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Portais DCA – Apresentação do Produto

SOBRE O WIIDOO

A Wiidoo é uma empresa de tecnologia focada na inovação e
qualidade de suas soluções

NOSSA MISSÃO
Desenvolver soluções
tecnológicas que impactem na
sociedade através da
simplificação e facilitação da vida
de pessoas e organizações.

O QUE FAZEMOS






Desenvolvimento de
ferramentas para políticas
públicas
Desenvolvimento de sistemas
de gestão e gerenciamento sob
encomenda
Desenvolvimento de sites sob
encomenda

Wiidoo é uma empresa de tecnologia de espirito jovem e inovador, sediada em
Itajaí/SC e com atuação em todo território nacional. Tem como diferencial a
agilidade, criatividade e inteligência em suas soluções, vê seus produtos e
serviços como ferramentas de potencialização de recursos, lucros e
investimentos.
Para tanto oferece uma equipe interdisciplinar formada por profissionais com
larga experiência nas mais diversas áreas além de diversas parcerias
consolidadas.
Atualmente desenvolve tecnologias sociais no sentindo de promover, fortalecer e
articular a política pública da área de Assistência Social e dos Direitos da
Criança e do Adolescente com foco na modernização da gestão pública.
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NOSSO PORTFOLIO

SAFI

FORUM DCA

MONITORE DIREITOS

SAFI - Sistema de Acompanhamento da
Família e do Indíviduo é uma ferramenta
para gestão da assistência social que
possibilita o controle dos atendimentos e
acompanhamentos realizados no
muncípio além de permitir um diagnóstico
social e geográfico de todo território.

Portal desenvolvido junto ao Fórum
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente como ferramenta de
divulgação de suas atividades.

Site para apresentação do Projeto de
Monitoramento dos Direitos da Criança e
do Adolescente em parceira com o Fórum
Nacional DCA

Saiba mais em www.osafi.com.br

Veja mais em www.forumdca.org.br

Veja mais em www.monitoredireitos.org.br

PORTAIS DCA

FNPETI

SELO SOCIAL

Portais municipais para divulgação,
promoção, garantia e mapeamento dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
Conta com módulos para divulgação das
entidades do Sistema de Garantia de
Direitos e Diagnóstico do atendimento
prestado.

Desenvolvimento do novo Portal do Fórum
Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil. Com um layout mais
modernos e ferramentas atualizadas, o
novo portal serve como fonte de
promoção e divulgação dos trabalhos
realizados para erradicação do trabalho
infantil.

Site para divulgação dos participantes do
Projeto Selo Social do Instituto Abaçai e
seus projetos. Além da área disponível
aos visitantes foi desenvolvimento o
ambiente de gestão e controle dos
participantes, avaliações e certificações.

Saiba mais em www.portaisdca.com.br
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O PORTAL

Saber como estão sendo executadas as políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente,
divulga-las e propiciar o acesso à todas as pessoas é o primeiro passo para que possamos
garantir o direito de crianças e adolescentes.

NOSSA TECNOLOGIA
Para a construção do Portal dos Direitos da
Criança e do Adolescente são utilizadas
modernas ferramentas de desenvolvimento
como forma de garantir um serviço de
qualidade e confiança.
Tecnologias empregadas:
 PHP 5.4
 Zend Framework 1.12
 MySQL 5.6
 HTML5
 JQuery
 Highcharts

O Portal dos Direitos da Criança e do Adolescente é chamado de portal porque
integra vários sites, como o do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente,
das entidades de atendimento, conselho tutelar e demais órgãos que compõem
o sistema de garantia de diretos da cidade. Além de divulgar a rede de garantia
de direitos local este portal também oferece um grande diferencial, as entidades
podem inserir em seus sites os dados referentes ao atendimento, também
podem ser importados os dados do IBGE relativos à criança e ao adolescente e
assim formar um panorama de como está a realidade do atendimento
infantojuvenil no município. Isto através de um portal totalmente gerenciável, de
fácil administração, integrado com as principais redes sociais e com um design
único.

DIVULGAÇÃO

PROMOÇÃO

GARANTIA

Divulgue como estão sendo executadas
as políticas públicas voltadas à criança e
ao adolescente de seu município, seus
projetos, ações, resultados e atores.

Promova os direitos da criança e do
adolescente através da integração e
articulação da população.

O acesso as informações e
acontecimentos é o primeiro passo para
que se possa incluir a sociedade e
permitir sua participação na garantia dos
direitos da criança e do adolescente.

Uma comunidade que conhece os
mecanismos e o funcionamento de
defesa, controle e vigilância dos direitos
da criança e do adolescente é capaz de
participar de forma ativa de discussões e
ações que visam a promoção e efetivação
de tais direitos.

Garanta os direitos da criança e do
adolescente através da contrução de
propostas políticas eficientes pautadas
no conhecimento, participação e garantia
de acesso às informações.
A partir do PORTAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE toda
comunidade terá acesso as informações
que mostram a realidade e a ações do
município em defesa dos direitos da
criança e do adolescente instigando sua
participação em defesa destes direitos.
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CARACTERÍSTICAS
O Portal de Direitos da Criança e do Adolescente é um website que se caracteriza
como portal pelo fato de ser uma ferramenta de promoção e divulgação dos direitos
da criança e do adolescente através a disponibilização de acesso à comunidade dos
mais diversos tipos de conteúdo gerados pelos atores do Sistema de Garantia de
Direitos.
Além disso, o Portal do Direitos da Criança e do Adolescente conta com a
possibilidade de cada uma das entidades que buscam promover e garantir os
direitos da criança e do adolescente possam ter uma página própria, para
divulgação de suas ações, projetos e realizações.
Com isto, a ferramenta permite que o seu administrador defina quais entidades
terão seus conteúdos disponibilizados não só em sua página mas no portal, de
maneira conjunta com o que foi inserido pelo próprio administrador, e, desta forma,
facilitando a geração e manutenção do conteúdo do portal, o que é imprescindível
para o sucesso do que se propõe, a divulgação e promoção dos direitos da criança e
do adolescente.
O portal ainda conta com uma ferramenta de mapeamento da realidade das
crianças e adolescentes do município através da visualização de dados do IBGE em
um mapa com a divisão territorial do município representada pelos seus bairros.
A ferramenta de mapeamento aliada aos cadastros do projetos e ações executados
por cada entidade participante do Sistema de Garantira de Direitos do município
permite que seja possível apresentar um diagnóstico da situação infantojuvenil da
cidade através da comparação entre a realidade constata através dos dados do
IBGE e os dados de atendimento gerados a partir de cada entidade.
A gestão do conteúdo se dá através de um ambiente administrativo de acesso
restrito a portadores de senhas pessoais e com diferente níveis de acesso e controle,
permitindo o total controle sobre o que é cadastrado e o que é apresentado no
Portal.

“ Muito mais que um site,
a integração das
informações de cada
entidade transforma o
Portal de Direitos da
Criança e do Adolescente
em uma poderosa
ferramenta de divulgação
e promoção de ações. “
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FUNCIONALIDADES

O Portal dos Direitos da Criança e do Adolescente está dividido em 3 módulos: Portal de
Direitos, Página das Entidades e Mapeamento, as funcionalidades de cada um deles são
listadas a seguir.

PORTAL DE DIREITOS
Sistema de Garantia
Página mostrando a estrutura do Sistema de Garantira de Direitos através da apresentação de seus atores juntamente com
uma descrição de seu papel no Sistema e as interligações entre eles.

FIA
Página dedicada a apresentação do Fundo da Infância e Adolescência. Apresenta “O que é o FIA?”, e uma breve
explanação sobre a possibilidade de doações ao Fundo. Além disso, apresenta alguns dos projetos cadastrados no portal
que recebem apoio do FIA.

Notícias
 Categoria de Notícias: é possível a criação de categorias de notícias a fim de organização e facilitação da busca de
conteúdo de interesse no portal.
 Cadastro de Notícias: no cadastro de notícias é possível inserir as seguintes informações: Título da notícias, Conteúdo
da noticia com imagens, vídeos, links e formatação de texto, Fonte da notícia, Link da fonte e as categorias as quais a
noticia pertence.
 Comentários em Notícias: através de um rápido cadastro ou autenticação no portal através de rede sociais (Twitter,
Facebook ou Google) é possível que os visitantes do portal deixem seu comentário em notícias
 Busca por categoria: é possível que os visitantes do portal busquem as notícias de acordo com as categorias definidas
para as mesmas.
 Notícias em destaque: as últimas notícias cadastradas no portal ficam em destaques na capa do mesmo.
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Biblioteca
A biblioteca é formada por diferentes tipos de mídias e documentos, são eles:
 Vídeos: com a finalidade de garantir um melhor desempenho e facilidade de reprodução, os vídeos do portal são
apresentados através do YouTube, para tanto bastar inserir o link do vídeo para que o mesmo seja apresentado, cada
vídeo conta ainda com um título e descrição.
 Fotos: as fotos cadastradas no portal são divididas em álbuns de fotos, cada álbum possui um título e ilimitado número
de fotos. A apresentação de cada álbum se dá no formato de galeria de imagens.
 Áudios: permite a inserção de arquivos .mp3 como entrevistas, músicas, podcasts, etc. A reprodução no portal é através
de um tocador embutido que permite a criação de uma playlist para execução durante a navegação no portal.
 Publicações: produções e publicações em arquivos de diferentes formatos (doc, txt, xls, ppt, imagens) que ficam
disponíveis para download dos visitantes do portal. Cada publicação contém ainda um título e uma descrição de seu
conteúdo.
 Leis: cadastro de leis para download em pdf pelos visitants do portal, as leis são caracterizadas pela sua abrangência
(municipal, estadual ou federal).
 Atas: documentos em pdf disponíveis para download pelos visitantes do portal, cada Ata conta um título e uma
descrição de seu conteúdo.
 Resoluções: documentos em pdf disponíveis para download pelos visitantes do portal, cada Resolução conta um título
e uma descrição de seu conteúdo.

Debates
Espaço para participação dos visitantes através de debates de temas propostos pelos administradores do portal
 Para participação em debates é necessário que o visitante esteja devidamente autenticado no portal, para tal basta
realizar um simples cadastro ou utilizar suas redes sociais (Twitter, Facebook, Google).
 É possível que o visitante defina um debate para acompanhá-lo, com isso ele receberá por e-mail informações sobre
atualizações que ocorrem neste debate com o intuito de se manter informado e participando do mesmo.

Agenda
Apresentação do calendário de eventos e datas importantes. É apresentado mensalmente e cada evento conta com os
seguintes dados: título do evento, descrição, horário, local, data de início e data de fim (para eventos que tomam mais que
um dia).

Contato
Disponibiliza os meios de contatos disponíveis além de um formulário para o envio de mensagens, sugestões e denúncias.
O envio deste contato pode ser de forma identificada ou anônima de acordo com o desejo do visitante.

Minha Conta
Área do Portal onde os visitantes autenticados podem verificar os comentários já realizados e os debates os quais está
acompanhando.
Também é através do “Minha Conta” que o visitante pode alterar seus dados de perfil e sua senha de acesso.
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PÁGINA DAS ENTIDADES
Com este modulo é possível que cada entidade possua sua própria página, além de permitir a inclusção de sua logomarca e a
escolha de um topo personalizado para ela, a página da entidade contém uma série de subpáginas para divulgação e promoção de
suas ações quanto a garantia dos direitos da criança e do adolescente.
São subpáginas da entidade:

Informações
Página de apresentação da entidade, mostra os dados intituicionais como data de fundação, CNPJ, endereço eletrônico,
endereço e contato.
Além disso, é exibidos os dados sobre a causa da organizaão, sua missão, público alvo, horários e dias de atendimento,
equipe de trabalho, direção e coordenação, origem dos recursos e participações em conselhos.

Biblioteca
Cada entidade possui sua propria bilbioteca de midias e documentos que, por decisão do gestor, podem ser integradas ao
Portal ou não.
A biblioteca conta com vídeos, fotos, áudios e publicações.

Agenda
Assim como a bilbioteca, cada entidade possui sua propria agenda para a divulgação de datas de eventos e data relevantes
que pode ser integrada à agenda do Portal.

Contato
Tela para contato direto com a entidade onde é possível fazer o envio de mensagens para a mesma.

Projetos
Apresentação dos projetos da entidade, para cada projeto é possível apresentar as seguintes informações:















Nome do projeto
Imagem para ilustração do projeto (logomarca)
Resumo do projeto
Quais direitos o projeto visa attender
Data de inicio e termino do projeto
As atividades do projeto
Número de crianças e adolescentes atendidos e quantas vezes por mês os mesmos são atendidos
O perfil das crianças e adolescentes atendidos (sexo, idade, deficiencia)
Os dias e periodos de atendimento
Bairros em que ocorrem o atendimento e bairro de origem dos atendidos
Locais de atendimentos
Equipe de atendimento
Origem dos recursos
Dados de contato com o responsável pelo projeto
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MAPEAMENTO
Este modulo apresenta um mapeamento das crianças e adolescentes do município por bairro e faz uma exibição comparativa com o
atendimento prestado às crianças e adolescentes daquele bairro com base nas informações fornecidas por cada entidade e seus
projetos.

Perfil das crianças e adolescentes
As informações referentes ao perfil das crianças e adolescentes são importados a partir do Intituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), e estas informações são as seguintes:











População total do municipio X população do bairro
População de crianças e adolescentes do munícipio X população de crianças e adolescentes do bairro
Distribuição das crianças e adolescentes pode sexo
Número de crianças e número de adolescentes
Distribuição de crianças por sexo e faixa etária
Distribuição de adolescentes por sexo e faixa etária
Distribuição por alfabetização
Distribuição por sexo e alfabetização
Alfabetização por idade de crianças
Alfabetização por idade de adolescentes

Todas estas informações são apresentadas através de diferentes tipos de gráficos coloridos.

Perfil de atendimento à crianças e adolescentes
Com base nas informações inseridas pelas entidades e seus projetos é traçado um perfil de atendimento para cada bairro
do município, para o perfil de atendimento são apresentadas as seguintes informações:










Entidades sediadas na cidade X entidades sediadas no bairro
Apresentação das entidades sediadas no bairro
Número de atendimento à crianças e adolescentes pelas entidades sediadas no bairro
Número de entidades que atendem cada sexo
Número de entidades quanto ao atendimento a deficientes
Número de entidades que atendem cada faixa etária
Número e tipo de profissionais das entidades do bairro
Os dias da semana e periodos de atendimentos no bairro
A origem dos recursos das entidades do bairro

Tais informações são apresentadas através de gráficos coloridos
É possível ainda que os visitantes do Portal deixem seu comentário sobre o diagnóstico de cada bairro.
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GESTÃO DE CONTEÚDO
Ambiente administrativo
O controle e gestão de todo conteúdo publicado no Portal é feito através de um ambiente administrative acessado somente
por usuários autenticados mediante uma combinação de Usuário e Senha.
Para a gestão do conteúdo existe três diferentes níveis de acesso com funções e permissões distintas:
 Redator: usuários responsáveis pela inserção de conteúdo no Portal, porém seus materiais somente serão exibidos
após serem publicados por um usuário com nível de acesso superior (moderador ou administrador), além disso esse
tipo de usuário não tem acesso à alterar as configurações ou dados de entidades e contato.
 Moderador: neste nível de acesso os usuários podem inserir, alterar e excluir conteúdos além de fazer o controle de
publicação dos conteúdos inseridos pelos usuários “Redatores”, neste nível de acesso não é possível alterar as
configurações do portal.
 Administrador: o mais alto nível de acesso, este tipo de usuário pode executar todas as ações que um “Redator” ou
“Moderador” tem permissão e, além disso, pode alterar as configurações do portal e inserir ou alterar usuários.
Todo o conteúdo do Portal pode ser publicado ou removido do mesmo a qualquer momento por um usuário com permissão
para tal (moderador e administrador) como forma de garantir a qualidade e controle que se é apresentado.

Feed RSS
Para facilitar a geração de conteúdo para o Portal, o ambiente administrativo conta com uma ferramenta para cadastro e
leitura de Feed RSS, onde é possível cadastrar os melhores sites geradores de conteúdo sobre os temas desejados, fazer a
leitura e escolha das notícias que devem ser mostradas no Portal e publicá-las no Portal de maneira rápida e fácil.

Integração de entidades
Através do ambiente administrativo é possível definir quais entidades irão aparecer no Portal e qual delas terão seus
conteúdos integrados no Portal, são possíveis de integração os seguintes conteúdos:







Notícias
Fotos
Vídeos
Audios
Publicações
Agenda

Com a integração das entidades é simplificada a tarefa de manter o Portal sempre atualizado e com grande variedade de
conteúdo uma vez que este trabalho passa a ser divido com cada entidade participante do Portal.
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METODOLOGIA
FASE I

FASE II

Instalação e customização
Importação dos dados do
das áreas personalizáveis do IBGE (Mapeamento)
portal.

FASE III

FASE IV

Capacitação e treinamento
da equipe na utilização e
gestão do conteúdo do
portal.

Hospedagem, manutença e
suporte do portal.

O processo de implantação do Portal de Direitos da Criança e do Adolescente para seu
município são divididos em 4 fases.

FASE I







Escolha do modelo e cor do
layout dentre as opções
disponíveis.
Inserção da logomarca e nome
do Conselho.
Definição e criação dos banners.
Cadastro das informações
básicas de contato.
Criação das contas de acesso ao
ambiente de gestão de
conteúdo.

FASE II





Seleção e exportação dos dados
do município junto ao IBGE.
Importação dos dados para o
Portal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
Criaça do mapa com divisão
territorial do município.

Instalação e customização
Nesta etapa o portal é disponibilizado na internet e os itens personalizáveis do
portal são ajustados de acordo com o contratante. Além disso, é construído o
mapa da cidade com divisões por bairro para a geração do perfil de cada bairro
no mapeamento das crianças e adolescentes do município.

Importação dos dados do IBGE (Mapeamento)
Esta fase é exclusiva para portais que contam com o Módulo de Mapeamento
pois é nesta etapa que os dados do IBGE referente a realidade das crianças e
adolescentes do município contratante serão importados de forma a gerar os
relatórios de mapeamento.
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FASE III




Apresentação de cada
funcionalidade do Portal.
Treinamento sobre a utilização
do Portal.
Treinamento sobre a gestão do
conteúdo do Portal.

FASE IV






Hospedagem e manutenção.
Adição de novos recursos
desenvolvidos sem a necessidade
de nova contratação ou custo
extra.
Suporte online via chat e e-mail.
Suporte via telefone.
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Capacitação e treinamento
Esta fase corresponde ao treinamento dado aos operadores e gestores de
conteúdo do portal indicados pelo contratante. Este treinamento se dá de forma
presencial através da apresentação de cada funcionalidade do Portal de Direitos
da Crianças e do Adolescente e sua forma de utilização.

Manutenção e suporte
Esta fase se inicia juntamente com a instalação e customização e dura toda a
vigência do contrato. Ela inclui a hospedagem do Portal em um servidor que
garanta a disponibilidade do acesso via internet 24 horas por dia, 7 dias por
semana.
Quanto ao suporte, o mesmo é realizado online via chat ou e-mail, e também
através de telefone.
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CRONOGRAMA
Semanas

1

2

3

4

5

Instalação
Customização
Importação
Capacitação
A implantação e disponibilização do Portal se dá em 4 fases distintas e sequências, as estimativas de prazo levam
em conta o pronto atendimento por parte do contratante em relação à solicitações pela equipe do WIIDOO.

INSTALAÇÃO
Primeira semana

Na primeira semana é realizada toda a preparação para que o
Portal esteja disponível tanto para acesso dos visitantes
quanto para a inserção de conteúdo. O
O endereço eletrônico é adquirido (quando necessário) e o
Portal é configurado para seu perfeito funcionamento.

CUSTOMIZAÇÃO
Segunda e terceira semana

Na segunda e terceira semana, após a seleção do modelo e cor
de layout a ser utilizado, a logomarca e nome do Portal são
tratados e colocados em suas respectivas posições. Nos
modelos que contêm banners, os mesmos são definidos e
produzidos de acordo com solicitação.

IMPORTAÇÃO

CAPACITAÇÃO

Terceira e quarta semana

Quinta semana

Na terceira e quarta semana, os dados sobre o perfil das
crianças e adolescents do município são selecionadas e
extraídos junto ao IBGE e, em posse desses dados, os mesmos
são inseridos para apresentação no Portal.
Neste período também é criado o mapa interativo das divisões
territoriais do município para possibilitar a exibição das
informações dividadas por bairro.

Na quinta semana, com o Portal totalmente funcional e
personalizado de acordo com as solicitações, é efetuado o
treinamento da equipe que irá produzir, inserir e gestionar os
conteúdos do Portal.
Também é feito o treinamento dos responsáveis pelas páginas
de cada entidade.

Portais DCA – Apresentação do Produto

NOSSOS CLIENTES

COMDICA ITAJAÍ
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente
Itajaí – SC

CMDCA IBIRAMA
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente
Ibirama – SC

www.dcaitajai.com.br

www.dcaibirama.com.br

CMDCA INDAIAL
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente
Indaial - SC
www.cmdcaindaial.com.br
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