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A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

THE UNIVERSITY OF BRASÍLIA

A UnB) consolidou-se como uma das
melhores instituições de ensino, pesquisa e
extensão do Brasil, reconhecida pela
qualidade na sua produção acadêmica e pela
elevada qualificação de seu corpo docente.
Seguindo as suas refências básicas, o
Departamento de Geografia e o Programa de
Pós Graduação em Geografia da UnB
constituíram, em 1999, o Centro de
Cartografia Aplicada e Informação
Geográfica (CIGA), com o propósito de dar
maior amplitude nos projetos e parcerias em
andamento, a partir da integração da
educação, pesquisa e atendimento às
demandas da sociedade civil.

The UnB was consolidated as one of the
best institutions of education, researches
and extension of Brazil, recognized by the
quality in its academic production and the
high qualification of its faculty. Following its
basic references, the Department of
Geography and the Geography PhD
Program of the UnB they had constituted, in
1999, the Center of Applied Cartography
and Geographic Information (CIGA), with
the intention to emphasize the projects and
partnerships in progress, from the
integration of the education, researches and
attendance to the demands of the civil
society.

O CIGA
O CIGA tem uma estrutura física organizada
com equipamentos básicos para o
desenvolvimento de atividades direcionadas
para o manuseio de ferramentas geográficas
voltadas para a educação geográfica e o
planejamento-gestão do território. Não
podemos perder de vista que os sistemas de
informação territorial tem presenciado uma
forte difusão de dados e tornado acessíveis
outras possibilidades de representação do
espaço geográfico. Por outro lado, as
demandas para compreensão e resolução das
complexas questões da dinâmica da
sociedade são crescentes e a cartografia se
confirma como uma das disciplinas melhor
colocadas para responder e informar sobre o
que aconteceu, o que está acontecendo de
fato e o que pode acontecer no terrirório, ou
seja, as representações cartográficas
possibilitam trabalhar com o passado, o
presente e o futuro próximo do território. Após
estes anos de atividades, o CIGA consolida a
sua vocação de referência local, regional,
nacional e internacional, na produção técnica
de aplicabilidades e alcance social das
ferramentas geográficas ligadas à cartografia,
sensoriamento remoto e sistemas de
informação geográficas.

THE CIGA
The CIGA has an organized physical
structure with basic equipment for the
development of activities directed, for the use
of geographic tools directed toward the
geographic education and the planningmanagement of the territory. We cannot
forget that the systems of territorial
information has witnessed one strong
diffusion of accessible data and made
possible others representation of the
geographic space. On the other hand, the
demands for understanding and resolution of
the complex questions of the society
dynamics are increasing and the cartography
stay as one of the discipline that is better
placed to answer and to inform on what it
happened, what is happening in fact and
what can happen in the territory, it means that
the cartographic representations make
possible to work with the past, the present
and the future next to the territory. After these
years of activities, the CIGA consolidates its
vocation in local, regional and national
reference in the production technique of
applicabilities and social reach of on
geographic tools to the cartography, remote
sensoriamento and geographic systems of
information.

EDUCATION PROGRAM
The Center has some possibilities of
education - qualification - training, in the areas
of geographic instrumentation. The main ones
are the following ones:
1.Subjects that support the courses of
graduation (Geography-GeologyArchitecture-History) and programs of PhD
(Geography-Architecture-Development
Sustainable-Transport-Ecology-TourismEngineering); 2.Courses of university
extension (20-40 hours); 3.Courses of
perfectioning (90-100 hours); 4.Individual or
group training; 5.Modules of broad
specialization sensu (Geography-HistoryTourism-Education); 6.Modules of longdistance education (Ethnic GeographyTourism-Education-Cartography); itinerantes
thematic 7.Workshops for militant, educators
and students (20 hours)
RESEARCH LINE - PROJECTS PROGRAMS OF EXTENSION
The CIGA has two lines of basic research:
A. Geography Afro-Brazilian, who has four
basic pursuings:
I - Geography African;
II - Matrix of the Brazilian Territory;
III - Cartography of the Quilombos;
IV - Cartographic Exposition and Thematic
Workshop.
B. Geographic Instrumentation, Education
and Planning of the Territory, that has four
axles of development:
I. Modeling of the Territorial Dynamics (Urban
and Regional);
II. Monitorament of the Use of the Territory and
the Space Transformations;
III. Cartografia and Educação;
IV. Generation of Geographic Information with
Resources of the Remote Sensoriament.
.

PROGRAMA DE ENSINO
O Centro tem várias possibilidades de
educação - capacitação - treinamento, nas
áreas de instrumentação geográfica. As
principais são as seguintes:
1.Disciplinas de apoio a cursos de
graduação (Geografia-GeologiaArquitetura-História) e programas de
mestrado e doutorado (GeografiaArquitetura-Desenvolvimento SustentávelTransportes-Ecologia-TurismoEngenharias);
2.Cursos de extensão universitária (20-40
horas);
3.Curso de aperfeiçoamento (90-100 horas);
4.Treinamento individual ou em grupo;
5.Módulos de especialização lato sensu
(Geografia-História-Turismo-Educação);
6.Módulos de educação à distância
(Geografia-Turismo-Educação Étnica,
Cartografia);
7.Oficinas temáticas itinerantes para
educadores, estudantes e militantes (20
horas)
LINHAS DE PESQUISA - PROJETOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO
O CIGA tem duas linhas de pesquisas
fundamentais:
A. Geografia Afro-Brasileira, que tem quatro
seguimentos básicos:
I-Geografia Africana;
II-Matrizes Africanas do Território Brasileiro;
III-Cartografia dos Quilombos;
IV-Exposição Cartográfica e Oficina
Temática Itinerante.
B. Instrumentação Geográfica, Educação e
Planejamento do Território, que tem quatro
eixos de desenvolvimento:
I-Modelagem da Dinâmica Territorial
(Urbana e Regional);
II.Monitoramento do Uso do Território e das
Transformações Espaciais;
III.Cartografia e Educação; IV.Geração de
Informações Geográficas com Recursos do
Sensoriamento Remoto.

