Cursos de Atualização de Profissionais

Os Cursos de Atualização destinam-se a Instrutores de Trânsito e Diretores que
concluíram o curso de formação há 5 (cinco) anos ou mais, sendo este um critério para
renovação do credenciamento do profissional junto ao órgão de trânsito.
Os cursos terão validade máxima de 5 (cinco) anos, quando os profissionais
deverão realizar, para renovação de credenciamento, novo curso de atualização.

Curso de Atualização de Instrutor de Trânsito
Pré-requisito para matrícula: apresentar certificado do curso de formação de Instrutor de
Trânsito (com carga horária de 120 ou 128h, se emitido antes de 31/08/2010, e carga horária
de 180h se a emissão for posterior a 31/08/2010).
Carga horária: 20h/a
Módulos:
Módulo I – O papel do Instrutor de Trânsito – 5h/a;
Atribuições e responsabilidades profissionais. O compromisso social do instrutor de trânsito.
Módulo II – Atualização de conteúdos dos cursos – 5h/a;
Orientações sobre conteúdos desenvolvidos nos cursos de formação de condutores.
Módulo III – Metodologia de Ensino – 10h/a.
O papel do instrutor teórico e prático como facilitador de aprendizagem. Metodologias e
técnicas de ensino. Elaboração de planejamento de aula teórica e prática.
Cronograma:
NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: Mínimo 25 Máximo 30
PRÉ -INSCRIÇÕES: 28 de junho a 19 de julho de 2013.
MATRÍCULA: 22 a 26 de julho de 2013 (entrega da documentação)
INÍCIO DO CURSO: 04/08/2013
Local de Realização: URI – Câmpus de Santiago

Investimento: Curso R$ 200,00 (duas parcelas de R$ 100,00)

Curso de Atualização de Diretor de Ensino
Pré-requisitos para matrícula:
Apresentar certificado do curso de formação de Diretor de Ensino. Guia de Referência: cursos
de capacitação e qualificação de profissionais para CFCs
Carga horária: 20h/a
Módulos:
Módulo I – O papel do Diretor de Ensino no CFC – 5h/a;
Atribuições e responsabilidades profissionais. A função social do Diretor de Ensino. O Diretor
de Ensino como coordenador das ações pedagógicas do CFC.
Módulo II – Instrumentos de Gestão Pedagógica – 10h/a;
Acompanhamento, supervisão e orientação dos profissionais. Ações de formação continuada
dos instrutores de trânsito. Planejamento do Setor de Ensino.
Módulo III – Gestão de Documentos Pedagógicos – 5h/a.
Elaboração de Planos Pedagógicos (Plano do Setor de Ensino, Plano de Curso e Plano de
Aula). Controle de documentos pedagógicos (frequência e desempenho). Elaboração de
projetos pedagógicos.
Cronograma:
Pré-inscrição – 01 a 30 de julho
Início do Curso – Previsão para o mês de Agosto – as datas estão sendo definidas
Investimento- Curso R$ 650,00 (duas parcelas de R$ 325,00)
Mínimo de inscritos para iniciar o curso- 5 alunos

Curso de Formação de Examinador de Trânsito

NÚMERO MÓDULO

MÓDULO

CARGA HORÁRIA

I

Fundamentos do Processo da Avaliação

12 horas-aula

II

Aspectos Psicológicos no Processo de Avaliação

4 horas-aula

III

Papel do Examinador no Processo de Habilitação

12 horas-aula

CARGA HORÁRIA TOTAL

28 horas-aula

Pré-requisitos para matrícula
a) Ser maior de 21 anos;
b) Comprovar escolaridade de Ensino Superior completo;
c) Apresentar o certificado de conclusão do curso específico de capacitação para Instrutor de
Trânsito realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou por
entidade credenciada (com carga horária de 120 ou 128h, se emitido antes de 31/08/2010, e
carga horária de 180h se a emissão for posterior a 31/08/2010).
Cronograma:
Pré-inscrição – 28 de junho a 12 de julho de 2013
Matrículas – 15 a 19 de julho
Início do Curso – 20/07/2013
Investimento: Curso R$ 370,00 (duas parcelas de R$ 185,00)

