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GRADE CURRICULAR 2015 

 

Unidade 
Curricular 

GNSS-SISTEMA DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITES 

Período 
letivo: 

MÓDULO III Carga 
Horária: 

8,0x09=72h 

Competências 
-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 utilizando softwares específicos. 
-Organizar e supervisionar equipes de trabalho para levantamento e mapeamento. 
-Executar levantamentos utilizando sistemas de posicionamento por satélites, por meio de 
equipamentos e métodos adequados. 
-Executar cadastro técnico multifinalitário identificando métodos e equipamentos para a coleta de 
dados. 
-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 georreferenciados. 
-Dominar a topografia aplicada ao georreferenciamento 
-Dominar técnicas cartográficas 
-Executar ajustamentos de observações 
-Utilizar métodos e medidas de posicionamento geodésico 
-Selecionar instrumentos, equipamentos e ferramentas adequadas 
-Dominar a representação gráfica 

 
Habilidades 

- Elaborar, interpretar e cumprir cronogramas físico-financeiros 
- Elaboração de plantas, cartas e mapas topográficos 
- Dominar a utilização de aplicativos Topográficos 
- Selecionar materiais bibliográficos 
- Elaborar memoriais descritivos, laudos e relatórios técnicos 
- Aplicar planilhas para métodos cadastrais técnicos multifinalitário 
- Conhecer a legislação e normas técnicas 
- Executar medidas necessárias que reduzam impactos ambientais 
 

Bases tecnológicas 
- Introdução 
- Sistemas GNSS 
- Conceitos Fundamentais 
-Tipos de medições 
- Tipos de posicionamento 
- Tipos de processamento 
- Ângulo de máscara 
- Geometria dos satélites 
- Principais erros 
 

Pré-requisitos 
Módulo II 
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