FORMAÇÃO

SESSÃO ESCLARECIMENTO DÚVIDAS DE UTILIZAÇÃO DE GPS
Todas as 4as feiras, pelas 19:00 (excepto quando há o curso completo), temos uma sessão
esclarecimento de dúvidas relacionadas com o uso de GPS no nosso espaço em Odivelas.
A sessão tem a duração de 1 hora e é de atendimento livre, é só aparecer. É direccionada para
quem já tem GPS (adquirido na Ciclonatur) e quer aprender a utiliza-lo um pouco melhor, ou
para quem está a pensar adquirir um e quer estar mais bem informado antes de proceder à
compra. Se pretende aprofundar ainda mais os seus conhecimentos veja informações sobre o
curso completo.
A sessão é dada no nosso lounge, onde poderá comer refeições rápidas enquanto assiste.

O módulo 2 foca-se na gama de GPS de outdoor da Garmin, nomeadamente os modelos
actuais: Dakota, Oregon, GPSmap (62, 64), Etrex (20, 30, 20x, 30x, Touch) e Montana.

Os temas cobertos são:
-

Entender as principais funcionalidades disponíveis no software do GPS
Configurar o GPS para uma actividade especifica.
Rotas, tracks e Waypoints. Arrumar ideias.
O essencial que há para saber para um bom “casamento” GPS – PC

CURSO COMPLETO GPS
O curso completo acontece trimestralmente em datas a anunciar. O próximo será nas datas
indicadas de seguida.

O curso é dado no nosso lounge, onde poderá comer refeições rápidas enquanto assiste à
formação.
Módulo 1 - 2 de Novembro de 2015 pelas 19:00 h com 3 a 4 horas de duração. Os temas
tratados são:
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-

Entender os receptores GPS e suas principais aplicações práticas.
Análise estrutural de um Receptor GPS. O seu hardware e o que ter em consideração
Quais as funcionalidades dos GPS mais importantes para a actividade onde o vou usar
Saber ver para além das especificações técnicas apresentadas pelos fabricantes
Compatibilidades. O que é que devo ter em conta
Saber focar-me sobre o que é prioritário que um GPS deva ter no meu caso.
Saber valorizar bem os “reviews”, os forums da especialidade e a opinião dos amigos.
Preço/qualidade, essa máxima que tantas vezes nos engana.
Onde comprar

Módulo 2 - 3 de Novembro de 2015 pelas 19:00 h com 3 a 4 horas de duração
-

Entender as principais funcionalidades disponíveis no software do GPS
Configurar o GPS para uma actividade especifica.
Rotas, tracks e Waypoints. Arrumar ideias.
Saber utilizar o GPS durante a actividade. Tirar o melhor partido do aparelho
A cartografia de um GPS. Tipos de mapas e sua importância nas diferentes actividades
Cartografia raster e vectorial
Tudo o que há para saber para um bom “casamento” GPS – PC
Como tratar no PC, os dados registados com o GPS

Faça a sua inscrição quanto antes, as inscrições para os módulos 1 e 2 são limitadas a 20
participantes para ambos os módulos. Estes módulos 1 e 2 que organizamos são
oferecidos a quem compra um GPS na nossa loja
e
custam 10 euros cada para quem teve outras opções.
Têm início às 19:00h na nossa loja em Odivelas e tem uma duração aproximada de 3 a 4
horas cada.
Módulo 3 - 4 de Novembro de 2015 pelas 19:00 h com 3 a 4 horas de duração
- O sistema GPS, noções básicas do funcionamento.
- O sinal GPS, suas caracteristicas e limitações.
- A precisão GPS. Diferencial GPS, WAAS e EGNOS.
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- O futuro do sistema GPS, Galileu e GPS3.
- Coordenadas, grelhas e datums

Módulo 4 - 5 de Novembro de 2015 pelas 19:00 h com 3 a 4 horas de duração
-

Softwares para PC de tratamentos de dados GPS
Ficheiros dados GPS, conversão de ficheiros e compatibilidades
Editar tracks e waypoints. Garmin Basecamp.
Criar tracks virtuais no Google Earth e prepará-los para o GPS
Georeferenciar imagens. Softwares e aplicações especificas para produzir mapas
Custom Maps e Birdseye
Sites de partilha de ficheiros

O custo de inscrição para os módulos 3 e 4 é de 20 euros (por módulo) e está limitado a 12
participantes. Para estes módulos é aconselhável trazer o computador portátil e o Google Earth
e Garmin Basecamp instalados.
Para se inscrever envie-nos um Email para info@lojadogps.com com o seu nome, número de
telefone e indicação dos módulos em que se inscreve.
Para mais esclarecimentos devem contactar a Ciclonatur para o telefone 214170907.
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