CURSO DE
INSTRUTOR DE TRÂNSITO
para Centros de Formação de Condutores (CFCs)

PRÉ-INSCRIÇÕES

ABERTAS

APRESENTAÇÃO
O Brasil tem prejuízo anual de R$ 105 milhões com acidentes de trânsito, segundo estimativas do órgão
Oficiais de Pesquisa. São custos com perdas em produção, custos médicos, previdência social, custos
legais, perdas materiais, despesas com seguro e custos com emergências, entre outros. Partindo desta
constatação, a URI-Campus Santiago realiza o Curso para Instrutor de Trânsito, uma oportunidade
ímpar de qualificação em uma área que cresce de maneira significativa junto ao mercado de trabalho.
Valer-se de conhecimentos pontuais na área específica para garantir a efetiva educação no trânsito,
assegurando a excelência na operacionalidade dos condutores de veículos em todos os âmbitos é a
principal meta constituída pela Universidade.

OBJETIVOS
- Preparar profissionais qualificados para formar condutores conscientes, a fim de fortalecer a
segurança, como forma de prevenção da violência no trânsito;
- Promover discussões que promovam o desenvolvimento de uma sociedade civil mais organizada por
meio de uma maior conscientização das normas de trânsito, e da educação para o trânsito;
- Desenvolver uma interação mais significativa da Universidade como instituição de Ensino e a
comunidade em geral;
- Formar pessoas bem treinadas para trabalhar na formação de condutores a fim de que as ações no
trânsito sejam desempenhadas

INVESTIMENTO
3 mensalidades de R$ 200,00

NÚMERO
DO
MÓDULO
1

Módulo

C.H.

Inscrição:
- PERÍODO: de 27 de abril a 08 de maio de 2009
- LOCAL: Secretaria da URI - Campus de Santiago RS
- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 50,00

Proteção ao Meio Ambiente e à Cidadania

12h

2

Legislação de Trânsito

30h

3

Noções de Engenharia de Trânsito

06h

4

Mecânica Básica e Manutenção de Veículos

06h

Avaliação e Seleção:

5

Direção Defensiva

20h

6

Prática de Direção

08h

7

Noções de Medicina e de Psicologia de Trânsito

10h

Data: 11 de maio de 2009 - ( Exame Psicológico /
Pedagógico )
Horário: 19 horas

8

Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros

10h

9

Orientação Educacional

08h

10

Técnica de Ensino e Didática

10h

11

Prática de Direção

08h

CARGA HORÁRIA TOTAL – INSTRUTOR PRÁTICO/TEÓRICO

Matrícula:
Data: 14 e 15 de maio de 2009.
Local: Secretaria da URI – Campus de Santiago
Início do Curso: 22 de maio de 2009

128h

REQUISITOS MÍNIMOS
-Possuir, no mínimo, 21 anos de idade.
-Ser habilitado como condutor de veículo automotor, pelo menos, na
categoria “A” ou “B”com, no mínimo, 2 anos de efetiva habilitação.
-Ter escolaridade mínima, comprovada, de Ensino Médio completo.
-Ser aprovado em exames psicológicos para fins pedagógicos.
Observação: Para fazer o curso de Instrutor serão aceitas inscrições de candidatos que possuírem 20
anos de idade e não será exigido a comprovação de 2 anos de efetiva habilitação legal, mediante
assinatura de declaração. No entanto, tais requisitos serão exigidos no momento de solicitação de
credenciamento no DETRAN-RS.
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para Centros de Formação de Condutores (CFCs)

INFORMAÇÕES
Contato e mais informações: 3251-3151/3157 - Ramal.222 ou e-mail :
olmiro@urisantiago.br

www.urisantiago.br

nice@urisantiago.br,

