
 
 

2° Etapa do Mini Curso “Tecnologia Laser Scanner 3D” 

Dando continuidade a parceria firmada em 2012 entre a ABEC PR e MANFRA, será realizada a 

2° Etapa de Capacitação Profissional com o tema “Mini Curso Tecnologia Laser Scanner 3D”. O 

encontro técnico será realizado no dia 29/10/2013, das 18:30h às 22h, na Sede do ITCG, 

Curitiba-Pr. 

No primeiro encontro realizado em 24/04/2013, os tópicos abordados foram: 

 Histórico geral; 

 Introdução à tecnologia laser scanner 3D; 

 Tecnologias de medição laser; 

 Tipos de laser scanner 3D; 

 Modelos de plataforma operacional; 

 Métodos de levantamento; 

 Aplicações gerais; 

 Tendências em softwares de tratamento de dados 3D; 

Para a segunda etapa do mini curso, os tópicos abordados serão: 

 Processamento de dados de laser scanner 3D terrestre estático; 

 Processamento de dados de laser scanner 3D terrestre móvel; 

 Ferramentas de geração de produtos em softwares comerciais; 

 Ferramentas de filtragem de nuvem de pontos; 

 Produtos e relatórios. 

** Quem não participou da primeira etapa poderá acompanhar o mini curso normalmente. 

Informações Gerais: 

1 – Valores por categoria: 

 Associados ABEC-PR em dia com a anuidade: gratuito 

 Associados ABEC-PR que não pagaram a anuidade de 2013: R$ 60,00 

 Universitários: gratuito (mediante apresentação da carteira de estudante) 

 Não associados da ABEC-PR e não universitários: R$ 80,00 

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail da entidade abecpr@creapr.org.br até o dia 

25/10/2013, enviando: nome completo, telefone, email e em qual categoria de valor está 

realizando a inscrição; 

** Toda a verba será destinada as atividades da ABEC PR. 
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2 – Cronograma Geral: 

 Até 25/10/2013: inscrições por email 

 29/10/2013: das 18:15h às 18:45h (credenciamento e pagamento da taxa de inscrição) 

 29/10/2013: das 19h às 22h – mini curso 

3 – Local, Data e Contatos: 

Local: Sede do ITCG – Instituto de Terras Cartografia e Geociências 

Rua Desembargador Mota, 3384 - Mercês - 80430-200 - Curitiba – PR 

Data: 29/10/2013 

Contatos: Eng. Bruno Damas – 41.9840.7888 


