Programa de Treinamento
Duração 24 horas
Descrição do treinamento
Este curso ensina como elaborar projetos e desenhos 2D utilizando o AutoCAD MAP 3D
2017.
Público alvo
Profissionais envolvidos nas diversas áreas de projetos e estudantes.
Objetivo do treinamento:
Que ao término do treinamento o usuário esteja apto a utilizar os recursos disponíveis no
AutoCAD MAP, para atender as demandas e necessidades atuais em geoprocessamento.
Pré-requisitos
Pré-requisito sugerido: Conhecimentos técnico na área de geoprocessamento.
Pré-requisito obrigatório: Conhecimentos básicos em informática e ser usuário frequente
de AutoCAD 2017 ambiente 2D.
Conteúdo Programático
•

Introdução
o Introdução à interface do AutoCAD MAP 3D
o Conceito Básicos
o Organização de um padrão de mapas
o Trabalhando com múltiplos DWG`s

•

Sistemas de coordenadas
o Definição de Sistema de Coordenadas Global
o Sistema de Coordenadas na Importação
o Conversão de Sistema de Coordenadas UTM para Coord. Geográfica

•

Importando e exportando dados
o Formato: SHP (ArcGis)
o Formatos: MIF | MID | TAB (MapInfo)
o Exportação de SHP para DWG
o Exportação de DWG para SHP

•

Edição
o
o
o
o

•

Elaboração de mapas Temáticos
o Definição de estilos e temas dos mapas
o Definição de simbologia
o Análises de Sobreposição
o Criação e Análise de Modelos de Elevação Digital

e limpeza de mapas
Utilizando os comandos de Merge e Split
Definindo regras
Limpeza de Desenho
Analisando o desenho

o Análise de áreas
o Criação de Legenda
o Criação de MapBook
Material didático utilizado
Apostila Teórica impressa em português.
O que é um ATC?
A partir de abril de 2004, a MAPData passou a ser um Autodesk Authorized Training
Center (ATC) para o segmento de manufatura. O programa ATC está disponível em todo
o mundo e é destinado às empresas que oferecem treinamentos com alta qualidade
técnica e se submetem a um controle severo por parte da Autodesk.
Certificado na conclusão treinamento
Os participantes recebem certificado de participação no treinamento após sua conclusão.
Hardware utilizado pelos alunos e instrutores
Um computador por aluno e sistema de projeção multimídia. Os hardwares utilizados nos
treinamentos são controlados pela própria Autodesk.
Avaliação da qualidade
A avaliação da qualidade dos treinamentos é feita on-line diretamente no site da Autodesk.
O resultado dessas avaliações irá definir a renovação ou não do título de ATC da MAPData
para o ano seguinte.
Instrutores
Instrutores altamente qualificados e certificados pela própria Autodesk.
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