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Breve Introdução: nossa Universidade 

Universidade Eötvös Loránd – Fundada en 1635 pelo 

arcebispo Péter Pázmány  

1953 – Fundação do Departamento de Cartografia,  

1eiro curso de Cartografia 

(a partir de 2003: Departamento de Cartografía y 

Geoinformatica, Facultade de Informatica) 



Estrutura  atual dos estudos 

2006: Adoção do sistema de Bolonha,  

(3 BSc+2MSc+3PhD) 

Estudos de Grado (Bachelor degree, BSc)  
em Ciências da Terra  

(Cartografia, Geofísica, Geologia,  
Meteorologia y Astronomia) 

 

Mestrado em Cartografia (Master degree, MSc)  

Estudos de Doutoramento (PhD) 

Doutor em Ciências da Terra, especialização em Cartografia 

Especialização em Cartografia 

Tese de Graduação + Exame final 
 

Estudos de Grado 

(Bachelor degree, BSc) 

em Geografia 

Módulo de Geoinformatica 

Estudos de Grado 

(Bachelor degree, 

BSc) 

em Programação 

e Informatica 



Mestrado em Cartografia 

(Grupos temáticos) 

Grupos temáticos 
Número de 

horas 
Total de ECTS 

Introdução (Fotogrametria, Geodésia, Topografia, 

Sensoriamento Remoto) 
8+2 10 

Visualização cartográfica 4+2 7 

Cartografia digital (programa gráfico geral e de 

mapeamento) 
1+8 12 

Geoinformatica y webcartografia (vector, raster, CAD, 

cartografia „móvel” ou “portátil”, etc) 
4+6 14 

Elaboração de mapas (clasificação de mapas, atlas, 

projeto cartográfico, tecnologia e impresao) 
6+14 25 

Cartografia temática 2+6 11 

Outros (Projeções cartográficas, história da cartografia, 

seminários, prática de verão) 

11+2 semanas 

de prática 
15 

Disciplinas opcionais (multimedia na cartografia, 

modelagem tridimensional, mapas de orientação, 

cartografia pré-colombiana, etc) /para selecionar duas/ 

4+0 4 

Tese de Mestrado 0+6 6+10 

T. – Teoria, Pr. – Prática     T. + Pr. 



Métodos tradicionais de representação de dados temáticos na 

cartografia („Escola germano-austríaca”): 

 

• Símbolos 

• Diagrama 

• Superficies  

  (Choroplet)  

•  Isolinhas 

• Pontos 

• Linhas de  

  movimento 

• Cartograma 

 

Cartografia Temática 

http://mappa.mundi.net/maps/maps_014/telegeography.html


Um projeto de pesquisa realizado 

em nosso departamento entre 

2007 e 2010 

 

A pesquisa envolveu o estudo de 

dois menos conhecidos métodos 

de representação na Hungria: 

 

- Cartogramas ou mapas 

anamórficos (Cartograms) 

- Faces de Chernoff (Chernoff 

faces) 

 

 

Métodos 

Alternativos na 

Cartografia  

Temática  



Primeiros mapas 

anamórficos: anteriores  

do século XIX? 

Mapa ou Tabela Peutingeriana (Império Romano) 

Mapas TO da  Idade Média 

Mapas anamórficos 



  

Séculos XIX,  

XX y XXI 

Mapas 

anamórficos 



Este é um tema de pesquisa que levanta sérias discussões entre os 

cartógrafos, porque a representação de dados é baseada na distorção 

das áreas geográficas, causando dificuldades na identificação dos 

territórios representados. 
 

Pode um mapa anamorfo ser considerado um  mapa „verdadeiro”? 

„Every map departs to a certain degree from the original conception –a picture 

of the earth’s pattern– in  abstraction, conventionalization and selective use of 

its elements. How ‘diagrammatic’ a map must be in order to be called a 

cartogram depends largely on individual judgment…” 

Erwin Raisz (1893 – 1968) 

General Cartography, 1938 

Universidade de Harvard, USA 

„The most conservative use of the term is for those maps in which even the 

outlines of the land or the exact locations of other features are altered” 

Mapas anamórficos 



Na Hungria, havia poucos estudos dedicados a este assunto até  o presente projeto. 

Dois dos „ esquemas ou 

diagramas” anamórficos feitos 

por  Raisz na década dos 30… 

Mapa anamórfico da Hungría feito por  

László Lackó em 1966 

Mapa anamórfico  
da Hungría feito por  

Dusek y Szalkai em 2006 

Por que  menciono  Erwin Raisz? 
 

Porque ele foi o primeiro cartógrafo reconhecido internacionalmente como o primeiro 

pesquisador deste tema. Ele dedicou um capítulo de seu livro "Cartografia Geral" 

(1938) aos mapas anamórficos ... e também porque ele nasceu e estudou na 

Hungria…  

Mapas anamórficos 



- Localização das áreas representadas: 

- mapa anamórfico contínuo (contiguous) 

- mapa anamórfico descontínuo (noncontiguous)  

Los mapas anamórficos são tradicionalmente classificados de 

acordo com dois aspectos fundamentais: 

http://go.owu.edu/~jbkrygie/krygier_html/geog_353/geog_353_lo/geog_353_lo11.html 

(Source: Dent fig. 10.3) 

Mapas anamórficos 



Os mapas anamórficos descontínuos são divididos em : 

http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/Cartogram_Central/types.html 

 

- Sobrepostos 

(overlapping) 

 

- Independentes ou 

tipo „ilha” 

(Non-overlapping,  

island cartogram) 

Mapas anamórficos 



Os mapas anamórficos (e em especial os feitos ao longo dos 

últimos 15 anos) também precisam de uma nova classificação 

De acordo com as áreas (superfícies) distorcidas:  

 

 

 

- mapa anamórfico geográfico – é feito através da 

modificação (distorcendo) da área geográfica original  

 

 

 

- mapa anamórfico geométrico – a área geográfica 

original é substituída por uma forma geométrica 

(círculo ou quadrado geralmente) 

Sarah I. Fabrikant, Zurich 

Daniel Dorling, London 

Mapas anamórficos 



Pseudo-cartogramas (pseudo-, false cartograms) 

http://www-viz.tamu.edu/faculty/house/cartograms/Chapt-03.PDF 

Dr. Waldo Tobler (1986), Universidade de California - Representações que 

parecem mapas anamórficos, baseados em que os polígonos são 

distorcidos de acordo com um sistema de coordenadas de referência 

(latitude ou longitude). Isto torna possível uma "referência ou precisão 

direcional" mais precisa que num mapa anamórfico (se um polígono A fica 

ao norte de B, então a distorção mantém esta relação).  

Mapas anamórficos 



Website de Tobler 

www.geog.ucsb.edu/ ~tobler/  

Mapas anamórficos 

http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/
http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/
http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/
http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/


Website de Tobler 

Mapas anamórficos 



Nomeado em homenagem 

ao seu autor:  

 

Daniel Dorling, Departmento 

de  Geografia,  

Universidade de Sheffield, 

Grã-Bretanha  

 

Essência: as áreas 

geográficas originais são 

substituídas por círculos 

tangenciais 

 
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/Cartogram_Central/types.html 

http://www.sheffield.ac.uk/geography/staff/dorling_danny/index.html  

 

1. A New Social Atlas of Britain (Wiley, 1995) 

 

      

2. Mapping: Ways of Representing the World (Longman, 

1997) 

             

Atualmente os mapas anamórficos geométricos mais  
representativos são os de Dorling ou os basados em  
Dorling (Dorling-like) 

Mapas anamórficos 

http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/Cartogram_Central/types.html
http://www.sheffield.ac.uk/geography/staff/dorling_danny/index.html
http://www.geog.leeds.ac.uk/people/d.dorling/mainphoto.jpg


Mapas anamórficos de Dorling na Web (exemplo interativo): 

 

http://www.mapresso.com/uploads/ 

examples/karto/dorling/kreise.html 

Mapas anamórficos 



http://www.mapresso.com/example/dorling 

Mapas anamórficos de Dorling na Web (exemplo interativo): 

 

Mapas anamórficos 



http://www.mapresso.com 

MAPRESSO: uma Java applet livre, para fazer mapas  

anamórficos e outros… 

Mapas anamórficos 



http://www.mapresso.com 

MAPRESSO: uma Java applet livre, para fazer mapas  

anamórficos e outros… 

Mapas anamórficos 



http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/about.html 

Último projeto de Danny Dorling: WORLDMAPPER 

Mapas anamórficos 



Mapas anamórficos 



Projeto de pesquisa (Hungría, 2007-2009) 

Durante esta investigação, um website foi criado para apresentar a teoria geral do 

assunto (história, definições, terminologia, classificação e exemplos internacionais, 

bibliografia, links), juntamente com os mapas anamórficos da Hungria feitos 

usando o método de Newman-Gastner. 



Website do 

projeto de 

pesquisa 

http://lazarus.elte.hu/hun/

dolgozo/jesus/otka0810/ 

tkartogram.htm 

Projeto de pesquisa (Hungría, 2007-2009) 



Cartographic Data Visualizer (CDV), 

2001, London City University 

ScapeToad software : 2008, projeto 

suizo-francés 

Projeto de pesquisa (Hungría, 2007-2009) 

Este tópico foi incluído na cadeira "Cartografia temática 3" (Mestrado em 

Cartografia). Durante o semestre os alunos fazem mapas anamórficos usando 

programas que podem ser baixados livremente através da Web). 



Faces de Chernoff 

 



Minha primeira experiência 

1998, ICA Joint Seminar 

(Wroclaw, Polônia)  

Chernoff workshop  

pelo Prof. Henry Castner 

(Greensboro, USA) 

Desde  2005 Mestrado em Cartografia, aulas práticas na cadeira "Cartografia 

III" 

Experiências positivas e negativas discutidas com os estudantes - 

Fatores psicológicos (Nelson, 2007) e de edição 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Que são as faces de Chernoff?         Representação iconográfica 

(glyph), um método gráfico para representar dados de maneira 

„multivisional” 

•Autor: Hermann Chernoff (atualmente Professor Emérito de Matemática Aplicada, 

Departamento de Estatística da Universidade de Harvard) 

•Publicado em 1973: „O uso de rostos para representar graficamente pontos no 

espaço k-dimensional„ („The use of faces to represent points in k-dimensional 

space graphically”), Journal of the American Statistical Association) 

Essência: Traços de um rosto humano (olhos, nariz, boca, etc) podem ser usados 

para representar dados 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



De acordo com Chernoff mais de 18 traços podem ser usados para 

representar dados  

Este método é usado principalmente em software  

estatístico (SYSTAT, S-PLUS, S-PLUS para ArcView 3.2) 

Mapa feito usando o software 

SYSTAT 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 

http://www.insightful.com/products/arcview/arcview.gif


Nos últimos 40 anos as faces Chernoff têm sido 

usadas para representar dados em mapas 

temáticos 

O primeiro mapa temático com as faces de 

Chernoff (1977) 

 

Título: "A vida em Los Angeles, 1970" 

Autor: Eugene Turner, do Departamento de 

Geografia, Universidade Estadual da Califórnia 

(desenhado por Richard Doss) 

http://www.csun.edu/~hfgeg005/eturner/gallery/gallery.htm 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



•Howard Wainer (1979, University of 

Pennsylvania) - "Diferenças 

Regionais nos EUA„ (– „Regional 

differences in USA”) mapa usando 

as faces de Chernoff para 

representar nove variáveis 

 

Um princípio cartografico é aplicado 

no mapa (usando as faces de 

Chernoff como um símbolo 

proporcional) 

Outras pesquisas importantes relacionadas com as faces de Chernoff 

em mapas: 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



 

 

•Sarah I. Fabrikant (2004, Universidade de Zurique) - Mapa das eleições 

presidenciais nos Estados Unidos 

http://www.geog.uc

sb.edu/~sara/html/

mapping/election/el

ection04/election.ht

ml 

Outras pesquisas importantes relacionadas com as faces de 
Chernoff em mapas: 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 

http://www.geog.ucsb.edu/~sara/html/mapping/election/election04/election.html
http://www.geog.ucsb.edu/~sara/html/mapping/election/election04/election.html
http://www.geog.ucsb.edu/~sara/html/mapping/election/election04/election.html
http://www.geog.ucsb.edu/~sara/html/mapping/election/election04/election.html
http://www.geog.ucsb.edu/~sara/html/mapping/election/election04/election.html


 

•Daniel Dorling (1991, University of Newcastle 

upon Tyne) - Dissertação de doutoramento 
 

Usou as faces de Chernoff para representar 

os resultados gerais das eleições no Reino 

Unido em 1983, ligando os resultados com 

indicadores sociais 
 

• Elizabeth S. Nelson (1997-2007, University 

of North Carolina, Greensboro) 
 

Pesquisa dedicada aos aspectos psicológicos 

do uso das faces de Chernoff: Traços mais 

importantes (saliência característica, feature 

salience) e a "correspondência natural" 

(natural correspondence) da face como um 

símbolo, o processo de pesquisa e leitura de 

dados. 

Outras pesquisas importantes relacionadas 

com as faces de Chernoff em mapas: 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Aspectos psicológicos: 

De acordo com Nelson (2007): 

A leitura dos dados representados numa face depende de dois fatores: 

Correspondência natural 

(Natural correspondence) 

Traço mais importante, saliência característica  

(Feature salience) 

O rosto como um "todo", expressando 

sentimentos humanos (alegria, tristeza) 
Papel de um traço humano na mensagem 

psicológica da face 

Expressão „individual" - pode causar uma 

contradição entre os traços (sobrancelhas 

expressar aborrecimento - boca sorridente) 

Aspectos psicológicos e  de edição 

Dorling (1991)  

 

                

Nelson (1997,2007) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Aspectos de edição 

Número de variáveis a serem representadas 

Chernoff (1973) - mais de 18 variáveis podem ser representadas numa face 

DEMASIADO!!! 

Bradley Mohr (1995-2003) – 

11 traços 

John Wiseman (1998) –  

10 traços 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Número de variáveis que podem ser representadas numa face:  

MAX. SEIS!!! 

Tamanho e enchimento - dois parâmetros puramente cartográficos 

Parâmetros mais importantes : 

- Curvatura da boca: essencial para a expressão do rosto 

- Tamanho / forma e recheio: facilmente reconhecível 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



 

Eugene Turner, 

 „Life in LA, 1970” 

- Curvatura da boca: essencial para a 

expressão do rosto 

- Tamanho / forma e recheio: facilmente 

reconhecível 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Mapa feito por Gyöngyi Strapkovics, 2005 

Combinando o método 

"tradicional" das faces do 

Chernoff com outros métodos de 

representação temática 

Mestrado em Cartografia, cadeira 

"Cartografia III”: 

Diferentes soluções para o uso das 

faces de Chernoff 

População 

masculina 

casado 

solteiro 

viúvo 

divorciado 

Faces de Chernoff 

(Chernoff faces) 

 



Mapa feito por Bence Sprok, 2005 

Húngaros 

Ciganos 

Gregos 

Búlgaros 

População 

Combinando o método "tradicional" das faces do 

Chernoff com outros métodos de representação temática 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Correta seleção de cores e 

compilação da lenda 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Soluções simples, transparência, soluções pictóricas "originais", etc 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Método pictórico de representação considerado „incomum”  

Pode ou não despertar a atenção das crianças mais do que um método 

tradicional de representação temática? 

Versão simplificada das faces de Chernoff 

(representando apenas 3 ou 4 temas) 

Mapas temáticos simples para atlas escolares 

Por que só devem ser utilizadas faces??? 

Discussões profissionais sobre este método 

Positivo Negativo 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Adaptação do princípio seguido por Hermann Chernoff 

para símbolos em mapas 

Tentando melhorar o uso tradicional de símbolos: 

Um símbolo (pictórico ou geométrico) pode ser dividido nos seus 

elementos mais importantes e facilmente reconhecíveis 

Dados relacionados a um tema determinado podem ser representados usando 

cada um desses elementos (componentes) 

 

Max. de 4 a 6 variáveis, considerando quais são os elementos mais 

importantes e reconhecíveis do símbolo selecionado 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Fábrica 

tamanho 

cor 

Parâmetros usados na cartografia 

tradicional 

Nada de novo… 

altura da pilha 

Número de 

nuvens de fumaça 

Parâmetros que não são 

alterados quando se utiliza um 

símbolo tradicional 

Aplicação do princípio de  

Chernoff ... 

 

Campo de possível aplicação: Atlas para as escolas primárias ... 

Mestrado em Cartografia, Cadeira "Cartografia III": 

Alunos fazem mapas temáticos usando ambas soluções 

(faces deChernoff e o princípio de Chernoff aplicado a símbolos) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Feito porJudit Kirisics, 2009 Pessoas com 

trabalho 
Escola Primária 

Escola Secundária 

Escola de Ensino 

Superior 

Universidade 

Nível de grau de empregados  

na província de Komárom-Esztergom (Hungria) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Feito porJudit Kirisics, 2009 Pessoas com 

trabalho 
Escola Primária 

Escola Secundária 

Escola de Ensino 

Superior 

Universidade 

Nível de grau de empregados  

na província de Komárom-Esztergom (Hungria) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Faces de Chernoff 

(Chernoff faces) 

 

Pessoas com 

trabalho 
Escola Primária 

Escola Secundária 

Escola de Ensino 

Superior 

Universidade 
Feito porJudit Kirisics, 2009 

Nível de grau de empregados  

na província de Komárom-Esztergom 

(Hungria) 



Feito  por András Resch, 2008 

Católicos 

Calvinistas 

Evangelistas 

População 

Religiões na província de Csongrád (Hungria) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Feito  por András 

Resch, 2008 

Católicos 

Calvinistas 

Evangelistas 

População 

Religiões na província de Csongrád (Hungria) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Feito por Szabina Torma, 2009 

Católicos 

Calvinistas 

Evangelistas Crentes 

Outras religiões 

População 

Religiões na província de Csongrád (Hungria) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Feito por Szabina Torma, 2009 

Católicos 

Calvinistas 

Evangelistas 
Crentes 

Outras religiões 

População 

Faces de Chernoff  

(Chernoff faces) 

 

Religiões na província de 

Csongrád (Hungria) 



Projeto argentino-húngaro:  

The possible use of the Chernoff faces for data visualisation  

in school cartography 

(2008/2009) 

Verificando os resultados da pesquisa teórica nas escolas primárias e secundárias na 

Argentina e na Hungria 

2008 - pesquisa teórica e troca de experiências, os primeiros passos para 

organizar uma pesquisa prática nas escolas 

2009 - realização da pesquisa prática, análise e apresentação dos 

resultados 

 

-O método tradicional de Chernoff em mapas  

- O princípio de Chernoff aplicado aos símbolos pictóricos 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Com base nas características específicas de ambos sistemas educacionais 

HUNGRIA 

7mo y 8vo graus en Escolas Primarias 

(alunos com idades entre 13, 14 y 15 anos) 

ARGENTINA 

1er grau nas Escolas Secundarias 

(alunos com idades entre  

12, 13 y 14 años) 

 

1038 alunos 
 

12 escolas em Budapest y outras duas provincias 

 

818 alunos 
 

8 escolas na província de Buenos Aires 

Número total de escolas participantes 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Questionários 

• Uso tradicional das faces Chernoff (Combinando traços somente  + forma do rosto) 

Quatro perguntas: 

• Usando as faces Chernoff aplicando princípios cartográficos (sem alterações na 

forma, mudando tamanho, recheio e traços) 

• Implementação do princípio de Chernoff em pictogramas (Comparação de 

pictogramas divididos em seus elementos mais característicos, representando cada 

traço uma variável específica) 

• Fazer um mapa temático usando as faces de Chernoff 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



 

Onde é menor o número de farmacêuticos? 

Baixa 

Meia 

Alta 

Expectativa 

de vida Médico 
Dentista 

Farmacéuti-

co 

Maçã 

Trigo 

Milho 

Batata 

Produção 

Onde está a maior produção de maçã: na República  

Checa ou Áustria? 

Onde está a maior produção de trigo? 

Onde está a produção total mais alta do citrino? 

Onde está a menor produção de tangerinas? 

Onde é maior a produção do limão? 

Baixa 

Meia 

Alta 

Baixa 

Meia 

Alta 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



RESULTADOS GLOBAIS DO INQUÉRITO 

QUESTIONÁRIO ARGENTINA HUNGRIA 

Correto 

 

Um ou  

mais erros 

Não 

respon-

deu 

Correto 

 

Um ou  

mais erros 

Não 

respon-

deu 

Método tradicional de Chernoff 493 

(60%) 

313 

(38%) 

12 

(2%) 

828 

(79,8%) 

207 

(19,9%) 

3 

(0,3%) 

Aplicação dos princípios 

cartográficos nas faces de Chernoff 
285 

(35%) 

527 

(64%) 

6 

(1%) 

665 

(64%) 

367 

(35,4%) 

6 

(0,6%) 

Aplicação do princípio de Chernoff  

em símbolos pictóricos 
294 

(36%) 

520 

(63,5%) 

4 

(0,5%) 

908 

(87,5%) 

123 

(11,8%) 

7 

(0,7%) 

Fazer um mapa temático usando as 

faces de Chernoff 
540 

(66%) 

257 

(31%) 

21 

(3%) 

798 

(76,9%) 

211 

(20,3%) 

29 

(2,8%) 

Resultados Semelhantes e Contraditórios!!! 

S 

C 

C? 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Análise das opiniões expressas pelos alunos húngaros 

507 alunos (48,8% de 1038 participantes) 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Diagrama mostrando a freqüência de "pares numerados de pontos de vista" expressos pelos alunos: 

(1) interessante - chato, (2) bom - mau, (3) gosto - não gosto, (4) fácil - difícil  (5) divertido – infantil (acriançado?) 

(6) compreensível, sugestivo, inequívoca - incompreensível, inexplicável, etc 

Análise das opiniões expressas pelos alunos húngaros 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Site do projeto 

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/ma0809/proyect1.htm  

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Resultados deixou questões abertas para ser exploradas no 

futuro, por exemplo: Como reagiram os alunos mais jovens (8-10 

anos) a mensagem psicológica das faces de Chernoff? 

Projeto de 

pesquisa  

(2010-2011): 

 

Instituto de 

Geoinformatica y 

Cartografía – 

Universidade 

Tecnologica de Viena 

 

Departmento de 

Cartografia y 

Geoinformatica – 

Universidade  

Eötvös Loránd 

http://cartography.tuwien.ac.at/c

ontent07en/index.php?Researc

h:Projects:Chernoff_Faces 

Faces de Chernoff (Chernoff faces) 

 



Pesquisas e teses de Mestrado e Licenciatura (Junho 2010), relacionadas ao tema 

de visualização cartográfica: 

  Licenciatura: 10 de 24 

  MSc:  7 teses de 13 

Exemplo: Tese de Licenciatura BSc intitulada: "Possibilidades de utilização de 

diagramas em globos virtuais" László Kacsándi (2010, tutor: Dr. Mátyás Gede) 

Outras soluções alternativas de pesquisa 

feitas por estudantes húngaros 



 

Exemplo: Tese de 

Licenciatura BSc intitulada: 

"Possibilidades de 

utilização de diagramas em 

globos virtuais" Kacsándi 

László (2010, tutor: Dr. 

Mátyás Gede) 

Outras soluções alternativas de pesquisa 

feitas por estudantes húngaros 



Exemplo: Dissertação de Mestrado intitulada: "Métodos de representação tridimensional 

na cartografia" Katalin Zsoldi (2010, tutor: Dr. Jesús Reyes) 

Outras soluções alternativas de pesquisa 

feitas por estudantes húngaros 



Exemplo: Pesquisa de Doutorado (Ph.D.) sobre o tema de „Cartografia tematica  

tridimensional" Katalin Zsoldi (2010-2013, tutor: Dr. Jesús Reyes) 

Outras soluções alternativas de pesquisa 

feitas por estudantes húngaros 



Curriculum na Web 

Curriculum MSc:   http://lazarus.elte.hu/gb/msc/cartography-msc.htm 
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