
CANDIDATURAS  

As candidaturas estão abertas online no site da 
Universidade do Algarve nos seguintes prazos: 

 Até 31 de março de 2017; 

 Até 14 de julho de 2017; 

 Até  1 de setembro de 2017. 

 

Formulário de candidatura em: 

http://www.ualg.pt/pt/curso/1780 

 

REGIME: B-learning (25% presencial ao fim de semana de 
15 em 15 dias — sexta-feira à noite e sábado) 

Início: setembro 2017 a junho 2018 

Contactos 

Universidade do Algarve 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Instituto Superior de Engenharia 

 

Campus da Penha  

8005-139 Faro - Portugal 

Telefone +351 289 800 165 
 

fctmestrados@ualg.pt 

isedec@ualg.pt 

http://fct.ualg.pt/pt/content/sistemas-informacao-

geografica-sig 

 ou 

www.ualg.pt/pt/curso/1780 

CONDIÇÕES DE ACESSO E INGRESSO 

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente (1) 

nas áreas científicas das ciências naturais, 
engenharias, geografia, ou áreas afins; 

b) Titulares do grau de bacharel nas áreas científicas 
das ciências naturais, engenharias, geografia, ou 
áreas afins; 

c) Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro, nas áreas científicas das ciências 
naturais, engenharias, geografia, ou áreas afins, 
conferindo na sequência de um 1º ciclo de 
estudos organizado de acordo com os princípios 
de Bolonha por um Estado aderente a este 
Processo; 

d) Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro, nas áreas científicas das ciências 
naturais, engenharias, geografia, ou áreas afins, 
que seja reconhecido como satisfazendo os 
objetivos do grau de licenciado; 

e) Detentores de currículo escolar, científico ou 
profissional nas áreas científicas das ciências 
naturais, engenharias, geografia, ou áreas afins, 
que seja reconhecido como atestando capacidade 
para realização deste ciclo de estudos.  

(1) 
Os alunos atualmente a frequentar a licenciatura, poderão 

inscrever-se condicionalmente devendo fazer prova da sua 
conclusão no ato da matrícula.  

PÓS-GRADUAÇÃO  
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
GEOGRÁFICA 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Instituto Superior de Engenharia  

Consulta mais em: 



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

O século XX iniciou a designada era da informação na qual a 

informação e o acesso a dados assume um papel central. As 

atividades como o turismo, o ambiente, a agricultura, a 

gestão do território, o urbanismo e a manutenção de 

infraestruturas, dependem fortemente de informação de 

índole territorial. 

As empresas/instituições carecem de profissionais na área 

dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), capacitados 

para realizar a aquisição de dados e respetiva integração em 

bases de dados geográficos bem como operações de análise 

espacial, produção de cartografia temática e preparação de 

documentação de apoio à tomada de decisão. 

A Pós graduação em SIG constituirá uma mais-valia, 

respondendo às necessidades sentidas pelas entidades 

empregadoras. 

 

 

 

 

DURAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: 

O plano de estudos descrito apresenta duas opções fechadas 
o que permite ao aluno terminar o curso no 1º ou 2º semes-
tre, de acordo com a sua disponibilidade e/ou área de inte-
resse. 

UNIDADES CURRICULARES: 

 Bases de Dados Espaciais (6 ECTS) - 1º Semestre 

 Cartografia e Deteção Remota (6 ECTS) -1º semestre 

 Sistemas de Informação Geográfica - Avançado I (6 ECTS) 
- 1º semestre 

 Opção A 

 Opção B 
 

Opção A  

 Geodesia por Satélite (6 ECTS) – 1º semestre 
Ou  

 Sistemas de Informação Geográfica - Avançado II (9 ECTS) 
–  2º semestre 

Opção B  

 Geoestatística (6 ECTS) – 1º semestre 
Ou 

 Riscos Ambientais (6 ECTS) – 2º semestre 

Objetivos gerais da Pós-Graduação 

O curso de Pós-graduação em Sistemas de Informação 

Geográfica tem por objetivo proporcionar formação pós-

graduada aos profissionais que pretendam/necessitam 

utilizar informação geográfica nas suas atividades. Neste 

sentido, pretende-se desenvolver os conhecimentos e 

capacidades que permitam aos estudantes organizar 

informação geográfica em sistemas de informação 

geográfica setoriais, executar operações e procedimentos 

de consulta e de análise espacial, produção de saídas 

gráficas sob a forma de mapas temáticos, realizar tarefas de 

aquisição de dados, com predominância para os de natureza 

temática, a partir de imagens digitais e utilizar sistemas de 

informação geográfica para a resolução de problemas na 

área da sua formação.    


