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Plano de Curso 
 

1- Identificação: ANÁLISE DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, MODALIDADE 

PRESENCIAL (12 horas) 

 

2 – Datas e horários de realização:  

Segundas, quartas e quintas-feiras de março de 2023 (20/03, 22/03, 23/03, 27/03, 29/03, 

30/03), das 18:20h às 20:00h, totalizando seis encontros. Haverá uma aula-prática 

optativa no dia 18/02, de 9:30 às 12h. O último encontro consistirá em avaliar os alunos 

em suas apresentações. Hora-aula de 45 minutos. 

 

3 - Objetivo (geral e específicos, se houver): 

Prover o aluno de ferramentas e habilidades para analisar eventos em saúde, bem como 

para se deslocar a alguma localidade pontual, em atendimentos específicos. 

 

4 - Ementa (um parágrafo com os tópicos a serem ministrados): 

Conceitos e técnicas de geolocalização e utilização de ferramentas para mapeamento 

temático, além de conceitos de geoprocessamento e estatísticas espaciais, como 

identificação de clusters por meio do software Satscan. 

 

5 - Habilidades e competências: 

Conceitos e técnicas de geolocalização. Ferramentas para mapeamento temático. 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

- Prever rotas otimizadas para o destino  

- Visualização de shapefiles no ambiente de 

sistema de informações geográficas 

- Conhecimento de localização espacial com 

auxílio de equipamentos de GPS e software 

compatível                                                             

- Conhecimento de websites que ofereçam 

arquivos vetoriais para  downoad                                                                                                          
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Conceitos de geoprocessamento e estatísticas espaciais. Identificação de clusters por meio do 

Satscan 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

- Cálculos bivariados e demonstração 

deles. Interpretação dos resultados.                                        

- Cálculos e demonstração para a detecção 

de agrupamentos espaciais. Interpretação 

dos resultados. 

- Conhecimento de organização de banco de 

dados espaciais.                                                                     

- Conhecimento de métodos estatísticos para 

correlação de duas variáveis                                   

- Conhecimento de conceitos tais como 

agrupamentos e método para detecção deles 

 

 

6 - Conteúdo Programático (descreve os conteúdos da ementa): 

Noções sobre o ambiente SIG e mapeamento temático por meio da criação de um banco 

de dados espacial. Incluem a capacidade de tracejar caminhos e importá-los para um 

SIG e a visualização de dados vetoriais. Conhecimento teórico acerca da representação 

de dados vetoriais e dos tipos de representação. Representação de dados de saúde por 

meio de relacionamento com atributos alfa-numéricos. Realizar estatísticas espaciais 

com dados de saúde. 

● Como traçar rotas 

● Como utilizar o software “Trackmaker” e o drive de GPS 

● Como importar rotas para o software “Trackmaker” e gpx viewer 

● Transferência de arquivos em kmz e kml, Google Earth 

● Criação de banco de dados em um ambiente SIG  

● Aplicações de um SIG 

● Importação de camadas vetoriais para o SIG Qgis/ Supermap 

● Sobreposição de camadas vetoriais 

● Introdução sobre tipos de representações (vetoriais, matriciais) 

● Apresentação de links para busca de dados vetoriais e tabulares 

● Operações/ cálculos em Excel 
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● Relacionamento de tabelas por meio de chave primária 

● Representação de atributos que se deseja visualizar 

● Importação de pontos, estimar densidade de Kernel (mapas de calor) 

●  Análise de agrupamentos pelo Satscan 

● Demonstração de cálculo para verificação de cluster em análise puramente espacial, 

exemplo para verificação de agrupamentos. O que inferir e o que não inferir da análise 

puramente espacial. 

 

7- Público-alvo (quem e quantidade): 

A turma deve conter, no máximo, 15 alunos, podendo ser composta por servidores das 

Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, 

EMATER e Agrodefesa. 

 

8 - Recursos Educacionais utilizados: 

Data-show, tela, quadro-negro e notebooks (dos próprios alunos) e smartfones. Será 

disponibilizada uma licença provisória (3 meses), por aluno, do software SuperMap GIS. 

 

9 – Requisitos mínimos de hardware 

⚫ CPU: 2Ghz 

⚫ RAM: 4GB 

⚫ Espaço em disco: 256GB 

⚫ Processador: Core i5 

 

10- Requisitos mínimos de software 

⚫ Windows 7 series, Windows 9 series, Windows 10 series 

 

10 – Critérios de avaliação/aprovação: 

Apresentação de um trabalho ao final da disciplina que contemple dados espacializados 

em mapa temático (de saúde/doença, por exemplo, ou outros dados que os alunos 

optarem). A nota mínima para aprovação será de 5 pontos, no total de 10 pontos. Serão 



 
 

Plano de Curso (V2 – 2023/02/17) 

 
Fone: (61) 99269-9353 

Página 4 de 4 
 

também critérios de avaliação os exercícios aplicados em sala de aula, bem como 

participação nas aulas. 

 

 

11 - Referências Bibliográficas:  
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Santos, SM; Souza Santos, R. Sistema de Informações Geográficas e análise espacial 

em saúde pública. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.               

Santos, SM; Souza, WS. Introdução à estatística espacial para a saúde pública. 1 ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2008.  

Fitz, PR. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: oficina de textos, 2008. 


