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IDEs Acadêmicas

Na universidade, em muitos projetos de ensino,
pesquisa e extensão, são produzidos dados e metadados que
podem ser utilizados para alimentação de uma IDE, sendo
muitos destes estudos custeados por verbas públicas. Mas
estes dados muitas vezes não são disponibilizados, se perdem
nos laboratórios de pesquisa, e em alguns casos são
levantados repetidas vezes para outros estudos.

(SILVA et al., 2018)



IDEs Acadêmicas

Assim, a universidade é uma organização com
potencial e necessidade de desenvolvimento de uma IDE.
Uma IDE da Universidade poderá ser utilizada na área de
ensino, como material didático; na área de pesquisa,
potencializando a colaboração entre pesquisadores e evitando
custos na geração duplicada de dados; e na área de extensão,
tornando público a todos que necessitam os dados
produzidos pela universidade.

(BRITO et al., 2014)



Objetivo

Desenvolver uma Infraestrutura de Dados Espaciais 
Acadêmica para a Universidade Federal de Viçosa

IDE-UFV



Objetivos Específicos

• Elaborar a modelagem conceitual para a IDE-UFV
• Base cartográfica unificada para o Campus de Viçosa

• Outros Campi (Florestal e Rio Paranaíba)

• Dados de Pesquisa, Ensino e Extensão

• Realizar a compilação e levantamento dos dados espaciais

• Desenvolver a IDE, determinando as tecnologias e os 
padrões a serem adotados

• Elaborar os metadados referentes as informações espaciais 

• Analisar questões políticas internas
• Garantir apoio para o desenvolvimento da IDE e mecanismos para 

sua atualização e continuidade

• Tornar a IDE Universitária – UFV um nó da INDE



Justificativa

• Importância da IDE-UFV:
• Irá atender o Decreto-lei n° 6.666/2008 que diz

que toda instituição federal é obrigada a
disponibilizar seus dados espaciais na INDE;

• Eficiência na gestão territorial e administrativa;

• Criação de uma base de dados unificada e
institucionalizada;

• Disponibilização de dados produzidos na
instituição;

• Economia de recursos.



IDE-UFV
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Modelagem Conceitual
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Catálogo de Metadados



Visualizador de Mapas 



Políticas 

• Desenvolvimento de uma resolução para 
institucionalização  da IDE – UFV;

• Criação de uma comissão permanente composta por 
diversos órgãos administrativos da UFV, para gerir e 
garantir o funcionamento da IDE na universidade.



Plano de Ação da IDE - UFV
- Ciclo I:

• Definição da estrutura institucional para a IDE-UFV

• Elaboração da Resolução para a criação da IDE 

• Desenvolvimento e implantação da parte tecnológica

• Inclusão dos dados de referência do campus Viçosa

- Ciclo II:

• Inclusão dos dados de referência dos demais campi 

• Integração das demais esferas acadêmicas: ensino, pesquisa e extensão 

• Integração a INDE, tornando a IDE-UFV um nó provedor de dados 
espaciais

- Ciclo III:

• Consolidação da IDE–UFV, como fonte para busca de dados e ferramenta 
para pesquisa



Contato: jugurta@ufv.br

Obrigado!

https://sites.google.com/view/ide-ufv

https://sites.google.com/view/ide-ufv

