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METODOLOGIA
O conteúdo dos programas de qualificação profissional pode ser disponibilizado conforme a evolução do programa, e em função de
sua correspondente carga horária. É apresentado em uma interface diagramada de fácil navegação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA. O conteúdo é composto de diversos tipos de objetos instrucionais, como por exemplo: videoaulas; audioaulas;
e-books; vídeos interativos; games; e fóruns de debates, dentre outros. A navegação no AVA é bastante intuitiva e proporciona uma
experiência de interatividade no processo de aprendizagem a distância. Os programas preveem a participação do aluno em
atividades de interação no AVA. Tais atividades - passíveis de serem comprovadas, podem ocorrer por meio de conversação em
tempo real, fóruns, videoconferências, jogos, aulas participativas, trabalhos em equipe, discussões, dinâmicas de grupo, estudos de
caso ou simulações.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
O programa de capacitação prevê a participação ativa do inscrito nas diversas atividades propostas. O aluno matriculado em um
programa de capacitação deve cumprir rigorosamente com o cronograma de atividades a seguir detalhado, aplicando 8 (oito) horas
diárias no desenvolvimento das seguintes ações durante todo o período de acesso ao conteúdo:

SINCRONICIDADE
Os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a indicação por parte do aluno, da
data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
TUTORIA E FORMAS DE INTERAÇÃO
Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada para acompanhamento da ação de desenvolvimento e do
rendimento dos alunos. A interação é realizada online por meio da plataforma AVA. A tutoria é desenvolvida de modo proativo e
consiste na assistência didática, compartilhamento de informações, troca de experiências, estímulo ao cumprimento dos exercícios
propostos e cooperação visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. Os eventos online preveem a participação dos
inscritos nos respectivos fóruns de debate, onde é possível – além da criação de tópicos de discussão específicos, realizar
contribuições e interações nos tópicos já ativos, criados por outros participantes. A tutoria é desempenhada pelo corpo de tutores da
Unieducar e a interação entre tutores, estudantes e administração do curso é preferencialmente online, podendo ser agendadas
ações em outras modalidades, como videoconferências, chats etc. A tutoria efetiva encaminhará módulos de conteúdos com
atividades avaliativas semanalmente, para que o estudante possa complementar os estudos quanto ao tema desenvolvido no curso.
AVALIAÇÃO/CERTIFICAÇÃO
Nos cursos, a avaliação é qualitativa e múltipla. A nota da avaliação final pode contemplar fatores e formas de avaliação diversas,
tais como a elaboração de atividades complementares durante e ao término do programa, bem como a frequência e participação em
eventos de conversação em tempo real, nas quais são observadas as contribuições de ordem teórica e prática, além de outras
modalidades de avaliação individual. A geração do certificado eletrônico é condicionada à verificação de aproveitamento mínimo de
70% (setenta por cento) nas atividades e avaliação. Todos os cursos contam com ferramenta de avaliação de conteúdo
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(aprendizagem) e institucional, que somente é disponibilizada após transcorrido o prazo mínimo correspondente à carga horária
certificada.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos específicos por uma equipe pedagógica
multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
TECNOLOGIA DE EAD/E-LEARNING
Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, envolvendo rotinas de
Design Instrucional adequadas aos assuntos abordados.
MATERIAIS DIDÁTICOS
O conteúdo programático é lastreado em uma diversidade de objetivos instrucionais que compõem o material didático. Todos os
programas passam por rotinas de constante atualização e enriquecimento por parte do corpo docente da instituição. Dentre os
objetos de aprendizagem podem ser disponibilizados: videoaulas; audioaulas; livros eletrônicos (e-books e audiobooks); vídeos
interativos; fóruns de debate; testes; e games, por exemplo, além de conteúdo extra com material relacionado.
INTERAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO
Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria especializada - com uma infraestrutura de apoio que prevê a
interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de apoio Administrativo. Essa interação é garantida
por meios eletrônicos com registros de chamados e/ou por meio telefônico, conforme o caso. O AVA utilizado pela Unieducar é uma
plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada permanentemente, e permite, dentre outras facilidades, o acompanhamento das
horas de estudo a distância e presencial, conforme o caso.
SOBRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Desde 2003 a Unieducar Universidade Corporativa atua com a idoneidade e credibilidade atestada por diversos órgãos públicos, e
empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores universitários de todo o Brasil.
Somos cadastrados junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal - como
fornecedores de cursos e treinamentos junto à Administração Federal. A Unieducar é associada à ABED – Associação Brasileira de
Educação a Distância e à IELA - International E-Learning Association. Atendemos mediante Nota de Empenho a todos os órgãos
públicos Federais, Estaduais e Municipais, emitindo a respectiva documentação fiscal (Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Eletrônica) vinculada às matrículas.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO DO PROGRAMA: Direção Defensiva e Regras de Ouro do Código de Trânsito
CARGA HORÁRIA: 160 horas
PRAZO MÍNIMO PARA CONCLUSÃO: 20 dias.
PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO: 60 dias.
OBJETIVOS GERAIS:
O curso online certificado Direção Defensiva e Regras de Ouro do Código de Trânsito tem como objeto de estudo todas as
regras e práticas a serem observadas pelos condutores e demais usuários dos sistemas de trânsito em geral, como ciclistas,
motociclistas, motoristas profissionais e até mesmo os pedestres.
As videoaulas e os e-books proporcionam um aprendizado voltado à prática no dia-a-dia. A preservação da vida e da integridade
física de todos é uma consequência desse conjunto de aplicações.
Muitos acidentes que ocorrem hoje se devem à falta de uso de boas práticas de Direção Defensiva.
Melhore sua condução e aprenda sobre as principais causas de acidentes, ao mesmo tempo em que recebe instruções sobre como
evitar tais desastres diários.
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Transforme sua dirigibilidade em algo que preserva a vida e o meio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao estudioso na área uma visão abrangente sobre os temas elencados no Conteúdo
Programático.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO:
Introdução; Aplicação do Código de Trânsito Brasileiro; Composição e Competência do Sistema Nacional de Trânsito; Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN; Competências.
VEÍCULOS, LICENCIAMENTO E HABILITAÇÃO
Veículos; Placas dos Veículos; Expedição dos Documentos do Veículo; Licenciamento; Carteira Nacional de Habilitação e suas
Categorias.
INFRAÇÕES
Introdução; Infrações em Espécie.
CRIMES DE TRÂNSITO: ASPECTOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS
Finalidade do Código de Trânsito; Composição do Código de Trânsito; Disposições Preliminares do Código de Trânsito;
Classificação de Veículo; Sistema Nacional de Trânsito; Infrações Punidas Com Multa; Ciclista; Padronização dos procedimentos
administrativos; Embriaguez ao Volante.
CRIMES DE TRÂNSITO: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
Introdução; Conceito de Crime; Crimes em espécie; Perdão judicial; Dolo e Culpa; Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo
Automotor; Impossibilidade de Aplicação do Juizado Especial Criminal aos Crimes de Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo
Automotor.
CRIMES DE TRÂNSITO: DISPOSIÇÕES GERAIS
Parte Geral do Código de Trânsito Brasileiro (Arts. 291 ao 301); Lei nº. 9.099/95 – Juizados Especiais; Situações em que não se
aplicam a Lei nº. 9.099/95 – Juizados Especiais; Suspensão ou a Proibição de se obter a Permissão ou a Habilitação para Dirigir;
Duração da Penalidade de Suspensão da Permissão para Dirigir; Recurso em Sentido Estrito; Multa Reparatória; Circunstâncias
Agravantes; Prisão em Flagrante.
CRIMES DE TRÂNSITO: CRIMES DE PERIGO
Crimes de Perigo Abstrato e Concreto; Omissão de Socorro; Crime de Embriaguez ao Volante; Direção sem permissão ou
habilitação; Crime de Participação em Racha ou Pega; Entrega de Direção de Veículo a Pessoa Não Habilitada; Trafegar em
Velocidade Incompatível com a Via; Crime de Fraude Processual; Efeitos das Penas.
NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA
Introdução; Preferência de passagem em cruzamentos; Regras de Velocidade; Desobediência à velocidade máxima; Velocidade
mínima na via; Desobediência à velocidade mínima; Velocidade incompatível; Prerrogativas para Veículos de Urgência e Prestadores
de Serviço de Utilidade Pública; Regras de Ultrapassagem; Regras de Conversão; Regras para Pedestres e Veículos não
Motorizados.
O CIDADÃO E A EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
Introdução; Do cidadão (capítulo V do CTB); Da educação para o trânsito (capítulo VI do CTB)
PROCESSO JUDICIAL DE TRÂNSITO
Introdução; Juizados Especiais da Fazenda Pública; Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Prescrição; Competência; Recurso;
Notificações de Autuação e de Penalidade; Suspensão do Direito de Dirigir e Cassação da CNH.
PENALIDADES DE TRÂNSITO
Introdução; Penalidades; Medidas administrativas; As autuações; Recursos administrativos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO
Noções Iniciais; Processo Administrativo de Trânsito; Medidas Administrativas e Penalidades; Princípios do Processo de Trânsito; A
Fiscalização e o Poder de Polícia; Fiscalização no CTB; Sujeitos do Processo de Trânsito.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DA MULTA, SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASSAÇÃO DA CNH
O Auto de Infração de Trânsito; A Multa; Aplicação da Penalidade e Recurso; Advertência por Escrito; Curso Obrigatório de
Reciclagem; Suspensão do Direito de dirigir e Cassação da CNH; A Cassação do Direito de Dirigir Dentro do CTB; A Cassação do
Documento de Habilitação; Aplicação das Penalidades; Resolução nº 723 CONTRAN
MULTA, SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH - BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR
Elementos Iniciais; Casos de Bloqueio; Permissão Provisória.
Introdução
Direção Defensiva
Acidentes e suas Causas
O Veículo
Condutor
Motocicletas - Orientações Gerais
Vias de Trânsito
Tipos de Colisão e Dicas de Segurança
Regras de Ouro do Código de Trânsito
Meio Ambiente e o Trânsito
Infrações no Trânsito
Orientações Gerais
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