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Título GIS como Plataforma 

Pesquisa 

Gestão Extensão 

Ensino 

ROI 

Sociedade 

http://geospatialrevolution.psu.edu 
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ArcGIS  
for Desktop 

ArcGIS  
for Server 

Serviços 
AGOL 

Fontes diversas 
(shp, csv, kml, gpx…) 

(blogs, twitter, fb…) 

Dispositivos 
móveis browsers 

PCs 

APIs 
(Javascript,  

Flex, Silverlight…) 

 

Esri Maps for Office 

Apps 

Plataforma ArcGIS 

Quem somos? Esri + Educação 

Líder mundial em GIS (60% market share) 

• compromisso com a Educação desde a sua 
fundação 

Fundada em 1969 > 40 anos 
• pilar científico sempre presente 

1 milhão de usuários  - 350.000 organizações 

• colaboração e subsídios educacionais 

1.8 Bi/ano - 80 Distribuidores 

• investimento e suporte aos usuários 

• maior ecossistema de geotecnologias  
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Esri + Unicamp 

65 Licenciamentos (individuais e laboratórios) 

• 37 individuais; 28 laboratórios – 31 licenças para 
laboratório 

65 licenciamentos 

•total de 905 licenças disseminadas no Campus 

100% tecnologia Desktop 

0% tecnologia Server 

08 Licenciamentos 10.2 | 23 licenciamentos 10.1 |  

31 licenciamentos 10 | 03 licenciamentos 9 

Esri + Unicamp 

Alguns usuários atuais: 

Medicina Preventiva e Social 

Laboratório de Interações Vertebrados Plantas 

Núcleo de Estudos de População 

Computação CEPAGRI 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 

FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento 

Geologia e Recursos Naturais 

Biologia Vegetal 

Museu de Zoologia 

Geotecnia e Transportes 

Faculdade de Engenharia Agrícola 

Geologia e Recursos Naturais 

Ciências Humanas 

 

 

 

 

Inspirar pessoas a transformar seu mundo com 
Inteligência Geográfica é nossa Missão, ampliando a 

base de cidadãos protagonistas neste processo. 

Inteligência Geográfica na 

Transformação do Mundo 
Alicerçar aprendizes e mestres na construção de um 
caminho em harmonia com a Geografia, uma Visão 

que vai além dos núcleos educacionais, como 
universidades e escolas, expandindo os horizontes e 

criando uma sociedade com justiça social.  

Plataforma Educacional 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=unicamp&source=images&cd=&cad=rja&docid=vimB0eQSTz6V1M&tbnid=Yp9oHhmOKkQ4SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itcp.unicamp.br/&ei=HP8MUorhDIL49QS73IC4Cg&bvm=bv.50768961,d.eWU&psig=AFQjCNFDeaLClhBb9hmyfh2RCsnxLm5s-Q&ust=1376669726176145
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=unicamp&source=images&cd=&cad=rja&docid=vimB0eQSTz6V1M&tbnid=Yp9oHhmOKkQ4SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itcp.unicamp.br/&ei=HP8MUorhDIL49QS73IC4Cg&bvm=bv.50768961,d.eWU&psig=AFQjCNFDeaLClhBb9hmyfh2RCsnxLm5s-Q&ust=1376669726176145
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Teaching  & 

Research Lab Kit 

 

Teaching Lab Pak 

PARA SUA PESQUISA E ENSINO 

• Ensino e Pesquisa 

• Licença Master + 9 

PARA O SEU LABORATÓRIO DE 

ENSINO 

• Ensino 

• 30 licenças em uma sala de 

aula + 1 para preparação 

aula 

PARA SUA PESQUISA E ENSINO 

NA NUVEM 

• Ensino e Pesquisa 

• Níveis de assinatura  

(levels) 

ArcGIS Online 

Teaching & Research 

Lab Kit 

PARA TODOS 

• Ensino 

• Pesquisa 

• Administração 

• Estudantes 

Licenciamento 

Institucional (site 

license) 

   PLATAFORMA ARCGIS 

Licenciamento Institucional (site license) 

• Possibilita o uso de toda a tecnologia GIS Esri de forma 
institucional durante o período de licenciamento (anual 
ou plurianual) 

 

• Usos na Educação, Pesquisa, Extensão, Administração e 
computadores dos estudantes1 

• Substitui aquisições individuais pelos departamentos ou 
cursos por um único contrato de licenciamento para 
TODA a instituição 

 

• Inclui 
– acesso ilimitado* Plataforma Esri 

– atualização de software durante o período 

– acesso ao Virtual Campus Esri; 

– serviços de suporte técnico; 

– participação em conferências Esri Internacionais e Nacionais 

 

 

PARA TODOS 

• Ensino 

• Pesquisa 

• Administração 

• Estudantes 

Licenciamento 

Institucional (site 

license) 

1Educational Student Edition One Year Term - ArcGIS for Desktop Advanced + 3D Analyst + ArcScan + Data Interoperability + Geostatistical Analyst + 
Network Analyst + Publisher + Schematics + Spatial Analyst + Tracking Analyst 

Por que Licenciamento Institucional? 

Acesso ilimitado* 
Plataforma Esri 

Atualização de 
software durante o 

período 

Acesso ao Virtual 
Campus Esri 

Serviços de suporte 
técnico 

SUBSCRIÇÃO 

ANUAL 

 Quebrar barreiras & silos de 
informações e de utilização 

 Facilitar a colaboração: “Uma 
Universidade” 

 Obter maior eficiência na solução 
de problemas 

 Evitar investimentos redundantes 

 Reduzir preço 

 Reduzir despesas administrativas 

 Explorar melhor investimentos 
realizados em aquisição de 
dados, sistemas, infraestrutura e 
pessoal 

Do que estamos falando? 



5 

Licenciamento Institucional UNICAMP 

– válido para uma unidade/entidade 
• em nenhum de seus outros locais afiliados ou patrocinados 

 

– uso exclusivo em atividades educacionais 
• Ensino | Pesquisa | Uso Administrativo 

– Número de licenças? Tabela A-1 (Apêndice A) 

• Licenciamento 

– Corpo docente e equipe de pesquisa podem requisitar licenças para 
uso em computador pessoal 

– Alunos podem pedir empréstimo de licença 

» ideal é requisitarem a licença de aluno 

– Em nenhum destes casos o usuário deverá receber o número de 
ativação ou arquivo de autorização de licenças 

 

– Acesso ao Virtual Campus 
• Annual User Premium License 

 

 

 

 

G604 – 05/11/2013 

Licenciamento Institucional UNICAMP 

• Licenciamento Institucional UNICAMP 

– Contato principal 
– Membro da equipe designado pela UNICAMP para ser o ponto 

central de contato com a Imagem e cujas tarefas incluem, sem 
limitações, o gerenciamento, a solicitação e a redistribuição de 
Programas Educacionais a Usuários Autorizados; obtenção de 
números de autorização, identificação de especialistas em GIS 
e auxílio aos Usuários Autorizados 

– Usuários Autorizados 
– Alunos registrados, membros do corpo docente e técnicos da 

UNICAMP 

 

 

 

 G604 – 05/11/2013 

Licenciamento Institucional UNICAMP 

• Licenciamento Institucional UNICAMP 

– Suporte técnico 

• de acordo com a política da Imagem 

• Somente o “Especialista em GIS” autorizado 
– Especialista em GIS significa o membro do corpo 

docente/equipe da UNICAMP tecnicamente orientado, 
familiarizado com a tecnologia GIS e autorizado a entrar em 
contato com o suporte técnico do Distribuidor diretamente 
para fornecer suporte aos Usuários Autorizados 

– Número de especialistas: 3 (padrão Esri) 

 

 

 

 

 
G604 – 05/11/2013 

Licenciamento Institucional UNICAMP 

• Responsabilidades da UNICAMP 

1. indicar o Contato Principal 

2. Indicar os 3 Especialistas GIS 

3. Indicar o Administrador de Licenças do Usuário Anual do 
Virtual Campus Premium Courses 
• pode ser o contato principal 

• Pode indicar até 10 professores ou equipe técnica para emissão de 
códigos de acesso aos requisitantes 

4. Incentivar o uso do GIS (com apoio da Imagem) 
• Virtual Campus, eventos, palestras, cursos, workshops, 

capacitações in company 

5. Informar e promover as políticas de uso da Plataforma 

 

 

 

 

 

G604 – 05/11/2013 

http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses
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Licenciamento Institucional 

uso educacional e administrativo 

G604 – 05/11/2013 G604 – 05/11/2013 

Licenciamento Institucional 

uso educacional e administrativo 

Ingressos LAUC 2014: 5 ingressos 

Ingressos User Conference/EDUC: 2 ingressos 

G604 – 05/11/2013 

Licenciamento Institucional 

uso educacional 

Nível 04 - 250 usuários nomeados e 

5.000 créditos inclusos 

Vision: every student will 

have the opportunity to 

learn with GIS.  

Mission: cultivate the 

next generation of GIS 

users. 

 

 

Esri Education Industry Team 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits/estimator
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O poder dos mapas – em você! Liberdade |  uso em dispositivos computacionais 

Mapas | Como suporte à tomada de decisão Gerenciamento de Conteúdo | transformando seu trabalho em map-centric 
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ArcGIS Desktop | para os profissionais, um SIG strictu-sensu Visualização/Análises em 3D | novas visões do mesmo território 

Esri Maps for MSOffice | “da planilha ao mapa” Integração | Integração com outros sistemas (exemplo: SAP) 
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Open APIs | Integrar e extender as capacidades com APIs abertas Campo | liberte-se do esritório 

Trabalho em conjunto | Esri / Imagem apoia as iniciativas GIS 

O “novo” GIS 

Geeks Geo 
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Profissionais GIS 

Inteligência 
Geográfica 


