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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Tecnologia em Geoprocessamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso (IFMT) - Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva. A sua elaboração 

contou com a participação dos docentes do Curso Técnico em Agrimensura do 

Departamento de Área de Construção Civil. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - 

Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva é uma instituição centenária com larga 

experiência na formação profissional. Entretanto, somente com a transformação de escola 

de ensino técnico de nível médio para instituição de ensino tecnológico de nível superior, 

básica e profissional possibilitou à oferta de cursos de graduação tecnológica e o 

desenvolvimento de pesquisas científicas nas diversas áreas do conhecimento.  

Os Institutos Federais são autarquias, detentoras de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, também apresenta autonomia 

para criar e extinguir cursos. São instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.  

A administração do Campus Cuiabá, consciente do papel social do IFMT e diante 

das transformações que atualmente ocorre nas empresas entende que não pode prescindir de 

uma ação efetiva que possibilite a definição de projetos pedagógicos que permitam o 

desenvolvimento de um processo de inserção do homem na sociedade, realizado de forma 

participativa, ética e crítica; que seja articulado a ela e às mudanças técnico-científicas do 

processo produtivo na construção de um saber que proporcione conhecimentos necessários 

à minimização de impactos negativos ao meio ambiente, à melhoria da qualidade de vida e, 

por conseguinte, à sustentabilidade ambiental.  

Na atualidade, a tecnologia tem sido uma forte aliada não apenas para aumentar a 

produtividade e competitividade, como também tem contribuído para a melhoria das 
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condições técnicas de monitoramento, análise e gestão ambiental por meio das 

geotecnologias.  

Os avanços tecnológicos atuais vêm exigindo a qualificação de profissionais que 

lidem com as geotecnologias, tanto em instituições públicas como em empresas privadas 

que trabalhe com monitoramento do meio ambiente, reconhecimento dos recursos naturais 

da terra e sua utilização, estudos de uso e ocupação do solo, atualização de mapas e 

planejamento urbano e rural.  

O tecnólogo em geoprocessamento atuará com o monitoramento ambiental, 

mapeamento de recursos naturais, atualização de bases cadastrais, planejamento urbano e 

rural, zoneamentos sócio/econômico/ambiental, apresentando uma formação científica 

integral, com ênfase em responsabilidade social e ambiental. Dessa forma, esse curso vem 

atender antigas expectativas da região em razão da crescente demanda de formação de 

profissionais na área de geoprocessamento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A crescente demanda de profissionais em geoprocessamento está relacionada às 

necessidades dos setores públicos e privados em implantarem e atualizarem sistemas de 

informações geográficas. Além das demandas do mercado pelo uso das geotecnologias, 

constata-se em Mato Grosso, uma carência de profissionais e de instituições de ensino que 

ofereçam cursos voltados para o mercado das geotecnologias. 

Nos últimos anos, a sociedade passou a usar e depender das chamadas 

geotecnologias, utilizadas principalmente nos processos de mapeamento, planejamento, 

zoneamento, monitoramento e gestão territorial.  

As Geotecnologias compreendem todas as tecnologias que captam, armazenam, 

manipulam, visualizam dados e informações geográficas e estudam fenômenos e objetos 

sem entrar em contato diretamente com o mesmo. Estas tecnologias são representadas pelo 

sensoriamento remoto, Sistema de Informações Geográficas (SIGs) e Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). 
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As geotecnologias são extremamente úteis para o conhecimento das riquezas de 

uma região; para o equacionamento de problemas como a falta de segurança pública, de 

moradias, de saneamento, de condições adequadas de saúde, a má distribuição de 

alimentos, a injusta estrutura fundiária, a injusta cobrança de impostos territoriais e a 

degradação ambiental. 

O conhecimento do espaço físico obtido por meio do uso das geotecnologias 

viabiliza soluções eficientes e racionais para os problemas de gestão política e 

gerenciamento técnico. Em todo planejamento, para que seja eficiente, deve-se levar em 

consideração a espacialização de todas as variáveis envolvidas. 

Diferentes atividades do cotidiano de organizações públicas e privadas são 

amplamente apoiadas por essas tecnologias. Também conhecidas como 

"geoprocessamento" as geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software 

e peopleware, constituindo-se atualmente em uma das áreas tecnológicas de maior 

expansão em países do primeiro mundo e no Brasil. 

O Geoprocessamento corresponde a um conjunto de conceitos, métodos e técnicas 

assentado em torno do processamento digital de dados que opera sobre registros de 

ocorrência georreferenciados, analisando suas características e relações geotopológicas para 

produzir informação geográfica, o que o torna uma poderosa ferramenta para tomada de 

decisões. Através do geoprocessamento, é possível investigar sistematicamente as 

propriedades e relações posicionais dos eventos e entidades representados em uma base de 

dados georreferenciados, transformando dados em informação destinada ao apoio e à 

decisão. 

Há múltiplas áreas de aplicação dessa ferramenta com a finalidade de dar apoio às 

decisões geopolíticas, geoeconômicas e ambientais em geral. Equipamentos, software, 

hardware, SIGs, dentre outras ferramentas computacionais, estão contribuindo 

decisivamente para diagnósticos de problemas com maior precisão e veracidade dos 

eventos.  
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O Geoprocessamento constitui-se em um poderoso instrumento de análise e de 

operacionalização nos processos de planejamento, zoneamento, monitoramento e gestão 

ambiental, que auxilia no estabelecimento de políticas públicas, na definição de estratégias 

de empresas privadas, dentre outras aplicações.  

Para atender a demanda por profissionais que atuem no mercado de geotecnologias 

no estado de Mato Grosso, notadamente, no uso do geoprocessamento como ferramenta 

aplicada à análise, gestão e monitoramento ambiental, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá, propõe a oferta do Curso Superior 

de Tecnologia em Geoprocessamento.  

Esse curso objetiva formar profissionais com ênfase em responsabilidade social e 

ambiental e formação científica integral, que sejam detentores de competências técnicas e 

científicas capazes de utilizar as chamadas geotecnologias para o monitoramento ambiental, 

mapeamento de recursos naturais, atualização de bases cadastrais, planejamento urbano e 

rural, zoneamentos sócio/econômico/ambiental. 

A iniciativa em oferecer o Curso de Tecnologia em Geoprocessamento torna-se de 

extrema importância, uma vez que vem suprir as necessidades requeridas pelo mercado 

regional. A criação do Curso vem cumprir parte da responsabilidade do IFMT no processo 

de desenvolvimento auto-sustentável e equilibrado do país, através da formação de 

profissionais técnicos capacitados a interferir nas relações do homem com a natureza, além 

de atender à demanda ora existente do setor produtivo e da sociedade por profissionais 

qualificados e habilitados na implementação e uso das geotecnologias.  

No âmbito social a oferta do curso justifica-se por possibilitar ao cidadão a 

oportunidade de acesso à uma formação superior gratuita e com qualidade, assim como 

exercer o seu direito de poder optar por uma formação profissional sem ter, no entanto,  de 

afastar-se ou “migrar” do seu meio social, por consequência da carência na ofertas de 

cursos nessa área no estado de Mato Grosso.   

No Plano Institucional, a oferta desse curso visa atender às recomendações descritas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMT, cuja filosofia está ancorada no 
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compromisso de formar profissionais qualificados capazes de atender aos anseios da 

sociedade pela melhoria da qualidade de vida da população e desenvolvimento de mercado 

de trabalho. Internamente, a implementação desse curso desencadeará estratégias que 

estimulem a qualificação e o aperfeiçoamento dos docentes, troca de experiências (diálogo 

pedagógico entre docentes) e renovação metodológica. Partindo dos pressupostos 

apresentados, o IFMT almeja, contribuir de forma dinâmica para o desenvolvimento 

econômico do estado de Mato Grosso. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

O Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento busca formar profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento do país; que apresentem valores éticos, morais, 

culturais, sociais e ambientais; que se mostrem preparados para o mercado de trabalho e 

para a cidadania através da aquisição de competências, técnicas, científicas e capacidade de 

relacionamento interpessoal; com habilidades para trabalharem na área conciliando às 

necessidades do meio ambiente da sociedade e do setor produtivo.  

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Formar Tecnólogos com habilitação em Geoprocessamento capazes de aplicar 

técnicas e obter soluções mais adequadas nas áreas que exigem mapeamento para 

planejamento urbano e rural, uso da terra e meio ambiente; 

2. Desenvolver habilidades de planejamento, coordenação de processos e práticas 

modernas dos sistemas ambientais através do uso sistematizado das ferramentas 

disponíveis do geoprocessamento; 

3. Atender às necessidades daqueles que visam analisar dados georreferenciados e 

convencionais como suporte de análise ambiental, fornecendo como resultados 

mapas e relatórios que apoiarão o processo de tomada de decisão.  
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4. Propiciar condições de estímulo e apoio aos estudos e pesquisas na área de 

Geoprocessamento; 

5. Permitir ao novo profissional trabalhar com a tecnologia disponível no mercado; 

6. Promover as condições necessárias para que o curso possa influir na qualidade dos 

processos e dos produtos elaborados por esse profissional; 

7. Disponibilizar recursos humanos especializados na manipulação das geotecnologias 

aos órgãos e empresas privadas; 

8. Disseminar a utilização das geotecnologias por meio da formação de recursos 

humanos especializados com uma visão ampla dos sistemas ambientais.  

 

4. O PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO E EGRESSOS DO CURSO 

O Tecnólogo formado em Geoprocessamento deve ser um profissional com pleno 

domínio dos conhecimentos técnicos e científicos compatíveis com as necessidades do 

mercado, com habilidade de analisar, decidir, planejar e avaliar as diversas situações 

durante o exercício profissional, com capacidade de integrar equipes multidisciplinares na 

busca de diagnósticos e soluções para os diversos problemas ambientais. 

O Tecnólogo em Geoprocessamento utiliza sistemas computacionais voltados à 

aquisição, armazenamento, processamento, análise e apresentação de informações 

ambientais referenciadas espacialmente e necessárias ao ordenamento e planejamento 

territorial.  

Esse profissional domina fundamentos de informática, legislação ambiental, 

cartografia, sensoriamento remoto e análise espacial. Levanta informações cartográficas de 

pontos específicos de determinado território, imprescindíveis às atividades de planejamento 

urbano e ordenação do uso do solo, também levanta informações socioeconômicas, de 

gerenciamento ambiental, de monitoramento dos sistemas de transporte, de 

acompanhamento dos processos de produção agrícola, entre outras.  

O Profissional formado em geoprocessamento, além de apresentar capacidade de 

utilizar a matemática, a computação, a física e as tecnologias modernas no apoio à 
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construção de produtos ou serviços seguros, confiáveis e de relevância à sociedade, deve 

também, apresentar uma formação humanista, crítica e reflexiva, e estar apto a 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, com 

relação às atividades inerentes ao seu exercício profissional.  

 

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO TECNÓLOGO EM 

GEOPROCESSAMENTO 

 

 Criar, executar e manipular projetos em sistemas de informações geográficas e 

territoriais; 

 Elaborar mapas temáticos e cadastrais a partir de dados analógicos, digitais e de 

sensores remotos orbitais e não orbitais; 

 Demonstrar capacidade de apreensão e domínio do instrumental técnico e 

cientifico necessário para a execução do(s) método(s) para intervir no espaço 

geográfico; 

 Atuar em grupos multidisciplinares desenvolvendo ao mesmo tempo a 

autonomia e o espírito de trabalho em equipe; 

 Diagnosticar, reconhecer e definir, através de metodologias participativas, os 

problemas sociais e ambientais existentes nos processos produtivos, nos 

conflitos pelo acesso e uso dos recursos naturais e nas demais questões que 

implicam em relações com o ambiente; 

 Reconhecer as diferentes escalas de ocorrência e manifestação dos fatos, 

fenômenos e eventos geográficos; 

 Selecionar e utilizar de maneira adequada a linguagem científica a matemática e 

os gráficos estatísticos mais adequados para tratar a informação geográfica, 

considerando as características e o problema proposto;  

 Avaliar representações ou tratamentos gráficos e matemático-estatísticos;  
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 Identificar, descrever, compreender, analisar, modelar e representar os sistemas 

naturais;  

 Executar medições para localizar, definir posição, tamanho, forma e contorno de 

feições naturais e/ou artificiais; 

 Identificar e compreender o posicionamento espacial de objetos; e 

 Realizar assistência, assessoria e consultoria na sua área de formação. 

 

6. ATIVIDADES DO TECNÓLOGO EM GEOPROCESSAMENTO  

Esse profissional pode trabalhar como autônomo ou em empresas prestadoras de 

serviços cartográficos e de projetos de licenciamentos ambientais; dar apoio de campo para 

levantamentos aerofotogramétricos e projetos de engenharia, determinando a posição dos 

pontos de interesse aos projetos; determinar as coordenadas de acidentes geográficos que 

serão usadas para a localização e a identificação de locais ou objetos. Também há vagas 

para esse profissional em companhias de logística que usam o geoprocessamento para 

fiscalizar rotas, tráfego e cargas.  

Na área de Sistema de Informações Geográficas (SIG) o profissional atua na 

implantação de banco de dados, selecionando e processando dados coletados em empresas 

privadas e públicas. Além disso, pode atuar em atividades que usam e processam imagens 

de Sensoriamento Remoto, dados de Sistemas de Posicionamento Global (GPS).  

Esse profissional tem também campo de atuação na área pública em atividades 

técnicas e científicas, em instituições de pesquisa e extensão, em institutos de proteção 

ambiental, nas prefeituras municipais e nas secretarias estaduais. As Organizações Não-

Governamentais (ONGs) têm requisitado muito o tecnólogo em geoprocessamento, 

principalmente em trabalhos relacionados com mapeamento e conservação do meio 

ambiente. 
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7. REQUISITOS DE INGRESSO E ADMISSÃO 

Os documentos do IFMT - Campus Cuiabá que se referem ao ingresso de alunos é o 

regimento interno e a organização didática. Esses documentos mencionam três formas de 

ingresso: transferência, exame de seleção (vestibular) e convênio.  

O ingresso por meio dos concursos vestibulares deverá considerar a data 

estabelecida pela comissão encarregada do processo seletivo, admitindo-se para o ingresso 

no Curso de Geoprocessamento de uma única turma de 30 (trinta) alunos por ano letivo, 

preferencialmente no segundo semestre. 

Para ingressar no curso o candidato deverá apresentar documento comprobatório de 

conclusão do ensino médio ou equivalente. 

 

7.1. Matrícula 

A matrícula inicial será efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar em 

prazos estabelecidos no edital do processo seletivo por meio de requerimento específico 

acompanhado dos seguintes documentos: 

a). Original e fotocópia do Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do ensino 

médio ou equivalente;  

b). Original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento, Documento de  

Identidade – RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

c). Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;  

d). Uma fotografia 3 x 4 recente. 

O Curso será ministrado no período noturno (18h50min até às 22h25min) e aos 

sábados no período matutino (07h00min até às 12h00min), com possibilidade de aulas 

práticas e visitas técnicas durante a semana no período diurno.  As turmas serão compostas 

de 30 alunos, o curso terá duração mínima de 03 (três) anos e no início de cada período 

letivo o aluno deverá efetuar a confirmação de sua matrícula junto à secretária geral. Os 

alunos regularmente matriculados e aprovados no semestre letivo terão preferência no 

preenchimento das 30 vagas do curso para o semestre subseqüente.  
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8. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA OBTENÇÃO DO GRAU 

O curso é coordenado pelo Departamento de Área de Construção Civil e para a 

integralização o aluno deverá obrigatoriamente cumprir todas as Unidades Curriculares 

listadas na Matriz Curricular do Curso de Geoprocessamento em conformidade com o 

fluxograma (Anexo) , totalizando de 2.031 horas e o Trabalho de Conclusão de Curso 

com carga horária de 300 horas, totalizando 2.331 horas. 

Para o Trabalho de conclusão de curso o aluno deverá apresentar um trabalho de 

conclusão de curso dentro do prazo estipulado e conforme as normas do IFMT e 

regulamentação dada pelo Colegiado dos Cursos do DACC. 

Para que o Curso seja realizado em 03 (três) anos, o aluno poderá realizar o trabalho 

final concomitante ao sexto semestre. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE ENSINO 

O Curso Superior em Tecnologia em Geoprocessamento está organizado em três 

anos, em regime semestral, distribuído em 38 unidades curriculares (disciplinas) mais o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

É composto de três núcleos: conteúdos básicos, conteúdos profissionalizantes e 

conteúdos específicos. A organização curricular para este projeto pedagógico assenta-se nas 

diretrizes curriculares do MEC, na legislação referente aos cursos de tecnologia, proposta 

de regulamentação do CREA/CONFEA, no perfil do corpo docente dos Departamentos de 

Construção Civil/Agrimensura, Informática e do Núcleo Comum do IFMT e em 

características regionais.  

O Quadro I apresenta a matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em 

Geoprocessamento. No total são 2.332 horas de trabalho em seis semestres e trinta e oito 

disciplinas para desenvolver as habilidades do profissional.  
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Quadro I. Matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento. 
N° UNIDADES CURRICULARES 

(DISCIPLINAS) 

CARGA HORÁRIA AULAS/SEMESTRE AULAS/SEMANA 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

01 CARTOGRAFIA I 50 60 3 

02 GEOPROCESSAMENTO 50 60 3 

03 PORTUGUES INSTRUMENTAL 33 40 2 

04 SOCIOLOGIA 33 40 2 

05 MATEMÁTICA APLICADA AO 

GEOPROCESSAMENTO 

50 60 3 

06 METODOLOGIA CIENTÍFICA 50 60 3 

07 INFORMÁTICA 67 80 4 

TOTAL 333 400 20 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

08 DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR 67 80 4 

09 FÍSICA APLICADA AO 

GEOPROCESSAMENTO 

33 40 2 

10 INGLÊS INSTRUMENTAL 50 60 3 

11 ELEMENTOS DE ECOLOGIA 50 60 3 

12 ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA 

ANALÍTICA 

50 60 3 

13 ESTATÍSTICA BÁSICA 50 60 3 

14 BANCO DE DADOS 33 40 2 

TOTAL 333 400 20 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

15 CARTOGRAFIA II 50 60 3 

16 SENSORIAMENTO REMOTO 50 60 3 

17 FILOSOFIA 33 40 2 

18 GEOECOLOGIA 50 60 3 

19 GEOCIÊNCIAS 67 80 4 

20 TOPOGRAFIA 67 80 4 

21 GEODÉSIA GERAL 50 60 3 

TOTAL 367 440 22 

 

QUARTO SEMESTRE 

 

22 CARTOGRAFIA III 67 80 4 

23 INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS ORBITAIS E 
FOTOGRAMETRIA 

 
67 

 
80 

 
4 

24 ADMINISTRAÇÃO 33 40 2 

25 ALGORITMOS DE PROGRAMAÇÃO  
50 

 
60 

 
3 

26 GEOESTATÍSTICA 33 40 2 

27 SISTEMAS DE POSICIONAMENTO POR 
SATÉLITES 

 
83 

 
100 

 
5 

TOTAL 333 400 20 

 

QUINTO SEMESTRE 

 

28 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 

 

83 

 

100 

 

5 

29 POPULAÇÃO SAÚDE E MEIO AMBIENTE  

33 

 

40 

 

2 

30 PLANEJAMENTO ESPACIAL 50 60 3 

31 DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

67 

 

80 

 

4 

32 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 33 40 2 
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33 CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO  
83 

 
100 

 
5 

TOTAL 349 420 21 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

34 TECNOLOGIA WEB APLICADA AO 

GEOPROCESSAMENTO 

 

50 

 

60 

 

3 

35 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS  

83 

 

100 

 

5 

36 ANÁLISE AMBIENTAL POR 

GEOPROCESSAMENTO 

 

67 

 

80 

 

4 

37 PROJETOS EM GEOPROCESSAMENTO 67 80 4 

38 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS 

ESPACIAL 

 

50 

 

60 

 

3 

TOTAL 

 

317 380 19 

 

TOTAL DAS DISCIPLINAS 

 

 

2.032  

 

2.440 

 

39 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC) 

 

300 

 

 

 

 

TOTAL GERAL  

 

2.332 

 

2.440 

 

 

10. UNIDADES CURRICULARES E EMENTAS DO CURSO DE 

GEOPROCESSAMENTO  

 

PERÍODO l 

 

01 - CARTOGRAFIA I: 50h  

Ementa - Histórico, conceitos e divisão da cartografia. A representação e a realidade. 

Sistemas de coordenadas, transformações e projeções cartográficas. Cartas e mapas 

topográficos e temáticos. Escala. 

Objetivo - Apresentar os conceitos relativos às representações cartográficas; descrever as 

formas atribuídas à Terra; apresentar os sistemas de coordenadas geográficas e UTM; 

caracterizar os fusos horários; trabalhar o conceito de escala; caracterizar os principais 

sistemas de projeções cartográficas; trabalhar com medidas sobre os mapas e cartas 

topográficas, tanto em termos de planimetria quanto de altimetria. 

 

02 - GEOPROCESSAMENTO: 50h  

Ementa - Conhecer as áreas de atuação do Tecnólogo em Geoprocessamento, a legislação 

profissional pertinente e o Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento.  

Aplicações do Geoprocessamento. Fases de um Projeto de Geoprocessamento. Base 

conceitual dos Sistemas de Informação Geográfica. Modelos de Representação de Dados.  

Definição de Áreas de Estudo, Pesquisa Espacial. 
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Objetivo - O curso objetiva oferecer um panorama geral da área de Geoprocessamento por 

meio do ensino dos fundamentos teóricos da Ciência e Engenharia da GeoInformação, e 

suas áreas de aplicação que incluem temas ambientais, urbanos, sócio-econômicos, e saúde 

coletiva. Também visa familiarizar os alunos com o mundo (conceitos e dados) da 

Geotecnologia, proporcionando uma visão mais ampla dos recursos e facilidades por ela 

oferecidas, assim como definir o perfil do profissional da área da Geomática. 

 

03 - PORTUGUES INSTRUMENTAL - 33h  

Ementa - Análise das condições de produção de texto referencial, planejamento e produção 

de textos referenciais com base em parâmetros da linguagem técnico-científica. Prática de 

elaboração de resumos, esquemas e resenhas. Leitura, interpretação e reelaboração de 

textos de livros didáticos. Compreender textos em língua portuguesa a partir de leitura. 

Objetivo – Usar as estratégias de leitura e os conhecimentos adquiridos como elementos 

facilitadores de acesso a informações específicas da área técnica de Geoprocessamento. 
 

04 - SOCIOLOGIA – 33h  

Ementa – A disciplina de Sociologia introduz o aluno nas principais questões conceituais e 

metodológicas desta ciência da sociedade, refletindo as mudanças nas condições sociais, 

econômicas e políticas nos últimos três séculos. Desperta nos alunos a “apercepção 

sociológica”, visa desenvolver neles um raciocínio e uma abordagem específica no 

entendimento da realidade social. Sensibiliza o aluno para as questões sociais e os desafios 

que as transformações atuais têm nos colocado, preparando-os para uma intervenção 

responsável na vida social e para o exercício da cidadania. Levá os a reconhecer alguns 

conceitos e autores das ciências sociais sem, no entanto, a necessidade de uma formação 

teórica e conceitual rigorosa. 

Objetivo – Identificar, analisando e comparando os diferentes discursos sobre a realidade: 

as explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do 

senso comum; Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliando a “visão de mundo” e os “horizontes de expectativas”, nas relações interpessoais 

com os vários grupos sociais; Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar 

o exercício da cidadania plena 

 

05 – MATEMÁTICA APLICADA AO GEOPROCESSAMENTO: 50h  

Ementa - Compreender os métodos numéricos com sua fundamentação teórica, suas 

vantagens e dificuldades computacionais. Variáveis estatísticas. Aplicar as técnicas do 

Cálculo Diferencial e Integral para determinar funções reais de uma variável real. 

Objetivo - Aplicar as técnicas de  Cálculo Diferencial e Integral  reais de uma variável real.  

Elaborar   um   embasamento   teórico   e   prático   adequado   para  o  desenvolvimento da 

matemática e da física e de outras competências ligadas à  área de geoprocessamento.  
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Propiciar ao aluno estudos que lhe permitirá:  selecionar, organizar, relacionar, interpretar 

dados e informações representadas de diferentes formas, para tomar decisão e enfrentar 

situações problema. 

 

06 - METODOLOGIA CIENTÍFICA: 50 h  

Ementa - Identificar, selecionar e empregar normas técnicas, metodologias e instrumentos 

de pesquisa na elaboração dos projetos de pesquisa, planos, relatórios aplicáveis à área da 

Geomática e estruturação de Curriculum Vitae. 

Objetivo – Familiarizar os alunos com os conceitos básicos de Metodologia Científica. 

Desenvolver habilidades de leitura, de sistematização de dados, de investigação da 

realidade de acordo com as exigências da ciência e da tecnologia e de produção de 

trabalhos acadêmicos e científicos; Proporcionar ao aluno técnicas de leitura e 

sistematização de dados; Permitir ao aluno domínio sobre conceitos básicos para o 

desenvolvimento de pesquisa; Contribuir para que o aluno conheça os principais métodos e 

metodologias empregadas na investigação científica e no desenvolvimento tecnológico; 

Iniciar o aluno no processo de pesquisa compatível com a sua área de formação 

tecnológica; Viabilizar a expressão formal dos resultados da pesquisa dentro de normas 

vigentes para o desenvolvimento do trabalho monográfico. 

 

07 - INFORMÁTICA: 67h  

Ementa - Conhecer os principais tópicos relacionados à área da Informática e à atuação do 

tecnólogo em geoprocessamento. 

Objetivo - Conhecer os principais tópicos relacionados à área da Informática e à atuação do 

tecnólogo em geoprocessamento na mesma.   
 

PERÍODO ll 

 

08 - DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR - 67h  

Ementa - Realizar desenhos técnicos através de coordenadas polares e cartesianas por 

computador, obedecendo aos princípios básicos de execução e normatização do desenho 

técnico e computacional (CAD). 

Objetivo - Conhecer os princípios básicos de execução e normatização do desenho técnico, 

bem como, suas respectivas aplicabilidades na elaboração e interpretação de plantas. 

Realizar desenhos através de coordenadas polares e cartesianas, por computador, 

obedecendo aos princípios básicos de execução e normatização do desenho técnico e 

computacional. 

 

09 - FÍSICA APLICADA AO GEOPROCESSAMENTO: 33h  

Ementa - Utilizar os princípios físicos que interferem na emissão, transmissão e recepção 

de sinais, para a localização de pontos na superfície terrestre e formação de imagens. 
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Objetivo - Utilizar os princípios físicos que interferem na emissão, transmissão e recepção 

de sinais, para a localização de pontos na superfície terrestre e  formação de imagens. 

 

10 - INGLÊS INSTRUMENTAL 50h:  

Ementa - Compreender textos em língua inglesa a partir de aplicação de estratégias de 

leitura. 

Objetivo -  Usar as estrategias de leitura em língua inglesa e os conhecimentos adquiridos 

em língua inglesa como elementos facilitadores de acesso a informações específicas da área 

técnica de Geoprocessamento. 

 

11 - ELEMENTOS DE ECOLOGIA 50h  

Ementa - Introdução à Ecologia; Ecossistemas; Energia nos ecossistemas; Ciclos 

Biogeoquímicos; Fatores limitantes; Biomas; Ecologia evolutiva; Ecologia fisiológica. 

Objetivo -  Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Ecologia e aplicá-los na área do 

Curso, visando uma construção democrática e aplicada do saber ecológico, ligando a 

profissionalização e ação humana nos ecossistemas. Proporcionar aos alunos, a partir de um 

processo cumulativo de aprendizado fornecidos preliminarmente, os elementos teóricos e 

práticos em ECOLOGIA aplicados na área de geomática.  

 

12 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA: 50h  

Ementa - Operar com sistemas de equações lineares, espaços vetoriais, produtos, 

transformações lineares, autovalores e espaços com produto interno. 

Objetivo - Utilizar os fundamentos da Álgebra Linear para auxiliar na compreensão da 

espacialização dos dados e solução dos problemas geoambientais. 

 

13 - ESTATÍSTICA BÁSICA: 50h  

Ementa - Conhecer e aplicar técnicas e métodos estatísticos na resolução de problemas 

relacionados à área de Geoprocessamento. 

Objetivo - Reconhecer e aplicar os conhecimentos das ferramentas estatísticas para análise 

e solução de problemas.   

 

14 - BANCO DE DADOS 33H  

Ementa - Conceitos Básicos: Arquitetura de um Sistema de Banco de Dados, Modelos de 

Dados, Linguagens de Definição e Manipulação de Dados, Usuário de Banco de Dados. 

Modelagem de Dados. Modelos de Dados: Relacional, Hierárquicos e de Redes. Projeto de 

Banco de Dados Relacional: Dependência Funcional, Chaves, Normalização, Visões, 

Integração de Visões. Transações. Banco de Dados Distribuídos. 
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Objetivo - Apresentar os conceitos gerais de banco de dados e de software de gerência de 

banco de dados, ressaltar a importância dos padrões de desenvolvimento de sistemas 

baseados em banco de dados além de possibilitar ao aluno a assimilação dos conceitos 

ministrados, através do uso de um software de gerência de banco de dados. 

 

PERÍODO lll 

 

15 - CARTOGRAFIA II: 50h  

Ementa - Realizar trabalhos de construção cartográfica, conhecendo suas características e 

ambientes de trabalho. Interpretação de cartas topográficas. Leitura e plotagem de 

coordenadas. Distâncias, rumos, planimetria e altimetria, curvas de nível. Estimativas de 

altitudes. Declividade. Perfis. Relações carta e campo: medidas lineares, planares e 

volumétricas. 

Objetivo - analisar as características dos fenômenos ambientais a serem representados; 

utilizar métodos de classificação dos dados ambientais para o mapeamento temático; 

aplicar adequadamente os métodos de representação do mapeamento temático. 

 

16 - SENSORIAMENTO REMOTO: 50h  

Ementa - Conhecer os princípios básicos do sensoriamento remoto, os sistemas de 

obtenção de imagens e suas aplicações. Sensores Remotos e plataformas espaciais. 

Objetivo - Conhecer os conceitos básicos na área do sensoriamento remoto; os diversos 

campos de aplicação do sensoriamento remoto; os diferentes sistemas sensores e 

plataformas e aplicar a técnica do sensoriamento remoto para extração de informações. 

 

17 - FILOSOFIA 33h  

Ementa - Filosofia contemporânea aplicada à ética profissional e ambiental. Conceitos 

preliminares de filosofia. O Conselho federal de engenharia. Ética profissional do 

tecnólogo. Função pública do tecnólogo. 

Objetivo - Fazer uma relexão sobre a sociedade contemporânea suas novas tecnologias e as 

mutações culturais. Discutir as inplicações desta maneira de viver e suas conseguencias 

para o meio ambiente e o homem. Os volores eticos e a sociedade comtemporanea. 

 

18 - GEOECOLOGIA: 50  

Ementa - Analisar de forma integrada as diferentes unidades geoecológicas que compõem 

as paisagens naturais e culturais. Fornecer subsídios relativos ao meio biofísico e 

antropogênico para que sejam estabelecidos estratégias de zoneamento, planejamento e 

gestão ambiental. Contribuir para a gestão integrada dos recursos naturais e paisagísticos 

das diferentes feições geoecológicas. Integrar os conhecimentos científicos com os saberes 

tradicionais de forma a estabelecer planos de gestão participativa.  
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Objetivo – Obter conhecimentos para a produção de cartas temáticas que subsidiam as 

estratégias para o geoplanejamento e o estabelecimento de estratégias de gestão 

geoecológica. 

 

19 - GEOCIÊNCIAS: 67h  

Ementa - Conceitos, divisão e aplicação da geologia; minerais e rochas; classificação do 

relevo; formação das superfícies de erosão; vegetação; rede de drenagem; solo; 

climatologia; fatores determinantes da origem, composição e degradação dos solos; regiões 

pedológicas do Brasil; características dos solos e da vegetação; hidrografia. 

Objetivo – Apresentar aos alunos conhecimentos que permitam entender os fenômenos 

geológicos de natureza externa e interna e suas implicações no ambiente e na vida humana. 

 

20 - TOPOGRAFIA – 67h  

Ementa - Executar e representar levantamentos topográficos Planialtimétricos utilizando 

métodos e equipamentos adequados.  

Objetivo - Servir de apoio às demais disciplinas do curso enfocando os aspectos teóricos e 

práticos da Topografia. 

 

21 - GEODÉSIA GERAL: 50h  

Ementa - A dimensão, a forma, a atmosfera e os movimentos da Terra. Sistemas de 

referência: global, regional e local. O elipsóide e as coordenadas geodésicas. Métodos de 

levantamento geodésico. Coleta e reduções de observáveis geodésicas: direções, distâncias 

e desníveis. Normas de levantamento. Transporte e transformação de coordenadas. 

Objetivo - Conhecer a dimensão, forma e campo de gravidade da Terra; Ser capaz de 

trabalhar com as diversas superfícies de referencia utilizadas para representação da Terra 

bem como sua geometria; Realizar conversão entre coordenadas planas (no sistema UTM). 

 

 

PERÍODO lV 
 

22 - CARTOGRAFIA III – 67 h  

Ementa - Selecionar material, extrair e transferir informações geográficas de cartas e 

mapas, utilizando sistemas de referência, projeções cartográficas e os sistemas de 

coordenadas. 

Objetivo - A disciplina Cartografia III objetiva capacitar o educando na elaboração de 

projetos, voltados à produção de mapas, utilizando as ferramentas computacionais e os 

conhecimentos específicos da Cartografia, para manipulação de dados cartográficos 

advindos de dispositivos analógicos e/ou digital. 
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23 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS ORBITAIS E FOTOGRAMETRIA: 67h  

Ementa - Conceitos de fotointerpretação. Histórico. Desenvolvimento. Óptica 

fotogramétrica.. Estereoscopia. Fundamentos matemáticos do fotograma. Planejamento da 

tomada de fotografia. Mosaico. Métodos e equipamentos para coletas de informações. 

Princípios gerais da interpretação de imagens. Elementos de Interpretação. Métodos de 

Interpretação. Análise do ambiente através da Interpretação de imagens para planejamento 

ambiental. 

Objetivo - Conhecer os conceitos básicos de aerofotogrametria, suas aplicações e produtos, 

realizar cálculos de planejamento de vôo, entender os princípios básicos da fotografia, da 

estereoscopia e seus processos. Manipular e interpretar imagens pancromáticas e coloridas. 

Gerar produtos cartográficos a partir de dados de sensoriamento remoto. 

 

24 - ADMINISTRAÇÃO: 33h  

Ementa - Interpretar os conceitos fundamentais da gestão e organização das empresas e as 

estratégias para facilitar a operacionalização das atividades. 

Objetivo - Desenvolver o senso crítico e aperfeiçoar o entendimento acadêmico sobre os 

processos de estratégias organizacionais e empresariais, empregando ferramentas utilizadas 

na Administração Estratégica, proporcionando embasamento a uma gestão organizacional 

com eficiência e eficácia. 

 

25 - ALGORITMOS DE PROGRAMAÇÃO: 50h  

Ementa - Metodologia de desenvolvimento de programas. Estudos de caso em laboratório. 

Desenvolver algoritmos de programação estruturados para a solução de problemas da área 

de geomática. Contextualização da Engenharia de Software. Fundamentação dos Princípios 

da Engenharia de Software.  Conceituação de Produto e Processo de Software. 

Objetivo - Utilizar ferramentas computacionais para manipulação de dados digitais de 

Geoprocessamento, na elaboração de projetos, voltados à produção de mapas. 

 

26 - GEOESTATÍSTICA: 33h  

Ementa - Aplicar as técnicas de geoestatística na geração de superfícies de interpolação 

espacial. 

Objetivo - Conhecer os métodos de análise exploratória para a geoestatística e aplicar os 

métodos de modelagem espacial da geoestatística. 

 

27 - SISTEMAS DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITES: 83h:  

Ementa - Conhecer os conceitos básicos de geodésia celeste e através de atividades 

práticas realizar o processamento de dados obtidos por Sistemas Globais de Navegação por 

satélites (GNSS).  Aplicar a lei de propagação das covariâncias para o ajustamento de 

levantamentos geodésicos aplicados ao geoprocessamento. 
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Objetivo - Apresentar os conceitos básicos de geodésia celeste através de atividades 

práticas ser capaz de realizar o processamento de dados GPS, diferenciando as diversas 

técnicas, métodos e aplicações do posicionamento GPS. Identificar que qualquer medida 

contém erros que devem ser modelados (ajustado) por um critério estatístico. 

 

PERÍODO V 
 

28 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS I: 83h  

Ementa - Capturar, armazenar, tratar e planejar a apresentação de dados georreferenciados 

na elaboração de mapas, utilizando técnicas, aplicativos e equipamentos computacionais. 

Objetivo – Apresentar aos alunos os conceitos de modelagem e a utilização de sistemas de 

informações geográficas na solução de problemas ambientais. 

 

29 - POPULAÇÃO SAÚDE E MEIO AMBIENTE 33 h  

Ementa - Saúde ambiental: conceitos básicos em demografia e estudo dos efeitos de 

modificações ambientais geradores de saúde e doenças. Análise do significado dos 

indicadores de qualidade de vida como: expectativa de vida, mortalidade infantil, 

alfabetização, etc. Saneamento, evolução histórica, diagnóstico e avaliação das 

intervenções. Estudo de caso “in loco”. 

Objetivo – Manipular e interpretar dados demográficos para produção de mapas temáticos 

e relatórios. 

 

30 - PLANEJAMENTO ESPACIAL 50 h  

Ementa - Conhecer e aplicar as teorias, metodologias e modelos de planejamento do 

espaço geográfico. Metodologias de avaliação de impactos ambientais. Indicadores 

ambientais. Instrumentos e técnicas de Planejamento Ambiental. 

Objetivo – Transmitir aos alunos conhecimentos práticos e teóricos sobre planejamento 

ambiental utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 

 

31 - DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL: 67h  

Ementa - Conhecer os conceitos sobre a educação ambiental, impacto ambiental e técnicas 

utilizadas para avaliação do meio ambiental. 

Objetivo - Apresentar uma visão global e conhecimentos específicos a cerca de educação 

ambiental, impacto ambiental, a legislação que a rege e técnicas utilizadas para avaliação 

do meio ambiente. 

32 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: 33h  

Ementa - Legislação Ambiental na Constituição Federal e Estadual. Diretrizes 

internacionais de meio ambiente. Meios administrativos e judiciais de proteção ambiental. 

Legislação específica: unidades de conservação, poluição e licenciamento ambiental. 
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Resoluções do CONAMA. Impacto, dano, culpa, responsabilidade e indenização. Áreas de 

preservação. 

Objetivo - Conhecer o sistema jurídico brasileiro de proteção ao ambiente. 

 

33 - CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO: 83h  

Ementa - Coletar, tratar e analisar dados geográficos e executar cadastros técnicos 

multifinalitários. Histórico. Conceitos. Legislação Territorial Aplicada ao Cadastro. 

Cartografia Cadastral. Cadastro Rural e Urbano. Cadastro e Gestão Territorial. 

Objetivo - Familiarizar o aluno a cerca das atividades desempenhadas em um Cadastro 

Técnico 

 

PERÍODO Vl 
 

34 - TECNOLOGIA WEB APLICADA AO GEOPROCESSAMENTO: 50h  

Ementa - Especificar, projetar e implementar sistemas, na área de geoprocessamento, para 

a rede mundial de computadores. 

Objetivo - Dar ao educando capacidade de implementar aplicações Web com enfoque na 

área de geoprocessamento 

 

35 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS: 83h  

Ementa - Aplicar as técnicas de processamento digital de imagens no âmbito das correções 

radiométricas e geométricas. Compreender e executar as técnicas de classificação de 

imagens, identificando os tipos de elementos e seus significados para a confecção de mapas 

temáticos. 

Objetivo - Familiarizar o aluno com os conceitos básicos do processamento digital 

aplicado ao meio ambiente e planejamento. Familiarizar o aluno com os métodos de 

correções geométricas, entender e saber aplicar as técnicas de interpretação de imagens. 

Familiarizar o aluno com os métodos de classificação digital de imagens, entender e saber 

aplicar métodos de análise e interpretação de imagens classificadas. 

 

36 - ANÁLISE AMBIENTAL POR GEOPROCESSAMENTO: 67h  

Ementa - aplicar o geoprocessamento no exame detalhado dos sistemas ambientais, por 

meio do estudo da qualidade de seus fatores, componentes ou elementos, assim como dos 

processos e interações que nele possam ocorrer, com a finalidade de entender sua natureza 

e determinar suas características essenciais. 

Objetivo - O objetivo da disciplina  consiste possibilitar ao educando o emprego das 

técnicas de Análise Espacial com fins de planejamento buscando  revelar e descrever os 

padrões existentes nos ados geográficos estabelecendo, preferencialmente de forma 

quantitativa, mas não exclusivamente, os relacionamentos entre as diferentes variáveis 
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geográficas e os fenômenos em estudo. Ou seja,  conhecer e aplicar as teorias, 

metodologias e modelos de planejamento do espaço geográfico. 

 

37 - PROJETOS EM GEOPROCESSAMENTO - 67h  

Ementa - Elaborar e aplicar projetos técnico-científicos e artigos científicos relacionados 

ao geoprocessamento.  

Objetivo - Dar ao educando capacidade de  utilizar as ferramentas do Geoprocessamento 

para a elaboração de projetos de pesquisa técnico-científica. 

 

38 - MODELAGEM DE BANCO DE DADOS ESPACIAL: 50h  

Ementa - Conhecer os conceitos, métodos e técnicas de estruturação, modelagem, 

implantação e aplicação de bancos de dados de natureza espacial.  

Objetivo - Conhecer as principais técnicas a cerca de Modelagem Digital de Terreno; seu 

funcionamento como ferramenta de aquisição, geração e aplicação. 

 

39 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 300h  

Ementa - Demonstrar, adquirir e articular experiências pré-profissionais relativas às 

geotecnologias. 

Objetivo - Promover a capacidade de identificação de temáticas, a formulação de 

problemas, a elaboração de projetos, a identificação de métodos e de técnicas de controle de 

planejamento etc. 
 

11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O TCC é um componente curricular obrigatório e consiste numa atividade necessária 

para o desenvolvimento, a criação e a integração das competências e habilidades do 

currículo do curso. O TCC visa a promover a capacidade de identificação de temáticas, a 

formulação de problemas, a elaboração de projetos, a identificação de métodos e de 

técnicas, o controle de planejamento etc.  

Esta atividade será desenvolvida por meio de orientação e acompanhamento docente, 

tendo como referências o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso do IFMT e os 

itens abaixo: 

1. Para concluir o curso superior de tecnologia, o aluno deverá desenvolver o TCC 

com uma equivalência mínima de 300 (trezentas) horas.  
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2. O aluno somente poderá matricular-se no TCC se seu histórico escolar não registrar 

dependências das unidades curriculares até o quinto semestre letivo inclusive. 

3. Uma vez matriculado o aluno deverá concluir o TCC durante o semestre letivo. 

Caso não conclua o aluno será considerado reprovado no TCC, podendo efetuar a 

matricula em dos semestres seguintes obedecendo os prazos previstos nas 

regulamentações do IFMT. 

4. O prazo para a matricula e conclusão do TCC será período máximo para término do 

curso conforme previsto na organização didática e regulamentos do IFMT Campus 

Cuiabá. 

5. Após matricular-se no TCC o aluno terá trinta dias para comunicar por escrito a 

coordenação do curso o Professor do IFMT escolhido para orientá-lo. 

6. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser uma monografia desenvolvida 

somente a partir do sexto período do curso e de acordo com o item 2. 

7. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado e defendido perante 

banca examinadora composta por três membros, dentre os quais estarão o professor 

orientador, podendo ser os demais membros, professores desta ou de outras 

instituições. 

8. A sessão da defesa será pública, e o discente terá 30 (trinta) minutos para 

apresentação e em seguida será submetido à avaliação dos membros da banca 

examinadora. 

9. O discente será aprovado se obtiver média 7.0 (sete) nos quesitos de avaliação a 

serem estabelecidos e aprovados pelo Colegiado de Curso.  

10. O trabalho impresso deverá ser entregue a coordenação até trinta dias após a data da 

defesa e estar em conformidade com as exigências da banca e adequado aos padrões 

do Regulamento do Trabalho de Conclusão dos Cursos do Ensino Superior do 

IFMT - Campus Cuiabá. 

12. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES. 
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O aluno do Curso Superior em Tecnologia em Geoprocessamento - Campus Cuiabá 

regularmente matriculado na disciplina poderá requerer aproveitamento de estudos das 

disciplinas de cursos de graduação já cursadas, com aprovação, nesta ou em outra 

instituição de ensino, de acordo com as datas estabelecidas no calendário escolar e 

organização didática vigente. O aluno deverá aguardar o resultado do processo 

freqüentando normalmente as aulas. 

Conforme a organização didática o aproveitamento de estudos poderá ser concedido 

pelo Departamento de Área, aos alunos do curso, mediante a análise das disciplinas quando 

se tratar de: I. transferência interna; II. transferência externa; III. retorno aos portadores de 

diploma de nível superior; IV. reingresso após abandono; V. mudança de currículo; VI. 

disciplinas cursadas e/ou realização de estágios em outros Cursos ou Instituições de Ensino 

Superior nacional ou estrangeira, reconhecidas ou autorizadas. 

Para requerer aproveitamento de estudos das disciplinas, o educando deverá 

protocolar requerimento enviado ao Departamento de Área, acompanhado dos seguintes 

documentos:  

I. Histórico escolar (parcial / final) com a carga horária e a verificação dos 

rendimentos escolares dos componentes curriculares; II. Currículo documentado com 

programas de ensino, cursados no mesmo nível de ensino ou em nível superior.  

A verificação de compatibilidade dar-se-á após análise do processo, com base no 

parecer do Colegiado de Curso, respeitado o mínimo de 70% de similaridade de 

competências e carga horária igual ou superior à do(s) componente(s) curriculares do curso 

pretendido.  

O aluno poderá requerer aproveitamento de estudos de, no máximo, 50% dos 

componentes curriculares do curso.  

A comissão examinadora constituída para cada requerimento será composta por, no 

mínimo, três professores da área, indicados pelo coordenador de curso.  

13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM APLICADA AOS ALUNOS 
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O Curso de Geoprocessamento adota o sistema de avaliação do IFMT-Campus 

Cuiabá, contido integralmente na organização didática, entretanto fica exposto que para 

avaliar e considerar o desempenho do aluno as avaliações para a verificação da 

aprendizagem devem ser contínuas, progressivas, diversificadas, na busca de ideais, da 

convivência coletiva, da conquista de novas posturas, da capacidade de buscar 

conhecimentos, do saber comunicar-se, tomando por base os planos de ensino dos cursos 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso construídos em 

anos letivos de ensino, conforme competências necessárias para se constituir o perfil do 

profissional que se deseja formar. 

Os critérios e valores de avaliação adotados pelo educador devem ser explicitados 

aos educandos no início do período letivo, observando as normas estabelecidas na 

organização didática anual referente ao sistema de avaliação da educação superior o qual 

prevê: 

Avaliação, como parte integrante do fazer escolar, deverá ser um diagnóstico 

constante - processo contínuo e formativo – em que os aspectos qualitativos sobreponham 

aos quantitativos, conforme estabelece a Lei Nº. 9.394/96.  

A avaliação tem por finalidade proporcionar informações sobre o processo ensino-

aprendizagem, considerando o grau de aceitabilidade do que foi desenvolvido no ambiente 

escolar e também em outras experiências realizadas fora desse ambiente, tomando esse 

processo como fonte de informação importante para melhor delimitar os conhecimentos e 

atuação dos educandos.  

A Sistemática de Avaliação do compreende avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa.  

No final do período letivo, o educando será aprovado quando obtiver freqüência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de carga horária prevista na 

disciplina e média semestral mínima 7,0 (sete).  

O rendimento escolar do educando será avaliado pelo seu aproveitamento, 

envolvendo aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores através de:  
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 a. Observação contínua pelos educadores;  

 b. Elaboração de portifólio;  

 c. Trabalhos individuais e/ou coletivos;  

 d. Provas escritas;  

 e. Resolução de exercícios;  

 f. Desenvolvimento e apresentação de projetos;  

 g. Seminários;  

 h. Relatórios;  

 i. Provas práticas;  

 j. Provas orais.  

Para efeito de verificação de rendimento escolar observar-se-á:  

I. Os cursos organizados em regime seriado anual serão divididos em (04) quatro 

bimestres;  

II. Os cursos organizados em regime seriado semestral serão divididos em (02) dois 

bimestres;  

 

14. METODOLOGIA  

A metodologia de ensino deve favorecer as atividades coletivas, individualizadas e 

socializadas. 

Para o emprego desta metodologia serão necessárias as seguintes atividades:  

 aulas expositivas,  

 aulas demonstrativas,  

 aulas práticas; excursões;  

 pesquisas didáticas;  

 visitas técnicas;  

 exposições didáticas;  

 projeção de vídeos e slides;  

 leituras comentadas;  

 palestras e seminários com especialistas, pesquisadores e profissionais atuantes. 
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15. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

A avaliação do Curso será com a participação da comunidade interna e externa e 

seus resultados orientaram a tomada de decisões que levem a melhoria da qualidade de 

ensino. 

A avaliação bianual do Curso deverá verificar a coerência entre o Projeto 

Pedagógico e a estrutura curricular em relação ao perfil desejado e o desempenho do aluno, 

os resultados apoiarão futuras reformas no currículo do curso.  

 

Itens que serão avaliados: 

 Contribuição com o desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico local e 

regional; 

 As habilidades e competências adquiridas pelos alunos e egressos; 

 Pela formação de profissionais que atendam 

(qualitativamente/quantitativamente) às necessidades da sociedade. 

A avaliação, bem como os seus critérios será realizada por uma Comissão de 

Avaliação Institucional, constituída por representantes dos segmentos Discente, Docente e 

Administrativo nomeada pela Direção Geral. 

 

16. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E 

ALUNOS DO CURSO 

O Curso funcionará no prédio do Departamento de Área de Construção Civil (DACC) 

localizado no Campus de Cuiabá. O espaço físico é composto por salas ambiente para 

desenho, materiais de construção, solos, práticas de obras, orçamentos, etc.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso tem no 

Departamento de Área de Construção Civil uma estrutura, tanto na qualidade das 

instalações como na tecnologia dos equipamentos, capaz de viabilizar não só as atividades 

acadêmicas como também a pesquisa e extensão. Além desses espaços há a possibilidade 
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de utilização de salas de aula e laboratórios de outros departamentos. No Quadro 2 estão 

discriminados os espaços destinados aos cursos do DACC e nos Quadros 3, 4 e 5 os 

equipamentos dos laboratórios de topografia e informática e da sala de multimeios 

respectivamente. 

Quadro 2. Infra-estrutura disponível para os cursos do DACC. 

Espaço Quantidade Capacidade média Descrição 

Desenho 02 30 Salas c/ pranchetas 

Orçamento 01 30 Salas c/ pranchetas especiais, 

tabelas, formulários, etc. 

Solos 01 20 Laboratório p/ caracterização física 

e mecânica dos solos.  

Multimeios 01 30 Salas c/ quadro branco e 

videocassete, retroprojetor, etc. 

Laboratório de 

Informática 

02 40 Ambiente com vinte e cinco 

computadores equipados com 

softwares específicos. 

Biblioteca 01 60 Ambiente com espaço para leitura e 
pesquisa. 

 

Quadro 3. Equipamentos do laboratório de topografia. 
DESCRIÇÃO ESTADO DE 

FUNCIONAMENT

O 

QUANTIDADE 

Teodolito, Mod Tv, Com Tripé, Imagem 
Invertida, Marca Vasconcelos 

Bom 1 

Nível Topográfico de Luneta com Colante, 

Mod Nk1, com Tripé 

Bom 5 

Nível Topográfico de Luneta, Mod Km Ck 
230, com Tripé 

Bom 3 

Teodolito Marca World com Bússola Central, 

Mod B 

Bom 1 

Teodolito, Mod Tv M2 com Estojo e Tripé, 
Marca Vasconcelos 

Bom 2 

Mapoteca de Aço para Mapas Bom 1 

Teodolito, Mod. Theo 015b Nº 2023 27, com 
Tripé, Bússola, Marca Carl Zeiss Jena. 

Bom 2 

Nível Topográfico de Luneta com Bolha De 

Nível de Precisão Mod. Snc3, Tripé, 

Ampliação 24x, Exatidão por Km de Duplo 
Nivelamento Ou 2mm. Marca Sion. 

Bom 1 

Nível Topográfico de Luneta com Bolha de Bom 1 
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Precisão e Imagem, com Tripé. Marca Wild. 

Lente de Aumento para Mesa, Mod Li-20, 

Marca Ranson 

Bom 1 

Nível Topográfico com Tripé Automático  

Marca Wild 

Bom 1 

Máquina de Calcular, Série 122857, Marca 

Facit 

Bom 1 

Clinômetro com Estojo de Couro, Marca Fuji. Bom 5 

Aparelho de Radionavegação, Mod Gps 100 
Rryyii, Marca Garmim 

Bom 2 

Teodolito 20’’ Marca Zuiho Bom 1 

Nível Topográfico para Mira Fixação Bom 1 

Multímetro Mod. 600, Et 2020 Marca Minipa. Bom 1 

Nível Topográfico de Cantoneira com Bolha 

Circular de Precisão 

Bom 7 

Taqueômetro Eletrônico Modelo Dtm 420, 

Conjunto Com Distância E Componentes 
Eletrônicos Incorporados. Marca Nikon. 

Bom 1 

Teodolito Mod Ct1 Completo com Mala Para 

Transporte e Tripé. Marca Berger 

Bom 6 

Teodolito Pequeno, Mod. Theo 080 A. Bom 1 

Teodolito Pequeno Theo 010 B Bom 2 

Teodolito Pequeno Theo 015d Bom 1 

Teodolito Mod. Te D 43 Bom 4 

Teodolito Mod. Te B 43 Bom  4 

Nível Topográfico, Jena, Ni 020 A Bom 4 

Nível Topográfico, Jena, Ni 040 A Bom 2 
 

 

Quadro 4. Equipamentos do laboratório de informática. 
DESCRIÇÃO ESTADO DE 

FUNCIONAMENTO 

QUANTIDADE 

Microcomputadores Bom 20 

 

Quadro 5. Equipamentos da sala de multimeios. 
DESCRIÇÃO ESTADO DE 

FUNCIONAMENTO 

QUANTIDADE 

TV Bom 1 

Videocassete Bom 1 

Retroprojetor Bom 1 

Projetor de multimídia Bom 3 

Computador portátil (Notebook) Bom 1 
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17. PERFIL DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO 

O Curso Superior em Tecnologia em Geoprocessamento - Campus Cuiabá conta 

com um corpo docente com jornada de trabalho de 20 horas, 40 horas e dedicação 

exclusiva. Apresenta larga experiência profissional e no ensino técnico e tecnológico, é 

composto por Doutores, Mestres, Especialistas e Graduados em Geografia, Biologia, 

Agronomia, Engenharia Civil, Agrimensura, Letras, Matemática, Química e Física. 

Os Quadros 6 e 7 mostram, respectivamente, a formação dos professores do IFMT 

que poderão trabalhar no Curso Superior em Tecnologia em Geoprocessamento e também 

os servidores administrativos que atuam no Departamento da Área da Construção Civil 

(DACC). 

 

Quadro 6. Professores, área de formação e atuação. 
Professor Formação/Título Área de atuação 

Alessandro de Oliveira Bello 
Agronomia/Especialista 

Sistemas de Posicionamento por 

Satélites. 

 

Ângela Santana de Oliveira 
Engenharia Civil/Mestre 

Informática/Desenho Auxiliado por 

Computador 

 

Egle Carillo de Farias Licenciatura /Especialista Inglês Instrumental  

Fabiano Henrique Fortunato Ferreira Direito/Mestre Legislação Ambiental  

Geraldo A .Gomes de Almeida Arquitetura/Mestre Fotogrametria/ Cadastro Técnico  

Gilson Francisco de Lima Física / Doutor Física Aplicada  

Joaquim Cruz de O. Barbosa Matematica/Doutor Matemática  

José Luiz Leite Licenciatura / Especialista Topografia  

José Ribamar Santos  Licenciatura/Especialista Física Aplicada  

Kleber Roberto Lopes Corbalan História/Mestre Sociologia  

Leila Auxiliadora de A. Alencar Licenciatura / Mestre População, Saúde e Meio Ambiente  

Luiz Carlos de Figueiredo Engenharia/Mestre Informática/  

Márcio Antunes da Silva Engenharia de Agrimensura 

/Mestre 
Topografia 

 

Miriam Ross Milani Licenciatura/Mestre Inglês Instrumental  

Nadir de Fátima Borges Bittencourt Licenciatura/Mestre Português Instrumental  

Norka da Silva Albernaz Engenharia Agronômica/Mestre Geociências  

Paulo Sérgio Martins de Siqueira Agrimensura/Especialista Topografia  

Patrícia Mota Rausch Engenharia / Mestre Cadastro Multifinalitário/Cartografia  

Rui Oliveira Informática/Doutor Informática  

Rita Francisca Gomes Bezerra Casseb Licenciatura/ Mestre Cálculo Aplicado  

Rodolfo José de Campos Curvo Biólogo/Mestre Meio Ambiente  

Sérgio Tavares Grecca Engenharia/ Especialista Sensoriamento Remoto  
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Simone Raquel C. Moreira Bióloga/ Doutora Meio Ambiente  

Sônia Regina Guimarães Fonseca Administração/ Especialista Empreendedorismo  

Silvana Fava Marchezini 
 

Engenharia/Especialista Programa de Qualidade 
 

Sueli Correia Lemes Valezi Licenciatura /Mestre Português Instrumental   

Sueli Aparecida Lopes de Freitas 

 
Licenciatura Física/Mestre  Metodologia Científica 

 

Thiago Statella 

 
Engenharia Cartográfica/Mestre 

Processamento Digital de Imagem/ 

Cartografia  

 

Vanderley  S. dos Santos Geografia/ Doutor Geoprocessamento e Meio Ambiente  

Willian de S. Pereira Matemática/ Doutor Estatística/Geoestatística  

Wilson Conciani  Engenharia/ Doutor  Metodologia Científica  

Wilson José da Silva Engenharia /especialista Topografia  

Zuleika Alves de Arruda Geografia/ Doutora Meio Ambiente  

 

 

 

Quadro 7. Servidores administrativos do Departamento da Área da Construção Civil 

(DACC). 

Servidores Administrativos Função 

Sandra Maria de Lima Chefe de Departamento 

Cacilda Guarim Coordenadora Geral de Ensino 

Sueli Aparecida Lopes de Freitas Apoio Pedagógico 

Zuleika Alves de Arruda Coordenadora do Curso Técnico Subsequente em Agrimensura 

Juzélia Santos  Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Controle de 

Obras 

Eder Sousa de Almeida Coordenador de Laboratórios 

Edna Sousa de Almeida Técnica em Assuntos Educacionais 

Admilza Lúcia de Carvalho Silva Assistente Administrativa 

Marlúcia de Moura  Assistente Administrativa 

Edson Jerônimo Nobre Assistente Administrativo 

 

18. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS NO CURSO 

Após integralizar todas as disciplinas e demais atividades previstas neste Plano de 

Curso, o aluno fará jus ao diploma de Tecnólogo em Geoprocessamento. 

Caberá a Secretaria Geral de Documentação Escolar – SGDE - emitir diplomas, 

certificados e outros documentos referentes ao curso encaminhando, quando necessário, os 
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diplomas para registro no órgão competente; bem como, lavrar os registros referentes à 

colação de grau. 

Os diplomas expedidos deverão explicitar: 

I. Título da habilitação profissional outorgada, mencionando a área 

profissional à qual a mesma se vincula;  

II. Nome e endereço da instituição de ensino responsável pela última 

certificação de itinerário formativo do curso profissional, que praticará a 

expedição do correspondente diploma;  

III. Ato de reconhecimento do curso;  

IV. Nome completo, filiação e naturalidade do aluno;  

V. Ano de conclusão, local e data de expedição do diploma;  

VI. Assinatura do diretor e do concludente. 

 

19. Reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Geoprocessamento  

O curso superior de tecnologia em Geoprocessamento deverá ser reconhecido pelo 

Ministério da Educação em junho de 2012, período o qual representa metade do prazo 

previsto para a integralização de sua carga horária e 75% desse prazo. 
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ANEXOS 
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FLUXOGRAMA 

 

333 - 20 

 

333 - 20 

 

367 - 22 

 

333 - 20 

 

348 - 21 

 

316 - 19 

 

 

PERIODO I 

 

PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI 

CARTOGRAFIA I  

50h 

 

DESENHO AUXILIADO POR 

COMPUTADOR 

 66h 

 

CARTOGRAFIA II 

50h 

CARTOGRAFIA III  

66 h 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 

 83h 

TECNOLOGIA WEB 

APLICADA AO 

GEOPROCESSAMENTO 

50h 

1  2 8 7  15 1-2 16 22 1-2-8-15 23 28 1-2-8-15-16-22-23  34 1-2-7-8-14-15-22-28  

 

 

GEOPROCESSAMENTO 

50h 

 

 

 

FÍSICA APLICADA AO 

GEOPROCESSAMENTO 

 33h 

 

 

 

SENSORIAMENTO REMOTO 

50h 

 

INTERPRETAÇÃO DE 

IMAGENS ORBITAIS E 

AEROFOTOGRAMETRIA 

 66h 

 

 

POPULAÇÃO SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE  

33 h 

 

PROCESSAMENTO 

DIGITAL DE IMAGENS 

 83h 

2  1 9 2  16 1-2-9 15 23 1-2-9-16 22 29   35 1-2-9-16-22-23-28  

 

PORTUGUES INSTRUMENTAL 

33h 

 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

 33h 

 

FILOSOFIA  

33h 

 

ADMINISTRAÇÃO 

33h 

 

PLANEJAMENTO ESPACIAL 

 50h 

 

 

 

3   10   17   24   30  31    

 

SOCIOLOGIA  

33h 

 

ELEMENTOS DE ECOLOGIA 

50h 

 

 

GEOECOLOGIA 

 50h 

  

DIAGNÓSTICO E 

CARACTERIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

 66h 

 

 

ANÁLISE AMBIENTAL POR 

GEOPROCESSAMENTO 

66h 

4   11   18 11 19    31 11-18 30 36 11-18-19-30-31  

 

MATEMÁTICA APLICADA AO 

GEOPROCESSAMENTO 

50h 

 

 

ÁLGEBRA LINEAR E 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

 50h 

 

GEOCIÊNCIAS 

 66h 

 

ALGORITMOS DE 

PROGRAMAÇÃO 

 50h 

 

 

 

PROJETOS EM 

GEOPROCESSAMENTO 

 66h 

5   12 5  19 11 18 25 5-7-12     37   

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

50 h 

 

 

ESTATÍSTICA BÁSICA 

 50h 

 

TOPOGRAFIA  

 66h 

 

 

GEOESTATÍSTICA 

 33h 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 33h 

 

MODELAGEM DE BANCO 

DE DADOS ESPACIAL 

 50h 

 

6   13 6  20 8 21 26 13  32   38 13-26-28  

 

 

INFORMÁTICA  

 66h 

 

 

 

BANCO DE DADOS 

50H 

 

 

GEODÉSIA GERAL 

50h 

 

SISTEMAS DE 

POSICIONAMENTO POR 

SATÉLITES: 

 83h:  

 

CADASTRO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO 

 83h 

 

TCC  

 300 h 

7   14 7  21  20 27 8-20-21  33 8-20-27  39 1 a 32 33 a 38 

DISCIPLINA 

 

NÚMERO PRÉ-REQUISITO CO-REQUISITO 

   


