
 



 

PALESTRANTES 

 

                           Prof. Dr. Antônio José Teixeira Guerra - UFRJ 

Possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

e doutorado em Soil Erosion pela University of London. Tem pós-doutorado pela Universidade 

de Wolverhampton (UOW) e pela University of Oxford (OX), na Inglaterra. Atualmente é 

Professor Titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem 

experiência na área de Geociências, com ênfase em Geomorfologia, atuando principalmente nos 

seguintes temas: geomorfologia, erosão dos solos, movimentos de massa, recuperação de áreas 

degradadas e gestão ambiental. 

 

                                        Prof. Dr. Lindon Fonseca Matias - UNICAMP 

Possui Bacharel em Geografia pela Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Rio 

Claro, é mestre e doutor em Geografia Humana, ambos pela Universidade de São Paulo - USP. 

Atualmente é Professor Doutor do Departamento de Geografia e Diretor Associado do Instituto 

de Geociências (IG) da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Tem experiência 

profissional (EMPLASA, ISA, IBAMA) e acadêmica (UnB, UEPG) na área de Geografia, com ênfase 

em Planejamento Urbano-Regional e Geoprocessamento, além de coordenar o grupo de 

pesquisa de Geotecnologias Aplicadas à Gestão do Território - GEOGET. 

 

 Prof. Dr. Julio Cesar D. Mora Esquerdo - Embrapa 

Possui graduação em Engenharia Agronômica pela USP, mestrado em Agronomia também pela 

USP e doutorado em Engenharia Agrícola pela UNICAMP. Trabalhou na Faculdade de Engenharia 

Agrícola da UNICAMP como docente do Laboratório de Geoprocessamento. Atualmente é 

pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, atuando na área de Geotecnologias 

aplicadas ao monitoramento agrícola e ambiental. Possui especialidades em 

Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, Agricultura de Precisão e Agronomia. 

 

                        

                       



                          

                             Vinicius Grassi - HERE Maps  

Possui formação técnica em Tecnologia da Informação e graduação em Geografia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É Analista de geoprocessamento e consultor 

de geomarketing, trabalhando atualmente na HERE Maps. Possui 9 anos de experiência nessa 

área, principalmente em análises de geomarketing e produção de bases cartográficas. Tem vasto 

conhecimento na produção de análises espaciais para suporte a decisões comerciais e de 

inteligência de mercado, além da manipulação de dados geográficos com integração das 

informações corporativas. Está presente na participação e gestão de projetos de análise 

ambiental.  

 

                        Prof. Dr. Abimael Cereda Junior - IMAGEM/ESRI   

Possui graduação em bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 

especialização em Geoprocessamento pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 

Também é mestre e doutor em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR). Lecionou em cursos de graduação, bem como atua em pós-graduações latu-sensu e 

em cursos de curta duração, nas áreas de Geoprocessamento, Sistemas de Informações 

Geográficas, Sensoriamento Remoto, Análise Ambiental, Geomarketing e Agricultura de 

Precisão. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geoprocessamento, atuando 

principalmente nos seguintes temas: sistemas de informação geográfica, geoprocessamento, 

fragilidade ambiental, cartografia temática e planejamento urbano e regional. Atualmente é o 

Gestor de Educação da IMAGEM - Soluções de Inteligência Geográfica, empresa líder no setor 

de Geoprocessamento no Brasil. 

 

                        Prof. Dr. Thiago Sanna Freire Silva - UNESP  

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), é mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e doutor em Geografia pela University of Victoria, no Canadá. Tem pós-doutorado pela 

University of California Santa Barbara e pelo INPE. Atualmente é Professor Assistente Doutor no 

Departamento de Geografia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - 

Rio Claro). Sua área de pesquisa visa a compreensão da dinâmica e funcionamento dos 

ecossistemas tropicais, combinando geotecnologias, aquisição de dados e experimentos in-situ 

e métodos de modelagem estatística e espacial.  

 

                        



                          Prof. Me. George Alfredo Longhitano - USP 

Possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestrado em 

Geoprocessamento também pela USP. Atualmente é professor do Centro Universitário 

Sant'Anna, coordenador da Ampla - projetos e serviços em meio ambiente e doutorando do 

PROCAM-USP. Tem experiência em elaboração e coordenação de estudos ambientais, docência 

em cursos superiores de Geografia e Gestão Ambiental e pesquisa em sensoriamento remoto 

remoto por VANTs. 

 

                                    Prof. Dr. Luciano de Oliveira Neris - UFSCar 

Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pelas Faculdades 

Adamantinenses Integradas (FAI), mestrado em Ciências da Computação e Matemática 

Computacional pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em Engenharia Elétrica 

também pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é professor adjunto do 

Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Tem experiência 

na área de Engenharia da Computação, com ênfase em Sistemas Embarcados, atuando 

principalmente nos seguintes temas: veículos aéreos não tripulados, sistemas de controle, 

sistemas de navegação e visão computacional.  

            MINICURSOS 

                           METEOROLOGIA 

                                           Prof. Dr. José Carlos Figueiredo - IPMet/UNESP Bauru 

Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de 

mestrado e doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Atualmente 

é Meteorologista da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Tem experiência na área de 

Geociências, com ênfase em Meteorologia Sinótica, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Climatologia com radar meteorológico, Modelo de Área Limitada - MAL, Prognóstico de 

temperatura utilizando o stepwise, Meteorologia Aeronáutica, Mudanças climáticas regional, 

envolvendo temperatura, umidade, anomalia anual de chuva, jatos em baixos níveis, wind shear, 

velocidade do vento e chuva. Desenvolve projetos de extensão envolvendo a ciência 

Meteorológicas com os estudantes do Ensino Fundamental e Médio das redes municipais e 

estaduais. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia - SBMET. 

 

    



 

 

       TOPOGRAFIA 

                                       Empresa Métrica - Piracicaba/SP 

É uma empresa de tecnologia, nacional, dinâmica e em crescente evolução. Atua no 

desenvolvimento de sistemas e soluções para Geomensores (áreas de Engenharia, Topografia, 

Cartografia e afins), Cartórios (Registro de Imóveis) e Prefeituras Municipais. Possui experiência 

profissional e conhecimentos tecnológicos para o desenvolvimento de aplicativos (softwares) 

para área de Engenharia, Topografia e Cartografia. A empresa é também representante 

exclusiva no Brasil da Horizon, uma das principais marcas de equipamentos e acessórios da área 

de geomensura. Com isso, oferece uma estrutura completa para a aquisição de produtos, 

treinamentos e capacitação de clientes. 

 

                      ARCGIS 

                                                               Empresa GeoMeridium - Campinas/SP 

É uma empresa que busca oferecer serviços de Inteligência Geográfica com qualidade, eficácia 

e rentabilidade, que aumente a eficiência na tomada de decisões de seus clientes e o retorno 

mais positivo em seus projetos, tendo colaboradores capacitados e determinados a alcançar o 

sucesso. Oferece serviços nas áreas de Geomarketing, Mapeamentos e Cartografia digital. Além 

disso, oferece capacitações tanto para profissionais, como estudantes de graduação e pós-

graduação nas áreas de Sistema de Informações Geográficas (softwares para mapeamentos), 

Educação Ambiental e Cartografia. Possui um projeto para capacitar alunos do ensino 

fundamental II e médio sobre as novas geotecnologias que se inserem cada vez mais na 

atualidade. 

 

  GEOMARKETING 

                                      A confirmar. 

Em breve informações. 

 

 

 

 

 


