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MINICURSO 

Prezados docentes e discentes,  
 
É com grande alegria que anuncio a oferta do referido minicurso, voltado para bolsistas de 
iniciação científica, mestrandos, doutorandos e egressos do Programa. 
A atividade não integraliza créditos no Programa de Pós-graduação em Geografia, mas ao 
final do curso os participantes receberão um certificado. 
O curso é gratuito e as inscrições poderão ser feitas junto à secretaria até a manhã do dia 
18 de abril. 

Nome: Minicurso de Fotocaminhada e Guias Locais do Google 

Ementa:  Registro de fotografias georeferenciadas em 360o ao longo de um caminho pré-
especificado e publicação deste caminho online sobre a plataforma do Google Maps 

Descrição: 

Trata-se de um minicurso para os alunos e ex-alunos do programa de pós-graduação em 
Geografia da PUC Minas (além de alunos da graduação que participam de projetos no 
programa). O curso possui uma parte prática de caminhada registrada através de 
dispositivos móveis, a ser ministrado pela professora Arlete, da Unesp de Presidente 
Prudente/SP, e desenvolvido no campus Coração Eucarístico da PUC Minas em Belo 
Horizonte, demonstrando os caminhos internos do campus, prédios de referência 
(Biblioteca, rádio catedral, Teatro, centro esportivo, museu de Ciências Naturais, ...) . 

Professora: Arlete Meneguette 

Engenheira Cartográfa pela Universidade Estadual Paulista (1977-1982), PhD em 
Fotogrametria pela Unisersity College Londo (1983-1987) Licenciada pela Universidade do 
Oeste Paulista (1989), Especialista em Avaliação a Distância pela Cátedra UNESCO de 
EAD da Universidade de Brasília (1998-1999), Livre-docente em Cartografia pela 
Universidade Estadual Paulista (2001). Professora Adjunto do Departamento de 
Cartografia da UNESP – Campus de Presidente Prudente (desde 1987). 
http://lattes.cnpq.br/7531358102401480  

Local: LABORATÓRIO DE SIG - Ed. Emaús (iniciaremos no laboratório e partiremos 
para a caminhada a partir de lá) 

Datas e Horários: 18/04 e 19/04 das 14:00hs às 18:00hs 

Carga Horária: 8 horas/aula 
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