
PRIMEIRO CURSO ONLINE DA NOMMON BRASIL

Técnicas avançadas
para a análise da
mobilidade a partir de
dados de telefonia
celular e outras fontes
big data

2 - 3 de dezembro 2021 | Vagas limitadas | Curso falado em inglês

INSCRIÇÃO

Irás aprender como identificar
as fontes de dados mais
adequadas para cada projeto,
assim como especificar as
características relativas à
informação de demanda
necessária, e explorar ao
máximo a informação gerada
pela solução de análise da
Nommon.

O QUE VOU APRENDER? A QUEM PODE INTERESSAR?

A profissionais, tanto relativos
à  administração pública
como ao setor privado,
envolvidos no planejamento e
gerenciamento da mobilidade,
do transporte e do tráfego,
que exigem informações 
precisas, confiáveis e
atualizadas sobre a demanda
de viagens.

BIG DATA E TRANSPORTE

O uso de dispositivos móveis
pessoais (telefone celular,
cartões inteligentes de
transporte, navegadores de
condução, etc.) oferece a
oportunidade de estudar a
mobilidade da população de
maneira continua e com um
custo muito inferior ao dos
métodos tradicionais. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUBV0l8q5zSZrkNU_Bgkco-BrfkUqy2OMx9csq-WP9HipFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQqAtjKquntNOs8f3kaUmuh_6D7XXLUsA0F-XHijMlXtIC-w/viewform


8:30 - 8:45

8:45 - 9:00

9:00 - 10:50

Boas-vindas e introdução ao curso

Big data e mobilidade: novas fontes de dados

Metodologia para calcular viagens a partir de dados de telefonia
móvel

8:30 - 9:30

9:30 - 11:00

Casos de uso em áreas urbanas

Metodologia para estudos de mobilidade interurbana

Quinta-feira
2 de dezembro

8:30-12:30

O PROGRAMA DO CURSO

Sexta-feira
3 de dezembro

8:30-12:30

Técnicas avançadas para a análise da mobilidade a partir de
dados de telefonia celular e outras fontes big data

PRIMEIRO CURSO ONLINE DA NOMMON BRASIL
2 - 3 de dezembro 2021 | Vagas limitadas

10:50 - 11:10

11:10 - 12:30

Intervalo

Metodologia para estudos de mobilidade urbana

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 12:30

Intervalo 

Casos de uso em áreas interurbanas

Conclusões e esclarecimento de dúvidas



INSCRIÇÃO

Preço com desconto para
pagamentos feitos até o dia

21/11/2021
 

R$ 525
 

Preço para pagamentos a partir
do dia 22/11/2021

 

R$ 650

PREÇO 

A Nommon Brasil é uma empresa de  
tecnologia especializada na análise
de dados geolocalizados
provenientes de dispositivos móveis
para o fornecimento de informações
sobre mobilidade e demanda de
transportes. Desde 2015, a Nommon
tem completado mais de 130 projetos
tanto para clientes públicos como
para clientes privados, em diferentes
países da Europa e da América
Latina, onde os dados móveis têm
sido usados   para o estudo da
mobilidade urbana e interurbana.

nommon.es
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