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AGENDA 
 07 de março 

 09:00h – Abertura e boas-vindas. 

 09:15h – Apresentação dos resultados do primeiro ano do projeto: 

 Resultados acadêmicos do projeto: 

Trabalhos de conclusão de curso e Projetos de Mestrado (10 min. cada) 

 10:30 h - Café 

 11:00 h - Resultados do projeto: 

 1 – Aquisição de equipamentos 

2 – Montagem do site do projeto 

3 – Formulação das equipes 

4 – Resultados do campo piloto de Itapuã: cartas operacionais e banco de dados. 

5 – Resultados do mapeamento no estuário da Lagoa dos Patos: cartas operacionais e banco de dados. 

 12:00h – Almoço 



13:30h – Apresentação dos resultados sobre o ferramental técnico do projeto: 
  
Uso e Aplicação dos GeoPDF das Cartas de Itapuã 
Apresentação das Funcionalidades dos Tablets: Formulários, GeoPDF, Fotos 
georreferenciadas, Bussola, GPS Navegação em Tempo real sobre imagem, etc. 
Apresentar o Banco de Dados com os dados de Itapuã e relatório dos dados 
Contas do Google, GeoFotos, Documentos, Vídeo, etc. 
Próximos passos da aplicação das ferramentas. 
  
15:30h – Coffee break. 
  
16:00h – Discussão sobre estratégias de execução do projeto e integração entre as diversas 
equipes. 
  
18:00h – Encerramento. 
 



08 de março 
 
09:00h – Discussão sobre estratégias de execução do projeto e integração entre as 
diversas equipes (continuação). 
 
10:00h – Definição da programação de campo para 2013, conforme a agenda do 
grupo ISL: 
 
12:00h – Almoço 
 
13:30h -  Capacitação e suporte à dúvidas para questões operacionais junto a 
equipe da Mapsmut. 
 
16:00h - Encerramento 



Resultados do projeto: 

 1 – Aquisição de equipamentos 

Desktop 

Laptop 

Câmaras com GPS integrado 

Filmadoras 

GPS 

Projetor 

Gravadores 

Softwares (IDRISI Licença CAMPUS, Adobe Professional, Corel Draw, Office) 



2 – Montagem do site do projeto 

















3 – Formulação das equipes 





4 – Resultados do campo piloto de Itapuã 







5 – Resultados do mapeamento no estuário da Lagoa dos Patos 
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