
Programa de Voluntariado Acadêmico - 2018
Objetivos:
O  objetivo  geral  a  ser  atingido  com  as  atividades,  no  PVA-2018, é  contribuir  para  o
aprimoramento  do  material  didático  que  é  utilizado  como  auxílio  educacional  para  as  aulas
práticas  de  levantamento  topográfico  das  Disciplinas  de Topografia.  O objetivo  específico  é
determinar as coordenadas (X, Y, Z) para um conjunto de pontos, que constituem o Campo de
Teste, implantado em 2010, no Campus do Centro Politécnico, e implantar e medir mais alguns,
visando densificar a configuração existente.

Metodologia:
O voluntário  receberá  treinamento  específico  visando o domínio  dos métodos  topográficos:
levantamento  trigonométrico  e  o  nivelamento  geométrico.  Os  principais  materiais  para  as
medições do método Trigonométrico são a Estação Total – TC407 e prismas. Para o nivelamento
geométrico  o  nível  Sprinter,  combinado  com réguas  graduadas  com códigos  de  barra.  Para
analisar os resultados serão feitas medidas com repetição, calculando-se média e desvio padrão
amostral. Para cada ponto do Campo de Teste serão determinadas então as coordenadas (X, Y,
Z), com seus respectivos desvios padrões.

Justificativa:
Todas as aulas  práticas  das disciplinas  de Topografia  são realizadas  em Campo e envolvem
medidas de distâncias, direções e ângulos verticais. Cada turma é dividida em equipes formadas,
em geral, por 5 alunos. Para garantir que as medidas realizadas por cada equipe estejam corretas,
torna-se necessário comparar o que é medido contra um conjunto dito  padrão, ou no mínimo
isento de erros grosseiros e sistemáticos. Assim, tão logo as atividades de campo tenham sido
realizadas, deve-se analisar o que foi feito, comparando com padrão. 

Cronograma:
As atividades devem ser realizadas por um período máximo de 4 meses (Março, Abril, Maio e
Junho) com uma carga horária mínima de  4 horas semanas, de acordo com o Cronograma a
seguir.

Atividade 1: Receber treinamento para os métodos topográficos
Atividade 2: Coletar dados com os métodos topográficos
Atividade 3: Calcular e tabular os resultados
Atividade 4: Elaborar os relatórios parciais e o relatório final

Atividades Mar Abr Mai Jun

1 * * * * * *

2 * * * *

3 * * * * *

4 * * *

OBS. N  ão existe remuneração neste programa. Em contra partida, o participante terá acesso aos
mais  modernos  equipamentos  e recursos do Laboratório  de Topografia,  do Departamento  de
Geomática,  da  UFPR.  Ao  término  dos  trabalhos,  o  participante  receberá  um Certificado  de
participação,  emitido  pela  PROGRAD.  Deve  ser  destacado  também que  esta  participação  é
caracterizada como uma Atividade Formativa Complementar.

URGENTE contato: aberutti@gmail.com  URGENTE

Período:
19/março – 19/junho

mailto:aberutti@gmail.com

