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Encontro da Sociedade Brasileira de Cartografia no MundoGeo Connect 2019
 
A Sociedade Brasileira de Cartografia promoveu um encontro entre profissionais, pesquisadores e
estudantes da Geoinformação para debater sobre as questões atuais da Cartografia. Os destaques do
encontro estão elencados abaixo.

Desafios da SBC:
1. Desenvolvimento científico da Cartografia desde a base educacional (educação de crianças) até a pós-
graduação;
2. Incentivar a colaboração entre os pesquisadores brasileiros (estudantes e docentes);
3. Maior representação do Brasil nas associações e eventos internacionais;
4. Aumentar a quantidade de associados (são necessários 450 associados efetivos para o equilíbrio
financeiro da SBC);
5. Promover o desenvolvimento da Cartografia em benefício da sociedade, atender aos objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU;
6. Promover a mobilização da comunidade científica para que ela atue junto aos poderes constituídos,
visando o avanço científico e tecnológico nacional e o incentivo à inovação.

O que a SBC necessita hoje:
1. Um sistema gerenciador na web que possibilite:
- Gerenciamento do cadastro dos membros associados
- Trabalho colaborativo entre os pesquisadores
- Atualização das informações institucionais
- Publicação de conteúdo e documentação (público e restrito a associados)
- Venda de espaços publicitários
- Integração ao sistema de eventos da SBC (gerenciamento conjunto)
2. Maior participação da comunidade científica:
- O descuido pode ter um alto custo para a Cartografia já nos próximos anos

Questões para a academia: 
1. Na academia brasileira já se faz bastante pesquisa sobre as técnicas cartográficas de mensuração
(posicionamento por GNSS, Geodésia, Sensoriamento Remoto, etc...), mas como estão as pesquisas
sobre a representação cartográfica (principalmente no campo das humanidades)?
2. Nos eventos científicos brasileiros há concursos de design de mapas ou de produtos cartográficos? 
3. Há incentivo para a realização de Mapathons (competições de mapeamento colaborativo) ou outras
iniciativas que promovam a atividade de mapeamento?
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Visualize o PDF da apresentação Desafios e propostas de trabalho para a SBC.

A SBC está doando livros que pertencem ao seu acervo para associados, organizações mantenedoras e
instituições de ensino. Os interessados deverão dirigir-se à sede social para verificar pessoalmente as
obras disponíveis.

I SEMINÁRIO TECNOLOGIAS PARA CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS
 

O II Seminário da linha de Pesquisa em Informações Espaciais do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia vem a público apresentar os trabalhos desenvolvidos
nestes últimos anos de modo a promover uma discussão entre seus integrantes e a comunidade, além do
intuito de apresentar as possibilidades de estudos para aqueles que pleiteiam participar dos próximos
processos seletivos.

O evento ocorrerá nos dias 8 e 9 de agosto a partir das 13:30 h no Auditório Leopoldo Amaral da Escola
Politécnica da UFBA.

Haverá entrega de certificado para os participantes e apresentadores. A comissão técnico-científica fará
a seleção dos trabalhos que farão as apresentações orais.

Maiores informações aqui:

II PAN AMERICAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TOPONYMY - II SIPAT

Data: 9 a 11 de outubro de 2019
Local: Palácio Itamaraty - Auditório
Avenida Marechal Floriano, 196, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20080-002

Comitê Científico
- Internacional:
Peter Jordan (Áustria)
Cosimo Palagiano (Itália)
Peter Rapper (África do Sul)
Ferjan Ormelling (Holanda)
Josip Faricic (Croácia)
Marina Miraglia (Argentina)
 
- Nacional:
Paulo Márcio Leal de Menezes (UFRJ)
Claudio João Barreto dos Santos (UERJ)
Márcia Maria Duarte dos Santos (UFMG)
Manoel do Couto Fernandes (UFRJ)
Maria Cândida Trindade de Seabra (UFMG)
Karylleila dos Santos Andrade Klinger (UFTO)

Submissão de Trabalhos
Os trabalhos poderão ser submetidos em 3 (três) idiomas: língua portuguesa, espanhol e inglês.
Os temas que o II SIPAT disponibilizará aos autores serão os seguintes:
T01 - Nomes Geográficos e suas identidades.
T02 - Toponímia em mapas.
T03 - Toponímia indígena.
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T04 - Toponímia africana.
T05 - Toponímia de grupos minoritários.
T06 - Atlas toponímico.
T07 - Microtoponímia, suas implicações e aplicações.
T08 - Toponímia em documentos históricos.
T09 - Toponímia e Informação Geográfica: Estrutura de Dados Espaciais.
T10 - Preservação de documentos históricos.
T11 - Endônimos e Exônimos - os nomes geográficos nas relações internacionais.
T12 - Outros (destinado para aqueles que não estiverem enquadrados em nenhum dos temas
anteriores).
Serão aceitos trabalhos completos e resumos expandidos.
As submissões de trabalhos abrirão, em breve, na página do Simpósio.

Calendário de Submissão
Data limite para envio dos trabalhos (resumos expandidos e trabalhos completos): 15 de agosto de 2019
Envio de Aceite: 1° de setembro de 2019
Pagamento da taxa de inscrição com desconto para trabalhos aceitos: 15 de setembro 2019

Taxas de Participação
Estudantes de graduação e pós-graduação: R$ 50,00 (até 15 de setembro) / R$ 75,00 (após 15 de
setembro)
Profissionais: R$ 100,00 (até 15 de setembro) / R$ 150,00 (após 15 de setembro)
Senior (+ 60 anos de idade):  R$ 80,00 (até 15 de setembro) / R$ 100,00 (após 15 de setembro)

Comissões Técnico-Cientí�cas da SBC
 

Cadastro Técnico e Multi�nalitário e Gestão Territorial
Presidente: Prof. Carlos Loch - UFSC - carlos.loch@ufsc.br
Vice-Presidente: Prof. Francisco Henrique de Oliveira - UDESC - chico.udesc@gmail.com

Cartogra�a
Presidente: Prof. Edmilson Martinho Volpi - SMA (SP) - emvolpi@yahoo.com
Vice-Presidente: Prof. Nilson Ferreira - UFG - nilson.ferreira@ufg.br

Cartogra�a para Crianças e Escolares
Presidente: Prof. Antonio Carlos Freire Sampaio - UFU - acfsampa@uol.com.br
Vice-Presidente: Profª. Carla Cristina R. Gimenes de Sena - UNESP - cacrisusp@gmail.com

Cartogra�a Histórica e História da Cartogra�a
Presidente: Prof. Fernando Luis de Paula Santil - UFU - fernando.santil@ufu.br
Vice-Presidente: Prof. Jorge Pimentel Cintra - USP - jpcintra@usp.br

Fotogrametria
Presidente: Prof. Mauricio Galo - UNESP - mauricio.galo@unesp.br
Vice-Presidente: Prof. Carlos Rodrigo Tanajura Caldeira - UFRA - caldeiracrt@gmail.com

Formação Pro�ssional, Ensino e Pesquisa
Presidente: Prof. Irineu da Silva - USP - irineu@sc.usp.br
Vice-Presidente: Profª. Simone Sayuri Sato - UFPE - simone.s.sato@gmail.com

Geodésia
Presidente: Prof.  Felipe Nievinski -  UFRGS - fgnievinski@gmail.com
Vice-Presidente: Prof.  Gabriel Guimarães - UFU - gabriel@ufu.br

Hidrogra�a
Presidente: Profª. Flávia Mandarino - CHM - �avia@marinha.mil.br 



Vice-Presidente: Prof. Ítalo Oliveira Ferreira - UFV - italo.ferreira@ufv.br

Sensoriamento Remoto e Interpretação de Imagens
Presidente: Prof. Paulo Roberto Martini - SELPER/INPE - martini@dsr.inpe.br
Vice-Presidente: Profª. Suely F. de Lima - SELPER/INPE - suelyfrancosiqueira@gmail.com

Sistemas de Informações Geográ�cas
Presidente: Profª. Vivian de Oliveira Fernandes  - UFBA - vivian.fernandes@ufba.br
Vice-Presidente: Prof. Alan José Salomão Graça - UERJ - alanjsg@gmail.com

Coordenadores Estaduais
Bahia
Profª Dária Maria Cardoso Nascimento - daria@ufba.br

Rio Grande do Sul
Prof. Francisco Carlos Bragança de Souza - braganca@iph.ufrgs.br

Interessados em participar das comissões podem entrar em contato com os titulares. Propostas
de novas comissões, eventos cientí�cos ou coordenações estaduais podem ser enviadas para o
Vice-Presidente para Assuntos Cientí�cos, Prof. Antonio Carlos Freire Sampaio
(acfsampa@uol.com.br).

Siga a página da SBC no Facebook.
Acompanhe as publicações da Revista Brasileira de Cartografia.

Apoie a SBC! Associe-se!

Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto -
SBC

Av. Presidente Wilson, 210, 7° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20030-021

Tel.: (21) 2240-6901
sec_ger@cartografia.org.br
contato@cartografia.org.br
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Você está recebendo este informativo porque, em algum momento, você cadastrou seu email no website
da SBC.
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