
 

 

PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO 

 MAPA CULTURAL BH 

  

Bem-vindo ao passo a passo de como fazer a sua inscrição no Mapa Cultural 

BH. 

O Mapa Cultural BH consiste em uma plataforma de software livre, gratuita, 

online e colaborativa gerenciada pela Fundação Municipal de Cultura, que 

contém diversas informações sobre o cenário cultural da cidade de Belo 

Horizonte. 

Seu perfil de agente cultural criado servirá como base para você participar de 

futuros editais. Ou seja, uma vez criado o perfil, não será mais preciso preencher 

os dados cadastrais, basta ter o cuidado de mantê-los atualizados. Na 

plataforma do Mapa Cultural BH você também poderá divulgar seus eventos, 

espaços ou projetos culturais, registrar seu portfólio e construir 

seu networking na área cultural. 
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Passo 1 

Fazer seu cadastro na plataforma Mapa Cultura BH 

Já tenho cadastro na plataforma Mapa Cultural BH 

Caso já tenha cadastro no Mapa Cultural BH, veja se no perfil do seu agente 

individual estão todas as informações indicadas no item “Editar” da guia “Meus 

Agentes”.  

Confira se seu agente foi publicado. 

Não tenho cadastro na plataforma 

ATENÇÃO 

Vocês devem fazer primeiro seu cadastro no Mapa Cultural BH como Pessoa 

Física, usando o seu nome e e-mail.  

Para se cadastrar, siga esses passos 

1. Preencha os campos com o seu Primeiro nome, Sobrenome, e-mail, crie uma 

senha com no mínimo 6 caracteres e clique no botão "Criar conta" 

 



ATENÇÃO! Use seu nome e e-mail pessoais. NÃO use o nome e e-mail de uma 

instituição ou grupo no cadastro de agente individual. 

 

Irá aparecer a tela abaixo. Clique em “AUTORIZAR”, para ser redirecionado para 

o perfil de Agente Individual.  

  

 

 

Clique em "AUTORIZAR", para ser redirecionado para o preenchimento do o perfil de 

Agente Individual. 

 

Agora, vamos terminar de preencher o perfil do seu agente individual. 

 

Passo 2 

Preencher o perfil do Agente Individual  

1. Você será redirecionado para a tela abaixo. Vamos seguir o nosso passo a 

passo utilizando como exemplo a Júlia Mariana. 

 

 

 

 

 



 

 

O cadastro do agente Individual é bem simples, mas é fácil esquecer alguma 

coisa. Primeiro, tem um detalhe bem importante: marque, logo acima do seu 

nome, que você está fazendo um perfil “individual”. Isso quer dizer, 

basicamente, que você é uma pessoa física, com CPF.  

2. Você precisa preencher obrigatoriamente as seguintes informações no seu 

perfil: 

 Descrição Curta (máximo de 400 caracteres) 

 Área de atuação 

 Nome 

 CPF 

 Identidade (RG) 

 Data de Nascimento 

 Gênero 

 Raça / Cor 

 E-mail Privado 

 Telefone 1 (inserir o DDD) 

 Endereço 

 

Para editar os seus dados, clique no campo desejado, escreva ou selecione a 

informação correta. 

Perceba que o campo ficará marcado de amarelo, desse jeito: 

 



Algumas observações: 

 Todos os campos que possuem um cadeado ao lado são campos 

privados e não aparecerão para pessoas que visitarem o seu perfil no 

mapa. 

 No campo “site” é preciso inserir o endereço completo iniciando por 

“http://www.meusite.com.br.” 

 

O campo da localização fica logo abaixo das informações cadastrais. No campo 

“Localização” você indica se as outras pessoas poderão ver (opção: pública) ou 

não (opção: privada) a sua localização no Mapa Cultural BH. 

  

O campo com a seleção da área de atuação fica na lateral esquerda superior. As 

opções aparecem na medida que você escreve. Você pode escolher quantas 

áreas quiser da lista de opções. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.meusite.com.br&sa=D&ust=1504206747763000&usg=AFQjCNE1gOzGDL8kfXw8LbpYYybq3W5Jgg


Use a seção de “TAGS” para inserir outra área de atuação que não esteja listada 

ou uma palavra chave sobre o seu perfil. As tags, assim como a área de atuação, 

podem ser utilizadas para que outras pessoas possam encontrar o seu perfil. 

Você também pode inserir quantas tags quiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também do lado esquerdo, você encontra a seção “SEGUIR” com o ícone das 

redes sociais Twitter, Facebook e Google +. Clicando em cada uma delas, você 

pode adicionar o endereço das suas redes sociais ao seu perfil do mapa. 

 

3. Agora, clique no botão "PUBLICAR” no canto superior direito. Note que os 

campos não estão mais marcados de amarelo, indicando que suas informações 

foram salvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se estiver faltando alguma informação, a seguinte mensagem aparecerá no 

topo da tela:   

 

 

O sinal “  ” vai aparecer logo ao lado dos campos com erro ou faltantes. 

 

 
 

 

No final clique em “PUBLICAR”, localizado na barra principal no canto direito. 

 

 

 

Passo 3 

Validando inscrição do IDCultural  

Você deverá acessar o email utilizado no cadastro para confirmar e completar a 

validação da sua ID.  

 

Somente após esta confirmação você poderá acessar e editar seu Perfil e ser 

redirecionado para o perfil de Agente Individual.  

 

 



 
Você deverá preencher as informações solicitadas, na tela abaixo, do IDCultura. 

 

No final clique em “SALVAR”, localizado no final da página no canto direito. 

 

 

 

 

 

Pronto! Você já está cadastrado na plataforma Mapa Cultural 

BH.  

 



Passo 3 

Enriquecendo  o Perfil do Agente Individual  

 

1. Você pode enriquecer o seu perfil inserindo informações profissionais, como 

por exemplo: 

 Anexar histórico, currículo, release, clipping de mídia ou outros tipos de 

documento. 

Para adicionar esses documentos, vá para o topo da página e clique no sinal de 

“+” ao lado da guia “DOWNLOADS”, que está na lateral direita. Digite o título 

do documento, depois clique no botão “Escolher arquivo” e selecione, no seu 

computador, o documento desejado. Por fim, clique em enviar. Agora você verá 

que o documento aparecerá automaticamente na seção downloads. 

Para inserir um novo documento, basta repetir as instruções descritas acima. 

 Incluir links de áudio e outros sites. 

Clique no sinal de “+” ao lado da guia “LINKS”, que está na lateral direita abaixo 



da Guia “DOWNLOADS”. Primeiro cole o endereço do link que você deseja 

incluir no perfil, depois digite o título que aparecerá e, por fim, clique no botão 

“Enviar”. Agora você verá que o link aparecerá automaticamente na seção links. 

 Incluir vídeos. 

Para adicionar as imagens, desça para a seção galeria e clique no botão 

“Adicionar vídeo”. Você pode adicionar o link de um vídeo que está no youtube 

ou no vímeo. Cole o link do vídeo no campo indicado abaixo, escreva um título 

e clique em “Enviar”. Feito isso, você verá que o vídeo será adicionado 

automaticamente na página do seu perfil. 

 Incluir imagens (precisam estar no formato JPG ou PNG). 

Clique no botão “Adicionar imagem”. Em seguida, clique no botão “Escolher 

arquivo” e selecione, no seu computador, a imagem desejada. Por fim, clique 

em enviar. Você verá que a imagem aparecerá automaticamente na seção 

galeria. Para inserir mais imagens, repita a mesma operação.  

 

2. Para finalizar, clique no botão “Salvar” no canto superior esquerdo.   

 

DICA: continue personalizando o seu perfil individual (inserindo uma imagem 

no avatar, fotos, vídeos), pois a plataforma o ajudará na divulgação das suas 

ações culturais. 

 




