os 
espaços com todas as 
suas informações  

Nome_espaço + endereço_espaço + 
capacidade_espaço + 
estacionamento_espaço + 
restaurante/lanchonete_espaço + ano 
de inauguração_espaço + 
histórico_espaço + recursos 
existentes_espaço + tipo de 
palco_espaço + processo para 
locação_espaço + 
responsáveis_espaço 

 
                                                                                                          Continua 
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                                                                                                       Continuação 
Solicitação de 
informações sobre os 
eventos 

Contém campos para 
pesquisa sobre os 
eventos culturais 

(Nome_evento) + 
(nome_artista/elenco) + 
(resumo_evento) + (local de 
realização_evento) + (valores dos 
ingressos_evento) + (gênero) + (forma 
pagamento_evento) + (cidades que 
passou_evento) + (produção_evento) 

Lista dos eventos Contém o resultado da 
pesquisa sobre os 
eventos com todas as 
suas informações  

Nome_evento + nome_artista/elenco + 
resumo_evento + local de 
realização_evento + valores dos 
ingressos_evento + gênero + forma de 
pagamento_evento + (cidades que 
passou_evento) + (nacionalidades dos 
eutores/artistas_evento) + 
(produção_evento) 

FONTE: elaborado pela autora 
( ) = opcional 
+ = e 
 

 

6.2  DICIONÁRIO DE ELEMENTO DE DADOS 

 

Algumas informações necessitam de um detalhamento maior do que outras, 

para isso no Dicionário de Elemento de Dados utiliza-se a coluna “componente” do 

Dicionário de Fluxo de Dados para especificar cada dado.  

Neste sentido, o quadro 5 traz o Dicionário de Elemento de Dados desta 

proposta, onde cada coluna representa respectivamente: 

a) componente: cada um dos elementos componentes de um fluxo 

de dados; 

b) descrição: texto claro e objetivo descrevendo o elemento; 

c) formato: como e elemento será apresentado; 

d) domínio: contínuo (aceita qualquer indicação do usuário) ou 

discreto (opções estão pré-determinadas pelo sistema, somente 

para identificação do usuário). 

 
QUADRO 5 – DICIONÁRIO DE ELEMENTO DE DADOS DO SIC – 2003 

COMPONENTE DESCRIÇÃO FORMATO/ESPAÇO DOMÍNIO 
nome_espaço  nome fantasia do 

espaço cultural 
alfanumérico/50 caracteres contínuo 

endereço_espaço endereço do espaço, 
contendo rua, n° 

alfanumérico /100 caracteres contínuo 

 
                                                                                                                                     Continua 
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                                                                                                                               Continuação  
cep_espaço Cep da rua do espaço 

cultural 
numérico/9 caracteres contínuo 

bairro_espaço bairro de localização do 
espaço cultural 

alfanumérico /30 caracteres contínuo 

capacidade_espaço capacidade de 
expectadores 

numérico/10 caracteres contínuo 

estacionamento_espa- 
ço 

se o espaço possui 
estacionamento próprio 
ou por convênio 

estacionamento próprio, 
convênio com 
estacionamento,estacionamen
to nas proximidades mas sem 
convênio 

discreto 

restaurante/lanchonete
_espaço 

possui 
restaurante/lanchonete 
ou não 

sim, não discreto 

ano de 
inauguração_espaço 

data de inauguração padrão (dd/mm/aaaa)10 
caracteres 

contínuo 

histórico_espaço resumo da história alfanumérico/100 caracteres contínuo 
recursos 
existentes_espaço 

quais recursos 
disponibiliza para quem 
locar 

camarins, refletores, 
projetores, canhão seguidor, 
som, porteiro e bilheteiro, piso 
de carpete, piso de madeira, 
canoa de balões, tapume, e 
outros 

discreto 

tipo de palco_espaço qual o tipo de palco arena, elizabetano, italiano, 
teatro grego, outro 

discreto 

processo para 
locação_espaço 

como dar entrada no 
processo de locação 

alfanumérico / 50 caracteres contínuo 

responsável_espaço nome do responsál de 
pela locação 

alfanumérico / 50 caracteres contínuo 

nome_evento nome do evento alfanumérico / 50 caracteres contínuo 
nome_elenco nome do elenco alfanumérico / 50 caracteres contínuo 
resumo_evento resumo do evento alfanumérico / 100 caracteres contínuo 
local de 
realização_evento 

nome do espaço que 
realizará o evento 

alfanumérico / 50 caracteres contínuo 

gênero qual o gênero do evento drama, tragédia, comédia, 
musical, dança 

discreto 

valores dos 
ingressos_evento 

quais valores são 
praticados 

ingresso R$ 00,00 
meia R$ 00,00 
bônus R$ 00,00 

contínuo 

forma de 
pagamento_evento 

quais as formas de 
pagamento 

alfanumérico / 50caracteres contínuo 

cidades por onde 
passou_evento 

qual cidade já passou o 
evento 

alfanumérico / 50caracteres contínuo 

produção_evento quem está produzindo o 
evento 

alfanumérico / 50caracteres contínuo 

nome_usuário nome completo do 
usuário, tanto pessoa 
física como jurídica 

alfanumérico / 50caracteres contínuo 

endereço 
eletrônico_usuário 

e-mail ou site alfanumérico / 50caracteres contínuo 

data 
nascimento_usuário 

data de nascimento de 
pessoa física ou data de 
inauguração pessoa 
jurídica 

dd/mm/aaaa/ 10caracteres contínuo 

                                                                                                                                     Continua 
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                                                                                                                              Continuação 
profissão_usuário qual a profissão de 

pessoa física ou 
atuação de pessoa 
jurídica 

alfanumérico / 50caracteres contínuo 

sexo_usuário sexo do usuário, este 
campo só será 
preenchido por pessoa 
física 

masculino 
feminino 

discreto 

FONTE: elaborado pela autora 
 

 

6.3  DICIONÁRIO DE DEPÓSITO DE DADOS 

 

No Dicionário de Depósito de Dados estão indicados as informações 

armazenadas e a quantidade que o banco de dados deve estar preparado para 

receber. Com o Dicionário de Depósito de Dados o responsável pela parte técnica 

poderá ser mais preciso na escolha do banco de dados que o sistema deverá 

utilizar. 

O Dicionário de Depósito de Dados do SIC está representado no quadro 6, 

onde as descrições dos campos são as seguintes: 

a) depósito de dados: cada um dos depósitos de dados apresentados no 

DFD; 

b) descrição: texto claro e objetivo descrevendo o depósito de dados; 

c) capacidade: quantidade de informação prevista para armazenamento; 

d) componente: cada uma das informações que compõem um registro. 
     QUADRO 6 – DICIONÁRIO DE ELEMENTO DE DADOS DO SIC – 2003 

DEPÓSITO DE 
DADOS 

DESCRIÇÃO CAPACIDADE COMPONENTE 

espaços informações sobre 
os espaços 
culturais 

mínimo 1000 
registros 

nome_espaço, 
endereço_espaço, 
capacidade_espaço, 
estacionamento_espaço, 
restaurante/lanchonete_espaço, 
ano de inauguração_espaço, 
histórico_espaço, recursos 
existentes_espaço, tipo de 
palco_espaço, processo para 
locação_espaço, 
responsáveis_espaço 

Continua  
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Continuação    
eventos informações sobre 

os eventos 
culturais 

mínimo 10000 
registros 

nome_evento, 
nome_artista/elenco, 
resumo_evento, local de 
realização_evento, gênero, 
valores dos ingressos_evento, 
forma de pagamento_evento, 
cidades que passou_evento, 
produção_evento 

usuários informações sobre 
os usuários 

mínimo 10000 
registros 

nome_usuário, endereço 
eletrônico_usuário, data 
nascimento_usuário, 
profissão_usuário, 
sexo_usuário 

FONTE: elaborado pela autora 
 
 

6.4  PADRONIZAÇÃO DOS DADOS 

 

O sistema de informações não será eficaz se não possibilitar a recuperação 

das informações pertinentes. 

Pesquisa da informação vem a ser “um conjunto de informação que tem 

como objetivo fornecer aos usuários informações que respondam às suas perguntas 

ocasionais ou permanentes” (GUINCHAT, 1994, p.305). As pesquisas da informação 

tanto podem ser relativas a documentos ou fontes, como a dados ou fatos. Para 

efetuar uma pesquisa pode-se utilizar um programa de interrogação que permita 

questionar a base de dados. Os programas de interrogação podem ser segundo 

GUINCHAT (1994, p. 322): 

a) programas de gestão: utilizados para acessar as bases de dados 

disponíveis, para trocar de base, e para finalizar a interrogação; 

b) programas de pesquisa utilizando os operadores booleanos, a 

troncatura e os operadores de distância; 

c) programas de auxilio à pesquisa; 

d) programas de edição das referências bibliográficas em linhas ou 

em batch; 

e) programas de visualização do documento original on-line. 
 

Para que os programas de interrogação ou qualquer outro programa de 

busca sejam realmente eficientes é indispensável a utilização de normas para 

padronizar os dados quando entram no sistema. Para tanto no quadro 7 segue uma 
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sugestão de padronização de dados desenvolvidos a partir da coluna domínio do 

Dicionário de Elementos de Dados, apenas para os de domínios contínuos pois nos 

de domínios discretos a entrada de dados é fixa. 

 
QUADRO 7 – NORMALIZAÇÃO DOS ELEMENTO DE DADOS DO SIC – 2003 

COMPONENTE NORMALIZAÇÃO 
nome_espaço  Letras minúsculas, sem acentos 

ortográficos 
endereço_espaço Rua em letras maiúsculas, sem 

acentos ortográficos separando o 
n° por vírgula 

capacidade_espaço Numeração sem ponto 
Cep_espaço Máscara (00000-000) 
bairro_espaço Letras minúsculas, sem acentos 

ortográficos 
ano de 
inauguração_espaço 

Máscara dia com dois dígitos / 
mês com dois dígitos / ano com 
quatro dígitos 

histórico_espaço Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

processo para 
locação_espaço 

Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

responsáveis_espaço Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

nome_evento  
nome_artista/elenco Letras minúsculas, sem acentos 

ortográficos 
resumo_evento Letras minúsculas, sem acentos 

ortográficos 
local de 
realização_evento 

Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

valores dos 
ingressos_evento 

Máscara (ingresso R$ 00,00 
meia R$ 00,00 
bônus R$ 00,00) 

forma de 
pagamento_evento 

Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

cidades que 
passou_evento 

Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

produção_eventov Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

nome_usuário Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

endereço 
eletrônico_usuário 

Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

data nascimento_usuário Máscara dia com dois dígitos / 
mês com dois dígitos / ano com 
quatro dígitos 

profissão_usuário Letras minúsculas, sem acentos 
ortográficos 

              FONTE: elaborado pela autora 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, a maior dificuldade foi 

identificar os espaços culturais federais. Foram contactados, via e-mail, com 

profissionais da área cultural na tentativa de obter uma relação destes espaços. O 

único e-mail respondido foi do Sr. César Sarti, responsável pelo Teatro da Reitoria, 

que citou os teatros: Experimental Universitário (UFPR) e do Centro Federal de 

Ensino Tecnológico (CEFET), além de indicar o site do Ministério da Cultura o qual 

foi pesquisado e contactado via e-mail, mas do qual não se obteve resposta. 

Para muitos espaços culturais a única maneira de divulgação de seus eventos 

é por meio de murais, o que leva à restrição ao acesso do público. Com o SIC a 

divulgação torna-se mais eficaz, abrangendo um maior número de pessoas. 

Com a implantação do SIC o público terá as seguintes vantagens: 

a) visão geral de toda a programação cultural da cidade de Curitiba; 

b)  rapidez no resgate das informações culturais; 

c)  facilitação na escolha de eventos para entidades filantrópicas, escolas 

e outros; 

d)  auxílio aos produtores artísticos na escolha do espaço cultural que 

atenda as necessidades dos eventos por eles promovidos. 

Para a efetiva implantação do SIC, sugerem-se as seguintes 

recomendações: 

a) que um profissional da área cultural revise os termos utilizados nos 

Dicionários de Dados para que sejam efetuadas todas as alterações 

necessárias antes da implantação; 

b) o site seja desenvolvido por um web designer, para que a interface 

atenda as recomendações quanto as cores utilizadas, posicionamento 

das informações, os tipos gráficos entre outras especificações da área; 

c) que o administrador do SIC seja um profissional da área de Ciência da 

Informação, mais especificamente um Gestor da Informação pelo seu 

domínio em termos de conteúdo das informações e da interação com os 

usuários. 

Excluído: Para tanto, o 
sistema é direcionado a toda a 
comunidade, espectadores 
artistas, produtores, entidades 
e etc.
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d) caso durante a implantação do sistema seja inserido algum novo campo 

no Dicionário de Dados, a este deverão ser adicionado normas quanto ao 

seu formato; 

e) após a inscrição do espaço cultural recomenda-se que este receba uma 

senha para atualização dos dados, para assegurar a integridade dos 

dados e das informações. 

Neste trabalho não foi apresentado o relacionamento de banco de dados, ou 

seja, não foram indicadas as chaves primárias e secundárias, mas é válido lembrar 

que ao ser feito o relacionamento deverá ser possível: 

a) o resgate histórico dos usuários, isto é, quais informações os usuários 

pesquisaram; 

b) o histórico dos eventos de cada espaço cultural. 

Um sistema de informações, desde o projeto até a sua implantação, é um 

processo complexo e meticuloso. Diante disso, este trabalho apresentou somente 

uma parte do projeto e algumas sugestões para sua implantação, aceitando assim 

trabalhos complementares como, por exemplo, um estudo aprofundado do usuário. 
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SÍMBOLOS GRÁFICOS DOS DIAGRAMAS APRESENTADOS NA 

PROPOSIÇÃO DO SIC 

 

 

 

Agente externo  

 

 

 

 

 

Depósito de dados  

 

 

 

 

 

 

Fluxo de dados 

 

 

 

 

Processo  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O ESPAÇO CULTURAL 
Nome do espaço 

 

 

Endereço  

 

 

CEP                                                              Bairro 

 

 

Capacidade do espaço                             Estacionamento  

                                                                       próprio 

                                                                       nas proximidades com convênio 

                                                                       nas proximidades sem convênio 

Restaurante/lanchonete do espaço              Ano de inauguração espaço 

         Sim                                                      

          Não 

Histórico do espaço 

 

 

 

 

Recursos existentes no espaço 

     camarins                                projetores                  canhão seguidor         som   

     porteiro e bilheteiro                piso de carpete         piso de madeira          refletores 

     canoa de balões                     tapume                      outros             

 

Tipo de palco do espaço 

     arena             elizabetano           italiano           teatro grego          outro 

 

Processo para locação espaço  

 

 

 

 

Responsável pela locação do espaço  
 

 

 

_____-___ 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL 
Nome do evento 

 

 

Nome do elenco 

 

 

Resumo do evento 

 

 

 

Local de realização 

 

 

Gênero     

         Drama              Musical      

         Tragédia          Dança    

         Comédia    

          

Valores dos ingressos          

Inteiro      R$00,00 

Meio        R$00,00 

Bônus     R$00,00 

 

Formas de pagamento 

 

 

Cidades por onde passou evento* 

 

 

 

Produção*  

 

 

 

* Preenchimento opcional  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO USUÁRIO 

 
Nome  

 

 

 

Endereço eletrônico  

 

 

Data nascimento (se for pessoa física) data de inauguração (se pessoa jurídica) 

 

 

Profissão * 

 

 

 

Sexo*  

     Feminino 

 

     Masculino 

 

Assinale uma ou mais opções quanto a preferência dos eventos 

         Drama              Musical 

         Tragédia          Dança    

         Comédia         Outros 

 

* preenchimento somente por pessoa física. 

dd/mm/aaa
a 


