
RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 176, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aprova  a criação  e  oferta  de
vagas de  Curso  de  Formação
Continuada no IFSC.

O PRESIDENTE do COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – CEPE, de
acordo  com  a  Lei  que  cria  os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia, LEI
11.892/2008, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 8 do Regulamento Interno
do  Colegiado  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  -
RESOLUÇÃO Nº 21/2010/CS, e de acordo com as competências do CEPE previstas no artigo 12
do Regimento Geral do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº 54/2010/CS; 

Considerando  a  apreciação  pelo  Colegiado  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão –  CEPE na
Reunião Ordinária do dia 07 de dezembro de 2017;

RESOLVE: 

Art. 1º  Autorizar a criação e oferta de vagas do seguinte curso de Formação Continuada : 

Nº
Câmpus

Curso Carga
horária

Vagas
por

turma

Vagas totais
anuais

Turno de
ofertaNível Modalidade Status Curso

1. São
Miguel do

Oeste

Formação
Continuada

Presencial Criação Formação Continuada em
Geotecnologias Para Uso

Escolar

60h 30 30 Noturno

Florianópolis, 07 de dezembro de 2017.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
(Autorizado conforme despacho no documento nº 23292.036502/2017-92 )

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Formulário de Aprovação de Curso e Autorização da Oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
Formação Continuada em Geotecnologias para uso Escolar

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS PROPONENTE

1. Campus:
São Miguel do Oeste

2. Endereço/CNPJ/Telefone do campus:
Rua 22 de abril, nº2440, Bairro São Luiz, CEP: 89000-000, São Miguel do Oeste/SC
CNPJ: 11.402.887/0014-85/Telefone: (49) 36310400.

3. Complemento:
Não há

4. Departamento:
Ensino, Pesquisa e Extensão.

5. Havendo parceria para oferta do curso, deve-se obedecer à seguinte sequência:
Não há

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto:
Rafael Carlos Bispo

12 Contatos:
Telefone: (49) 3631 0461
E-mail: rafael.bispo@ifsc.edu.br; ensino.smo@ifsc.edu.br

Parte 2 (PPC – aprovação do curso)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso:
Formação continuada em Geotecnologias para uso escolar

14. Eixo tecnológico:
Desenvolvimento Educacional e Social

mailto:rafael.bispo@ifsc.edu.br


15. Modalidade:
Presencial

16 Carga horária total:
60h

PERFIL DO CURSO

17 Justificativa do curso:
Diante da rapidez das constantes transformações propiciadas pela revolução informacio-

nal, a escola necessita repensar o seu papel na formação de cidadãos participantes desta realida-
de. Nesta conjuntura dinâmica, a Geografia, enquanto disciplina escolar, pode contribuir com esta
formação utilizando as geotecnologias como ferramentas didáticas para a inserção tecnológica na
leitura do espaço.

Neste sentido, a demanda pela introdução da geotecnologia no ensino de Geografia vai ao
encontro da necessidade de superar as dificuldades impostas por uma prática tradicional do ensi-
no da Geografia, baseada no uso excessivo e quase exclusivo do livro didático.

18 Objetivos do curso:
A partir do exposto, a presente proposta de curso tem como objetivo difundir o conheci-

mento das geotecnologias para professores da educação básica, visando o seu uso como instru-
mento didático no processo de ensino e aprendizagem. 

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

19. Competências gerais:
Espera-se que ao término do curso de formação os professores sejam capazes de:

 Utilizar os instrumentos básicos das geotecnologias disponíveis;
 Conhecer e aplicar os diferentes tipos de dados na elaboração de mapas;
 Elaborar mapas em diferentes escalas e temas;
 Reconhecer a importância do uso das geotecnologias no processo ensino-aprendizagem;
 Implementar o uso das geotecnologias como recursos didáticos no ensino da Geografia;
 Identificar  as  geotecnologias  como  ferramentas  capazes  de  materializar  a

interdisciplinaridade;

20 Áreas de atuação do egresso:
Escolas públicas e privadas de Educação Básica.

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

21 Matriz curricular:

Geotecnologias para uso escolar 60h

22 Componentes curriculares:
Unidade curricular
Geotecnologias para uso escolar
Objetivos/Competências
 Compreender os princípios metodológicos da cartografia temática;
 Identificar, interpretar e utilizar criticamente a informação cartográfica;
 Compreender os principais conceitos de um Sistema de Informação Geográfica (SIG);



 Conhecer as principais fontes de dados para SIG;
 Identificar os principais formatos de dados utilizados em SIG;
 Realizar operações espaciais básicas;
 Visualizar as possibilidades de aplicação do SIG na Geografia;
 Elaborar mapas temáticos;
 Compreender os princípios físicos da radiação eletromagnética;
 Identificar o comportamento espectral dos alvos;
 Caracterizar os principais sistemas sensores;
 Distinguir as caraterísticas das resoluções dos sistemas sensores;
 Identificar os tipos de imagens em função de diferentes aplicações;
 Gerar arquivos vetoriais a partir de coordenadas geográficas;
 Fazer composição de bandas;
 Elaborar mapas a partir de dados raster;
Ementa
 Introdução à Cartografia;
 Conceitos básicos de geodesia para projetos cartográficos;
 Cartografia temática aplicada à Geografia;
 Método de síntese cartográfica;
 A importância das fontes de dados no mapeamento temático;
 Introdução ao SIG;
 Conceitos básicos de Sistemas Globais de Navegação por Satélite;
 Bases de dados espaciais;
 Coleta de dados para SIG (vetoriais, matriciais e tabulares);
 Estrutura de dados para SIG;
 Vetorização (ponto, linha e polígono);
 Análise espacial em SIG;
 O uso de SIG na Geografia;
 Introdução ao Sensoriamento Remoto;
 Radiação eletromagnética (REM);
 Espectro eletromagnético;
 Comportamento espectral de alvos (água, solo e vegetação);
 Sistemas sensores (orbitais e não orbitais);
 Resoluções (espacial, espectral, temporal e radiométrica);
 O uso de Sensoriamento Remoto na Geografia;
 Introdução ao Quantum GIS (QGIS);
 Aquisição de dados vetoriais, matriciais e tabulares;
 Geração e edição de dados vetoriais;
 Consulta espacial por atributos;
 Operações matemáticas básicas;
 Processamento digital de imagens (realce e contraste);
 Composição RGB;
 Mosaico de imagens;
 Recorte de imagem;
 Interpretação e classificação de imagem;
 Projeto cartográfico no QGIS;
Abordagem didática
Aulas expositivas e dialogadas articulando teoria e prática.
Bibliografia básica
IBRAHIN,  Francini  Imene  Dias.  Introdução  ao  geoprocessamento  ambiental.  São  Paulo:
Érica, 2014.

FITZ, Paulo Roberto.  Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos,
2008.



MARTINELLI, Marcello. Mapas da geografia e cartografia temática. 6. ed. ampl. e atual. São
Paulo: Contexto, 2011.

NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 4. ed. rev. São
Paulo: Blucher, 2010.

SILVA,  Jorge  Xavier  da;  ZAIDAN,  Ricardo  Tavares  (Org.).  Geoprocessamento  e  meio

ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

24 Avaliação da aprendizagem:

De acordo com os dispositivos regimentais do IFSC – Câmpus São Miguel do Oeste, a
avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino e obedece às normas e
procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento Didático Pedagógico. A avaliação dos
aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e a reorientação do processo de
ensino e aprendizagem visando à construção dos conhecimentos.

Os instrumentos de avaliação serão diversificados e deverão constar no plano de ensino
do  componente  curricular,  estimulando  o  aluno  à:  pesquisa,  reflexão,  iniciativa,  criatividade,
laboralidade e cidadania. As avaliações podem constar de: I - observação diária dos alunos pelos
professores, em suas diversas atividades; II - trabalhos de pesquisa individual ou coletiva; III -
testes e provas escritos, com ou sem consulta; IV - entrevistas e arguições; V - resoluções de
exercícios; VI - planejamento ou execução de experimentos ou projetos; VII - relatórios referentes
aos  trabalhos,  experimentos  ou  visitas  técnicas;  VIII  -  atividades  práticas  referentes  àquela
formação; IX - realização de eventos ou atividades abertas à comunidade; X – auto avaliação
descritiva e avaliação pelos colegas da classe; XI - demais instrumentos que a prática pedagógica
indicar. Parágrafo único. As avaliações serão registradas no diário de classe, sendo analisadas
conjuntamente com os alunos e devolvidas aos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
letivos após sua aplicação.

O  estudante  também  terá  direito  a  recuperação  de  estudos,  que  compreenderá  a
realização de novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que possam promover
a aprendizagem. Ao final dos estudos de recuperação o aluno será submetido à nova avaliação,
cujo  resultado  será  registrado  pelo  professor,  prevalecendo  o  maior  valor  entre  o  obtido  na
avaliação realizada antes da recuperação e o obtido na avaliação após a recuperação.

O  registro  do  resultado  de  cada  componente  curricular  será  realizado  pelo
professor no diário de classe na forma de valores inteiros de 1 (um) a 10 (dez). O registro,
para  fins  de  documentos  acadêmicos,  será  efetivado  ao  final  da  unidade  curricular,
apontando  a  situação  do  aluno  no  que  se  refere  à  constituição  de  competências
utilizando-se a seguinte nomenclatura:

Aprovado: quando o aluno tiver obtido as competências;
Reprovado: quando o aluno não tiver obtido as competências.
A certificação se dará após a conclusão do curso e obtenção de aprovação, com

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente
curricular.

25 Metodologia:
O curso será ministrado com base na articulação dos saberes, permitindo o aprimoramento

da  relação  entre  teoria  e  prática.  Deste  modo,  as  aulas  contarão  com  uso  de  tecnologias
audiovisuais  e  materiais  de  apoio,  sempre  na  perspectiva  da  construção  do  conhecimento  e
valorização dos saberes dos professores do ensino básico.



ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO

26 Instalações, ambientes físicos e equipamentos, necessários ao funcionamento do curso:
 Laboratório de informática com 30 computadores com acesso à internet e com o software

QGIS

 Sala de aula com 30 lugares

 Data show

 Impressora colorida A4

 Acesso à rede Wi-Fi para os alunos instalarem aplicativos de GPS nos seus smartphones

 Biblioteca

27 Corpo docente e técnico-administrativo necessário para funcionamento do curso:
Rafael Carlos Bispo – Professor de Geografia

Também  serão  necessários  o  corpo  técnico  administrativo  dos  setores:  Biblioteca,  Núcleo
pedagógico, Secretaria e Registro Acadêmico, Assessoria do Depto. de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Parte 3 (autorização da oferta)

28 Justificativa para oferta neste Campus:
Tendo em vista que a região de alcance da Gerência de Educação de São Miguel do Oes-

te abrange 62 escolas entre ensino fundamental e médio. Segundo dados do Censo Educacional
de 2015, a justificativa para a oferta deste curso reside na demanda em potencial da região para a
formação continuada de professores de Geografia do ensino básico com o objetivo de garantir es-
paço para o aperfeiçoamento do corpo docente da região. Neste sentido, o IFSC apresenta condi-
ções para atender e auxiliar a comunidade, promovendo um trabalho de educação continuada
para o crescimento e desenvolvimento educacional da região.
 

29 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:
Este curso está articulado à área de Educação, formação de formadores, e faz parte do itinerário
formativo do IFSC.

30 Frequência da oferta:
Uma vez ao ano.

31. Periodicidade das aulas:
As aulas serão ministradas durante o período de cinco meses, compostas por três aulas semanais
com duração de 3 horas, totalizando 20 semanas.

32 Local das aulas:
IFSC - Campus de São Miguel do Oeste

33 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
Semestre Turno Turmas Vagas Total de vagas
1° ou 2° Noite 1 30 30

Justifica-se  a  oferta  de  30  vagas,  em  função  de  ser  um  curso  onde  serão  utilizadas  várias
ferramentas  de  informática  e  softwares.  Assim,  para  um  adequado  acompanhamento  do  professor,  o
quantitativo limite é de 30 vagas.

34 Público-alvo na cidade/região:
Professores de Geografia do Ensino Básico dos municípios de abrangência da Gerência de Educação de



São Miguel do Oeste.

35 Pré-requisito de acesso ao curso:
Ser professor do ensino básico das instituições públicas ou privadas de ensino 

36 Forma de ingresso:
Sorteio

37  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar  alguma
questão específica ao questionário socioeconômico?
Não se aplica

38 Corpo docente que atuará no curso:
Prof. Ms. Rafael Carlos Bispo
Professor de Geografia
Campus São Miguel do Oeste
IFSC


