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O CAMINHO PARA O SEU FUTURO

BAH, NÃO SEI NADA! AINDA...
(CURSO DE QGIS INICIANTE)

ESTRUTURAÇÃO E INFORMAÇÕES
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MÓDULOS

DOWNLOAD E 
NSTALAÇÃO DO QGIS

MAPA TEMÁTICO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO

DISTRITOS DE 
SÃO PAULO

CONCEITOS
FUNDAMENTAIS

DELIMITAÇÃO APP

BANCO DE DADOSLAUDO COBERTURA VEGETAL

MÓDULOS
Descrição do conteúdo programático dos nove 
módulos

VALORES
Valores e formas de pagamento

INFORMES
Método de ensino e carga horária

Domine o software mais utilizado em consultorias 
ambientais e órgão públicos para produção de 

mapas em processos de licenciamento ambiental.

Neste e-book você encontrará a estrututuração do 
curso e outras informações relevantes.
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Neste módulo será feita uma contextualização 
sobre o software livre QGIS, definições de sistema 
de coordenadas, datum, código EPSG, escala, e 
demais informações básicas para entendimento 
do conteúdo abordado no software;
 

MÓDULOS

DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO QGIS

DISTRITOS DE SÃO PAULO

Passo a passo de como realizar a instalação do 
programa, e onde encontrá-lo para download.

Neste módulo realizamos a confecção de um 
mapa específico, efetuando diversas operações 
de classificações, recorte de imagem, tabela de 
atributos e demais recursos;

Utilizamos o estado e município de São Paulo para 
efetuar outras técnicas de classificações de dados, 
transformação de coordenadas, inclusão de 
dados na tabela de atributos, e demais recursos;

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Neste módulo contemplamos desde a seleção da 
imagem, georreferenciamento, criação de 
feições, cálculo de área, modo layout (em que o 
mapa é preparado para impressão), além de 
outras ferramentas;

Neste módulo você realiza o download da base 
de arquivos que iremos utilizar, realizando etapa 
por etapa os procedimentos idênticos aos aplica-
dos nas aulas;

 

BANCO DE DADOS

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

MAPA TEMÁTICO
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Neste módulo simulamos um trabalho de campo 
em que efetuamos um laudo a partir de dados do 
GPS, plotando os pontos na imagem de satélite 
no QGIS e elaborando um mapa para o estudo 
técnico;

Carga Horária total: 30h, incluindo horas-aula, ativi-
dades complementares e exercícios.
No final do curso o aluno poderá encaminhar os 
mapas realizados diretamente ao professor e rece-
ber uma avaliação individual.

O certificado é encaminhado ao aluno após a con-
firmação da conclusão do curso via sistema. Com 
ele, você ainda poderá solicitar aproveitamento de 
horas complementares na sua universidade.

Aproveite esta oportunidade e domine o software 
gratuito QGIS que vem substituindo programas 
pagos e mais conhecidos nas consultorias ambien-
tais.
O mercado está reduzindo custos e você deve 
acompanhar esta realidade.

Mas caso ainda esteja com alguma dúvida, entre 
agora mesmo em contato com a gente através do 
e-mail trajeto@trajetocursos.com

Novamente simulamos um levantamento de 
campo e efetuamos a delimitação automática no 
QGIS das áreas de APP com aplicação de mais 
recursos.

DELIMITAÇÃO APP

LAUDO COBERTURA VEGETAL

VALORES

INFORMES

Valor total do curso: R$ 174,99

6x SEM
JUROS

Parcelamento

INSCREVA-SE AQUI


