
área: engenharia

EAD
PRÓXIMA TURMA: OUTUBRO 2020 

CARGA HORÁRIA: 360H

INVESTIMENTO: 12X R$230,00

PÚBLICO-ALVO
Direcionado a profissionais de diversas áreas de 
conhecimento: graduados em Engenharia, Ciência da 
Computação e Tecnologia da Informação, Gestão 
Ambiental, Geografia, Arquitetura, Administração e 
Turismo, além de profissionais que já fazem uso de 
aplicações de geoprocessamento no dia a dia, tanto do 
setor público como do setor privado, e que tenham 
interesse em adquirir conhecimentos ligados a inteligência 
geográfica.

COORDENAÇÃO
Prof. Ms. João Carlos Tavares da Silva
Graduado em Ciência da Computação e Mestre em 
Informática.

DISCIPLINAS
• Introdução ao Geoprocessamento e Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG)
• Cartografia
• Sensoriamento Remoto e Aerofotogrametria
• Análises Espaciais I
• WEBGIS e Noções de Programação Aplicada
• Banco de Dados Geográficos
• Análises Espaciais II
• Tecnologia da Informação aplicada ao Geoprocessamento 
• Aplicações Práticas de Geoprocessamento
• TCC

área: engenharia

Conhecida por ser uma área do conhecimento com as mais diversas 
possibilidades de atuação, o mercado de geoprocessamento é um dos que mais 
cresce na atualidade. Este curso visa apresentar conceitos e as mais atuais 
geotecnologias ligadas a informação e análise de dados geográficos. Em um 
mercado altamente concorrido, compreender como os principais projetos são 
desenvolvidos e conhecer as principais metodologias e tecnologias atualmente 
utilizadas constituem um grande desafio para os profissionais da área de 
geoinformação. Com foco totalmente voltado ao mercado de trabalho e a 
apresentação de aplicações práticas, o curso de Especialização em 
Geoprocessamento da FEAMIG oferece ao aluno um aprendizado das melhores 
práticas, metodologias e tecnologias utilizadas nas aplicações de 
Geoprocessamento.
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PÚBLICO-ALVO
Profissionais com ensino superior em Direito, 
Administração, Contabilidade e áreas correlatas e aqueles 
que atuam ou desejam atuar na área da tecnologia e 
inovação.

COORDENAÇÃO
Profa. Ms. Luciana de Castro Bastos 
Graduada em Direito; Pós-graduada em Processo Civil; 
Mestre em Direito Empresarial

DISCIPLINAS
• Propriedade intelectual aplicada à inovação 
• LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

GEOPROCESSAMENTO


