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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO MÓDULO II 

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: 

- Documento oficial de identificação com foto. 

- Caneta esferográfica preta ou azul, lápis e borracha; 

- Calculadora Científica; 

- Para as avaliações práticas de Topografia III (TOP III), serão disponibilizados os seguintes 

equipamentos: Estação Total Topcon modelo 7505,  Estação Total Ruide RTS822, Trimble S7. 

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

responsabilidade trazê-lo no momento da avaliação. Para o processamento será 

disponibilizado o software topográfico Datageosis, além do AutoCAD 2016. 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 de sua 

preferência já instalado; 

- Para as avaliações práticas de Topografia IV (TOP IV), serão disponibilizados níveis ópticos 

automáticos Leica modelo NA 724, Leica modelo NA 24, Top-JR modelo AT-24A e o nível 

ALKON. Caso o candidato queira utilizar outro equipamento, é sua responsabilidade trazê-lo no 

momento da avaliação; 

- Para as avaliações de Geomática e Organização e Legislação, não será disponibilizado 

acesso à Internet. As provas serão individuais e sem consulta; 

- Para a avaliação prática de Agrimensura I será disponibilizado os software topográfico 

Datageosis, além do AutoCAD 2016. 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 de sua preferência já instalado. Não será 

disponibilizado acesso à Internet. As provas serão individuais e com consulta em material 

escrito. 

 

Atenciosamente 

Curso Técnico de Agrimensura 
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