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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o projeto pedagógico do curso de Especialização em 

Geoprocessamento, na modalidade a distância, referente à área de Geociências - Código 1.07.00.00-

5 da tabela de áreas de conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  

Este projeto pedagógico de curso se propõe a definir as diretrizes pedagógicas para a 

organização e o funcionamento do respectivo curso de especialização do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Ifma). 

Estão apresentadas neste documento, como marco orientador desse projeto, as decisões 

institucionais, expressas nos objetivos, na função social desta Instituição e na compreensão da 

educação como uma prática social. Consequentemente, apresenta os pressupostos teóricos, 

metodológicos e didático pedagógicos estruturantes da formação continuada em pós-graduação, em 

consonância ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Em conformidade com a função social do Ifma, esse curso se empenha a promover formação 

continuada de profissionais comprometida com os valores fundantes da sociedade democrática, com 

os conhecimentos referentes à compreensão da educação como uma prática social, com o domínio 

dos conhecimentos específicos, os significados desses em diferentes contextos e a necessária 

articulação interdisciplinar. 

A pós-graduação lato sensu arquiteta-se como um ambiente de produção e de socialização 

de conhecimentos, fortalecido pelo protagonismo dos sujeitos envolvidos e pelo desenvolvimento 

da cultura da pesquisa na dinâmica das atuações de professores e alunos. É um espaço fortalecido 

igualmente pelo encargo social intrínseco ao processo de produção socioeconômica e de formação 

profissional.  

Sob a escudo dessa compreensão, o avanço científico e tecnológico, a socialização do 

conhecimento e o compromisso de promover o diálogo entre os diversos tipos de saberes são 

elementos que permeiam e integram as ofertas educativas do Ifma Campus São Luis Monte Castelo 

incluindo a pós-graduação. 

Em todos os elementos desse projeto estarão explicitados princípios, categorias e conceitos 

que materializarão o processo de ensino e de aprendizagem destinados a todos os envolvidos nesta 

práxis pedagógica. 

Nome: ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO 

Forma de oferta: Modalidade a distância 



Área do conhecimento (predominante): Geociências 

 

1 CURSO 

O curso de Especialização em Geoprocessamento é um curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

da área de Geociências.  

O curso é gratuito e ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, por meio do Campus São Luis Monte Castelo. 

2. JUSTIFICATIVA: 

O avanço tecnológico tem impulsionado, cada vez mais, a busca por uma maior 

produtividade sem abrir mão da qualidade de produtos e serviços oferecidos à população. Isso tudo 

sem perder de vista as preocupações ambientais e preservacionistas, bem como o impacto sócio-

cultural que esses novos negócios trazem. Na sociedade pós-industrial, em meio à globalização da 

economia, novas oportunidades surgem, o que implica em novos desafios para as empresas como a 

eficiência na produção, menos danos ao meio ambiente na prestação de serviços. 

A abertura desses novos postos de trabalho esbarra na falta de qualificação do trabalhador. A 

automação/informatização da produção exige do trabalhador um melhor preparo profissional para 

sua devida inserção nesse novo mundo que está surgindo. É preciso, hoje, que o operário domine 

certas habilidades e competências que até então não lhe eram exigidas no mundo do trabalho. 

Assim, é urgente a necessidade de qualificação dos trabalhadores para fazer frente às linhas de 

produção que surgem com as novas tecnologias específicas de cada setor, neste caso o de 

Geoprocessamento. 

O Brasil é um país com grande biodiversidade natural, em que se destacam biomas como a 

Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado e a Floresta Amazônica. O Maranhão está localizado 

na zona de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, portanto, possui uma grande 

diversidade de ecossistemas. 

O Estado do Maranhão, com o objetivo de preservar esta grande biodiversidade, criou, 

dentre outras, algumas unidades de conservação, a saber 5 Parques, 7 Áreas de Preservação 

Ambiental (APAs) e 3 Reservas Extrativistas, que podem ser observadas no mapa da Figura 1. 

 



 

Figura 1 – Mapa do estado do Maranhão, com destaque para unidades de conservação, 

Parques, Áreas de Preservação Ambiental (APAs) e  Reservas Extrativistas. 

 

O Estado também possui uma importante rede hidrográfica (Figura 2) com, pelo menos, dez 

bacias perenes: Gurupi, Turiaçu, Maracaçumé-Tromaí, Uru-Pericumã-Aurá, Mearim, Itapecuru, 

Tocantins, Parnaíba e Munim. Cinco são as vertentes hidrográficas principais do Maranhão: 

Chapada das Mangabeiras, Chapada do Azeitão, Serra das Crueiras, Serra do Gurupi e Serra do 

Tiracambu. O rio Tocantins, que banha a região sudoeste maranhense, recebe aqui alguns afluentes 

de porte, como os rios Manuel Alves Grande, Farinha, Gameleira, Água Boa, Lajeado, da Posse e 

Bananal. As várias cachoeiras e corredeiras enriquecem indiscutivelmente o potencial turístico da 

região. 



 

Figura 2 – Mapa do estado do Maranhão, com destaque para as suas bacias hidrográficas. 

 

Por outro lado, seguindo as políticas de desenvolvimento do país e sua desconcentração 

industrial, acompanha-se um quadro de crescimento urbano e industrial em franco desenvolvimento 

no Centro-Norte do país, inclusive no estado do Maranhão. O desafio neste momento será conciliar 

crescimento econômico e preservação ambiental. A causa principal da poluição e degradação 

ambiental no Estado do Maranhão está associada à forma insustentável do uso de seus recursos 

naturais, aliada às questões estruturais, como falta de uma política ambiental, as limitações dos 

órgãos ambientais, a baixa eficiência tecnológica, a falta de informações e de capacitação técnica e 

a ineficiente fiscalização, além da reduzida consciência e valorização ambiental. 

Os problemas ambientais decorrentes das atividades urbanas, rurais e industriais são 

caracterizados pelos desequilíbrios da exploração excessiva dos recursos naturais, desmatamentos, 



uso predatório dos ambientes aquáticos e quebra de cadeias alimentares típicas dos ecossistemas 

naturais, bem como por problemas específicos derivados do emprego de tecnologias produtivas, do 

uso inconveniente de matéria e energia nos processos industriais e nas comunidades urbanas, 

gerando os impactos de poluição do ar, da água e do solo. 

A questão ambiental tem sido um tema muito discutido, portanto, bem conhecido de todos, 

contudo, não deixa de ser extremamente polêmico. Desta forma, a existência de conflitos, que 

dificultam tanto o desenvolvimento das comunidades que habitam áreas carentes de preservação 

(comunidades locais, indígenas etc.) como a conservação da biodiversidade, motiva e demanda o 

aprofundamento de reflexões e de uma política educacional voltada para o planejamento adequado 

do uso dos recursos naturais. Aliada a isso, as transformações científicas e tecnológicas que 

ocorrem no mundo hoje exigem mudanças em todas as esferas sociais. Os desafios impostos por 

estes avanços estão requerendo das instituições formadoras que se voltem mais ainda para as 

questões ambientais, objetivando formar pessoas que compreendam e participem mais intensamente 

dos vários espaços de trabalho existentes na sociedade. Com efeito, a escola precisa estar atenta, 

atualizando-se para contribuir com a formação de profissionais competentes, críticos e criativos. 

O atendimento a essas mudanças tem provocado, principalmente nas duas ultimas décadas, 

inquietações no setor educacional organizado e nos legisladores, no sentido de estabelecer políticas, 

programas e leis que orientem a organização e o funcionamento das instituições educativas em 

todos os níveis e modalidades de ensino, bem como a formação dos profissionais que irão dinamizar 

o processo educativo nessas instituições. 

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, propriedades, 

animais e plantas sempre foi uma parte importante das atividades das sociedades organizadas. Até 

recentemente, no entanto, isto era feito apenas em documentos e mapas em papel; isto impedia uma 

análise que combinasse as informações de diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento, na 

segunda metade deste século, da tecnologia de Informação, tornou-se possível armazenar e 

representar tais informações em ambiente computacional, abrindo espaço para o aparecimento das 

tecnologias de Informação. 

Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem 

influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 

Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. As ferramentas 

computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de 

dados georreferenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de documentos 

cartográficos. 



Num país de dimensão continental como o Brasil, bem como as dimensões do estado do 

Maranhão, com uma grande carência de informações adequadas e de recursos humanos em 

Tecnologias de Informações para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e 

ambientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em 

tecnologias de custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente. 

O Geoprocessamento, Segundo TEIXEIRA, MORETTI e CHRISTOFOLETTI (1992), 

“constitui-se no ambiente tecnológico cuja área de atuação envolve a coleta e tratamento da 

informação espacial, assim como o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações”. O 

Geoprocessamento, desta forma, engloba uma diversidade de atividades e estudos que, através de 

ciências como a Topografia, Geodésia, Fotogametria, Sensoriamento Remoto, Cartografia, 

Posicionamento por Satélites, entre outras, sustentam os Sistemas de Informação Geográfica. 

Os Sistemas de Informação Geográfica, por sua vez, são sistemas computadorizados de 

captura, armazenamento, criação, manutenção, integração, análise e visualização de dados 

espacialmente referenciados sobre a superfície terrestre. 

O Georreferenciamento ou o Referenciamento Espacial é, portanto, o processo de 

delimitação de um objeto, físico (ex.: lago) ou conceitual (ex.: região administrativa), em termos de 

sua relação espacial com a superfície terrestre. A relação geográfica então estabelecida consiste de 

pontos, linhas, áreas e volumes, definidos em termos de um sistema de coordenada. 

Desta forma, pode-se afirmar que os SIGs integram uma tecnologia que se baseia em 

sistemas de computação eletrônica específicos (hardwares e softwares) que têm como objetivo a 

descrição e a análise do espaço geográfico. Esta última característica é ponto fundamental na 

distinção dos SIGs em relação aos sistemas de computação convencionais. 

Mantendo-se atento aos movimentos sociais externos, especialmente no que concerne aos 

problemas educacionais do Estado do Maranhão, respaldado na Lei nº 11.892/08, art. 2º, § 3º que 

concede aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia autonomia para a criação de 

cursos, este projeto vem responder a essas demandas, uma vez que por sua própria natureza 

institucional, encontra-se apto a contribuir na habilitação em software para o mundo do trabalho, 

pois possui estrutura física, com vários laboratórios, entre eles laboratórios de informática, além de 

ter em seu corpo docente professores capacitados, com doutorado, mestrado e especialização. É, 

portanto, a partir desta perspectiva que o IFMA se lança ao desafio de oferecer o Curso de 

Capacitação de Geoprocessamento. 

É neste cenário que identificamos a pertinência de um Curso de Especialização que possa 

capacitar o profissional especialista em Geoprocessamento que precisa utilizar sistemas 

computacionais voltados à aquisição, armazenamento, processamento, análise e apresentação de 

informações sobre o meio físico referenciadas espacialmente. Dominando fundamentos de 



informática, cartografia, sensoriamento remoto e análise espacial, este profissional levanta 

informações cartográficas de pontos específicos de determinado território, imprescindíveis às 

atividades de planejamento urbano e ordenação do uso do solo, levantamento de informações 

socioeconômicas, gerenciamento ambiental, de sistemas de transporte, de processos agrícolas, entre 

outras. 

3. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, com sede em 

São Luís, criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a integralização do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e das Escolas Agrotécnicas, 

com atuação no estado do Maranhão, é detentor de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

Ao longo de sua história, face às transformações decorrentes do contexto social, político, 

econômico e cultural brasileiro que influenciaram a educação profissional, essa instituição de 

ensino recebeu várias denominações, tais como: Escola de Aprendizes Artífices do Maranhão em 

1909, Liceu Industrial em 1937, Escola Técnica de São Luís em 1942, Escola Técnica Federal do 

Maranhão em 1989 e Centro Federal de Educação Tecnológica em 2004, quando passa a ser 

instituição de ensino superior. 

Portanto, com mais de 100 anos de tradição, o IFMA tem buscado consolidar-se como um 

Centro de Referência, especializado na formação e qualificação de profissionais nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, incluindo-se a habilitação de professores, baseando-se na 

conjugação de conhecimentos humanos, técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas nos 

termos da Lei. 

O IFMA, como Instituição Pública Federal, cuja missão é “Promover educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão com foco na 

formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável.” (PDI, 2014-2018), sente-

se na responsabilidade de contribuir com o Estado na formação de docentes para atender à 

demanda, propiciando assim a melhoria da qualidade do ensino nas escolas e, consequentemente, 

possibilitando a inserção de profissionais qualificados no mundo do trabalho. 

Atualmente, a modalidade a distância está sob a responsabilidade da Diretoria de Educação a 

Distância (DEAD), criada por portaria da Reitoria do IFMA e vinculada a esta, com competência 

para gerar políticas e diretrizes para a Educação a Distância (EAD) estabelecida no âmbito do 

Instituto. 

A esta Diretoria cabe, além das atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho Superior 

(CONSUP) do IFMA: 



a) planejar, orientar, supervisionar e avaliar todos os programas ou atividades do IFMA que 

utilizem metodologias de Educação a Distância (EAD); 

b) assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de EaD, mediante 

articulação contínua com todos os setores do IFMA; 

c) oferecer cursos e/ou atividades formativas em educação profissional e tecnológica em 

todos os seus níveis; 

d) qualificar docentes e técnicos administrativos para atuarem em EAD. 

Entre os programas desenvolvidos na modalidade à distância, dentro da DEAD, tem-se o 

Sistema UAB, A Rede e-Tec Brasil, o Programa Profuncionário e E-Tec Idiomas. 

O sistema UAB/IFMA está implantado em 10 (dez) polos no interior do estado, com a oferta 

do Curso Superior de Licenciatura em Química e do Curso Superior de Licenciatura em 

Informática.  Os polos são estruturados para receber os alunos, professores e tutores, bem como 

coordenadores, a fim de proporcionar a interação necessária para o bom andamento do processo de 

ensino e aprendizagem. Conta com o corpo docente da própria Instituição, bem como com 

colaboradores de outras instituições públicas e privadas de ensino. 

A Rede e-Tec Brasil é de elevada importância no âmbito da política de expansão da 

educação profissionalizante, constitui-se uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, 

numa parceria entre a Secretaria de Educação à Distância e Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica.  Seu objetivo é levar cursos técnicos para regiões distantes das instituições de ensino 

técnico e para a periferia das grandes cidades brasileiras, incentivando os jovens a concluírem o 

ensino médio, com uma formação profissional que os capacite a ingressar no mundo do trabalho.  

Percebendo as dificuldades enfrentadas pela população em geral no que tange ao aspecto 

“tecnologia”, o IFMA buscou conhecer a realidade de municípios do Estado, colocando-se à 

disposição para a orientação dos projetos elaborados para os municípios polo, incluindo a utilização 

da ferramenta tecnológica. Dessa forma, percebeu-se que outro aspecto a ser levado em conta é o 

nível de carência de recursos tecnológicos em que se encontra o interior do Estado, até mesmo os 

municípios já beneficiados com projetos que aparelham as escolas no âmbito tecnológico, os quais 

são subutilizados pela falta de preparo dos docentes e técnicos que trabalham nestes espaços. 

4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo Geral 

 

Qualificar recursos humanos para uso das tecnologias de geoprocessamento, bem como 

capacitar profissionais no conhecimento e uso de técnicas de geoprocessamento e suas aplicações 

nas diversas áreas do conhecimento. 



 

4.2 Objetivos Específicos 

• Praticar os conceitos de entrada de informações primárias para mapeamento e 

localização geográfica em meio digital (meios de transferência e aplicação); 

• Apresentar os conceitos fundamentais da disciplina de Geoprocessamento e os 

aspectos práticos do uso de Sistemas de Informação Geográfica através de exemplos 

nos sistemas como QGIS, Gvsig, Spring; 

• Possibilitar formação técnica na área de tecnologias da informação com destaque 

para o geoprocessamento; 

• Oportunizar ao aluno a capacitação e reciclagem dos conhecimentos que necessita de 

geoprocessamento para o planejamento e gestão ambiental urbano, área de expansão 

e do meio ambiente; 

• Capacitar profissionais que atuam nas áreas de administração ambiental, 

geomarketing, geoestatística, manejo ambiental, tecnologia na agricultura, geografia, 

geologia,biologia, oceanografia, meio ambiente, engenharia, arquitetura e áreas afins 

que desejam trabalhar com geoprocessamento; 

• Oferecer ao aluno condições para compreender, utilizar e criticar um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), suas aplicações, seu potencial de análises e sua 

modelagem. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

Profissionais graduados em quaisquer áreas de ciências exatas e da terra envolvidos no 

desenvolvimento de projetos nas áreas ambientais,  profissionais graduados interessados em utilizar 

tecnologias em sua carreira profissional ou como aperfeiçoamento profissional, e ainda 

profissionais graduados que desejam desenvolver/utilizar de forma inovadora tecnologia para 

resolver problemas ambientais. 

6. COORDENAÇÃO 

A coordenadoria do curso está sob a responsabilidade do professor André Luís Silva dos 

Santos, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor efetivo do quadro 

docente do Instituto Federal do Maranhão IFMA – Campus Monte Castelo.. 

 



7. CARGA HORÁRIA 

O curso terá 420h, das quais 208h serão de atividades práticas presenciais. Serão elaboradas 

atividades semanais a serem desenvolvidas de forma individual ou em grupo, via moodle. O artigo  

que deverá ser desenvolvido individualmente por um período máximo de seis meses após a 

conclusão das disciplinas, correspondendo a 90 h de carga horária. 

 

8. PERÍODO, PERIODICIDADE E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso será oferecido na modalidade a distância no período de 18 meses. Sua metodologia 

seguirá as diretrizes da Chamada 75/2014 da CAPES e da Sistemática UAB da qual a UAB/IFMA 

faz parte. Durante a oferta do Curso, os alunos contarão com momentos presenciais cujos 

cronogramas serão devidamente confeccionados e divulgados antecipadamente. O início das 

atividades, que inclui a produção e adaptação dos conteúdos das disciplinas, se dará tão logo haja o 

repasse dos recursos pela CAPES, que financiará integralmente todos os custos inerentes à oferta do 

curso. 

As disciplinas do curso são apresentadas no Quadro 1 com suas respectivas cargas-horárias. 

Serão trabalhadas na forma de aulas expositivas, palestras, oficinas e grupos de estudo, entre outras. 

 

QUADRO 1 – disciplinas e cargas-horárias do curso de especialização. 

 

Período C.H. ASSUNTO 
MÓDULO I 

1 30 Fundamentos de Informática e Ambientação AVA 
2 30 Cartografia para geoprocessamento 
3 30 Introdução a Geotecnologias 
4 30 Sensoriamento remoto  

MÓDULO II 
5 30 Processamento Digital de Imagens 
6 30 Banco de Dados Geográficos 
7 30 Sistemas de Informações Geográficas   
8 30 Análise Espacial 

MÓDULO III 
9 30 Sistemas GNSS 

10 30 Modelagem e Simulação 
11 30 Metodologia da Pesquisa Científica 

   
12 30 Elaboração de TCC 
13 60 Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação e Elaboração de TCC 

TOTAL 420  
 



9. CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
1. FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA E AMBIENTAÇÃO AVA 

Conceitos básicos sobre computadores. O computador como ferramenta no ambiente escolar. 

Fundamentos de Internet e sistemas distribuídos. Ferramentas WEB: transferência de dados, e-mail, 

busca, homepages, chat. Ferramentas de Usuário: editores, planilhas, slides, compactação e 

organização de arquivos. Possíveis vantagens do uso do computador na educação. Requisitos para 

uso da informática na educação escolar. 

 

Bibliografia Básica: 

• COX, Kenia Kodel. Informática na educação escolar. Campinas, SP: Autores Associados, 

2003. – (Coleção polêmicas do nosso tempo, 87) 

• LANCHARRO, Eduardo Alcade; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador 

Peñuelas. Informática básica. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1991. 

• RAMALHO, José Antônio Alves. Introdução a Informática. Berkeley Brasil, 2003. 

• VELOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos. Editora Campus, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

• ALVES, L., BARROS, D., OKADA, A. Moodle: estratégias pedagógicas e estudo de caso. 

Salvador, Ed. EDUNEB, 2009. 

• MOORE, M., KEARSLEY, G. Educação a Distância, uma visão integrada. (R. Galman, 

trad). Ed. Thomson, 2007. 

• PALLOF, R.M, PRATT, K. Aluno Virtual. Porto Alegre:Artmed, 2004. 

 

2. CARTOGRAFIA PARA GEOPROCESSAMENTO  

Conceitos da cartográfica. A evolução histórica da Cartografia e dos conceitos sobre a forma da 

Terra. Sistema de coordenadas geográficas ou terrestres; sistema de coordenadas planas ou 

cartesianas; projeções cartográficas: conceito, classificação e propriedades; escala; base 

cartográfica; técnicas de produção de mapas, elementos do mapa. 

 

Bibliografia Básica: 

- JOLY, F. A cartografia. Campinas: Papirus, 2001. 

- FITZ, P. R. Cartografia básica. São Paulo: Oficina do Texto, 2008. 

- MARTINELLI, M. Mapas, gráficos e redes. São Paulo: Oficina do Texto, 2014. 

 



Bibliografia Complementar: 

- FERNANDES, M. C.; MENEZES, P. M. L. Roteiro de cartografia. São Paulo: Oficina do Texto, 

2013. 

- ZUQUETTE, L. V.; GANDOLFI, N. Cartografia geotécnica. São Paulo: Oficina do Texto, Versão 

digital.  

- ROCHA, C.H.B. Geoprocessamento: Tecnologia Transdisciplinar. Juiz de Fora, MG, Ed do 

Autor, 2000  

 

 

3. INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS 

Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica; Princípios Básicos em Geoprocessamento; 

Banco de Dados e Sistemas de Informações Geográficas; Modelagem de dados em 

Geoprocessamento; Apresentação de um SIG: Terraview; Aplicações em Geoprocessamento. 

 

Bibliografia Básica: 

• CÂMARA, G.; DAVIS, C. e MONTEIRO, A. M. V. Introdução à Ciência da 

Geoinformação. INPE, 2004. 

• LONGLEY et al. Sistemas e Ciência da informação geográfica. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2013. 

• COSME, A. Projeto em Sistemas de Informação Geográfica. Lidel edições técnicas. Lisboa, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

• BURROUGH, P.A.; McDonell, R.; Principles of Geographical Information Systems. 

Oxford, Oxford University Press, 1998. 

• ROCHA, C.H.B. Geoprocessamento: Tecnologia Transdisciplinar. Juiz de Fora, MG, Ed do 

Autor, 2000. 

• MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação. 

INPE, São José dos Campos, 2001 

 

4. SENSORIAMENTO REMOTO 

Aplicações em sensoriamento remoto, fases de processamento, sistemas de imageamento, conceitos 

de IFOV, EIFOV, pixel, resolução espacial, espectral, temporal e radiométrica, imagens 

multiespectrais e multi-temporais. Imagens obtidas por sensoriamento remoto; Tecnologia espacial 



no Brasil; Interpretação de Imagens; O uso de imagens no estudo de fenômenos ambientais; O uso 

de imagens no estudo de ambientes naturais e zonas costeiras. 

 

Bibliografia Básica: 

• MENESES, P.R.; Madeira Netto, J.S. Sensoriamento Remoto: Reflectância dos Alvos 

Naturais. Ed. Univ. de Brasília, 2001, 262p. 

• JENSEN, John R. Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma Perspectiva em Recursos 

Terrestres. Parêntese Editora, São José dos Campos, SP.  

• MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. 

Editora Universidade Federal de Viçosa. 250 p 

 

Bibliografia Complementar: 

• NOVO, E. M. L. M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. Edgard Blücher Ltda., 

1988. 307p. 

• MORAES, E.C. Princípios físicos ópticos de sensoriamento remoto. Notas de aula, para o 

Curso Internacional de Sensoriamento Remoto de 1998. 

• FLORENZANO, T. G. Imagens de satélites para estudos ambientais, INPE, Oficina de 

textos, 2002. 

  

5. PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

Função de Espalhamento Espacial (PSF), Função de Transferência de Modulação (MTF), 

amostragem e quantização, correções radiométrica e geométrica, noções de cores, realce de cores, 

transformações multiespectrais, fusão de Imagens, segmentação, classificação. 

 

Bibliografia Básica: 

• JENSEN, J.R. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

• BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann. Sensoriamento remoto e SIG avançados: novos 

sistemas sensores, métodos inovadores. São Paulo: Oficina de Textos, 2005. 

• MASCARENHAS, N.D.A.; Velasco, F.R.D. Processamento Digital de Imagens. 2a. ed. 

EBAI. IV Escola de Computação.1989. 

 

Bibliografia Complementar: 

• NOVO, E.M.L.M. Sensoriamento Remoto: Principios e Aplicações Richards, J.A. Remote 

Sensing Digital Image Analysis. An Introduction Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 



• SCHOWENGERDT, R.A. Techniques for Image Processing and Classification in Remote 

Sensing. Academic Press. N.Y. 

• MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação. 

INPE, São José dos Campos, 2001. 

 

6. BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS 

Modelagem de dados: Modelo entidade e relacionamento, modelo relacional e modelo orientado 

a objetos. Modelagem de dados geográficos. Linguagem de consulta (SQL) e suas extensões 

espaciais. Arquitetura de Sistemas de banco de dados geográficos. Operadores de consulta espacial. 

Geoprocessamento e Internet. 

 

Bibliografia Básica: 

• GIANNOTTI, F.; Pedreschi, D. (Editores) Mobility, Data Mining and Privacy: Geographic 

Knowledge Discovery, Springer, 2008. 

• YEUNG, A. K.W., Hall, G. B. Spatial Database Systems, GeoJournal Library, Vol. 87, 

2007. 

• CASANOVA, M.; CÂMARA, G.; DAVIS, C.; VINHAS, L.; RIBEIRO, G. (Editores), 

Bancos de Dados Geográficos. São José dos Campos, MundoGEO, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

• SHEKKAR, S. and S. Chawla (2003). Spatial databases - a tour. Upper Saddle River, NJ, 

USA, Prentice-Hall. 

• RIGAUX, P., SCHOLL, M., VOISARD, A. Spatial Databases with Application to GIS, San 

Francisco: Morgan Kaufman, 2002. 

• SOUZA, C.F. 2004. Sistema Web de Informação Geográfica para Gestão Ambiental: 

Monitoramento da ação da indústria petrolífera nas áreas costeiras do litoral norte do RN. 

UFRN/DIMAp. Natal/RN. 

 

7. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS  

SIGs aplicações e possibilidades; apresentação de sistemas e modelos de aplicações; Manipulação 

de dados num SIG. Desenho e construção de Banco de Dados em SIG. Desenvolvimento de projeto 

de aplicação em zona costeira. 

 

Bibliografia Básica: 



• SILVA, Reginaldo M. (2007) Introdução ao geoprocessamento: Conceitos, Técnicas e 

Aplicações. Novo Hamburgo: Feevale Editora. 

• LONGLEY, P.A., GOODCHILD, M.F., MACGUIRE, D.J., RHIND, D.W.(1999). 

Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Applications, and Management, 

Jonh Wiley & Sons, New York 

• COSME, A. Projeto em Sistemas de Informação Geográfica. Lidel edições técnicas. Lisboa, 

2012. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

• BURROUGH, P.A.; McDonell, R.; Principles of Geographical Information Systems. 

Oxford, Oxford University Press, 1998. 

• RUFINO, Iana Alexandra Alves (2004). Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes 

Urbanos Costeiros: Modelagem e Representação do Conhecimento em Sistemas de 

Informação Geográfica. Tese de Doutorado. Campina Grande: UFCG. 

• GEOINFORMAÇÃO. Livro on-line, Divisão de Processamento de Imagens do INPE, São 

José dos Campos. URL: http://www.dpi.inpe.br/ gilberto/livro/introd/cap9-inferencia.pdf.  

 

8. ANÁLISE ESPACIAL 

Importância da integração e análise espacial de dados geográficos. A Linguagem LEGAL. Análise e 

integração de objetos geográficos. Operações sobre geo-campos. Operações sobre geo-objetos. 

Operações entre geo-campos e geo-objetos. Técnicas de Inferência Geográfica. Modelos Teóricos e 

Empíricos. Modelos baseados em Conhecimento. Modelos baseados em dados e exemplos. 

Geoprocessamento e suporte à decisão. 

 

Bibliografia Básica: 

• LONGLEY et al. Sistemas e Ciência da informação geográfica. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2013. 

• COSME, A. Projeto em Sistemas de Informação Geográfica. Lidel edições técnicas. Lisboa, 

2012. 

• SILVA, Reginaldo M. (2007) Introdução ao geoprocessamento: Conceitos, Técnicas e 

Aplicações. Novo Hamburgo: Feevale Editora. 

 

Bibliografia Complementar: 



• BURROUGH, P.A.; MCDONELL, R.; Principles of Geographical Information Systems. 

Oxford, Oxford University Press, 1998. 

• LONGLEY, P.A., GOODCHILD, M.F., MACGUIRE, D.J., RHIND, D.W.(1999). 

Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Applications, and Management, 

Jonh Wiley & Sons, New York. 

• CASANOVA et.al (org). (2005). Bancos de dados geográficos. São Paulo: Editora Mundo 

GEO, 506p. 

 

9. SISTEMAS GNSS 

Posicionamento por Satélite – Histórico, Introdução, Importância para o Geoprocessamento, 

Definição. Estrutura do sistema. Métodos de Posicionamento. Fontes de erros. Precisão no 

Levantamento. Operacionalização de Equipamento de Levantamento: Rastreios e Processamentos 

(Software). Práticas de Levantamentos. 

 

Bibliografia Básica: 

• MONICO, J. F.G.. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS – Descrição, Fundamentos e 

Aplicações. Editora UNESP, 2000. 

• MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo GNSS: Descrição, Fundamentos e Aplicações.  

Editora UNESP, 2ª Edição, 2007. 

• FONTANA, S. Sistema de Posicionamento Global – GPS: A Navegação do Futuro. Editora 

Mercado Aberto, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

• GEMAEL, C. Introdução ao Ajustamento de Observações: Aplicações Geodésicas, 

Curitiba:Editora UFPR, 1994. 

• IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Especificações e normas 

gerais para levantamentos geodésicos – coletâneas das normas vigentes. Rio de Janeiro: 

IBGE/Departamento de Geodésia, 1998.  

• SEEBER, G., Satelitte Geodesy: foundations, methods and applications, Berlim, New York: 

Walter de Gruyter, 1993. 

 

10. MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

Modelos conceituais. Modelagem matemática em problemas ambientais: entendimento de 

fenômenos naturais ou provocados por impactos ambientais de naturezas diversas, incluindo a 

apresentação de modelos matemáticos atualmente aceitos na literatura e possíveis aplicações à 



solução de problemas da engenharia ambiental. Modelos baseados em agentes e em autômatos 

celulares. Modelagem de mudanças climáticas. Modelagem do processo de desflorestamento da 

Amazônia e Modelagem de previsão de tempo. 

 

Bibliografia Básica: 

• CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais, Ed. Edgard Blücher, São 

paulo, 1999, 236p. 

• FORD, A. Modeling the Environment: An Introduction To System Dynamics Modeling Of 

Environmental Systems 2nd ed., Island Press, New York, 2009, 400p. 

•  BARNSLEY, M. J. Environmental Modeling: A Practical Introduction, CRC Press, 2007, 

432p. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

• MURRAY, J.D., Mathematical Biology I: An Introduction, Springer-Verlag, New York, 

2002, 551p. 

•  GUIDÃO GOMES, A. e VARRIALE, M. C. Modelagem de Ecossistemas: Uma introdução, 

Editora UFSM, Santa Maria, 2001. 

• LONGLEY, P.A., GOODCHILD, M.F., MACGUIRE, D.J., RHIND, D.W.(1999). 

Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Applications, and Management, 

Jonh Wiley & Sons, New York. 

 

11. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Fundamentos da metodologia científica. Tipos e modalidades de pesquisa. Normas para Elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos. Métodos e técnicas de pesquisa. A comunicação Científica. 

 

Bibliografia Básica: 

• DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1991. 

• DEMO. Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas, Autores Associados: 1987. 

• ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

• FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

2001. 

• FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para Normalização de publicações técnico-científicas. 

4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

 



Bibliografia Complementar: 

• GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,1989. 

• GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

• KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. 23ª ed. Petrópolis:Vozes, 

2006. 

• LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

• LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho 

Científico. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

12. ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Bases metodológicas para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Elaboração de 

projeto de conclusão de curso (TCC). Elaboração de projeto de pesquisa e de intervenção. A lógica 

da concepção e construção do projeto de pesquisa. Pesquisa bibliográfica. Relatório e artigo 

científico. Normas da ABNT para apresentação de relatórios acadêmicos, referenciais artigos e 

citações. Artigo científico. 

 

Bibliografia Básica: 

• FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

2001. 

• FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para Normalização de publicações técnico-científicas. 

4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

• LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do Trabalho Científico. 6ª ed. ão Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

• MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, A. Guia para Elaboração de Monografias e 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Rio de Janeiro: Atlas, 2000. 

• SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

• TURABIAN, Kate. Manual para Redação. São Paulo: Martins Fontes, 2001 

 

13. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Bibliografia Básica: 



• FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

2001. 

• FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para Normalização de publicações técnico-científicas. 

4. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

• LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do Trabalho Científico. 6ª ed. ão Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

• MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, A. Guia para Elaboração de Monografias e 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Rio de Janeiro: Atlas, 2000. 

• SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

• TURABIAN, Kate. Manual para Redação. São Paulo: Martins Fontes, 2001 

10. CORPO DOCENTE 

O corpo docente é formado por profissionais do Instituto Federal do Maranhão, distribuídos 

em três categorias: Coordenadores, Professores e Tutores. O Quadro 2 apresenta O corpo docente, 

sua titulação, área de conhecimento indicação da página do currículo Lattes. 

 

QUADRO 2 – Professores do curso e suas instituições de origem. 

 
Nome do 
Discente Disciplina Titulação 

Área do 
Conhecimento Link Curriculo Lattes 

1 Mauro 
Lopes 

Carvalho 
Silva 

Fundamentos de 
Informática e 

Ambientação AVA 
Mestre 

Ciência da 
Computação 

http://lattes.cnpq.br/ 
9247560603541505 

2 Karla 
Donato 
Fook 

Cartografia para 
geoprocessamento 

Doutora 
Computação 

Aplicada 
http://lattes.cnpq.br/ 
4637772374064396 

3 Karla 
Donato 
Fook 

Introdução a 
Geotecnologias 

Doutora 
Computação 

Aplicada 
http://lattes.cnpq.br/ 
4637772374064396 

4 André Luis 
Silva dos 

Santos 

Sensoriamento 
remoto 

Doutor Geoprocessamento 
 http://lattes.cnpq.br/ 
8177263015165738 

5 Helder 
Pereira 
Borges 

Processamento 
Digital de Imagens 

Doutor 
Ciência da 

Computação 
http://lattes.cnpq.br/ 
7615629482671376 

6 Evaldinolia 
Gilbertoni 
Moreira 

Banco de Dados 
Geográficos 

Doutora 
Computação 

Aplicada 
http://lattes.cnpq.br/ 
8545196200418432 

7 Karla 
Donato 
Fook 

Sistemas de 
Informações 
Geográficas  

Doutora 
Ciência da 

Computação 
http://lattes.cnpq.br/ 
4637772374064396 

8 Evaldinolia Análise Espacial Doutora Computação http://lattes.cnpq.br/ 



Gilbertoni 
Moreira 

Aplicada 8545196200418432 

9 André Luis 
Silva dos 

Santos 
Sistemas GNSS Doutor Geoprocessamento 

http://lattes.cnpq.br/ 
8177263015165738 

10 André Luis 
Silva dos 

Santos 

Modelagem e 
Simulação 

Doutor Geoprocessamento 
http://lattes.cnpq.br/ 
8177263015165738 

11 Maria 
Cristina 

Moreira da 
Silva 

Metodologia do 
Trabalho Científico 

Mestre Pedagogia 
 http://lattes.cnpq.br/ 
6236955907300614 

12 Helder 
Pereira 
Borges 

Elaboração de TCC Doutor 
Ciência da 

Computação 
http://lattes.cnpq.br/ 
7615629482671376 

13 
André Luis 
Silva dos 

Santos 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

- Orientação e 
Elaboração de TCC 

Doutor Geoprocessamento 
http://lattes.cnpq.br/ 
8177263015165738 

 

11. METODOLOGIA 

11.1 – Procedimentos Metodológicos: 

A metodologia deste Curso será a distância, com a disponibilização de conteúdo no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFMA. O processo de aprendizagem, nesta modalidade 

conta com a flexibilidade de tempo e espaço. O aluno pode desenvolver seus estudos em qualquer 

lugar, de acordo com sua disponibilidade. O curso será desenvolvido de forma presencial (encontro 

presencial) e a distância a partir da interatividade do professor da disciplina e tutores a distância 

com os participantes via internet, na plataforma Moodle. O Curso estará disponível também off line, 

via material impresso e multimídia. 

A metodologia será pautada na eficiência do Professor e Tutores altamente capacitada para a 

Educação a Distância. Assim, por meio da Plataforma Moodle os participantes contarão com 

conteúdos disponíveis na Sala Virtual, fórum, chat, envio de dúvidas e atividades e receberão, 

ainda, um CD ROM por disciplina. Neles constarão os principais pontos tratados nas disciplinas, 

além de atividades para reforço.  

O acompanhamento pedagógico será implementado por meio de Plantão Pedagógico do 

professor da disciplina e dos Tutores a distância, em horários previamente estabelecidos e serão 

utilizadas estratégias síncronas e assíncronas, com os seguintes recursos metodológicos disponíveis: 

fóruns, questionários, chat, e-mail, grupo de discussão, enquetes, vídeo conferencias, etc. Outras 

estratégias poderão ser utilizadas tais como: pesquisas exploratórias, estudos lúdicos interativos, 

fichamento de textos, análise de vídeos, jogos eletrônicos. 

O conteúdo do Curso será estruturado em 13 (treze) disciplinas independentes, sendo 

ministrada 1 disciplina por mês, constituídos de textos e atividades especialmente elaborados por 



autores com qualificação e experiência na área em questão e em EAD. As disciplinas serão 

ministradas em momentos distintos, cada uma delas contando com uma carga horária de 30 horas (a 

exceção de TCC). O Curso iniciará com um encontro presencial de 16 h no Campus São Luis 

Monte Castelo do IFMA, em que os participantes terão oportunidade de conhecer a estrutura do 

curso (objetivos, conteúdos, ementas, Professores, Tutores do curso) e participar da capacitação 

tecnológica de ambientação no AVA. 

As demais disciplinas contarão com um encontro presencial aos fins de semana (1 disciplina 

por mês) com 16 horas, perfazendo 208 horas de carga horária presencial. Todas as disciplinas 

contarão com o apoio do professor da disciplina e dos Tutores. A concepção de ensino e 

aprendizagem adotada respalda-se na interação entre os participantes do curso. Essa interação 

poderá ser síncrona, por meio de chats, ou assíncrona, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 

O 1º Encontro Presencial terá como objetivos: 

• Apresentar a estrutura do Curso e orientar os participantes; 

• Realizar a ambientação tecnológica; 

• Apresentar as disciplinas: ementa, objetivos, conteúdo programático, sistema de 

avaliação; 

• Promover a interação entre os professores, tutores e participantes do curso. 

 

Os demais encontros presenciais serão das demais disciplinas para o desenvolvimento do seu 

conteúdo específico e ainda para: 

• Discutir sobre os conteúdos de geoprocessamento; 

• Elaborar projetos; 

• Prestar orientações e sugestões quanto às leituras que deverão ser feitas, auxiliando-

os em suas dúvidas (resolvendo ou encaminhando os problemas para resolução); 

• Acompanhar e avaliar a aprendizagem dos cursistas, bem como elaborar relatórios; 

• Indicar recursos, bibliografias e materiais adicionais para o estudo; 

• Propor formas auxiliares de estudo; 

• Orientar os cursistas sobre a importância da pesquisa científica; 

• Alimentar um esforço positivo na superação de dificuldades; 

• Favorecer a troca de experiências e conhecimentos em atividades de grupos; 

• Incentivar debates e produções individuais e coletivas; 

• Promover conferências, colóquios, palestras, seminários, mesa-redonda, painéis; 



• Orientar e acompanhar a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

As características do Curso em EAD serão baseadas no sistema de cursos da Universidade 

Aberta do Brasil – UAB: 

• Os textos serão configurados no processo dialógico, com a finalidade de 

proporcionar a interlocução permanente com os leitores, de forma a assegurar a 

leitura e a análise compreensiva e crítica do material didático. 

• A primeira disciplina será disponibilizada no portal da DEAD, após o encontro 

presencial e assim liberadas sucessivamente em relação às demais disciplinas, a 

partir do estudo do conteúdo e da entrega das atividades de avaliação de cada uma. 

• O processo de aprendizagem on-line será complementado e ampliado mediante 

leituras indicadas na bibliografia complementar recomendada. 

• O curso terá apoio tutorial mediante comunicação on-line na Plataforma Moodle e 

por correio eletrônico. Eventualmente, caso as circunstâncias demandem, os 

participantes poderão ser contactados através de correio postal, telefone ou fax. 

• Cada tema será apresentado por meio de textos específicos, textos de referência, 

hipertextos, links e uma bibliografia complementar. Após cada unidade haverá um 

trabalho de sistematização do conhecimento usando estratégias variadas e adequadas 

a cada tema. 

• Ao longo do curso, haverá uma série de fóruns, nos quais o cursista deve participar, 

colaborando com o Tutor e os colegas na construção de um conhecimento coletivo. 

Os estudantes deverão participar também de chats que venham a ser agendados, de 

acordo com sua disponibilidade de horário. A participação nestes momentos também 

servirá para composição da nota final do participante. 

• O trabalho de Escrita Colaborativa, a ser desenvolvido nas disciplinas, envolverá 

uma atividade em equipe, que será organizada e acompanhada pelo Tutor. Este será 

mais um elemento para composição da nota final. 

• Avisos e outras informações relevantes serão divulgados através das ferramentas de 

informação e comunicação do portal da DEAD - Diretoria de Educação a Distância 

(ava.ifma.edu.br) 

 

O modelo pedagógico das disciplinas será baseado na combinação de atividades 

colaborativas e aprendizagem orientada pelo professor e autoaprendizagem, onde a cada 15 horas 

corresponderá a 2 (duas) semanas de aula. 



A metodologia a ser praticada deverá oportunizar a constituição de uma Comunidade de 

Aprendizagem em rede entre todos os atores envolvidos no Curso, sob os princípios da cooperação, 

respeito e autonomia, de modo a cumprir os objetivos a que este curso se propõe. 

A relação dialógica, base da Comunidade de Aprendizagem, seja presencial ou mediatizada, 

deverá ser o exercício, permanentemente, desejado por todos os participantes, num processo de 

desenvolvimento, capaz de criar a unidade na totalidade dos diferentes sujeitos aprendizes, 

engajados na tessitura desta rede real e virtual de todos os sujeitos da Especialização. 

Uma vez que o desafio maior é a produção de um novo conhecimento, a pesquisa constitui-

se como dimensão de aprendizagem, considerando as individualidades na sua inserção 

sociocultural. 

Os procedimentos metodológicos específicos (leituras, exercícios, oficinas, fóruns de 

discussão, videoconferências, consultas a banco de dados e endereços selecionados) serão adotados 

de acordo com a natureza do objeto de estudo de cada temática, sendo que todas elas serão 

orientadas no sentido de subsidiar a aprendizagem no processo de elaboração de um artigo 

científico. 

As atividades a distância, realizadas via Internet, serão instigadoras, desafiando os 

participantes a resolverem, coletivamente, questões e problemas relacionados à prática pedagógica e 

destinarão ao estudo sistemático dos conteúdos trabalhados nas disciplinas, compreendendo as 

atividades orientadas de estudo, discussões coletivas, avaliações. 

12. PERFIL DO EGRESSO 

 

O Curso de Capacitação de Especialização em Geoprocessamento certificará um profissional 

que será capaz definir os processos de aquisição de dados espaciais; execução do tratamento e 

análise de dados topográficos, de sensores remotos e de satélites de posicionamento, utilizando 

programas específicos de computador; a produção de mapas, laudos e memoriais; a execução de 

funções de processamento gráfico e de imagens; a elaboração de banco de dados geográficos; o 

desenvolvimento de ações que visem à reorganização do espaço, uso e ocupação do solo; a 

execução de ações de planejamento e gestão de redes com aplicação de SIGs e o manuseio de dados 

georeferenciados e programas computacionais que os manipulam. 

Assim, o concludente do Curso tem o perfil determinado por: 

• Aplicar a legislação e as normas técnicas vigentes; 

• Identificar as superfícies e sistemas de referência, as projeções cartográficas e os 

sistemas de coordenadas;  



• Planejar serviços de aquisição tratamento, análise e conversão de dados 

georreferenciados, selecionando técnicas e ferramentas adequadas e utilizando 

softwares específicos;  

• Organizar e supervisionar equipes de trabalho para levantamento e mapeamento; 

• Executar levantamentos topográficos utilizando métodos e equipamentos adequados;  

• Identificar os diferentes sistemas de sensores remotos, seus produtos, suas técnicas 

de tratamento e de análise de dados;  

• Executar levantamentos utilizando sistemas de posicionamento por satélites, por 

meio de equipamentos e métodos adequados;  

• Identificar tipos, propriedades e funções de mapas;  

• Elaborar mapas a partir de dados georreferenciados, utilizando métodos e 

equipamentos adequados;  

• Utilizar softwares específicos para aquisição,tratamento e análise de dados 

georreferenciado. 

13. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Os alunos serão incentivados a publicarem seus resultados em eventos científicos e, ao final 

do curso, será elaborado um workshop onde poderão discutir seus resultados e apresentá-los à 

comunidade local.  

14. TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

  

A tecnologia a ser utilizada durante o curso consiste do AVA (ambiente virtual de 

aprendizagem) mantido pela DEAD - Diretoria de Educação a Distância/IFMA e softwares a serem 

recomendados e/ou solicitados pelos professores. 

A infra-estrutura física necessária para realização do curso, no que diz respeito à sua 

coordenação, acompanhamento e suporte, será a própria infra-estrutura já utilizada pelos projetos da 

UAB/IFMA na DEAD, prédio situado na Avenida Getúlio Vargas, 10 – Monte Castelo. A infra-

estrutura física necessária para os encontros presenciais é a sede do campus São Luis Monte Castelo 

em São Luis-MA. 

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos ocorrerá pela análise dos curriculum vitae, que deverá ser entregue 

no momento da inscrição, com cópia do diploma de conclusão do curso superior e dos certificados 

das demais atividades, sendo pontuadas aquelas relacionadas às áreas de ciências exatas e da terra, 



com critérios de seleção e pontuação conforme edital específico a ser divulgado. A classificação 

será feita dentro de cada área profissional dos inscritos, priorizando-se a formação de uma turma 

heterogênea, composta de profissionais de diferentes áreas. Em caso de empate entre candidatos de 

mesma área, poderá ser solicitada uma entrevista.        

Serão aceitos alunos especiais, que enviem sua solicitação de matrícula à coordenação do 

curso, que poderão submeter-se às aulas e avaliações, sendo obrigatório a sua submissão ao 

processo de seleção seguinte, estando o aproveitamento de disciplinas condicionado à aprovação 

neste procedimento de ingresso no curso, com limite de até 5 vagas. 

A admissão ao curso será feita mediante processo público de seleção regulamentada por 

edital específico. O processo seletivo será realizado em etapa única, que constará de análise 

classificatória do curriculum vitae dos candidatos, devidamente inscritos. Poderão participar deste 

processo seletivo aqueles que tenham graduação em curso superior reconhecido pelo MEC. 

 

151 - Inscrição: 

 

Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site portalead.ifma.edu.br e preencher a ficha 

de inscrição e anexar os documentos necessários. Após este procedimento, enviar a ficha de 

inscrição e requerimento de matrícula devidamente preenchida, com toda a documentação exigida 

para o seguinte endereço: 

DEAD - Diretoria de Educação a Distância 

Avenida Getúlio Vargas, 10 – Monte Castelo  

CEP 65030-005 – São Luis – Maranhão 

 

15.1 - Documentação: 

 

• Cópia do Diploma de Graduação registrado; 

• Cópia da Carteira de Identidade; 

• Cópia do CPF; 

• Comprovante de voto (última eleição); 

• Comprovante de residência; 

• 02 fotos 3 x 4; 

• Carta de intencionalidade redigida pelo candidato; 

• Curriculo Lattes, comprovado. 

 



Os documentos deverão ser autenticados pelo coordenador de curso ou secretária da DEAD 

no momento do recebimento da inscrição. A seleção dos candidatos será realizada por meio de 

análise documental. Será eliminado o candidato que não entregar toda a documentação solicitada. 

 

15.1 - Matrícula: 

 

A matrícula dos candidatos será efetivada, com o preenchimento de uma ficha de inscrição 

própria, devendo anexar a documentação necessária para compor o registro escolar do aluno. 

 

15.1 - Seleção: 

 

A seleção será organizada através de edital organizado por comissão a ser instituída pela 

DEAD /IFMA. 

16. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 

16.1-Controle de Frequência 

A frequência mínima será de 75% (setenta e cinco por cento) nos encontros presenciais. 

Haverá ainda um mecanismo de acompanhamento das atividades dos alunos na sala virtual de modo 

a correlacionar suas participações nas atividades para compor os requisitos de 

frequência/participação. 

Para a avaliação serão consideradas a frequência, a participação, a criatividade e a 

capacidade de redação de textos científicos, através da elaboração de artigos e relatórios, provas, 

trabalhos individuais ou em grupo. Será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência 

mínima de 75% do curso e nota mínima de 7,0 (sete) nas atividades (avaliadas através de textos, 

questionários e artigo científico). 

 

16.2 - Avaliação 

A avaliação visará principalmente à verificação da aprendizagem do participante, a 

identificação de suas necessidades e melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, 

objetivando a qualidade e a realimentação do processo, buscando a interdependência das 

modalidades diagnóstica, formativa e somativa, com ênfase na sua continuidade e respeitando o 

ritmo de aprendizagem de cada aluno. 

 

a. Avaliação da Aprendizagem 



Um procedimento constante de avaliação da aprendizagem está presente neste curso, 

analisando processos e resultados e acompanhando o ritmo de aprendizagem diferenciada. Ela 

deverá ser permanente, continuada, lançando mão de procedimentos e instrumentos adequados à 

proposta pedagógica do curso e às necessidades dos cursistas, para garantir o desenvolvimento 

integrado e contínuo das aprendizagens e competências. As avaliações incluirão procedimentos de 

autoavaliação, avaliação a distância, avaliação presencial e elaboração de um Trabalho de 

Conclusão de Curso -TCC. 

A avaliação terá por objetivo verificar o desenvolvimento, do cursista, das competências 

previstas em cada disciplina e a capacidade de mobilizar conhecimentos e aplicá-los, para colocar 

situações-problema, delinear hipóteses. Será processual e baseada em atividades individuais e 

coletivas previstas nas disciplinas. As atividades produzidas serão acompanhadas e avaliadas pelos 

Professores Formadores com apoio da equipe de Tutores. 

Ao final de cada disciplina os cursistas deverão apresentar, esquematicamente, uma 

atividade baseada no que foi estudado. As atividades contemplarão discussão virtual, acerca das 

propostas apresentadas, de modo a fomentar a reflexão e análise crítica. A apresentação da 

proposta, bem como a participação efetiva no debate coletivo, constituirá critérios de aprovação nas 

disciplinas. Para obter aprovação e a respectiva certificação, o cursista deverá cumprir todos os 

requisitos estabelecidos. 

A Avaliação da Aprendizagem atenderá a três objetivos fundamentais: 

• Acompanhar o desempenho de cada cursista, identificando aspectos que demandem 

atenção especial; 

• Identificar e planejar formas de apoio aos participantes que apresentarem 

dificuldades; 

• Verificar se os objetivos propostos no curso estão sendo alcançados. 

Os participantes serão avaliados por sua participação nos encontros presenciais, nas 

discussões e a distância, pela realização das leituras propostas e atividades, pelas contribuições 

oferecidas para o desenvolvimento do curso e pela qualidade do trabalho final de cada disciplina. 

Todas estas atividades deverão ser obrigatoriamente encaminhadas, via Moodle, para análise e 

avaliação. 

Em síntese, em cada disciplina serão propostos dois tipos de atividades: 

• Exercícios de reflexão e autoavaliação, pois têm finalidade formativa e de fixação de 

conteúdos, permitindo que o participante avalie criticamente o seu processo de 

aquisição do saber, diagnosticando quais pontos merecem mais atenção de estudo; 



• Atividades para avaliação do desempenho do participante ao longo do estudo, 

constituídas de fóruns, tarefas escritas, pesquisa na Internet, aplicação de conceitos, 

síntese das leituras realizadas, discussões em grupos, provas. 

Nos termos do Art. 7° do Decreto 2.494, de 10/02/98, que regulamenta o Art. 80° da lei 

9394/96 e trata da modalidade de Educação a Distância no país: 

A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, certificação ou diploma 

realizar-se-á no processo por meio de exames presenciais de responsabilidade da 

instituição credenciada para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios 

definidos no projeto autorizado. 

Parágrafo único – Os exames deverão avaliar competências descritas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, quando for o caso, bem como conteúdos e habilidades que 

cada curso se propõe a desenvolver. 

Tais avaliações serão elaboradas pela equipe de docentes e aplicadas nas dependências do 

Campus fazendo parte das atividades presenciais do curso. 

 

Avaliação de desempenho do cursista ao final de cada disciplina: 

• Serão distribuídos 10 (dez) pontos em cada disciplina. O cursista deverá obter, no 

mínimo, 70% dos pontos distribuídos às atividades avaliativas. Na distribuição 

destes pontos, deverão ser observados a participação nas atividades interativas 

síncronas e assíncronas e o trabalho final, a critério de cada Docente. 

• O desempenho do cursista em cada disciplina, tanto nas atividades de verificação 

programada, bem como nas avaliações presenciais oportunizará a obtenção de uma 

média final mínima de 7 pontos e 75% da frequência nas atividades presenciais. 

• O cursista que não obtiver a média em cada avaliação presencial terá oportunidade da 

reavaliação para a busca da construção de novos parâmetros próprios de avaliação de 

cursos a distância e ações capazes de elevar o seu nível de aprendizagem tendo 

direito a uma nova avaliação uma única vez. 

• A realização das atividades a distância servirá também como registro de frequência. 

Para aprovação em uma disciplina, é necessário que o cursista tenha realizado ao 

menos 75% das atividades a distância; 

• Para diplomação, o cursista deverá obter desempenho satisfatório em todas as 

disciplinas de acordo com os critérios estabelecidos pelo IFMA - 70%, e ter o 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC aprovado. 

• A avaliação de cada disciplina será parte integrante dos processos de ensino e 

aprendizagem e poderá variar em função das orientações dos Professores 



responsáveis pela disciplina e os parâmetros de orientação da equipe de Coordenação 

do curso. 

 

Características gerais de cada modalidade de avaliação 

• AA - Atividades Avaliativas – Exercícios pertinentes às unidades didáticas. Ao 

término de cada disciplina, ou a critério do professor da disciplina, no final do 

Fascículo correspondente, existe um conjunto de Atividades Avaliativas. A ideia 

fundamental é que o cursista possa se avaliar no acompanhamento da disciplina. 

Têm caráter formativo, podendo se constituir, de acordo com a essência da disciplina 

e de decisões de ordem pedagógica, de trabalhos enviados para os Tutores e por eles 

corrigidos, ou de exames a distância, com prazo para retorno das soluções 

elaboradas. 

Às avaliações a distância terão peso de 40% (quarenta por cento). Estas avaliações deverão 

incluir trabalhos em grupo para estimular a interação entre cursistas. 

A interatividade entre cursistas e com os Tutores, deverá ser fortemente estimulada na 

realização dos exercícios avaliativos, visando a implementar processos de ensino e de 

aprendizagem, onde serão incentivados a trabalharem em grupo, utilizando a Internet. 

• AP - Avaliações Presenciais – Realizadas no Campus e/ou Polos da UAB/IFMA, 

ocorrerão em dias e horários preestabelecidas, dentro dos períodos de avaliações 

presenciais planejadas e incluídas no calendário escolar prioritariamente aos finais de 

semana (sábados e domingos). Após correção o Professor da disciplina lançará as 

notas no registro acadêmico do IFMA e imediatamente deverá tornar público todas 

as informações referentes às avaliações para que o cursista possa acompanhar o 

processo. 

Tais avaliações seguem o rigor próprio dos exames presenciais realizados pelo IFMA, tanto 

no que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, aplicação e correção das provas. As avaliações 

presenciais terão peso de 60% (sessenta por cento) da nota final do cursista. 

Qualquer avaliação com nota inferior a 7,0 (sete) exige recuperação do cursista, quando o 

Tutor fará com o mesmo a recuperação dos estudos e o Professor da disciplina elaborará uma nova 

avaliação para ele. 

b. Estrutura de monitoramento e avaliação 

O curso terá uma estrutura própria de monitoramento e avaliação permanente, analisando 

processos e resultados, acompanhando o ritmo de aprendizagem diferenciada. 

A avaliação do curso envolverá: 



• O monitoramento de todas as atividades realizadas pelos componentes da Equipe 

DEAD/IFMA e deverá ser realizada pelo Coordenador, Professor, com o auxílio dos 

Tutores. 

• A aplicação de questionários para avaliação da execução do Curso, dos professores, 

Coordenação do Curso, atendimento administrativo e as instalações físicas. 

A equipe de acompanhamento desenvolverá um monitoramento sistemático do Curso, 

utilizando um sistema informatizado e buscando um acompanhamento ágil e detalhado de todas as 

etapas do processo. Desse modo, pretende-se garantir eficiência e rapidez nas intervenções 

necessárias. 

 

16.3 - Trabalho de Conclusão de Curso 

Para o desenvolvimento do artigo científico o aluno escolherá um dos professores 

credenciados no curso como seu orientador. O artigo será defendido pelo aluno perante uma banca 

examinadora definida pela coordenação ou pelo orientador do curso. Os alunos serão avaliados, 

durante a apresentação pública do artigo científico. Outra possibilidade é que o artigo seja enviado 

para revista ou periódico com Qualis A1, A2, B1, B2 ou C, equivalendo assim ao processo de 

avaliação por banca. 

O artigo deverá ser apresentado no prazo de até seis meses após o encerramento dos créditos 

teóricos. Não será aceito a entrega de trabalhos após o 18º mês de inicio das atividades.  

O Trabalho de Conclusão de Curso aqui proposto se constitui em atividade obrigatória 

individual, devendo versar sobre temática do contexto de Geoprocessamento e constituir-se em pré-

requisito para obtenção do Certificado de Especialização. Deverá ser elaborado de acordo com as 

normas científicas e em consonância com regulamento próprio que será apresentado pelo docente 

responsável pela disciplina, acompanhado pelo docente orientador e auxiliado pelo tutor 

correspondente. 

O TCC deverá ser pensado ao longo do Curso com base em estudos interdisciplinares e 

experiências de integração do ensino e da pesquisa pedagógica, que, a cada disciplina, promoverão 

a discussão de aspectos fundamentais para a sua elaboração. Ao final das disciplinas haverá um 

momento para a elaboração final da proposta e inicio imediato do trabalho final que deverá ser 

apresentado individualmente e presencialmente em um Seminário ao final no 18º mês do curso 

A finalidade desta ação é promover a articulação entre teoria e prática, de modo a 

fundamentar a realização de um projeto de pesquisa que aborde a proposta de aplicação do 

geoprocessamento, com projeto de intervenção ou observação, e, especialmente, promover a 

preparação de um artigo científico que se constituirá em um dos instrumentos de avaliação do 

desempenho do cursista. 



17. CERTIFICAÇÃO 

O certificado de conclusão do curso será emitido pelo IFMA para cada concludente, após a 

integralização dos créditos (aprovação nas disciplinas e defesa pública do artigo científico) com a 

titulação de Especialista em Geoprocessamento. 

18. ORÇAMENTO 

 Todos os custos inerentes à concepção e oferta do curso serão integralmente arcados pela 

Capes, mediante a aprovação deste projeto no âmbito da Chamada UAB Nº 75/2014.  
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