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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

DESPACHO Nº 0108901/2020/CNIRC/PR

Processo nº 01420.100530/2020-21
Ao Respondente E-sic/FCP
Assunto: Resposta a Solicitação de Informação - Protocolo E-SIC 71004000959202013 (SEI nº
0108349).
Prezado Senhor,
Em resposta ao Ofício supracitado, seguem informações deste CNIRC sobre a demanda
do usuário SIC:
1 - Esta pasta/órgão, seus órgãos internos e /ou antigos ministérios e/ou
secretarias/departamentos hoje aqui abrigados, possui quantas bases de dados e documentos
abertas para consulta? Quais são? Quantas e quais dessas são disponibilizadas em transparência
ativa e quantas em passiva?
Resposta: Este Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC)
utiliza como ferramentas detrabalho o SEI e Siconv, base de dados abertas ao público. O SEI é um
sistema de gerenciamento de documentos e processos e o Siconv é um sistema para acompanhamento
de propostas de convênios entre o governo federal e os proponentes que envolve repasse de recursos
financeiros. O SEI poderá ser consultado por usuários externos, desde que seja solicitado o acesso
externo e quais processos/documentos gostaria de ter acesso. No caso do Siconv, as informações
poderão ser consultadas pelo site http://plataformamaisbrasil.gov.br/acesso-livre, consultar proposta,
filtrar por ano, no campo Órgão da Proposta : digitar 20408.
Além destes dois sistemas, para ter acesso a informações mais específicas
quanto às execuções, o cidadão pode acessar, por meio do sítio eletrônico da Fundação
(http://www.palmares.gov.br/?page_id=696), os relatórios de gestão apresentados anualmente, desde o
ano 2000.
Este CNIRC desenvolve, ainda, o projeto Conhecendo nossa história: da África
ao Brasil que trata-se de um projeto de formação de professores e distribuição de material paradidático
sobre a história e cultura africana e afro-brasileira em alguns municípios brasileiros, de modo a atender
o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Para ter acesso a
este projeto e número de municípios participantes, professores formados, livros distribuídos e outras
informações relevantes sobre ele, o cidadão pode acessar o sítio eletrônico da Fundação
https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=document…7e7cef7c6409d79bf32c70dd83e782d68a761c12a8359c26050d01cae684
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(http://www.palmares.gov.br/?page_id=52755). Por fim, o CNIRC realiza editais e os divulga no
próprio sítio da Instituição, por meio do seguinte endereço: http://www.palmares.gov.br/?page_id=616.
2 - Quantas bases de dados e documentos foram abertas por esta pasta, seus órgãos
internos e /ou antigos ministérios e/ou secretarias hoje aqui abrigados, nos últimos 3 anos? Favor
informar, ano a ano, quantas e quais foram abertas.
Resposta: Em 2018 foram disponibilizados no sítio eletrônico da Fundação Cultural
Palmares (http://www.palmares.gov.br/?page_id=52755) dados qualitativos e quantitativos referentes
ao Projeto Conhecendo nossa história: da África ao Brasil, projeto este mencionado na resposta do item
anterior. Além deste, foi disponibilizado em 2019 o edital de concurso n. 01/2019 - II Prêmio Oliveira
Silveira, bem como todas as suas etapas, também no sítio da Palmares no endereço:
http://www.palmares.gov.br/?page_id=616.
3 - Essas bases de dados são atualizadas de quanto em quanto tempo? Favor
informar, por base de dados, a data da última atualização.
Resposta: Os dados referentes aos convênios e documentos/processos do SEI estão
sempre atualizados de acordo com o estágio de execução/finalização. O projeto Conhecendo nossa
história: da África ao Brasil no sítio da Fundação foi atualizado pela última vez no primeiro semestre
de 2019 e o edital II Prêmio Oliveira Silveira teve suas informações atualizadas no sítio da Palmares
pela última vez em dezembro/2019 quando foi concluído.
4 - Quantas bases de dados e documentos foram fechadas ou retiradas do ar nos
últimos 3 anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito, elas foram retiradas do ar?
Resposta: Nenhuma das bases aqui mencionadas foram fechadas ou retiradas do ar nos
últimos 3 anos.
5 - Quantas bases de dados e documentos deixaram de ser atualizadas nos últimos 3
anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito, elas deixaram de ser atualizadas? Em
caso de haver mais de um órgão responsável por armazenar dados, favor enviar uma resposta de
cada um deles.
Resposta: Os dados relativos ao projeto Conhecendo nossa história: da África ao Brasil
não foram atualizados no sítio da Fundação Palmares desde o segundo semestre de 2019 em virtude de
não ter tido continuidade na adesão de novos municípios. Isso ocorreu por falta de recursos financeiros
que possibilitassem a sua continuidade.

Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
CAROLINA PETITINGA
Coordenadora Geral Substituta
Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra
Fundação Cultural Palmares
Documento assinado eletronicamente por Carolina Santos Petitinga, Coordenador Geral
Substituto, em 24/04/2020, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=document…7e7cef7c6409d79bf32c70dd83e782d68a761c12a8359c26050d01cae684
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http://sei.palmares.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0108901 e o código CRC 09B75DA1.

Referência: Processo nº 01420.100530/2020-21
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