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História da UFRRJ em Três Rios - RJ 

•A cidade de Três Rios situa-se na parte centro-sul 
fluminense do estado do Rio de Janeiro; 
 
• É uma região privilegiada por ser entroncamento de 
rodovias e saída para vários estados brasileiros; 
 
• A história da Rural, em Três Rios, teve início em 1998, 
com os cursos de Ciências Econômicas e Administração, 
que funcionavam como turmas fora de sede, ligadas ao 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em 
Seropédica/RJ; 
 



•Em 2009, a UFRRJ implantou em Três Rios, 
juntamente com os outros dois campi, o curso 
de Direito e no dia 30 de outubro de 2009, 
houve a criação do Instituto Três Rios, o 
décimo primeiro na estrutura organizacional 
da UFRRJ;  
 
• O curso de Gestão Ambiental teve início no 
primeiro semestre de 2010, e a sede própria 
do Instituto, foi inaugurada em fevereiro de 
2012; 
 
• Atualmente contamos com os cursos 
superiores em Direito, Administração, 
Economia e Gestão Ambiental.  
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INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO 

 
• O Laboratório de Geotecnologias – Geo3R, foi criado a partir da necessidade 
e demanda de informações geoespacializadas para subsidiar trabalhos de 
pesquisa, ensino e extensão, bem como atender à Sociedade Civil com dados e 
informações de qualidade.  
 
• Este laboratório procura atender as demandas por informações 
geoespacializadas para os trabalhos acadêmicos e de pesquisa dos cursos 
superiores no campus Instituto Três Rios – UFRRJ – sendo estes cursos de 
Gestão Ambiental, Administração, Economia e Direito.  
 
• Também estende-se à sociedade civil quanto à busca destas informações. 
 
 

http://www.itr.ufrrj.br/geo3r/ 

http://www.itr.ufrrj.br/geo3r/
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INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO 
Coleta de dados: Área de Estudo 
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Coleta de dados: Voo do VANT 
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INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA 
EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

“Os Sistemas de Informação Geográfica, pela 
multiplicidade de informação que conseguem reunir, 
são uma ferramenta fundamental na gestão de 
catástrofes naturais e no apoio aos planos de 
emergência.”  
 
Dr. Luís Baptista, 2010 
artigo: SIG e os Desastres Naturais 
https://app.box.com/shared/tq414y0ic4 



INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA 
EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

“GIS é uma tecnologia essencial para todas as fases de gestão da 
emergência: preparação, mitigação, resposta e recuperação. 

 
Para prevenir e mitigar as emergências, GIS pode mapear e 
modelar potenciais desastres para ajudar a visualizar as 
vulnerabilidades críticas e as consequências dos danos.  

 
Os dados de campo capturados com GIS móvel permite adicionar 
atualizações de locais remotos para que a gestão de incidentes seja 
mais eficiente. Também fornece rápida avaliação dos danos e 
operações de recuperação mais precisas.” 
 
Carlos Cardona, Arquiteto de Soluções da Esri na América Latina e no Caribe, desde julho 
de 2012. (http://lagf.org/InterviewDetails?ITVID=31392&LID=PT&Act=View&title=Bem-vindos-ao-
Novo-Mundo:-ArcGis-PRO-da-ESRI, outubro de 2014) 

 



Soluções Existentes 
Cobertura x Flexibilidade: 
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4 Pilares da Plataforma de Inteligência Geográfica para 
Educação 
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Obrigado!  
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