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Dia 15 de novembro 
Minicursos  

Manhã: 8:00 – 12:00 
Fazendo meu primeiro mapa no QGIS 

Prof. Dr. Sidnei Luís Bohn Gass 
Dieison Morozoli da Silva 

24 vagas 

Tarde: 14:00 – 18:00 
SIG aplicado ao Cadastro Técnico Multifinalitário 

Profa. Dra. Leydimere Janny Cota Oliveira 
24 vagas 

 

 
Dia 16 de novembro 
Apresentação de trabalhos  

Os trabalhos que poderão ser apresentados são aqueles selecionados para o 9º SIEPE bem como 
aqueles apresentados pelos discentes do curso em outros eventos no decorrer do ano de 2017. O 
trabalho deve ter sido aceito e o evento não precisa, necessariamente, ter ocorrido na data do GISday 
2017 e II ExpoNECA. 
Como o evento está sendo realizado antes do SIEPE, esta é uma boa oportunidade para treinar a sua 
apresentação. 
Para que possamos organizar as apresentações, cadastre o seu trabalho através do link 
https://goo.gl/forms/Y0H8mBO26zgGn4dt1 até o dia 31 de outubro . 
 

 
Inscrições  

As inscrições serão gratuitas através de formulário eletrônico a ser disponibilizado a partir do dia 03 de 
novembro. 
 

 
Certificados  

Serão emitidos os seguintes certificados, considerando a participação de cada um no evento: 
 Certificado para os minicursos com carga horária de 4 horas; 

Certificado de participação, com carga horária de 8 horas, para quem participar como ouvinte 
das apresentações dos trabalhos; 

 Certificado de apresentação de trabalho. 
Os certificados serão emitidos mediante controle de presença. 
 

 
Lembretes  

Lembre-se que você precisa comprovar ao final do curso as suas Atividades Complementares de 
Graduação (ACGs) e esta é uma boa oportunidade para a realização de atividades diretamente ligadas 
ao curso de Engenharia de Agrimensura e conhecer as pesquisas que os colegas e professores vem 
desenvolvendo. 


