APRESENTAÇÃO E PORTIFÓLIO

Empresa de treinamentos corporativos

Nossas ofertas
Investir em capital intelectual é um diferencial de organizações modernas, ativas e que acreditam no
desenvolvimento do potencial e na atualização profissional de seus funcionários.
Treinamentos Corporativos são excelentes oportunidades para motivar as equipes e ter sucesso nas
tomadas de decisão e na obtenção de resultados positivos e assertivos.

Além de possuir um Portal de Cursos Online
(para o mercado B2C) e um centro de

treinamentos corporativos próprio (Instituto
GEOeduc), nosso grupo – Hubse Tecnologia da
Informação, é gestor do Centro Oficial de
Treinamento em ArcGIS, da Esri/Brasil.

Cursos de Proficiência em Softwares de
Geoprocessamento e SIG
Cursos para iniciantes (conhecendo a ferramenta)
Cursos de nível intermediário
Cursos de nível avançado
Introdução ao SIG para mapeamento Temático (nível 1)
Introdução ao SIG para mapeamento Temático (nível 2)
Integração ao PostGIS
Introdução ao OpenLayers
Por dentro da Programação Python em SIG
ArcGIS Online e Apps
* E muito mais (consulte-nos sobre
outros cursos de proficiência em SIG)

Cursos de métodos de análise e técnicas
de geoprocessamento

Análise Multicritério de apoio à decisão

Introdução ao Geoprocessamento
Introdução ao Processamento Digital de
Imagens Análise Espacial e Análise Espacial
Avançada
Geomarketing I: SIG e os Negócios

Geomarketing II: Estratégia para Negócios
Geomarketing III: Geomarketing Avançado

Gestão de Banco de Dados
Gestão de Banco de Dados Geográficos

Geoestatística aplicada à Agricultura

Agricultura de Precisão com SIG
SIG para Gestão de Municípios

SIG para Gestão de Cidades no Verão
Smart Cities: novas demandas de
mercado na área GIS
* Entre outros cursos (consulte-nos).

Outros cursos e habilidades técnicas
Cursos de Drones:

Outros cursos:

Cursos de Ferramentas de

Introdução aos Vants e

Topografia

esboço e desenho - CAD:

Drones

Lidar/Lastools

CAD 2D

Filmagens com Drones:

(sensoriamento remoto)

CAD 3D

Técnicas, Configurações e

Introdução ao

CAD para Topografia

Relatórios

Georreferenciamento

* Entre muitos outros.

Drones para Mineração

Georreferenciamento de

Drones para Engenharia

Imóveis Rurais

Drones para Salvar Vidas

Fale com nossos consultores
sobre cursos personalizados
para a sua empresa.

Conheça nossa PLATAFORMA DE CURSOS EAD
Nossa PLATAFORMA EAD contém apenas alguns
cursos disponíveis de nosso extenso portifólio. São
cerca de 85 cursos apresentados totalmente à
distância.
ACESSE PARA CONHECER NOSSOS CURSOS!
Você poderá consultar as ementas, valores, vigência
de matrícula, sobre o suporte técnico, certificados,
etc.
Nossa Plataforma EAD:

cursos.geoeduc.com/cursos/
Nosso site: www.geoeduc.com/

Aulas presenciais com
conteúdo totalmente
personalizado, construído
de acordo com as
necessidades do cliente.
Levamos o curso para o
conforto de sua empresa,
adaptando para a realidade
da organização e
otimizando o tempo da sua
equipe em deslocamentos
externos.

Alocação de um
profissional para dentro do
contexto do cliente, com
objetivo de observar e
identificar os processos
que devem ser ajustados e
propor suas melhores
práticas. Também
realizamos o repasse do
conhecimento e
intervenções sistêmicas,
com o intuito de melhorar
um processo e garantir o
melhor desempenho da
equipe.

Oferece uma parte das
aulas personalizadas em
formato presencial e a
outra parte, à distância.
Combina curso online com
apresentação de conteúdo
teórico e curso presencial,
com a proposta de
atividades práticas focadas
na necessidade do cliente
e em seu aprendizado.

Contempla aulas
personalizadas ao vivo com
apresentação de conteúdo
teórico e prático.
Permite interação exclusiva
entre aluno-professor.
Permite flexibilidade de
horários.

São treinamentos PRESENCIAIS ministrados em um local
definido pelo cliente.
Neste módulo, oferecemos um curso montado para atender às
necessidades do cliente. Por isso, os conteúdos são
apresentados visando enriquecer e aperfeiçoar as atividades
diárias dos colaboradores, para que a aplicação do
conhecimento adquirido seja simplificada e eficientemente
colocada em prática.
Nossos cursos podem ser personalizados e a ementa pode ser
construída juntamente com o cliente.

Nós buscaremos compreender quais são os processos
fundamentais necessários para a rotina de trabalho do cliente,
bem como os tópicos essenciais e pré-requisitos que o curso
deverá contemplar.

Nosso profissional é alocado no contexto da empresa, com o
objetivo de entender os processos e propor sua melhoria.
Nessa opção, nós ajustamos, corrigimos ou mesmo
implementamos a melhor prática para a empresa melhorar seu
desempenho. Nós também propomos a transmissão deste
conhecimento para que ele seja colocado em prática
posteriormente.

NOSSOS DIFERENCIAIS
✓ Nosso serviço de Hands-On é formado por consultores e
especialistas com mais de 15 anos de experiência de
mercado.
✓ Prezamos pela qualidade na prestação de serviços e entrega
de soluções adequadas a cada cliente.
✓ Utilizamos uma abordagem inovadora, personalizada e
orientada para os resultados do negócio e aceleração dos
objetivos e metas de cada cliente.

Oferece uma parte das aulas em formato presencial e a outra parte, à
distância. Combina curso online com apresentação de conteúdo teórico e
curso presencial, com a proposta de atividades práticas focadas na
necessidade do cliente e em seu aprendizado.

Contempla aulas ao vivo com apresentação de conteúdo teórico e prático.
Nesta opção estendemos tutoria e suporte técnico até 1 mês após a
execução do treinamento. É indicado para desenvolvimento de
colaboradores dispersos geograficamente. Oferece a mesma efetividade e
relevância do presencial. Nesta opção ofertamos os cursos fixos em nosso
site GEOEDUC ou construímos um curso EAD totalmente personalizado.

www.geoeduc.com

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO
SOMOS UMA EMPRESA DO GRUPO:

Contato: (12) 3922-8224 | (12) 9.9177-4367
www.hubse.com.br

