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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO MÓDULO III 

Prezado Aluno: 

 Consulte no nosso site http://agrimensura.florianopolis.ifsc.edu.br os horários das 

provas. Disponibilizamos as apostilas de todas as unidades curriculares no nosso site, que 

servirão de base referencial para seus estudos. É interessante buscar outras fontes para 

evoluir seus estudos. 

 

Para a realização das provas é indispensável o candidato portar: 

- O aluno devera portar durante as provas, documento oficial de identificação com foto. 

- Caneta esferográfica preta ou azul, lápis e borracha; 

- Calculadora científica; 

- Para as avaliações de Geodésia prática, o IF-SC disponibilizará os seguintes softwares: 

Topcon Tools 8.2.3 em português, MapGeo 2010, Progrig 2010, Dmag 2010, Posição, Planilha 

para cálculo do fator K e convergência meridiana, AutoCAD 2013, Excel 2010. O Acesso à 

internet NÂO será permitido. Caso o candidato preferir utilizar outro software, deverá 

comparecer em data anterior à prova para instalar o software sob sua responsabilidade ou, 

trazer computador próprio com o software instalado. O Aluno deve portar calculadora científica. 

Material escrito individual poderá ser consultado. 

- Para as avaliações de Geodésia Teórica e de Georreferenciamento, NÂO poderão ser 

consultados materiais escritos; 

- Para as avaliações de Implantação, poderão utilizar calculadora e/ou computador portátil 

próprio para eventuais cálculos. Serão disponibilizados os seguintes equipamentos: Estação 

Total Topcon modelo 235W, Estação Total Topcon modelo 7505, Estação Total Leica modelo 

TCR307, Teodolito Digital Pentax modelo ETH 20F, Teodolito Digital CST/Berger modelo 

BDT20, Teodolito Digital ETH 50 Zeiss, Estação Total Gowin modelo TKS202, Trena. Temos 

todos os acessórios. Caso o candidato quiser utilizar outro equipamento, é sua 

responsabilidade trazê-lo no momento da avaliação; 

- Para as avaliações de Parcelamento do Solo e Traçado de Estradas, o IF-SC 

disponibilizará os softwares AutoCAD 2013 e Posição. Caso o candidato preferir utilizar outro 

software, deverá comparecer em data anterior à prova para instalar o software sob sua 

responsabilidade ou, trazer computador próprio com o software instalado; 

 

Atenciosamente 
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