




Oficina Tela Cidadã:
Disseminando Conceitos 

Políticos



Introdução

“O homem é por 

natureza um 

animal político.”
(Aristóteles)



Importância da participação política

Relação entre 

conquista dos direitos 

de cidadania e 

participação política



Importância da participação política

Três níveis básicos 

de participação 

política por 

Giacomo Sani



Importância da participação política

❖ Primeiro nível

❖ Segundo nível

❖ Terceiro nível



Dados Abertos

❖ Apresentação e disseminação

❖ Crescente movimento global

❖ Possível padronização para os dados 

e informações



Dados Abertos

❖ INDA estabelece que os dados 

devem:

➢ Estar em forma bruta, segregado



Dados Abertos

➢ Estar em formato aberto e de amplo 

uso

➢ Livre, juridicamente, para 

reutilização e redistribuição



Dados Abertos

➢ Manter a forma original

➢ Recomendável a disponibilização 

dos dados em vários formatos



Dados Abertos

➢ Substituição de caracteres: 

acentuados por não acentuados, 

maiúsculos por minúsculos



Dados Abertos

❖ Cada conjunto de dados deve conter 

informações sobre seus dados e 

metadados

❖ Divisão: temporal, geográfico



Dados Abertos - Formatos

❖ Disponibilizados em formatos abertos

❖ Recomendável a distribuição em 

diversos formatos



Dados Abertos - Formatos

❖ Formatos abertos: json, xml, csv, ods, 

rdf, SVG, GML

Mais informações em:  http://eping.governoeletronico.gov.br/ / http://inde.gov.br/

http://eping.governoeletronico.gov.br/
http://inde.gov.br/


Lei de Acesso a Informação

❖ Facilitar o acesso da população aos 

dados governamentais

❖ Critérios que a lei estipula



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico

❖ Equipe: 2 técnicos, 1 trainee de 

comunicação e um coordenador que 

também desenvolve



Tela Cidadã - Origem e Histórico



Tela Cidadã - Origem e Histórico

❖ Mídia social: Alimentado toda semana 

pela própria equipe com três 

postagens de diferentes tipos de 

assuntos



Tela Cidadã - Origem e Histórico
❖ Utilizando dados filtrados do próprio 

site

  Senador Magno Malta e sua equipe gastaram R
$205.843,70 com passagens áreas, aquáticas e 
terrestres nacionais. Seria possível pagar 34 
passagens de ida e volta para o Japão nas férias 
de janeiro/2017.



Tela Cidadã - Origem e Histórico
❖ Por temas da atualidade

  O PMDB decidiu por aclamação, nesta terça-
feira(29/03), o rompimento com o governo Dilma 
Rousseff.



Tela Cidadã - Origem e Histórico
❖ Conteúdos informativos contidos no 

GUIA

  Será que todo mundo sabe o que a Lei diz? 
Acesse: http://www.telacidada.org/guia/



Tela Cidadã - Praticando
❖ Como faço para usar o site do Tela 

Cidadã?



Tela Cidadã - Praticando

❖ Qual o nome do deputado federal que 

ficou em primeiro lugar na categoria 

“Combustíveis e lubrificantes” em 

Janeiro de 2015?



Tela Cidadã - Praticando

❖ Quanto que o deputado estadual 

Marcelo Santos gastou na categoria 

“Telefone” em Janeiro de 2015?



Tela Cidadã - Praticando

❖ Qual categoria do senadores teve 

maior gasto durante o ano de 2015?



Coleta de Dados

❖ Os dados são 

disponibilizados 

pelo governo



Coleta de Dados

❖ Documento disponibilizado

❖ Não é um arquivo de fácil 

compreensão



Coleta de Dados



Coleta de Dados

❖ Não conformidade com o padrão da 

INDA

Amostra de dados referente aos Senadores, retirado de http://www12.senado.gov.br/transparencia/dados-
abertos/dados-abertos-ceaps



Coleta de Dados

❖ Desenvolvimento de um programa 

para coletar e organizar

❖ Criadas diversas funcionalidades para 

ler e separar informações



Coleta de Dados

❖ Armazenamento no banco de dados

❖ O programa mantém o site atualizado

❖ Um programa para cada tipo de 

documento



Coleta de Dados

❖ Principal problema está relacionado a 

uma não conformidade com o 

proposto pela INDA



Coleta de Dados



Coleta de Dados
❖ Os dados apresentados não tem 

informações relativas a eles

❖ Como visto na imagem não tem um 

identificador único do gasto com 

Combustível 



Coleta de Dados

❖ Se o valor for alterado o programa não 

tem como verificar que esse novo 

gasto é na verdade uma atualização 

do antigo



Coleta de Dados

❖ Se o documento for alterado o 

programa não funcionará

Ex: Mudar uma vírgula de lugar



Coleta de Dados

❖ Adequação do programa ao novo 

documento



Guia do Cidadão Brasileiro

❖ O que você sabe sobre política?  



Guia do Cidadão Brasileiro

❖ O que você gostaria de saber sobre a 

política do nosso país, mas sempre 

teve dificuldade de entender ou de 

encontrar?



Guia do Cidadão Brasileiro

❖ Criação do GCB

❖ Objetivo do 

GCB



Guia do Cidadão Brasileiro

❖ O que é ser cidadão

❖ Direitos

❖ Deveres

❖ Democracia direta



Guia do Cidadão Brasileiro

❖ Democracia representativa

❖ Voto nulo e voto branco

❖ Voto majoritário

❖ Voto proporcional



Guia do Cidadão Brasileiro



Guia do Cidadão Brasileiro

❖ Quem pode se candidatar a um cargo 

político?



Guia do Cidadão Brasileiro -  Os Três Poderes



Guia do Cidadão Brasileiro -  As Três Esferas



Guia do Cidadão Brasileiro -  As Três Esferas



Guia do Cidadão Brasileiro -  As Três Esferas



Lei da Ficha Limpa

❖ Surgiu de iniciativa popular brasileira

❖ O que a lei propõe?



Lei da Ficha Limpa

❖ Quem fica proibido de se candidatar a 

um cargo político? 



O Congresso Nacional

❖ Composto pela Câmara de Deputados 

e pelo Senado



Cota Parlamentar

❖ Cota para exercício da atividade 

parlamentar



Cota Parlamentar



Cota Parlamentar



Fiscalizando!



Fiscalizando!

Mas tem validade?



Fiscalizando!



Fiscalizando!



Fiscalizando!



Fiscalizando!



Fiscalizando! - SIC

❖ Atender e orientar o público quanto ao acesso 
a informações

❖ Conceder o acesso imediato à informação 
disponível



Fiscalizando! - SIC

❖ Informar sobre a tramitação de documentos 
nas suas respectivas unidades

❖ Protocolizar documentos e requerimentos de 
acesso a informações



Fiscalizando! - Ouvidoria Geral

No caso de sugestões, elogios ou reclamações 

sobre a falta de resposta dos canais de 

atendimento dos órgãos municipais, solução 

insatisfatória, mau atendimento, ou, ainda se 

entender que seus direitos não foram garantidos.



Fiscalizando! - Ministério Público Federal

❖ O papel do órgão é fiscalizar o cumprimento 

das leis que defendem o patrimônio nacional e 

os interesses sociais e individuais

❖ Fazer controle externo da atividade policial 



Fiscalizando! - Ministério Público Federal

❖ Promover ação penal pública e expedir 

recomendação sugerindo melhoria de 

serviços públicos



Fiscalizando! - Ministério Público Estadual

❖ A principal função do MP é garantir a 

cidadania, assegurando o respeito e o 

exercício dos direitos individuais e coletivos, 

através da fiscalização do cumprimento da lei 

no âmbito do Estado e dos Municípios. 



Ferramentas
❖ http://dialoga.gov.br/



Ferramentas
❖ http://www.newsletterincancelavel.com.br/



Ferramentas
❖ http://donosdamidia.com.br/pessoa/1704



Ferramentas
❖ http://gastosabertos.org/sobre/



Ferramentas
❖ http://radarparlamentar.polignu.org/



Ferramentas
❖ https://repolitica.com.br/#!/



Ferramentas
❖ http://www.contasabertas.com.br/website/



Reproduzindo Conhecimento

❖ Tornando aberta essa oficina

❖ Mídias sociais

❖ Criação de conteúdos



Reproduzindo Conhecimento

❖ Poder reaplicar o modelo do site, 

obtenção dos dados mineração, para 

o Estado da pessoa



Contato

www.telacidada.org

contato@telacidada.org

(27) 4009-2048

Ufes, Av. Fernando Ferrari, Vitória - ES

Hudson Lupes Ribeiro de Souza: hudsonlrds@ncd.ufes.br

Úrsula Abreu Ferreira: ursulaaf@telacidada.org


