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Introdução
Representar uma sociedade que vem aprimorando, a cada dia, seus mecanismos de fiscalização

e avaliação dos agentes e serviços públicos é uma das principais atribuições da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais (ALMG). Para tanto, transparência, cidadania e participação são conceitos

que devem permear a agenda do Parlamento na busca por maior eficácia e eficiência das atividades

decorrentes de sua missão institucional.

Para garantir uma atuação e uma prestação de contas à altura das expectativas de seus

representados, a ALMG precisa constantemente planejar, rever e aprimorar seus processos

internos, uma vez que as mudanças tecnológicas e comportamentais têm acontecido com velocidade

crescente no âmbito da sociedade. Diante disso, a adoção de soluções integradas e a busca pelo

aperfeiçoamento são condições essenciais para a consolidação da imagem de uma instituição que,

apesar de contar com mais de 170 anos de existência, busca manter-se moderna e alinhada às
características de cada época.

O ano de 2008, por exemplo, foi marcado pelas discussões em torno da definição, pelo governo

federal, do Sistema Brasileiro de TV Digital. A implantação desse novo modelo de transmissão

televisiva trará impactos significativos para as atividades de diversos setores, e não apenas para a

área de telecomunicações, uma vez que possibilitará a integração de conteúdos em formatos
diversos, como texto, vídeo, áudio, páginas da Web, dentre outros.

Em função da iminente implantação da TV digital no País, técnicos da Gerência-Geral de Rádio e

Televisão da Assembléia Legislativa iniciaram discussões informais sobre o assunto. Logo evidenciou-

se a importância do tema, mas também ficaram claras a complexidade e as dificuldades de um

eventual processo de implementação do novo padrão pela Casa. Isso porque a TV Assembléia ainda

opera basicamente por meio de processos analógicos de captação, edição, armazenamento, exibição

e transmissão dos conteúdos de sua programação. Além do mais, constatou-se que diversos setores

da Casa também são responsáveis pela geração de conteúdos sob formatos diversos, quase sempre

produzidos de forma isolada, sem aproveitar todo o potencial de relacionamento entre eles. Esse

quadro configura um nível limitado de integração que em nada se compara à potencialidade de

convergência do ambiente digital.

Diante disso, em 21 de março de 2006, o diretor-geral da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, por meio de portaria publicada no Boletim da Secretaria do dia 17/4/2006, designou os

servidores que subscrevem este relatório para compor Grupo de Trabalho encarregado de analisar

os recursos tecnológicos de que dispõem os órgãos da Casa nas áreas de informação, comunicação

e telecomunicação e as suas respectivas demandas de utilização. Com  base nos estudos realizados,
deveriam ser apresentadas propostas que visassem ao melhor aproveitamento dos recursos

tecnológicos existentes e à criação de um projeto de integração das áreas por meio de um modelo
de convergência digital.

A equipe designada, que ficou mais conhecida como Grupo de Trabalho de Convergência Digital

(GTCD), foi composta inicialmente de técnicos das Gerências-Gerais de Rádio e Televisão (GTV), de
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Sistemas de Informações (GSI), de Documentação e Informação (GDI), de Imprensa e Divulgação

(GID), de Manutenção e Serviços [GMS), da Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas (CCRP]

e da Diretoria Legislativa (DLE]. Contudo, no decorrer das discussões, chegou-se à conclusão de

que, em função dos temas abordados, seria imprescindível a participação de um técnico da Escola

do Legislativo (ELE], que, a convite do Grupo, passou a acompanhar os trabalhos e a contribuir

efetivamente para a elaboração deste relatório; posteriormente, sua designação foi oficializada pela

Portaria da Diretoria-Geral n° 11, de 2007.

O início dos trabalhos caracterizou-se pela pesquisa de referências, na literatura especializada,

acerca do conceito de convergência digital, restando claro que este é precedido por outro conceito

essencial: convergência de informação. Ou seja, não há como uma organização pensar no

desenvolvimento de um projeto de convergência digital sem que as fontes de informação produzidas

ou acessadas por ela estejam, de alguma forma, integradas.

Assim, o Grupo realizou um diagnóstico da situação da ALMG e constatou que existe uma grande

riqueza informacional que deve ser melhor explorada. Ademais, constatou-se também que, apesar

dos esforços que vêm sendo empreendidos desde 1992 no sentido de promovera integração das

bases de dados da instituição, existe uma necessidade premente de revisão dos processos de

trabalho para torná-los "mais digitais", propiciando maior eficiência, rapidez e economia. Tal revisão

de processos, que deve ser ágil o bastante para acompanhar as constantes evoluções tecnológicas,

é essencial para o melhor aproveitamento dos conteúdos gerados pelos diversos setores. Portanto,

a integração deve ser um processo contínuo e sujeito a revisões periódicas e um conceito que deve

ser incorporado à cultura organizacional da Assembléia.

A partir dessa constatação, o Grupo desenvolveu um conceito próprio de convergência digital, que

julgou mais apropriado ã realidade e às especificidades da ALMG. Tal conceito privilegia a noção de

convergência de conteúdos e passou a nortear os estudos e ações dos autores deste relatório,

que também identificaram a internet como a ferramenta mais indicada para a integração das diversas

fontes de informação produzidas ou mantidas pelos setores da Casa. Para ilustrar essa potencialidade

da internet, o Grupo desenvolveu, experimentalmente, um protótipo para demonstrar como informações

produzidas e armazenadas sob formatos distintos (texto, áudio, vídeo e imagem) podem ser reunidas

e integradas no siceda Assembléia. O protótipo demonstra ainda que é possível, pela internet, promover

a integração de conteúdos mentidos em sistemas que já são utilizados pela instituição.

Na seqüência deste relatório, são apresentados os detalhes das principais ações desenvolvidas

ou das sugestões efetuadas pelo Grupo em decorrência da metodologia de trabalho adotada. Desse

modo, na seção 1 é relatada a busca de referências sobre convergência digital e apresentado o

conceito próprio formulado para a ALMG. Na seção 2 discorre-se sobre as etapas do diagnóstico

realizado para a verificação da situação da Casa em relação ao tema e propõe-se uma alternativa de

integração de informações com a utilização de metadados, exemplificada no protótipo desenvolvido.

Na terceira seção, são apresentadas as demandas dos setores representados na composição do

Grupo em relação ao projeto de convergência digital. Na seção 4 apresenta-se, de forma esquemática,

uma síntese de todas as propostas ou sugestões oriundas do trabalho realizado. Por último, na

seção 5, são elaboradas algumas recomendações ou considerações finais.



1. A pesquisa de referências
Para concretizar os objetivos propostos, o Grupo decidiu que uma de suas primeiras ações

seria a busca de literatura especializada' sobre convergência digital, com o intuito de, em
um primeiro momento, nivelar o conhecimento de seus membros sobre o assunto. A análise de
diversos textos técnicos revelou que "convergência digital" é uma expressão abrangente e
aplicável a diversos contextos, referindo-se freqüentemente à convergência de mídias e de meios
de comunicação (FOWLER, 2002). No entanto, tal concepção enfatiza apenas a noção de
convergência tecnológica, que, a rigor, não representa uma novidade, uma vez que
"dispositivos convergentes" existem já há algum tempo (dicionários e agendas eletrônicos,
telefones celulares com agendas, computadores de mão acoplados a telefones celulares e
relógios digitais acoplados a um sem-número de equipamentos são exemplos de dispositivos
que se valem do conceito de convergência).

Por outro lado, na opinião de alguns especialistas, o principal benefício de dispositivos que
apresentam algum grau de convergência são os recursos informacionais neles contidos ou passíveis
de serem acessados ou veiculados por meio deles. Dessa forma, sob tal enfoque, a convergência
de informações seria mais útil do que a mera convergência tecnológica (PEMBERTON, 2001).

A noção de convergência digital surgiu, então, com base na tendência crescente de
desenvolvimento de projetos que objetivam integrar os serviços tradicionais de telecomunicações
aos recursos das modernas tecnologias da informação. Tal noção presume a digitalização da
informação em todas as suas formas, sejam elas sinais de vídeo, de áudio, figuras, textos, páginas
da Web, etc. Esse processo de digitalização permite um tratamento unificado dos sinais e sua
conformação ao meio utilizado, constituído de recursos de hardware e de software que são, por
natureza, digitais.

A idéia de convergência digital objetiva, pois, a simplificação da infra-estrutura de comunicação, já
que uma mesma rede de dados pode ser utilizada para o tráfego de diversos tipos de conteúdo que,
de outra forma, exigiriam uma rede para cada finalidade. Diante da abrangência do assunto, ficou
clara a necessidade de se estabelecer um foco para a atuação do Grupo, adaptando as diversas
nuances do conceito de convergência digital à realidade da ALMG para, a partir daí, desenvolver um
projeto que fosse interessante para a Casa. Esse projeto deveria levar em conta as seguintes
condições:

- ser de execução viável, embora não necessariamente restrita à disponibilidade de recursos, já
que esses poderiam ser realocados;

- que não alterasse radicalmente o dia-a-dia das pessoas, evitando-se assim resistências à sua
implementação;

Aléni da busca de literatura especializada, o Grupo manteve contatos iniciais com a Prodemge, na tentativa de obter informações
sobre eventuais experiências de convergência digital desenvolvidas por aquela instituição. No entanto, no decorrer das conversas, ficou
claro que, antes da adoção de qualquer solução porventura desenvolvida pela empresa, era necessário elaborar um diagnóstico para
identificação das reais necessidades da ALMG, que é o que se pretende neste relatório. Ademais, constatou-se também que a casa já
possui o domínio de determinadas ferramentas que poderão ser utilizadas para a implementação de processos de convergência de
informações. Diante disso, o contato com a Prodemge não prosperou.
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- que possibilitasse a captação, o armazenamento, a indexação e a acessibilidade da informação;

- que estivesse em sintonia com o modelo de gestão do conhecimento; e

- que subsidiasse o processo legislativo e as ações institucionais de interiocucão com a sociedade.

Em face dos estudos e discussões realizados e considerando:

- que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em decorrência de suas atribuições
e das ações de interlocução com a sociedade, produz um grande volume de conteúdos em midias
variadas (texto, áudio, vídeo e imagem)

- as especificidades dos processos de produção, armazenamento e divulgação desses conteúdos,
bem como a necessidade de integração das áreas envolvidas; e

- a acentuada tendência de convergência das tecnologias de informação e comunicação;

os membros do Grupo de Trabalho decidiram adotar o seguinte conceito de convergência digital
para nortear suas atividades:

"Convergência digital é a utilização de processos, técnicas e tecnologias que
permitam integrar os múltiplos e heterogêneos conteúdos produzidos pela ou para
a Assembléia, em razão de suas atribuições, com os objetivos de propiciar maior
integração e acessibilidade da informação, otimizar as ações da Casa, reduzir
custos e ampliar a interlocução com a sociedade."

Desde já, cabe ressaltar que, ao longo do trabalho, identificou-se que a internet é o repositório
por excelência dos conteúdos e informações gerados pelos diversos setores da Assembléia, pois
constitui o meio mais acessível, amigável e que oferece maior facilidade para recuperação e
integração das informações, tanto para o público interno quanto para o público externo. Por isso, é
importante viabilizar recursos financeiros, técnicos e humanos que possibilitem a realização de
investimentos contínuos no s/teda ALMG, bem como seu constante aperfeiçoamento.

Antes, porém, de apresentar as demandas identificadas e as sugestões do Grupo relativas ao
modelo de convergência digital proposto para a Assembléia, é necessário discorrer brevemente
sobre a situação atual dos processos de geração, armazenamento e recuperação de conteúdos na
Casa.
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a partir desse estoque informacional cumpra sua função na totalidade. A despeito disso, o que
geralmente se verifica na Assembléia é uma realidade distinta, caracterizada por nichos
informacionais que, pela falta de integração dos procedimentos intersetoriais e dos sistemas de
informação, retêm (ou dispersam) os conteúdos produzidos.

É importante registrar que, além de algumas iniciativas individuais e isoladas com vistas à
modificação desse comportamento, a Casa tem desenvolvido, há algum tempo, um esforço de
integração de seus sistemas de informações, materializado no banco de dados corporativo. No
entanto, com freqüência, procedimentos questionáveis do ponto de vista de uma gestão estratégica
da informação se configuram como barreiras quase intransponíveis, impedindo avanços - ainda
que pequenos - na implementação de sistemas integrados e possuidores da flexibilidade necessária
ao bom uso dos conteúdos gerados no decorrer das atividades institucionais.

Muitas vezes, a falta de integração de processos e de definição de procedimentos faz com que
determinadas situações só sejam passíveis de soluções informais ou baseadas em contatos pessoais
de coleguismo ou amizade. Isso sem falar nas situações em que, por não haver um fluxo de trabalho
claramente estabelecido ou compartilhado, processos são paralisados em virtude da ausência do
servidor responsável pela função (isso ocorre principalmente nos casos de férias, licenças e outros
afastamentos dos servidores).

Em uma tentativa de compreender melhor esse modus operandida instituição, o Grupo elegeu
como objeto de análise e foco do trabalho dois grandes eixos geradores de conteúdos na ALMG,
quais sejam o processo legislativo e a realização de eventos institucionais, embora tenha
identificado a necessidade de planejamento e integração de todas as áreas da Casa, inclusive dos
setores administrativos. Para tanto, elaborou-se um fluxo da geração de informações e conteúdos
na área do processo legislativo e outro para a organização de um evento institucional, abrangendo
todas as áreas envolvidas2 . A proposta era analisar esses fluxos de atividades para, a partir deles,
estabelecer os pontos de interface setorial, identificar os conteúdos gerados e o caminho por eles
percorrido até o usuário final da informação.

2.1 O processo legislativo

O processo legislativo "...é um conjunto concatenado de atos preordenados (iniciativa, emenda,
votação, sanção, promulgação e publicação), realizados pelos órgãos legislativos com vistas à
formação das leis em sentido amplo. Seu objetivo é, pois, a elaboração dos atos normativos previstos
na Constituição." (MINAS GERAIS, 2005).

Para compreender e identificar as especificidades da geração de informações no âmbito desse
processo, o Grupo analisou o fluxo das atividades que o compõem em suas diversas fases, desde a
iniciativa até a publicação, compreendendo as ações intermediárias de discussão, votação, redação
final e sanção ou promulgação.

'Os fluxos dlhados elaborados pelo Grupo de Trabalho compõem o Anexo II deste relatório.
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2. A produção de informações na
ALMG: fragmentação X
convergência

Fruto da revolução industrial, a ênfase na especialização de tarefas busca, no estreitamento do
foco, o controle do modo de produção com vistas a obter maior produtividade, aliada à elevação do
nível de qualidade dos processos e à redução dos custos, obtida no ganho em escala. A importância
dessa prática e os benefícios por ela gerados foram fundamentais para o aprimoramento dos

processos organizacionais e o desenvolvimento mundial como um todo.

Esse estreitamento de foco, no entanto, geralmente configura-se como barreira quando o modelo
organizacional requer o estabelecimento de fluxos informacionais compatíveis e integrados entre si
para atender às crescentes demandas dos públicos de interesse da organização, a exemplo do que
se observa, no setor estatal, em relação à sociedade civil organizada. Muitos vezes, a perspectiva
ensimesmada e reducionista gerada pela especialização e fragmentação de tarefas impede uma
atuação coordenada entre as estruturas de produção envolvidas, sejam elas internas ou externas,
já que o caráter hermético das informações produzidas prejudica a sua compreensão e o seu
compartilhamento, gerando retrabalho, desperdício de recursos e emperrando o processo produtivo.

Ainda que as soluções de base tecnológica aplicadas à geração, captação, padronização,
armazenamento e ao acesso das informações sejam determinantes dos resultados alcançados
pelas organizações atualmente, o fragmentação do processo produtivo permanece influenciando
a cultura organizacional e, consequentemente, o seu modus operandi, em detrimento de uma
visão sistêmica, na qual a integração se traduza em ações orientadas à consecução de um objetivo
comum. Prova disso é o fato de que, mesmo disseminados e disponíveis em toda a estrutura da
organização, os recursos informacionais são com freqüência subutilizados. Não se faz referência
aqui apenas a sistemas especialistas com alto nível de complexidade. Recursos simples, como
as planilhas ou o correio eletrônicos, são ferramentas que, embora elevem o nível de eficiência,
não são usadas em sua plenitude, seja pela falta de conhecimento, seja pela resistência à mudança
do procedimentos.

Na ALMG, é possível encontrar a repetição desse modelo. Aqui, assim como em organizações
de porte semelhante, apesar do alto grau de informatização dos processos, os recursos de
informação, embora adequados à realidade específica de cada setor, muitas vezes não apresentam
um nível de integração e de acessibilidade que possibilite as condições ideais de eficiência e eficácia
nos processos de trabalho. Em uma organização como a Assembléia, em que a informação é, ao
mesmo tempo, o principal insumo para o desenvolvimento de suas atividades e o principal produto
decorrente de suas acões institucionais, essas características assumem uma dimensão ainda

maior.

A atividade parlamentar recebe e produz um grande volume de informações, o que exige um alto
grau de integração das estruturas geradoras e consumidoras para que o conhecimento produzido
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Com base nesse estudo, foi construído um diagrama visual dos procedimentos executados pelos
diversos setores envolvidos (Anexo II), o que possibilitou a explicitação das interfaces, dos caminhos
percorridos pelas informações geradas e suas interrupções. Ficou, claro, na construção desse
diagrama, que diversas informações geradas em um determinado setor e postadas em algum dos
sistemas informacionais da Assembléia tinham que ser duplicadas manualmente por outro setor
para a alimentação de outro sistema, antes que pudesse chegar ao seu usuário final (como exemplo,
pode-se citar a atualização de algumas informações do banco de Matérias em Tramitação -Mate).
A identificação de situações como essa, que revelam, com clareza, os problemas da fragmentação
e da falta de integração mencionados anteriormente, levou o Grupo à conclusão de que, antes de
um modelo de convergência digital, deve ser definido um modelo de convergência de informação,
com vistas a integrar os diversos sistemas disponíveis, independentemente das bases em que se
encontrem. A opção por esse modelo deve levar em conta, além da otimização dos atuais recursos
tecnológicos da instituição, a possibilidade de concentrar os investimentos na busca de soluções
de integração.

A exemplo do que foi feito para o processo legislativo, o eixo da interlocução com a sociedade
mereceu uma análise semelhante, possibilitando uma visão detalhada do fluxo dos conteúdos
produzidos e, por conseguinte, das interfaces setoriais, da geração de conteúdos e do acesso
possibilitado ao usuário final, passando pelos fluxos informais que complementam esse processo.

2.2 A interlocução com a sociedade

Nos últimos 15 anos, a ALMG, percebendo a necessidade de se aproximar mais da sociedade,
passou a incentivar a participação dos cidadãos em suas atividades institucionais e a investir em
políticas de relacionamento com os diversos públicos que compõem o seu universo de atuação, no
sentido de aprofundar a discussão em torno dos grandes temas de interesse do Estado. Esse
processo, conhecido internamente como 'interlocução com a sociedade", tem seu planejamento e
execução compartilhados entre diversos órgãos da Casa, os quais desenvolvem atividades voltadas
à promoção da transparência e da aproximação com a realidade vivenciada pelos cidadãos das
diversas regiões mineiras.

Em termos práticos, a interlocução com a sociedade é um conjunto de ações de comunicação
aproximativa, que busca subsidiar o processo legislativo, agregando a opinião pública à discussão
das matérias em debate no Parlamento. Essas ações assumem formatos diversos, com o objetivo
de proporcionar o foro adequado à discussão dos mais variados temas. Entre eles, podem-se citar
as audiências e os debates públicos das comissões, os ciclos de debates, os fóruns técnicos e os
seminários legislativos, todos de iniciativa da própria Assembléia, e ainda as conferências, que,
embora sejam de iniciativa do Poder Executivo, também integram o processo de interlocução.

Verificou-se que em todas essas ações existem basicamente três momentos distintos: 1) o da
preparação, que engloba a seleção dos públicos ligados ao tema a ser debatido, o planejamento das
atividades e do processo de comunicação e o dimensionamento da infra-estrutura necessária; 2) o
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da realização do evento propriamente dito; e 3) o do acompanhamento, que consiste em tornar
disponível aos cidadãos tanto o acesso aos conteúdos gerados no decorrer do evento quanto
informações que lhes permitam acompanhar a situação de implementação das propostas aprovadas,
algo que, na opinião do Grupo, ainda necessita ser desenvolvido.

Em cada uma dessas fases, são gerados e consumidos diversos tipos de informações
fundamentais ao desenvolvimento das atividades e, por vezes, imprescindíveis ao sucesso do projeto.
Portanto, aqui novamente é possível verificar a importância da integração de processos e da

convergência de recursos informacionais.

A análise dos fluxos de geração de conteúdos do processo legislativo e dos eventos institucionais
forneceu ao Grupo uma noção bastante clara do volume de informações com que a Assembléia
tem que lidar para desempenhar suas atribuições. Mas também deixou claro que, em muitos
momentos, a falta de integração entre os processos de geração, armazenamento e disseminação
dessas informações compromete qualquer tentativa de implementação imediata de um modelo
global de convergência digital para a Casa. Desse modo, o que se propõe neste relatório é a
implementação de ações que, embora em um primeiro momento pareçam destinadas a solucionar
problemas de setores específicos, estão interligadas e contribuirão para a mudança gradual da
cultura organizacional por meio da disseminação da noção de convergência. Uma das ações
propostas é a integração das bases de dados da ALMG, assunto abordado na próxima seção.

2.3 Metadados: explorando a riqueza
existente nos bancos de dados da Assembléia

A Assembléia conta com um grande banco de dados corporativo, um repositório comum e
integrado de dados e informações que servem aos inúmeros sistemas e aplicativos da instituição,
constituindo uma ferramenta de trabalho diário de parlamentares e servidores. Esse banco
representa uma imensa riqueza informacional, uma vez que concentra e coordena a produção, o
armazenamento e a circulação de informações entre os diversos setores da Casa, tanto aqueles
cujas atribuições estão diretamente relacionadas ao processo legislativo quanto os setores ligados

a atividades administrativas.

Em parte, a potencialidade desse banco corporativo é explorada quando dados nele mantidos
são transportados para serem consultados na internet. Como exemplo, pode-se mencionar o Sistema
de Dados Parlamentares [SDP], que é usado como fonte de informação para a geração automatizada
de páginas de deputados no s/teda Assembléia.

Contudo, os mecanismos atualmente utilizados para o transporte e a integração dos dados
apresentam limitações importantes que restringem as possibilidades de exploração da mencionada
riqueza informacional nos acessos feitos pela internet. Esta secão descreve as causas dessas
limitações, discute alternativas para lidar com elas e, por fim, apresenta uma aplicação (protótipo)
que exemplifica a ampla possibilidade de exploração, por meio da internet, dos recursos informacionais
existentes no banco de dados corporativo da Assembléia.
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2.3.1 Dados estruturados e metadados
Em linguagem técnica, diz-se que o banco de dados corporativo da Assembléia é do tipo

estruturado, ou seja, os dados nele mantidos obedecem a estruturas e hierarquias muito bem
definidas, essenciais para os diversos processos de automatização de consulta e atualização de
informações. Todas as informações armazenadas nesse banco estão contidas em campos que
são representados por "rótulos" chamados de metadados (dados sobre os dados). Assim é que,
para cada tipo de dado armazenado, existe algum metadado que o descreve. Tomando-se novamente
como exemplo o Sistema de Dados Parlamentares, para cada deputado são armazenados, em
campos específicos, dados como nome parlamentar, nome completo, número de matrícula, filiação
partidária, além de outras informações relevantes.

Todo esse processo de estruturação exige uma constante e atenta avaliação de cada nova
necessidade de representação de dados e informações por meio de metadados. Porém, a existência
desses 'rótulos" é essencial, pois apresenta, como um de seus principais benefícios, a ampla facilidade
e flexibilidade na consulta e recuperação de informações armazenadas no banco de dados
estruturado.

2.3.2 Dados não-estruturados
Paralelamente ao banco de dados unificado e estruturado, a ALMG mantém diversas bases

ditas "não-estruturadas", utilizadas para o armazenamento e pesquisa de informações em
documentos textuais, tais como as normas jurídicas e as matérias em tramitação.

Cada uma dessas bases não-estruturadas é independente da outra, ao contrário do que acontece
com o banco de dados estruturado, que é unificado. Na base não-estruturada, não é mantida uma
relação hierárquica entre as informações cadastradas. Por exemplo, diversos dados mantidos e
apresentados na homepageda ALMG podem ser pesquisados por meio de mecanismos existentes
no próprio site, embora sejam organizados apenas como um conjunto de páginas "html", e não
como um banco de dados propriamente dito. Isso significa que, além de não possuir informações
estruturadas, essas páginas não contam com metadados que descrevam o seu conteúdo, o que faz
com que os resultados das buscas nem sempre sejam satisfatórios.

2.3.3 Integração entre dados estruturados e não-estruturados
Atualmente, as políticas de criação e manutenção desses dois tipos de bases de dados -

estruturadas e não-estruturadas - são bastante distintas entre si. Muitos dos dados armazenados
nas bases estruturadas são transportados para bases não-estruturadas [basicamente para a internet
e para o sistema BRS). Como exemplos típicos, podem-se citar os bancos de normas jurídicas e de
tramitação de projetos (BRS) e os dados de deputados (internet). No entanto, tal fluxo apresenta
limitações significativas, quais sejam:
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3. Demandas e propostas setoriais
em relação ao projeto de
convergência digital

Nesta seção, são apresentadas as demandas e propostas dos setores representados na
composição do Grupo de Trabalho em relação ao projeto de convergência digital. Além dessas,
outras demandas e propostas de caráter mais geral foram identificadas no decorrer dos estudos
realizados e serão apresentadas na seção 4 deste relatório.

3.1 Internet: o repositório que gera
integração

A internet consolidou-se como um dos mais importantes meios de comunicação da Assembléia,
tanto para o público interno quanto para a sociedade em geral. Informações importantes, essenciais
para a promoção da transparência das atividades do Parlamento, estão publicadas na rede mundial.
Estão disponíveis para consulta, por exemplo, a tramitação de projetos e o banco de normas jurídicas
- ambos com textos Integrais -, além de notícias sobre as atividades legislativas e institucionais.
As informações publicadas têm o objetivo de aproximar o Legislativo do cidadão e tornar mais
claras e transparentes todas as atividades da Casa.

Paralelamente, alguns setores estratégicos para a ALMG têm na internet uma ferramenta essencial
de apoio ao trabalho, desde a área de processo legislativo até setores de prestação de serviço e apoio
à atividade-fim da Casa. Podem-se citar, por exemplo, o Centro de Apoio às Câmaras (Ceacj, que
depende fundamentalmente da internet para promover o relacionamento com as câmaras municipais
dos 853 municípios mineiros, e a Escola do Legislativo, que tem a necessidade premente de investir
na educação a distância como forma de atingir um público também disperso por todo o Estado de
Minas Gerais [as demandas específicas da Escola estão descritas na seção 3.7 deste relatório).

Por ser um poderoso instrumento de gestão e divulgação de informações, a internet foi
naturalmente identificada pelo Grupo como o meio que possui o maior potencial para a integração
dos diversos conteúdos gerados no decorrer das atividadec institucionais. Por isso, durante os
trabalhos, procurou-se, dentre outras coisas, identificar formas de exibição desses conteúdos no
site da ALMG - textos, fotos, áudios e vídeos - de uma maneira integrada e que proporcionasse
facilidade na recuperação das informações. Para cumprir esse objetivo, porém, torna-se necessário
aperfeiçoar os mecanismos de gestão dessa importante ferramenta de comunicação. A seguir,
são apresentadas as demandas da Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação (GIO) para aprimorar
o trabalho de gerenciamento, edição e publicação de conteúdos na internet. Vale ressaltar que o
ideal seria que essas demandas fossem contempladas paralelamente a uma revisão do /ayaute da
forma de navegação do site, também necessárias.
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a) pouquíssimos fluxos de dados que geram páginas do sitetransferem metadados, o que impõe
sérias restrições quanto à possibilidade de recuperação de informações. Não é possível, por exemplo,
pesquisar quais deputados de uma dada legislatura são naturais de Belo Horizonte ou participaram
de determinada comissão, apesar de essas informações existirem no portal;

b) muitos fluxos são efetuados manualmente, embora os dados estejam presentes na base
estruturada. Atualmente, por exemplo, os resultados das reuniões de comissões, mais
especificamente as informações relativas à análise de um projeto, são atualizados pelos assessores
das comissões em um sistema próprio. Posteriormente, a Gerência-Geral de Documentação e
Informação (GDI) tem que consultar essas informações na internet e alterar manualmente o banco
de Matérias em Tramitação (Mate). Mesmo os pareceres, que são redigidos no Sistema de
Circulação de Textos (SCT), com fluxo definido entre consultoria e comissões, só são incluídos no
Mate após a verificação de sua publicação pela Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação (GTP) e
a execução de um comando manual no sistema pela GDI. Embora, em muitos casos, a verificação e
validação manual sejam indispensáveis, a digitação dos dados não o é. Tais dados poderiam ser
previamente preparados de forma automatizada, evitando erros e garantindo maior agilidade a
inúmeros processos que hoje são realizados manualmente.

Deve-se ressaltar que a pesquisa em bases textuais é, sem dúvida, mais adequada às consultas
no site pela própria natureza não-estruturada da informação nelas apresentada. Entretanto, seria
importante efetuar o transporte de um maior volume de informações e metadados do banco de
dados estruturado para as bases não-estruturadas. Ou seja, o que se quer demonstrar aqui é que
há necessidade de um estudo dos processos de trabalho da ALMG que se utilizam de informações
disponíveis tanto no banco de dados estruturado quanto nas diversas bases não-estruturadas, de
forma a melhorar a integração entre eles, evitando a duplicidade de trabalho e dinamizando e
facilitando a divulgação e a recuperação das informações.

Com objetivo meramente ilustrativo, o Grupo desenvolveu uma aplicação para a internet que
permite a pesquisa de informações sobre os deputados por meio da utilização de metadados. Trata-
se de um protótipo que também demonstra as potencialidades de integração das informações
produzidas ou armazenadas em vários formatos (texto, áudio, vídeo e imagem), explorando, de forma
mais ampla e completa, a diversidade de conteúdos gerados com base nas atividades da Assembléia.
Tal aplicação pode ser acessada no seguinte endereço: http://hera/netahtml/diribdep.html.
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3.1.2 Necessidades gerais de edição e atualização do site
Além da página principal, a 610 precisa ter autonomia para editar as páginas estáticas que não

são alimentadas por meio de sistemas, utilizando uma ferramenta mais simples de edição.

Atualmente, qualquer alteração de texto é feita exclusivamente pela GSI. Também é necessário que

o setor disponha de uma ferramenta que permita a criação de modelos de hatsites, usados para

eventos institucionais. Esses modelos devem permitir a edição de textos e imagens e poderão ser

adaptados para outras necessidades, como a divulgação de informações sobre projetos importantes

e/ou complexos que estejam tramitando na Casa (exemplos de projetos desse tipo são os relativos

ao Plano Plurianual de Acão Governamental - PPAG -, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -

e à Lei do Orçamento Anual - LOA).

Além dessas necessidades gerais de edição, foram identificadas ainda as seguintes demandas

que, uma vez atendidas, contribuirão substancialmente para a otimização do trabalho de

gerenciamento e atualização do site

- Fotos: publicação, na página inicial, de fotos relacionadas às chamadas destacadas (a exemplo

do que ocorre nos sitesdo Senado e da Câmara dos Deputados) e inserção de fotografias também

nas demais matérias publicadas. Cabe ressaltar que já foram realizados testes para a publicação

de fetos por meio do SAG, mas o processo não é simples nem permite a visualização prévia da

página antes da publicação, o que dificulta e desestimula sua utilização.

- Estatísticas: atualmente, as estatísticas de visitas ao síte são fornecidas por um programa

gratuito, que não oferece detalhes sobre os acessos. Para melhor avaliação e planelarnento da página,

são necessárias estatísticas gerais, por itens do menu e por itens da página principal, que identifiquem

claramente as áreas mais visitadas e o impacto da colocação de chamadas, manchetes e/ou banners

e noticias. As estatísticas deverão, entre outras coisas, permitir à GID e a outros setores que mantêm

conteúdos no s,teidentificar o número de acessos, os assuntos mais procurados, o tempo de leitura

dos textos, etc. Isso permitiria uma edição consciente não só da página de abertura, mas também de

outros conteúdos, que poderão ser publicados de acordo com o interesse demonstrado. Para o Ceac,

por exemplo, essa seria uma ferramenta essencial para avaliar o interesse pelas informações publicadas

e obter o melhor aproveitamento possível do site. Uma sugestão do Grupo é incluir a medição de

acessos como pré-requisito para todos os novos serviços oferecidos pela internet.

- Educação a distância: é preciso planejar e implantar meios para o oferecimento de cursos

a distância. A Escola do Legislativo implantou, em 2006, o primeiro curso dessa modalidade com

usuários externos; porém, para isso utilizou plataforma externa à da ALMG (YahooGrupos). As

necessidades específicas relacionadas a este tópico estão descritas na seção 3.7 deste relatório.

Deve-se salientar que, tanto no que se refere ao ensino a distância quanto a outras atividades

(Educação para a Cidadania, Parlamento Jovem, etc.), seria importante adotar a utilização de outras

ferramentas já usuais no âmbito da internet, mas que ainda não são usadas pela Assembléia, como

enquetes e fóruns de discussão.

- Publicações de outros setores: existem pelo menos duas áreas que demandam a publicação

de informações diretamente na internet: a Escola do Legislativo e o Centro de Apoio às Câmaras.
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31.1 Necessidades de edição da primeira página

Atualmente, a Gerência de Jornalismo da GID pode publicar, na primeira página do site, duas
manchetes ou notícias - que ficam armazenadas em um banco do sistema BRS - e um painel de
avisos na página fr7dexda internet. Para isso, utiliza o Sistema Agente de Publicação (SAG), desenvolvido
pela Gerência-Geral de Sistemas de informações (GSI). Trata-se de uma ferramenta que copia os
textos do editor Worde os salva no formato "html" para exibição no s/te.

Hoje, é possível publicar, no máximo, duas manchetes na primeira página do site, quando
muitas vezes há mais de dois assuntos que deveriam ser destacados devido à sua importância. É
preciso ter a possibilidade de editar as chamadas da página principal, com priorizaçães e/ou
agrupamentos de assuntos, indicação de //nks para assuntos relacionados ou para matérias
publicadas anteriormente sobre o mesmo tema, além da exibição de notas explicativas sobre a
chamada publicada (por exemplo, a definição de algum termo regimental ou explicação sobre a
tramitação de determinada matéria).

As últimas cinco notícias publicadas também aparecem na primeira página. Clicando em "+
notícias", aparece a lista completa, exibindo-se apenas o título da notícia e a data de sua publicação.
No entanto, há necessidade de publicar, em tempo real, notas com informações atualizadas sobre
as reuniões ou os eventos em curso na ALMG, o que não é possível atualmente. Além disso, há

necessidade de se publicar:

- notícias consolidadas dos assuntos divulgados em tempo real;

- sugestões de pautas para o dia;

- sugestões de pautas para a semana, publicadas na sexta-feira;

- notícias sobre assuntos que não foram contemplados pela atualização ao longo do dia.

Para tanto, é necessário o acesso a informações sobre data e horário das notícias, além de uma
identificação mais completa, pois somente a exibição do título da matéria, como é feito atualmente,
é insuficiente. Também é preciso prover formas de integração dos textos com imagens, áudios e
vídeos das reuniões ou dos eventos.

Como forma de melhorar e flexibilizar o gerenciamento da página inicial do site, sugere-se
que sejam criadas condições para que a própria Gerência de Jornalismo faça a edição, definindo
chamadas, manchetes e a ordenação de notícias de acordo com as prioridades de cada
momento. É necessário também melhorar a diagramação da primeira página, para atendimento
às demandas de publicação de notícias e melhor aproveitamento do espaço que atualmente
está em branco, abaixo do Painel de Avisos. Além disso, o setor necessita de recursos para a
confecção, divulgação e retirada de bariners próprios para a internet, que façam destaques
para áreas específicas e/ou serviços oferecidos, além dos eventos institucionais. Outra
demanda identificada é a atualização automática (reloaol da primeira página quando for publicada
nova notícia e/ou chamada.
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Atualmente, esses setores efetivam as publicações através do Sistema Agente de Publicação (SAG),
que trata razoavelmente apenas textos, conforme mencionado. Para incrementar também essas

áreas do site, seria importante, além de uma ferramenta específica, a existência de algum mecanismo
de fluxo de informação para que servidores dos respectivos setores pudessem redigir e editar as
páginas, as quais seriam aprovadas e publicadas pela GID.

3.1.3 Interatividade e acessibilidade

Para além das necessidades apontadas, existem duas questões que já há algum tempo vêm
permeando as discussões acerca das políticas de governo eletrônico, tanto no Pais quanto no
exterior, o para as quais a Assembléia ainda não despertou.

A primeira é a interatividade, essencial tanto na internet quanto em outros meios de comunicacão,
como a própria TV. A implantação de serviços e/ou mecanismos de interatividade deve ser precedida
por um estudo de objetivos, possibilidades e designação de pessoal capacitado e disponível para o
atendimento das demandas específicas. Ou seja, assim como a convergência digital deve ser precedida
da convergência de informação, a implantação de mecanismos de interatividade deve ser precedida
de um estudo e planejamento, pela ALMG, das disponibilidades técnicas e políticas para tanto.

O segundo aspecto que merece atenção imediata é a implementação de políticas de
acessibilidade digital para permitir que pessoas com algum tipo de deficiência, idosos ou
analfabetos funcionais possam ter acesso aos conteúdos veiculados pela rede mundial de
computadores. Deve-se ressaltar que o Brasil adotou os princípios internacionais de
acessibilidade, por meio do documento "Emag - Recomendações de acessibilidade para a
construção e adaptação de conteúdos do governo brasileiro na internet". A legislação brasileira
também já prevê algumas medidas que objetivam propiciar a utilização das novas tecnologias
de informação por parte das pessoas com deficiência. Como exemplo, pode-se citar o Decreto
Federal n 9 5.296. de 2112/2004, que estabeleceu que até 2/12/2006 todos os sitesde
órgãos públicos e de interesse público na internet deveriam estar acessíveis para pessoas
portadoras de deficiência visual.

É interessante mencionar também a necessidade de integrar o Legislativo mineiro a políticas de
democracia e de inclusão digital, a começar pelo oferecimento de serviços de internet pública,
conforme detalhado na seção seguinte.

3.2 Convergência dos processos de
documentação e informação

A Gerència-Geral de Documentação e Informação (GOl), conforme definido nas normas que
dispõem sobre a estrutura orgânica da Casa, tem como principal atribuição o atendimento das
demandas de informações decorrentes da atividade institucional da Assembléia Legislativa. Além
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3.22 Centro de Memória Virtual do Poder Legislativo

O principal objetivo do Centro de Memória Virtual seria recuperar, preservar e divulgar as fontes
de informação que contam a história do Poder Legislativo mineiro desde sua fundação, em 1835.
Sua implementação seria a concretização, no ambiente digital, de um projeto há muito tempo
acalentado pela Assembléia, mas que nunca foi efetivamente realizado no plano físico.

O Centro de Memória Virtual do Poder Legislativo seria um verdadeiro centro de documentação
sobre a atuação da Assembléia através dos tempos. Seu acervo poderia incluir, além de documentos
e publicações digitalizados, textos, fotos, sons e vídeos que, em última análise, refletiriam uma parte
importante da história política de Minas Gerais.

Tal iniciativa constituiria uma fonte de informação inestimável para estudantes, pesquisadores e
cidadãos em geral. Além disso, assim como no caso da Biblioteca Digital, o Centro de Memória
Virtual pode subsidiar as atividades de outros setores, a exemplo dos programas de educação a
distância promovidos pela Escola do Legislativo.

3.2.3 Internet Pública
É paradoxal que, no momento em que este Grupo discute ações de convergência digital e constata

que a internet é o foco dessa convergência, a Assembléia não possua um local onde os cidadãos
possam acessar as informações através da rede mundial de computadores. Nem mesmo para
consulta aos bancos de dados institucionais, como o de Legislação Mineira e o de Matérias em
Tramitação, há sequer um computador à disposição das pessoas que visitam a Casa.

A oferta do serviço de Internet Pública visaria exatamente à disponibilização de terminais com
acesso gratuito à internet para que os cidadãos possam ter facilitadas as consultas às informações
internas ou externas, ação que também constituiria uma iniciativa importante da ALMG em prol
da inclusão digital. Em razão da natureza essencialmente informacional desse serviço, o Grupo
acredita que a Gerência-Geral de Documentação e Informação (GDI) seja o setor mais indicado
para oferecê-lo e gerenciá-lo. Outra opção seria integrar a nova atividade àquelas já desenvolvidas
pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), o que não eliminaria, no entanto, a necessidade de
existência de alguns computadores destinados a essa finalidade no recinto da Biblioteca Deputado
Camilo Prates.

Não foi possível especificar, neste momento, os valores dos investimentos necessários ao
desenvolvimento e à implementação das ferramentas e do serviço sugeridos, uma vez que tal previsão
está intimamente relacionada às definições do escopo e da abrangência de cada projeto, as quais
fogem aos objetivos deste relatório. No entanto, ao menos para os dois primeiros casos - Biblioteca
Digital e Centro de Memória Virtual -, certamente serão requeridos investimentos na qualificação
do pessoal que será responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção dessas fontes de
informação. Em todos os projetos, incluindo-se o serviço de Internet Pública, serão necessários
também investimentos em equipamentos de informática com desempenho adequado ao
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disso, o setor é co-responsável pela manutenção e atualização da página da Assembléia na internet,
em parceria com as Gerências-Gerais de Imprensa e Divulgação e de Sistemas de Informações.
Para desempenhar tais atribuições, a GDI mantém e atualiza diversos bancos de dados internos,
bem como acessa, organiza e dissemina informacões externas em diferentes suportes.

Em linhas gerais, as demandas do setor relacionadas ao projeto de convergência digital podem
ser definidas em termos de duas frentes. A primeira delas refere-se a uma política maior, proposta
neste relatório, de desenvolvimento ou aprimoramento da integração entre os bancos de dados que
mantém e entre estes e os sistemas a eles relacionados mantidos por outros setores da ALMG, de
forma a promover a efetiva convergência de processos e informações. Entre os bancos de dados
mantidos pela própria GDI que necessitam de integração, podem-se mencionar as bases Mate,
NJMG, Pronunciamentos e Biblioteca (acervo). Essa integração possibilitaria a realização de pesquisas
simultâneas, a exemplo da solução adotada pelo Senado Federal. No sitedaquela Casa, ao pesquisar
sobre um assunto, é possível obter, num único resultado, uma relação de projetos em tramitação,
leis, discursos e materiais bibliográficos relacionados ao tema.

A segunda frente de ação refere-se ao desenvolvimento de duas novas ferramentas e também à
oferta de um novo serviço aos cidadãos, todos com o objetivo de organizar e prover o acesso a fontes
de informação internas e externas. Trata-se da criação de uma Biblioteca Digital, da implementação do
Centro de Memória Virtual do Poder Legislativo e da oferta do serviço de Internet Pública.

3.21 Biblioteca Digital

Uma biblioteca digital é um acervo virtual cuja base de informações é composta de conteúdos
completos em formatos digitais - livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros - que
estão armazenados e disponíveis para acesso, de acordo com processos padronizados, em
servidores próprios ou são distribuídos e acessados via internet por outras bibliotecas ou
instituições.

A criação da Biblioteca Digital da ALMG teria como principal objetivo a oferta ao público interno e
aos cidadãos em geral, por meio da internet, de materiais informativos relacionados a assuntos de
interesse do Poder Legislativo. Além disso, reuniria também, em um único ambiente digital, os
diversos textos e publicações atualmente existentes na página da Assembléia (Banco de
Conhecimento, publicações periódicas, cartilhas, manuais, obras de referência, etc.], constituindo
um caminho centralizado para acessá-los, sem prejuízo dos demais.

Esse acervo digital complementaria o acervo tradicional da Biblioteca Deputado Camilo Prates,
propiciando a parlamentares, servidores e cidadãos o acesso on-/ihea fontes de informação que
extrapolam as potencialidades dos materiais impressos. A existência de uma biblioteca digital pode
possibilitar, para citar apenas um exemplo, a exibição de um vídeo que ilustre os argumentos do
parlamentar no exato momento em que ele profere o seu discurso, seja na Assembléia ou fora dela.
Existe ainda a possibilidade de esse acervo ser utilizado para subsidiar as ações de outros setores

da Casa, como a Escola do Legislativo e o Centro de Apoio às Câmaras.



processamento de objetos digitais (textos, imagens, sons, etc.). Além disso, cada um desses projetos
demandará investimentos específicos, conforme os exemplos mencionados a seguir:

Biblioteca Digital - apesar da possibilidade de acesso gratuito às informações de instituições
públicas ou privadas, serão necessários recursos para a aquisição ou assinatura de bases de
dados comerciais identificadas como relevantes para a Assembléia.

Centro de Memória Virtual - certamente serão necessários investimentos na digitalização de
materiais que atualmente só existem em formato analógico, como textos e imagens. Vale ressaltar
que o tema já foi analisado pelo grupo de trabalho instituído pela Portaria n. 2 3, de 2004, cujo
objetivo foi avaliar as possibilidades de digitalização de documentos e de utilização da certificação
digital no âmbito da Assembléia.

Internet Pública - além da disponibilização de computadores para utilização pelos cidadãos que
visitam a Casa, será indispensável investir na adequação do ambiente físico e das instalações
destinados ao novo serviço. É importante salientar que, apesar de ser o setor recomendado pelo
Grupo para gerir o serviço, a GUI enfrenta sérios problemas de espaço, os quais estão impedindo
até mesmo o crescimento de seu acervo.

3.3 Digitalização da TV Assembléia

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, especialmente a partir do início dos anos 1980, 
a adaptação dos computadores à indústria de televisão provocou uma rápida obsolescência dos

equipamentos empregados na captação e edição de vídeo. Já na segunda metade daquela década,
foi lançado o primeiro equipamento que fazia gravação digital de áudio e vídeo. Naquela época, esse
tipo de aparelhagem tinha custos proibitivos e sua utilização no Brasil ficou restrita a aplicações
muito específicas. Em razão disso, o grande volume das aplicações nas emissoras de televisão e
produtoras continuou atrelado às tecnologias analógicas.

Na década de 1990, a indústria de equipamentos para emissoras de televisão continuava a
desenvolver novas tecnologias de gravação de áudio e vídeo digitais. Enquanto isso, o desenvolvimento
vertiginoso da indústria de informática passou a influir diretamente na estrutura das emissoras de
televisão, reduzindo seus custos de implantação e viabilizando recursos de edição e pós-produção
antes disponíveis somente em grandes centros de produção. Hoje, a proposta de emissoras de
televisão inteiramente digitais já se tornou uma realidade e, no Brasil, existem vários canais
comerciais, educativos e de noticias que contam com sistemas de estúdios parcialmente ou
totalmente digitais. Além disso, grande parte das emissoras brasileiras vem ampliando a sua
cobertura territorial por meio da utilização de sistemas de transmissão digital via satélite.

Há que se ressaltar, ainda, que a recente definição, pelo governo federal, do modelo a ser utilizado
na implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital abre um novo horizonte de possibilidades e
constitui uma oportunidade histórica para o desenvolvimento das comunicações brasileiras em
geral e da TV Assembléia em particular, conforme detalhado nas seções seguintes.
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3.3.1 O Sistema Brasileiro de TV Digital
A implantação de um sistema de televisão digital no Brasil passa pela alteração dos padrões

atuais de produção, transmissão e de recepção, implicando a necessidade de substituição dos
transmissores e das antenas hoje utilizados pelas emissoras de radiodifusão de sons e imagens,
bem como dos aparelhos de televisão instalados nas residências dos telespectadores (ou sua
adaptação, com a instalação de um decodificador de sinal).

Atualmente, a maior parte da programação veiculada pelas emissoras de televisão aberta já é
produzida com equipamentos de filmagem digitais, sendo armazenado também neste formato.
No entanto, como os segmentos de transmissão e de recepcão continuam a utilizar recursos
analógicos, os usuários não percebem - ou percebem muito pouco - o ganho de qualidade
propiciado pela utilização dos recursos digitais. A aplicação da tecnologia digital nos segmentos
de transmissão e recepção é que garantirá uma percepção imediata da enorme melhoria da
qualidade de imagem e som.

No segundo semestre de 2006, após aprofundar os estudos e debates sobre a definição do
sistema de TV digital a ser implantado no Brasil, o governo federal optou pela adoção do padrão
japonês 1508 [/ntegratedSystern Digital Br'oadcastj, visto pelos técnicos da área como um dos mais
apropriados ao contexto nacional, em razão de suas características de flexibilidade, convergência,
mobilidade, portabilidade e alta definição, além de suportar modulação digital de alta qualidade. O
padrão japonês de TV digital também possui um recurso adicional, que é a possibilidade de
segmentação ou 'multiprogramacão", ou seja, a subdivisão do canal digital em vários subcanais,
permitindo a transmissão simultânea de diferentes programações e serviços, até mesmo com
recursos de interatividade.

Espera-se, portanto, que a TV Assembléia possa se beneficiar das grandes oportunidades
advindas da implantação do sistema de TV digital no Brasil, por meio da redefinição de seu modelo
de produção, armazenamento e transmissão dos conteúdos relacionados às atividades do
Legislativo mineiro.

33.2 Estrutura atual da TV Assembléia e necessidades de
digitalização

Criada para facilitar o acompanhamento, pelos cidadãos, dos trabalhos da instituição, a TV da
Assembléia de Minas foi a primeira emissora legislativa brasileira inaugurada após a publicação da
Lei Federal n t' 8.977, de 1995,  que regulamenta o servico do TV a cabo no Brasil. Sua operação
teve inicio no dia 30 de novembro de 1995, no canal 40, em Belo Horizonte.

Atualmente, todos os processos da TV Assembléia utilizam tecnologia analógica, exceto para a
transmissão dos sinais de áudio e vídeo gerados para o interior do Estado por meio do satélite
Brasilsat B3. No momento, a emissora dispõe dos seguintes recursos para captação, gravação,
edição, armazenamento, exibição e transmissão de conteúdos:
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a) Captação:

- 7 câmeras versão estúdio para atender exclusivamente às demandas internas;

- 8 câmeras versão externa para atender às demandas internas e externas.

b) Gravação:

- 21 videotape recorders - formato analógico;

- 1 videotaperecorder- formato digital;

- 3 D Vürecorders - formato digital.

c) Edição:

- 6 ilhas de edição linear - formato analógico;

- 1 ilha de exibição - formato analógico:

- 2 controles de vivo - formato analógico:

- 1 ilha de edição não-linear - formato digital.

d) Exibição:

- 1 controle mestre - formato analógico

e) Armazenamento:

- fitas Betacam - formato analógico;

- fitas DVCAM - formato digital:

- discos OVO - formato digital.

f) Transmissão:

- operadoras a cabo na Capital - formato analógico;

- operadoras a cabo no interior do Estado - formato analógico convertido para digital e
reconvertido para analógico;

- transmissores no interior do Estado - formato analógico convertido para digital e reconvertido
para analógico.

O projeto de digitalização da TV Assembléia consiste basicamente na mudança dos atuais
processos de produção, transmissão e recepção dos sinais, os quais passariam a ser realizados

por meio de bits de informação, em vez da transmissão puramente analógica. A implantação do
novo modelo, que permitiria não só a transmissão de sinais de vídeo, mas também a troca de
informações diversas, passa por duas etapas distintas. A primeira é a digitalização da produção,
que engloba a captação, a gravação, a edição, o armazenamento e a exibição dos sinais de áudio e
vídeo. A segunda etapa é a digitalização das transmissões e da recepção do sinal.
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Para a digitalização da produção [1 etapa), existem duas alternativas, que consistem na
substituição gradativa ou na substituição total de todos os equipamentos utilizados pela TV
Assembléia, conforme detalhado a seguir.

a) Substituição gradativa - Essa opção permitiria uma "sobrevida" ao parque de equipamentos
atualmente existente nas instalações da emissora. Numa primeira etapa, boa parte da captação
[exceto no Plenário e em algum plenarinho, a se definir), da gravação e da edição permaneceria no
sistema analógico. Esse conteúdo seria digitalizado posteriormente para exibição no novo formato,
proporcionando sua disponibilizacão para o Cedoc, a computação gráfica e a pós-produção. Com
essa mudança, já seria possível gerar conteúdo de áudio e vídeo para as demais midias digitais,
especialmente a internet.

b) Substituição total - Essa opção consistiria na troca de todo o parque de equipamentos da TV
Assembléia, desde aqueles utilizados para a captação das imagens do Plenário, do estúdio e das
equipes de externa, até os equipamentos utilizados para gravação, edição e exibição. A mudança
proporcionaria uma melhora significativa na qualidade das imagens captadas, maior velocidade na
edição dos conteúdos, melhoria na qualidade das imagens exibidas e compartilhamento simultâneo
dos conteúdos, independentemente da exibição, para o Cedoc, a computação gráfica e a pós-
produção, além da oferta de áudio e vídeo para as demais midias, especialmente a internet.

Já a digitalizacão das transmissões e da recepção do sinal [2 etapa] consistiria na atualização
(upgradedo modelo analógico para o digital) dos 217 sistemas transmissores atualmente instalados
no interior do Estado ou na aquisição de 217 novos sistemas transmissores digitais, caso a ALMG
adote imediatamente a política de transmissão simultânea dos sinais analógico e digital. Além disso,
seria necessária a aquisição de um transmissor digital para a Capital. Essa etapa só deverá ser
implementada após a implantação do sistema de TV digital em Belo Horizonte e ficará condicionada
ao modelo de TV Legislativa Digital adotado no País. Também dependerá da outorga da concessão
do canal gerador (aberto) e da autorização para retransmissão do sinal da TV Assembléia pelo
Ministério das Comunicações [analógico e digital).

É importante salientar que o processo de digitalização da produção é pré-requisito para a
implantacão da digitalizacão das transmissões e da recepção do sinal. Além disso, a digitalizacão
dos referidos processos não constitui uma decisão meramente técnica, mas sobretudo política,
em virtude dos investimentos necessários para a mudança de todo o sistema.
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3.4 Modernização tecnológica do processo
legislativo

Há muito tem-se notado o aumento do volume de trabalho nas áreas diretamente envolvidas com
o processo legislativo, as quais trabalham incessantemente para atender às demandas diárias do
processo e dos eventos institucionais. Vale ressaltar, ainda, que o trabalho desenvolvido na chamada
"área do processo" está intimamente relacionado com as atividades dos demais setores da ALMG
(TV, Jornalismo, Relações Públicas, Cerimonial, Documentação e Informação, Gerência de Projetos
Institucionais, entre outros) e também com o público externo, em razão da importância dos conteúdos
informacionais que são gerados pela atividade parlamentar e seus reflexos diretos na vida do cidadão.

Percebe-se que, muitas vezes, existe uma deficiência no atendimento a determinadas demandas
do processo legislativo devida à defasagem enfrentada pela Assembléia em relação a diversos recursos
tecnológicos e equipamentos (computadores, notebooks, projetores, painéis de sinalização, sinalização
interna, equipamentos de rede e wire/ess). Além disso, há a necessidade de aprimoramento dos
sistemas de informação existentes e de desenvolvimento de novos aplicativos para supriras demandas
que surgem. Também não há integração entre os sistemas do processo legislativo e outros bancos
de dados corporativos (como é o caso, por exemplo, do Sistema de Recebimento de Proposições em
Plenário - SRP -, que não interage com o banco Mate, alimentado manualmente).

Acredita-se que todas as carências e deficiências em termos de recursos tecnológicos possam
ser superadas por meio de um planejamento integrado de médio prazo. Atualmente, as necessidades
setoriais são indicadas no planejamento anual de cada diretoria e de suas respectivas áreas, que
fazem um levantamento minucioso de tudo o que se precisa. Em 2006, por exemplo, foi incluído no
planejamento anual da Diretoria Legislativa o projeto de reforma de alguns ambientes, tido como ponto
de partida para a modernização do processo legislativo. Tal projeto engloba não apenas a reforma
física do Plenário em si, mas também dos ambientes das comissões e de toda a parte relacionada a
equipamentos, cabeamento estruturado (infra-estrutura de rede, elétrica e de dados), sistema de
sinalização interna, sistema eletrônico de votação [alteração do sistema do painel eletrônico para o
sistema multiusuário] e sistema de som (migração de sistema analógico para o sistema digital). Para
melhor compreensão, são apresentados a seguir os detalhamentos de algumas dessas demandas.

a) Sistema de sinalização interna - Consiste em instalar, nos ambientes do processo legislativo
(Plenário, comissões, corredores do andar SE, salão de chá, Salão Nobre, salão vermelho), nas
entradas e nos corredores do 1 9 e 2 9 andares do Palácio da Inconfidência, na entrada do Edifício
Tiradentes e no Espaço Político-Cultural aparelhos de TV de 42 polegadas que funcionarão como
painéis de mensagens e monitores de televisão, de acordo com a necessidade, fornecendo aos
públicos interno e externo informações sobre as atividades previstas ou em andamento no dia. Tal
processo seria alimentado com informações oriundas do Sistema de Reunião de Comissão (SRC) e
do Sistema de Reunião de Plenário (SRL), além de conteúdos produzidos por outros setores, como
a TV Assembléia, as áreas de Jornalismo, Relações Públicas, Cerimonial, etc. Além disso, o sistema
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3.5 Sistema de telefonia: histórico e
tendências de integração a sistemas digitais

Até marco de 2005, o sistema de telefonia fixa da ALMG limitava-se exclusivarnente ao uso de
ramais telefônicos pelo sistema de discagem direta de ramal (DDR), sendo interligado por uma rede
virtual integrada (RVI) que fazia a conexão também dos ramais da Escola do Legislativo e do Procon
(unidades Lourdes e Praça Sete). Existiam aproximadamente 900 ramais, em sua grande maioria
analógicos, que tinham todo o seu processamento reunido na central Meridian, instalada no andar
1  do Palácio da Inconfidência.

Até então, a operadora do ser-viço era a Telemar, que, após o processo de privatizacào das
empresas de telecomunicações, obteve a concessão para exploração dos serviços de telefonia em
diversos estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais. Foi exatamente esse processo de pnvatizacão
das chamadas 'teles" que motivou a ALMG a procurar melhores condições, tanto financeiras quanto
tecnológicas, para o aprimoramento de todo o sistema telefônico da Casa. Contratou-se então uma
empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em telecomunicações, a Consultoria
em Telecomunicações e Serviços (Constei), que, além de auxiliar na elaboração de um edital arrojado,
participou de todo o processo licitatório que, com grande êxito, culminou na contratação da Empresa
Brasileira de Telecomunicações (Embratel), para atendimento das demandas de telefonia fixa do
Palácio da Inconfidência, do Edifício Tiradentes e do Anexo 1 (deve-se ressaltar que os prédios da
Escola do Legislativo e do Procon - unidades Lourdes e Praça Sete - continuam sendo atendidos
pela Telemar, empresa vencedora, na licitação, do lote que previa o atendimento a esses setores).

Além de apresentar uma proposta surpreendentemente vantajosa para a Administração Pública, a
Embratel, cumprindo normas editalicias, instalou equipamentos de última geração na Casa, sendo que
hoje a Assembléia é considerada uma vitrine para todo o Estado no que se refere ao assunto. A
central telefônica instalada, da marca Siemens, modelo I-liPath 4000, versão 2.0, representa o que de
melhor existe no mercado atualmente em termos de PABX. 0 número de ramais foi consideravelmente
ampliado, chegando próximo de 1,500, e o equipamento também já está preparado para receber
novas tecnologias, como a de voz sobre protocolo de internet (Voip) e ramais sem fio (cord/ess).

Já quanto ao serviço de telefonia móvel, a Assembléia utilizava, no início, algumas linhas analógicas,
com tecnologia TDMA, que dispunham de pouquíssimos recursos tecnológicos e atendiam somente
os membros da Mesa. Aos poucos, essas linhas foram sendo digitalizadas e ampliadas em
quantidade. Atualmente, todos os deputados e titulares de diretorias da Casa são contemplados
com o serviço.

No momento, a ALMG é atendida pela operadora Telemig Celular e utiliza a tecnologia GSM em
todas as suas linhas de telefonia móvel. Além de ser mais segura, inibindo as clonagens, essa tecnologia
oferece maior quantidade de recursos, variáveis de acordo com o tipo de aparelho utilizado por cada
usuário.

A atual situação tecnológica dos equipamentos de telefonia da Casa permite o desenvolvimento
de ações consideradas pelo Grupo como essenciais ao processo do convergência digital. São elas:
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também poderia ser utilizado para a sinalização indicativa da localização de setores (deve-se ressaltar
que a sinalização atualmente utilizada está bastante defasada. Não há mapa de localização nas
entradas dos edifícios, bem como nos andares, corredores e em outros pontos estratégicos, o que
dificulta o acesso dos cidadãos às dependências da ALMG).

b) Sistema Eletrônico de Votação (SEV 2000) - Trata-se de uma ferramenta que tem como
objetivo registrar a presença dos parlamentares em Plenário e nas comissões, além de auxiliar
nos processos de votação nominal ou secreta. Atualmente o sistema é monousuário, ou seja,
todas as transações são feitas a partir do Plenário, não sendo permitido às comissões nenhum
ajuste ou manutenção, mas tão somente a abertura de reunião em cada ambiente (não se vota
pelo sistema eletrônico nas comissões). O que se pretende é transformar o sistema em
multiusuário, permitindo às comissões mais autonomia e flexibilidade para o cadastramento ou
retirada de informações e a realização das manutenções que se fizerem necessárias. A integração
com outros sistemas permitiria ainda o trabalho em rede, o que conferiria mais agilidade à
disseminação das informações (seria possível, por exemplo, divulgar na internet, praticamente
em tempo real, o resultado das votações, as presenças nas reuniões, etc.). Também existe uma
necessidade imediata de implantação de d/sp/aysde mensagens no painel eletrônico do Plenário
e nas entradas de cada ambiente [Plenarinhos 1, II, III e IV, auditório, teatro). Outros benefícios
esperados com as mudanças são a atualização dos módulos dos nomes parlamentares, ou seja,
a implantação de linhas de nomes programáveis, e a substituição do disp/ayde mensagens de

/eds por telas de cristal líquido (LCD) de no mínimo 100 polegadas. Em decorrência, espera-se
que sejam obtidos ganhos de agilidade na programação dos nomes parlamentares e dos
respectivos partidos e na própria manutenção dos equipamentos. Com o novo recurso, seria
possível também organizar esses dados da maneira mais conveniente - por exemplo, exibir os
nomes dos membros da Mesa em primeiro lugar e depois os dos demais parlamentares,
ordenados por partidos ou bancadas.

c) Sistema de som - A tecnologia de som atualmente utilizada pela Casa, apesar de atender às
demandas das reuniões de Plenário, das comissões e dos eventos institucionais, já está bastante
ultrapassada. Todos os equipamentos são antigos, analógicos, sem qualquer recurso digital e
capacidade limitada de conexão com outros sistemas. A modernização do sistema de som da ALMG
está incluída num projeto maior, que é o de modernização do Plenário. Por meio da contratação, já
em andamento, de uma empresa de consultoria especializada no assunto, deverão ser traçadas as
diretrizes que apontem para as reais necessidades da instituição (mudanças físicas no Plenário e
nas comissões, a quantidade e os tipos de equipamentos requeridos, etc.). Deve-se destacar que a
ALMG já começou a trabalhar com a digitalização do som (as reuniões de Plenário e das comissões
já estão sendo gravadas e armazenadas em um servidor de rede), procedimento que facilita o
apanhamento taquigráfico. A completa atualização da tecnologia sonora da Casa abriria um leque
de opções para a disseminação, via internet, das informações que são geradas no processo legislativo,
integrando os conteúdos de áudio e vídeo por meio de /,nks específicos.
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a) Implantação dos ramais sem fio (cord/ess) - trata-se da instalação de antenas (herb/es) nas
dependências do Palácio da Inconfidência, Edifício Tiradentes e Anexo 1, bem de como placas de ramais
desse tipo na central PABX; esses equipamentos possibilitariam a comunicação por meio de ramais
sem fio, reduzindo a necessidade de utilização de telefones celulares nas comunicações internas.

b) Integração à TV - sugere-se viabilizar o fornecimento de aparelhos móveis à TV Assembléia,
com tecnologia GSM e acesso à internet, de forma a agilizar a transmissão de informações,
principalmente no que se refere às matérias realizadas no interior do Estado, que poderiam chegar
de maneira mais rápida à emissora para retransmissão aos telespectadores. Deverá ser contratado
o tráfego de dados com a operadora de telefonia móvel.

c) Estudo de alternativas para a interligação telefônica entre as unidades da ALMG localizadas
em prédios distintos, visando à redução das despesas de telefonia. Uma das alternativas seria a
instalação de placas que utilizam a tecnologia de voz sobre protocolo de internet (Voip).

d) Disponibilização do sinal da TV Assembléia e da Rádio Assembléia na internet - trata-se de
oferecer mais um canal de comunicação que contribuirá para a transparência das ações da Casa,
permitindo o acompanhamento das atividades pela internet. Tal sistema traria, entre outras vantagens,
o atendimento às regiões não cobertas pelo sinal da TV. Será necessário contratar um /inkespecifico
para o serviço, cuja capacidade dependeria do número de acessos simultâneos que se quiser oferecer.

3.6 O conceito de convergência na gestão de
relacionamentos: demandas da Coordenação
de Cerimonial e Relações Públicas (CCRP)

Antes de apresentar as demandas da Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas (CCRP)
em relação ao projeto de convergência digital, é necessário compreender o contexto de atuação do
setor. Criada a princípio para coordenar os procedimentos operacionais na realização dos eventos
institucionais, a partir de 2002 a CCRP passou a pautar seus projetos pela ótica da comunicação
integrada, utilizando o planejamento estratégico como prática obrigatória em todas as suas ações.

Observando-se as atribuições da área, vê-se que sua principal função é a gestão dos
relacionamentos da Assembléia com seus diversos públicos de interesse, seja pelo contato direto,
seja pelo contato mediado pelas estruturas de comunicação da Casa.

Para realizar com sucesso esse papel de gestora de relacionamentos, a CCRP necessita conhecer
profundamente cada um dos públicos de interesse e estabelecer com eles um processo continuo
de comunicação. Para conhecê-los, o setor pode utilizar basicamente dois instrumentos. Um deles
é a pesquisa ou a auditoniu de opinião, realizada por institutos externos ou implementada internamente,
no contato com o público que comparece aos eventos institucionais e, também, por meio das
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informações obtidas pelo Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), criado para esclarecer as dúvidas e
aprofundar o relacionamento da Assembléia com os vereadores e servidores das câmaras
municipais, e pelo Centro de Atendimento ao Cidadão [CAC), que vem passando, nos últimos meses,
por um diagnóstico para aprimorar seu fluxo de atendimento, com vistas a tornar-se um poderoso

termômetro da qualidade de relacionamento da instituição com seus públicos.

O outro instrumento é a aplicação das técnicas de database marketingao acervo de informações
dos diversos bancos de dados existentes na ALMG, como o Cadastro Institucional, sistema que se
encontra em processo de reestruturação por um comitê gestor instituído pela Portaria n 2, de
2007, além de outros que, brevemente, passarão por um processo de integração.

Imediatamente após o estudo dos públicos envolvidos, segue-se a etapa do contato, em que a
comunicação, seja na dimensão informativa ou da publicidade e propaganda, é fator determinante
para a conquista e para a manutenção desses relacionamentos. Com  vistas a alcançar esse objetivo,

a CCRP, na sua função de catalisadora do processo de comunicação integrada busca, nos recursos
comunicacionais e informacionais da ALMG, as formas mais eficientes de contato.

Em virtude de sua natureza, as atividades da CCRP são diretamente afetadas pela falta de integração
dos fluxos informacionais da instituição, desde a gênese da informação até a sua chegada ao usuário
final. As falhas, interrupções e os problemas de acessibilidade são fatores que interferem diretamente

na qualidade dos relacionamentos institucionais sob a responsabilidade do setor. Nunca á demais ressaltar
que essa qualidade tem importância estratégica na formação da imagem institucional do Legislativo,
contribuindo para a percepção que a sociedade desenvolve em relação ao trabalho aqui realizado.

No que tange aos investimentos, deve-se registrar que parte dos recursos necessários para atender
às demandas identificadas nesse processo de reestruturação da CCRP já foi apontada na previsão
orçamentária para o ano corrente, realizada em 2006. Quanto ao restante, entende-se que seria
prematura qualquer previsão, haja vista que é muito recente o processo de avaliação e aprimoramento
do setor e de suas interfaces, o qual encontra-se em pleno desenvolvimento. Espera-se, no entanto, que
as propostas contidas neste relatório, ainda que estejam mais diretamente relacionadas às atribuições
de outros setores, auxiliem a CCRP a consolidar seu novo modelo de atuação, de forma a aparelhar,
otimizar e qualificar a atual estrutura para que a crescente demanda de relacionamento com os diversos
segmentos sociais do Estado encontre na Assembléia um padrão de qualidade adequado às expectativas.

3.7 A dimensão educacional do projeto de
convergência digital: demandas da Escola do
Legislativo	 -

No início dos anos 1990, a Assembléia Legislativa passou por uma ampla reestruturação
administrativa, abrangendo, entre outras iniciativas, o desenvolvimento de um programa de educação
continuada do corpo técnico da Casa. Surgia a Escola do Legislativo (ELE). Pouco tempo depois, a
ELE incorporou em suas atribuições a formação técnica e política de agentes públicos, especialmente

- 29-



dos Legislativos municipais. Além disso, a Escola passou a atuar também na criação, sistematização
e difusão de conhecimento técnico especializado na área legislativa, por meio do estímulo a pesquisas,
da produção de publicações e da manutenção de um "banco de conhecimento" institucional, disponível

para consulta na homepageda ALMG.

Paralelamente a essas atividades, a ELE assumiu entre suas atribuições, desde sua fundação, a
responsabilidade pela implantação de programas de formação política e de educação para cidadania,
destinados a lideranças políticas e comunitárias, estudantes, profissionais de diversas áreas, organizações
da sociedade civil e ao cidadão que busca complementar a sua formação e aprimorar a sua participação
na construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Nesse sentido, e pela amplitude de sua
atuação, a Escola do Legislativo percebeu que não poderia restringir suas atividades à realização de
cursos, palestras e seminários presenciais na Capital, num Estado das dimensões de Minas Gerais
(853 municípios, vale a pena lembrar) e com uma demanda crescente do interior.

Com o advento da disseminação da internet e o desenvolvimento de métodos de educação a
distância, a Escola procurou traçar uma estratégia de uso desses recursos para ampliar o alcance
de suas atividades, conforme relatado nas próximas seções.

37.1 A educação a distância: origens e evolução

o surgimento e o desenvolvimento das iniciativas de educação a distância [[AD) em todo o mundo
remontam ao processo de industrialização dos anos 1950, utilizando no inicio basicamente os
correios, e depois o rádio e a televisão.

Com o avanço das novas tecnologias da informação e da comunicação, a partir dos anos 1990
a [AD passou a ocupar uma posição instrumental estratégica para satisfazer as amplas e
diversificadas necessidades de qualificação das pessoas adultas. Isso porque o desenvolvimento da
Web e do correio eletrônico, e sua rápida difusão em todos os segmentos sociais, viabilizou a interação
necessária entre professores e alunos e entre alunos e alunos, reformulando completamente a
forma de aprendizagem até então utilizada em iniciativas de educação a distância.

Assim, no âmbito da formação profissional abriram-se novas oportunidades para os processos
de educação continuada, em que há necessidade de conhecimentos teóricos e práticos inseridos
na realidade das pessoas.

37.2 A educação a distância na Escola do Legislativo:
contexto atual

A Escola do Legislativo realizou sua primeira experiência em educação a distância ainda nos anos
1990, usando a internet no curso de "Educação para a Cidadania". Ë importante sublinhar que, a partir
dessa experiência, foi produzido um kit com conteúdo em DVD e material impresso, destinado à utilização
em projetos de formação política desenvolvidos em escolas, tanto pela própria Escola do Legislativo, em
seu programa de Educação para a Cidadania, quanto pelas câmaras municipais do Estado.
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A partir da estruturação do programa Interlegis pelo Senado Federal, a Escola passa a atuar e a
colaborar ativamente com os cursos a distância daquela instituição, montando, nas dependências
da ALMG, um núcleo de apoio com tutores, estagiários e um coordenador local.

Paralelamente, a Escola desenvolveu, em 2006, uma nova experiência de EAD com a criação do
curso de "História Política de Minas Gerais - uma introdução crítica" (HPMG), apoiada na plataforma
gratuita do YahooGrupos e utilizando apenas o correio eletrônico. Hoje, o curso HPMG encontra-se
em sua terceira turma.

Percebe-se, pois, que, há anos, a Escola do Legislativo busca desenvolver atividades de educação
a distância, ainda que sempre de maneira errática e descontínua, pois acredita nas potencialidades
desse instrumento para a ampliação de sua atuação em Minas Gerais e mesmo em outros estados
do País. No entanto, por estar ciente dos limites financeiros e tecnológicos (equipamentos obsoletos
e compartilhados por várias pessoas, além da indisponibilidade financeira para atualização de
programas e montagem de equipe de suporte), a Escola não se sente segura para implantar, em
larga escala, uma gestão de educação a distância neste momento.

3.7.3 A educação a distância na Escola do Legislativo:
perspectivas para o futuro no contexto da convergência digital

As perspectivas de desenvolvimento das atividades de EAD na Escola do Legislativo estão
intimamente relacionadas com muitas das propostas apresentadas neste relatório. Com  a introdução
gradativa da TV digital, por exemplo, espera-se, em médio e longo prazos, uma verdadeira
transformação do atual conceito de televisão, com base na convergência intensa com a internetem
banda larga e o desenvolvimento de meios eletrônicos interativos. Espera-se também que, nos
próximos anos, haja uma ampliação da demanda por cursos a distância, especialmente a partir da
política do governo federal que almeja transformar em realidade o desejo de existência de "um
computador por aluno". Acredita-se que a Escola do Legislativo, diante dessa potencial demanda,
que por ora apenas se insinua, deve atuar, em sintonia com a TV Assembléia, no sentido de otimizar
os recursos de multimídia nas aulas dos cursos a distância. Para isso, a atualização dos equipamentos
e sua manutenção constitui um imperativo prévio a qualquer definição a nível estratégico.

Vale a pena destacar que a Escola do Legislativo acumulou, durante seus 15 anos de existência,
uma série de palestras e aulas expositivas que estão gravadas em formato cassete (áudio), mas que
podem e devem ser reproduzidas no formato digital e integradas ao acervo da Biblioteca Digital sugerida
na seção 3.2.1. Por outro lado, o acervo do Centro de Memória Virtual do Poder Legislativo (seção
3.2.2) constituirá uma fonte inestimável de informações para subsidiar as atividades e ações da ELE.

Uni ponto que também chama a atenção é a possibilidade de utilização dos meios eletrônicos
para o aperfeiçoamento da democracia, propiciando melhores condições de participação à sociedade
civil organizada que busca influir nas decisões do Legislativo. Apesar de ainda se configurar distante
o horizonte de uma plena e autêntica democracia eletrônica, principalmente pela desigualdade de
acesso à internet (exclusão digital) e insegurança dos sistemas, o Grupo acredita que algumas
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iniciativas ou projetos-piloto poderiam ser adotados pela Casa desde já, até mesmo como forma de
vivificar e fortalecera sua imagem de instituição de vanguarda. Consultas, enquetes e sondagens de
opinião pública, por exemplo, já são amplamente utilizadas em vários sítes - inclusive de governos;
no entanto, o Legislativo mineiro parece desconhecer essa tendência. Paradoxalmente, a Escola
esbmula a participação política por meio do Programa de Educação para a Cidadania, ou seja, estimula
a ação política por um lado, mas, por outro, não cria ou não reconhece os novos espaços da
democracia proporcionados pelas modernas ferramentas tecnológicas.

4. Propostas e sugestões
Esta secio contém uma síntese das propostas apresentadas ao longo deste relatório. Contém

também outras sugestões oriundas dos estudos e discussões realizados pelo Grupo, que, apesar
de constituírem ações de caráter mais geral, poderão contribuir para o desenvolvimento de uma
cultura de convergência digital na Casa.

1. Criação de uma política de gestão estratégica da informação e do conhecimento na ALMG
que contemple, dentre outros aspectos, a organização dos conteúdos digitais produzidos pelos
diversos setores. Essa política deve ter como meta a disseminação da cultura da convergência
digital.

2. Criação de um comitê gestor do programa de convergência digital da ALMG, que teria a
atribuição de analisar, propor e acompanhar a implementação de soluções relacionadas à geração,
ao armazenamento e à disseminação de conteúdos digitais, do forma integrada, visando à
convergência da informação. Propõe-se que seja uma equipe multissetorial, designada a critério da
Direção da Casa (sugere-se que, pelo menos inicialmente, tal comitê seja composto também dos
membros do Grupo de Trabalho de Convergência Digital, de forma a preservar e multiplicar o
conhecimento produzido até o momento).

3. Utilização da internet como instrumento de convergência digital (repositório) das informações
e dos conteúdos relacionados às atividades-fim da Assembléia (processo legislativo e interlocucão
com a sociedade) e melhor aproveitamento da intranet como ferramenta de gestão e integração
dos setores administrativos.

4. Criação de uma estrutura tecnológica e de recursos humanos para assumir todas as
atribuições relativas ao desenvolvimento e ao gerencianlento do siteda ALMG na internet. Propõe-
se que seja um setor com equipe multidisciplinar, dedicada à tarefa em tempo integral, e com
orçamento específico, ao contrário da dispersão de servidores e da falta de recursos atualmente
existentes.
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5. Revisão de fluxos de trabalho e de sistemas e/ou bancos de informações para adequação às
necessidades dos setores internos e dos usuários externos, com os objetivos de aperfeiçoar
processos, implementar mecanismos de integração das fontes de informação e identificar novos
potenciais usuários ou colaboradores. Os itens de números 6 a 20, a seguir, são exemplos de
demandas ou necessidades já identificadas pelo Grupo nesse sentido.

6. Revisão dos fluxos de trabalho do processo legislativo, priorizando a utilização de meios
digitais desde a assinatura e a apresentação da proposição, passando pela tramitação, até o
arquivamento. Os objetivos são informatizar e agilizar o protocolo de projetos e o fluxo de
documentos, eliminar possíveis repetições de atividades e economizar tempo e recursos
materiais (principalmente papel). Sugere-se a utilização da tecnologia de certificação digital
para conferir segurança e credibilidade ao processo (informações detalhadas sobre as
características e os benefícios de tal tecnologia podem ser obtidas no relatório do Grupo de

Trabalho designado pela Portaria n g 3, de 2004).

7. Aquisição ou desenvolvimento de softwares que possibilitem mais facilidade na administração
dos conteúdos e na indexação das páginas, de maneira a melhorar a edição e a pesquisa de
informações no site. Atualmente, há também carência de mão-de-obra especializada - própria ou
terceirizada - para produção de material gráfico específico para a internet.

S. Adoção, como critério de planejamento para a próxima reestruturação do site e para

implantação de novos serviços e/ou páginas, de parâmetros que permitam a medição de acessos
e a catalogação do conteúdo para facilitar a pesquisa.

9. Disponibilização, na internet, de um conjunto mais rico e flexível de critérios para pesquisa no
banco de projetos em tramitação, com geração de relatórios. Deve-se ressaltar que extrair certas
informações do Mate não é uma tarefa simples para o usuário comum. Além disso, o atendimento
a determinadas demandas de informação - especialmente estatísticas do processo legislativo -
exige um certo tempo para a elaboração dos respectivos relatórios, os quais não são gerados
automaticamente pelo sistema. Sugere-se ainda o oferecimento de "pesquisas prontas", o que
facilitaria e agilizaria o atendimento de demandas mais freqüentes, especialmente da imprensa.
Exemplos: projetos apresentados pelos deputados (quantidade por autor e por assunto), quantidade
e assuntos dos projetos do governador, projetos que receberam parecer pela inconstitucionalidade,
projetos vetados, projetos prontos para a Ordem do Dia, etc.

10. Verificação da possibilidade de integração ou de alimentação do Mate com informações do
sistema utilizado para a apresentação de emendas orçamentárias, de modo a tornar mais fácil a
identificação de seus autores e a correlação entre as emendas aprovadas e os respectivos incisos
da lei orçamentária sancionada.
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11. Identificação e inclusão, no Mate, das informações relativas a proposições que tiveram origem
em eventos institucionais.

12. Estabelecimento de convênio com o Poder Executivo para que ele assuma a responsabilidade
pela atualização dos textos dos decretos e promova a efetiva implementação dessa medida. A Lei
Complementar n 2 78, de 2004, estabelece que o Legislativo e o Executivo promoverão e manterão
na internet, mediante convênio, um banco de dados atualizado da legislação estadual. A ALMG já
atualiza os textos das Constituições Federal e Estadual, das normas de hierarquia superior e de
suas normas internas. No entanto, os textos dos decretos ainda não são atualizados no banco
NJMG.

13. Integração das bases Mate, NJMG, Pronunciamentos e Biblioteca (acervo), o que possibilitaria
a realização de pesquisas simultâneas e a exibição, num único resultado, da relação de eventuais
projetos em tramitação, leis, discursos e materiais bibliográficos relacionados ao tema pesquisado.

14. Reformulação de determinadas áreas do site para que o usuário tenha a opção de baixar
arquivos ou acessar versões devidamente configuradas para impressão de documentos,
especialmente dos bancos NJMG, Mate e dados parlamentares. No caso das Constituições
Federal e Estadual e do Regimento Interno, devem ser criados mecanismos que permitam a
atualização automática das versões disponíveis para down/oaa além disso, devem ser melhorados
os formatos de apresentação dessas publicações eletrônicas, com a inclusão de capas, folhas
de rosto, sumários, etc.

15. Integração das informações do livro "Composição Institucional da ALMG" com o Sistema
de Dados Parlamentares, de forma a criar um banco de dados único de pesquisa histórica de
informações sobre composição das comissões, lideranças, cargos, frentes parlamentares, filiações
partidárias. etc.

16. Integração do banco de notícias com o banco de fotos, de forma que seja possível publicar o
texto com uma foto correspondente à atividade relatada. Essa publicação conteria /iriks para outras
fotos relacionadas.

17. Criação de um banco de dados e definição de critérios de armazenamento, catalogação e
recuperação, em meio digital, das informações sobre câmaras municipais produzidas pelo Centro
de Apoio às Câmaras (Ceac). Atualmente, constam no site da ALMG somente os nomes dos
vereadores, os endereços e os telefones das instituições, dados que nem sempre estão atualizados
em razão da dificuldade de manutenção. Há necessidade de informações sobre a estrutura e
funcionamento das câmaras, suas respectivas mesas diretoras, comissões parlamentares, sites,
e-maiisde contato, entre outras. A alimentação desse banco seria feita prioritariamente pelo Ceac,



mas com possibilidade de inclusão de dados por outros setores. Além de facilitar o gerenciamento
interno do Ceac, a composição e disponibilização do acervo sistematizado de informação sobre as
câmaras produzirá subsídios importantes para ações de outras áreas, especialmente aquelas
relacionadas aos projetos de interiorização.

18. Criação de um sistema de gerenciamento dos atendimentos efetuados através de meios
eletrônicos, com definição de critérios de armazenamento, catalogação e recuperação dos pedidos
e das respostas fornecidas. Atualmente, diversas solicitações que chegam à Casa, principalmente
através dos formulários existentes na internet, demandam a realização de pesquisas ou estudos
mais aprofundados para elaboração das respostas. Com freqüência, chegam novos pedidos sobre
o mesmo assunto, às vezes enviados a setores diferentes, havendo dificuldade de recuperação das
respostas anteriores. O sistema proposto propiciaria o compartilhamento do conhecimento gerado
pelos setores que prestam atendimento aos cidadãos e a outras instituições por meio de canais
eletrônicos (GDI, GIO, CCRP- Ceac e CAC, Procon, ELE, etc.) e agilizaria a resposta a solicitações
semelhantes, além de fornecer estatísticas dessas demandas, como perfis por assunto e por região.

19. Registro, no site, das informações relativas às mudanças partidárias (ação implementada no
final de 2006, a partir das discussões do Grupo, com o registro do histórico das filiações partidárias
dos parlamentares durante o exercício do mandato).

20. Complementação das informações sobre os deputados exibidas no site, tais como a inclusão
do nome completo, data e local de nascimento, e o registro dos períodos de efetivo exercício do
mandato, inclusive com datas e motivos de afastamentos (ações implementadas no final de 2006,
a partir das discussões do Grupo).

21. Realização de estudos para melhorar a utilização das redes de telefonia e de dados para
tráfego de voz, imagem, dados e IP Phone, de forma a ampliar e otimizara transmissão de informações,
incluindo os setores que funcionam em prédios anexos.

22. Viabilização da transmissão de dados por celular no caso das ações de interiorização -
fotos, textos e vídeos - para uso na TV Assembléia, Rádio Assembléia, internet e Assessoria de
Imprensa.

23. Utilização do celular corporativo como canal de comunicação auxiliar da ALMG para a difusão
de mensagens de caráter informativo ou mobilizador, por meio da tecnologia SMS (ShortMessage
Service) ou similar.

24. Implantação de ramais sem fio (cord/ess) nas dependências da ALMG, reduzindo a
necessidade de utilização de telefones celulares nas comunicações internas.
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25. Criação de um sistema de chatinterno, integrado às redes de operadoras de telefonia móvel,
para facilitar e agilizar o processo de comunicação interna e o compartilhamento do conhecimento,

independentemente do uso de telefones e e-mail

26. Digitalização dos processos de produção, transmissão e recepção de sinais da TV Assembléia,
adequando sua estrutura à nova realidade proporcionada pelo sistema de TV digital.

27. Divulgação cri une de conteúdos de áudio e vídeo pela internet, incluindo as transmissões da
TV e da Rádio Assembléia. Para isso, é necessária a contratação de infra-estrutura para a difusão
desses conteúdos.

28. Implementação da infra-estrutura necessária para a transmissão ao vivo, pela TV Assembléia,
de eventos realizados na Escola do Legislativo.

29. Centralização do armazenamento, em formato digital, de conteúdos de áudio e vídeo
produzidos pela ALMG, com estrutura de indexação e pesquisa, para permitir a utilização pelos
públicos interno e externo. Vale ressaltar que a Gerência de Jornalismo desenvolveu, em 2006,
um programa de relacionamento com a imprensa, visitando 50 empresas de comunicação do
interior e da Capital, e identificou grande demanda dos veículos de rádio e TV do interior por
sonoras e imagens da ALMG.

30. Realização de estudos e treinamentos para a padronização dos serviços de atendimento ao
público externo por meio dos canais eletrônicos, definindo-se diretrizes institucionais que sejam claras
para todos os servidores envolvidos com a atividade. Desenvolver mecanismos de acompanhamento,
realização de estatísticas e avaliação desses atendimentos. Devem ser definidos responsabilidades,
prazos e padrões de resposta que preservem e valorizem a imagem da Assembléia.

31. Definição de critérios para utilização da rede sem fio de acesso à internet em todas as
atividades do Plenário, considerando-se as necessidades específicas de setores internos e de
usuários externos.

32. Implantação de dispositivos digitais para sinalização e orientação do público sobre atividades
que estiverem sendo realizadas na Casa, com disp/oys que podem ser usados para indicar locais e
assuntos em discussão.

33. Modernização do sistema eletrônico de votação, transformando-o em multiusuãrio e
integrando-o a outros sistemas, e do painel eletrônico do Plenário, substituindo-o por disp.'ay

programável.
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34. Modernização do sistema de som da ALMG e implementação de infra-estrutura necessária
para a gravação remota digital de áudio de todas as atividades institucionais da Casa, em Belo
Horizonte ou no interior (encontra-se em andamento licitação para contratação de consultoria
especializada na área).

35. Realização de investimentos em infra-estrutura tecnológica e de recursos humanos para
incrementar as ações de educação a distância desenvolvidas pela Escola do Legislativo.

36. Implementação de um recurso, no s,te, para pesquisa estruturada, indexada por data e assunto,
que permita a busca nos arquivos texto, com /inks para os arquivos de áudio, vídeo e imagem
correspondentes. Assim, por exemplo, ao pesquisar o texto dos pronunciamentos de Plenário, sena
possível recuperar o áudio, o vídeo e a imagem relacionados (ver protótipo desenvolvido pelo Grupo,
disponível em: http://hera/netahtml/dinbdep.html) . Rever a determinação de não publicar notas
taquigráficas das reuniões de comissões, de forma a integrar também esses dados ao recurso proposto.

37. Inclusão de metadados nas páginas de internet estáticas - criadas manualmente - para
facilitar as pesquisas. Com esse procedimento, seria possível fazer a integração das bases

estruturadas e não-estruturadas.

38. Criação da Biblioteca Digital da ALMG, com o objetivo de propiciar a consulta, por meio da
internet, ao público interno e aos cidadãos em geral, de materiais informativos (textos, áudios, vídeos,
imagens) relacionados a assuntos de interesse do Poder Legislativo. Além disso, reuniria também,
em um único ambiente digital, os diversos textos e publicações atualmente existentes na página da
Assembléia [Banco de Conhecimento, publicações periódicas, cartilhas, manuais, obras de referência,
etc.], constituindo um caminho centralizado para acessá-los, sem prejuízo dos demais.

39. Implementação de um Centro de Memória Virtual para recuperar, preservar e divulgar as
fontes de informação que contam a história do Poder Legislativo, tendo como premissa a digitalização
da documentação referente à ALMG que se encontra no Arquivo Público Mineiro e na GDI. O GTCD
entende que, para tanto, será necessária a criação de um grupo de trabalho específico.

40. Publicação, em meio digital, dos anais da Assembléia, na forma de um banco de informações
com recursos de pesquisa por data, assunto, nome, etc. Digitalização dos anais que estão no formato
impresso. Todo esse conteúdo poderia compor o acervo do Centro de Memória Virtual do Poder
Legislativo.

41. Padronização de procedimentos no sentido de garantir que toda publicação institucional da
Assembléia em formato impresso seja divulgada também em formato digital, na internet.
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42. Criação do serviço de internet pública na ALMG, por meio da disponibilização de terminais

com acesso gratuito.

43. Utilização de hatsites (subconjuntos de informação) mais completos, para que o sistema
permita ao pesquisador o acesso facilitado a todo o conteúdo relativo a determinado evento ou
atividade geradora do conteúdo pesquisado, desde a legislação até informações relativas às atividades

desenvolvidas na Casa.

44. Criação de uma área de dados comum entre a GRP e a GPI, gerências responsáveis pela
realização dos eventos institucionais. Essa área será um repositório temporário das informações
geradas nesse processo.

45. Estabelecimento, pelos setores envolvidos com o processo de interlocucão com a sociedade,
de rotinas de acompanhamento das atividadespós-evento, para que seja possível a recuperação e
disponibilizacão das informações sobre os desdobramentos daquelas atividades.

46. Definição, em parceria com a GOl, de critérios de armazenamento, catalogação e recuperação,
em meio digital, das peças gráficas produzidas pela Gerência de Comunicação Visual da Gerência-
Geral de imprensa e Divulgação [GID).

47. Elaboração de estudos na área da chamada "democracia eletrônica", com o objetivo de
promover a utilização da internet para aprofundar a interlocução com a sociedade e estimular a
pnrticipacão política dos cidadãos.

48. Realização de estudos para a implementação de mecanismos de interatividade e acessibilidade
digital no siteda ALMG, atentando especialmente para as disposições contidas no Decreto Federal
n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



5. Considerações Finais

A busca por eficácia e eficiência na Administração Pública passa, cada vez mais, pela automação
de processos com o uso intensivo de computadores e de redes de dados. A rapidez e a flexibilidade
que as redes imprimiram às comunicações estão revolucionando a forma como as empresas e os
governos trabalham e realizam negócios.

A urgência da sociedade moderna em transformar ou produzir em formatos digitais toda a
informação de que precisa - texto, imagens, vídeos, sons - é justificada pela enorme economia de
espaço físico, pelo extraordinário ganho de produtividade e eficiência proporcionados pela otimização
dos fluxos de trabalho, pela facilidade de acesso aos estoques de informação e, ainda, pela facilidade
de geração, distribuição e integração de dados e informações digitais. A noção de convergência
digital se insere nesse contexto de acelerado avanço tecnológico.

Durante os estudos e discussões realizados por este Grupo de Trabalho, ficou claro que a idéia
de convergência digital, se adotada no âmbito da Assembléia, poderá trazer enormes vantagens e
benefícios, tanto para deputados e servidores quanto para os cidadãos que se relacionam com a
instituição. Mas também tornou-se evidente que muito ainda precisa ser feito para que os processos
do "mundo real" da Casa possam interagir no mundo virtual, razão pela qual as propostas aqui
apresentadas podem ser consideradas como apenas o início de um projeto amplo e continuo, cujo
sucesso dependerá, em grande parte, da capacidade de investimentos para a atualização do parque
tecnológico, aquisição/ desenvolvimento de sofrwaí'eseformação/capacitação técnica das equipes
envolvidas.

Belo Horizonte, 1 de junho de 2007.

Marcos Amarai Rainho Ribeiro (GTV) - Coordenador

Anderson Moratori Nunes Coelho (GMS)

Fabíoia Beatriz Resende Farage Cohen (GID)

Fernando José Rocha Nascimento [DLE)

Luiz Fernandes de Assis (ELE)

Marcus Vinícius de Meio Rocha (GSI)

Nilson Vidai Prata [GDi) - Relator

Rogério de Senna (CCRP) - Secretário
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ANEXO 1

HISTÓRICO DO PROCESSO DE
INFORMATIZAÇÃO DA ALMG

História da informatização na ALMG

O processo de informatização da ALMG teve impulso decisivo entre 1979 e 1987. Em 1979, 
foram inaugurados terminais para acesso ao Prodasen e foi comprado o primeiro minicomputador,
então utilizado para o processamento da folha de pagamento. Em 1982, foi implantado o banco de
Normas Jurídicas de Minas Gerais (NJMG), cujas informações eram armazenadas nos
computadores do Serviço de Processamento de Dados do Senado Federal (Prodasen). O primeiro
microcomputador (PC) foi adquirido em 1986, para substituir o minicomputador utilizado para o
processamento da folha de pagamento. Em 1987 foi implantado o Sistema de Matérias em
Tramitação (Mate), utilizando recursos tecnológicos da Companhia de Processamento de Dados do
Estado de Minas Gerais (Prodemge].

o processo de informatização ganhou novo fôlego no período compreendido entre 1988 e 1992, 
como resultado dos esforços empregados no apoio ao processo de elaboração da Constituição
Estadual de 1989.  Ainda em 1988, foi iniciada a informatização dos gabinetes parlamentares. Em
1989, foi instalado um computador de grande porte, que, a partir de 1990, passou a ser usado
para manter, em equipamentos da própria Assembléia, os sistemas NJMG e Mate. O concurso
público realizado em 1991 permitiu a contratação de novos analistas de sistemas que se engajaram
no processo de informatização. Em 1992,  teve início o processo de incremento do relacionamento
da ALMG com a sociedade, do qual a área de informática participou ativamente por meio do projeto
'Assembléia On Line".

Em 1993,  iniciou-se um processo de expansão da informatização na Casa, com a substituição
do computador de grande porte por um minicomputador com dezenas de terminais espalhados
pelos setores, fato que aumentou substancialmente o uso dos equipamentos de informática como
ferramentas essenciais à opera cionalizacão do processo legislativo. Também em 1993, foi
implantado o correio eletrônico corporativo. Naquele mesmo ano, foram iniciadas as conexões com
a rede Renpac, o que possibilitou a ampliação do alcance do sistema "Assembléia On L/ne" e o
acesso a bases de dados externas. Em 1994, foi implantado o banco de dados corporativo, início de
um processo de unificação das diversas bases de dados e sistemas existentes na ALMG. Também
em 1994, iniciou-se a implantação da rede de computadores da Assembléia, requisito para a
instalação de microcomputadores em toda a Casa. No mesmo ano, em mais uma iniciativa pioneira
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no País, a ALMG iniciou sua conexão à internet, que, naquela época, ainda era uma rede acadêmica
e de pesquisas. Em 1995,  iniciou-se o desenvolvimento de grandes sistemas corporativos, fato
possibilitado pela implantação prévia de uma filosofia de tratamento institucional dos dados. Em

outra iniciativa pioneira, o s,teda ALMG foi lançado, também em 1995, já contendo diversos dados

e informações produzidos a partir dos sistemas corporativos.

A partir de 1996, diversas ações permitiram a renovação e expansão dos recursos de informática
da Assembléia. Os terminais de minicomputador foram substituídos por microcomputadores
conectados em rede. O uso do correio eletrônico se expandiu. O computador de grande porte foi
desativado, sendo substituído por equipamentos mais modernos, porém menores. O sitena internet
evoluiu e se expandiu. O "Assembléia On Line', que já se tornava um projeto caro, foi desativado e

suas funções agregadas ao site. A partir do ano 2000, a ALMG se integrou à rede Interlegis.

Posteriormente, a partir de 2002, diversas iniciativas da Gerência-Geral de Sistemas de Informações
(GSI) permitiram um uso mais eficiente e efetivo dos recursos de informática da Casa. A experiência
bem-sucedida com o sitena Internet motivou o desenvolvimento da intra net e a integração de diversos
sistemas por meio dela. A padronização da plataforma de desenvolvimento de sistemas permitiu a
uniformização de uso e a expansão no desenvolvimento de sistemas corporativos. Desde o final de
2002, objetivando reduzir os custos com a aquisição de licenças de software, a ALMG vem promovendo
a substituição de sistemas proprietários por plataformas de software livre.

Infra-estrutura e recursos de informática

A manutenção, atualização e racionalização dos recursos de informática da Assembléia constituem
preocupação permanente da GSI. Trata-se de uma tarefa extremamente importante, uma vez que
os recursos financeiros disponíveis para a atualização dos equipamentos estão sempre aquém das
necessidades da Casa. Os números que revelam a dimensão dos recursos de informática da
instituição são os seguintes (levantamento efetuado em 2006):

- 970 micros em rede, 370 impressoras e 1.760 usuários

- Gabinetes: 4 micros, 2 impressoras, scanner pa/mtope notebook(membros da Mesa)

- 60 sistemas em produção

- Acessos mensais (março/2006): ao site = 911 mil; à intranet = 423 mil

Mensagens externas de correio por dia: 11 mil

- Chamados atendidos em 2005: 9,341 mil

- Alunos treinados nos últimos 10 anos: 6,177 mil

Embora o número de microcomputadores seja significativo, a ALMG conta com muitos
equipamentos já obsoletos, utilizados há diversos anos. A GSI está permanentemente atenta a essa
situação, efetuando um trabalho constante de sensibilização, com a Administração da Casa, para
as crescentes necessidades de informatização e atualização dos recursos tecnológicos.



Outros Equipamentos	-	-

Leitor de CD: parte dos micros

Scanner e gravador de CD: setores e locais específicos

Novos micros: gravador de CD e monitor LCD

Impressoras: /aser, jato de tinta, matriciais (em desativação)

Projetores e notebooks empréstimo sob demanda

Recursos

Login centralizado: Portaria 15/2003

Discos de rede com backup central

Internet: Portaria 16/2003

04 Mbps, antivírus, filtro de sites, monitorável

Correio eletrônico:

Portaria 17/2003

10 Mb, antivírus, antispam, filtro de anexos

Projeto software livre

Custo dos softwares proprietários: mais de 40% da estação

Dificuldades enfrentadas: cicio de vida dos softwares

Fim de linha para versões hoje utilizadas

Microsoft Open License 6.0: fim do upgr'adee contrato para atualização permanente (29% da
licença ao ano, por 3 anos)

MS Off ice 2003 não funciona com Windows 9x

Necessidade de atualização do Windows e do hardware

Benefícios esperados

Economia no licenciamento de programas

Proteção quanto à pirataria

Adequação à realidade econômica da ALMG

Postura responsável perante a sociedade e antecipação a exigências legais

Abertura de novas perspectivas de redução de custos a médio e longo prazos, com a utilização
do GNU/ Linux

Instalação pelos próprios usuários
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