Gestão de Trânsito
Grade Curricular
CERTIFICAÇÃO: Ações gerenciais de trânsito
Unidade de Aprendizagem

Carga Horária

Estatística Aplicada ao Trânsito

30

A Gestão Municipal do Trânsito

30

O Trânsito e o Meio Ambiente

30

Orçamento, Licitações, Contratos e
Convênios para o Trânsito

30

Ementa
Técnicas de amostragem: população e amostra, tipo de amostragem, distribuição amostral da média. Produção
de informação a partir dos dados existentes no sistema viário (acidentes, pessoas envolvidas, infrações etc.).
A importância da municipalização do trânsito. Administração dos órgãos executivos e rodoviários municipais de
trânsito; estacionamento; guinchamento e pátio para veículos removidos. Terceirização do serviço de guincho e
de estadia. Agentes municipais de trânsito. Obras e eventos.
Normas que regulam a poluição causada pelos veículos. Qualidade do ar.
Impactos ambientais da ampliação e manutenção viárias. Conservação dos recursos naturais.
Orçamento público: conceito, aplicabilidade, obrigatoriedade. Licitações: previsão legal e modalidades.
Aplicação do art. 320 do CTB e da Resolução do Contran. Contrato: conceito, formalidades legais, tipos de
contrato, período de vigência, aditamentos, controle e responsabilidade. Convênio: definição, finalidade,
aspectos legais, vigência e período de aplicação dos recursos, obrigatoriedade de prestar contas e
responsabilidades dos signatários. Aplicação do art. 25 do CTB. Sanções administrativas e penais decorrentes
dos contratos e convênios.

CERTIFICAÇÃO: Fundamentos do trânsito
Unidade de Aprendizagem

Carga Horária

O Sistema Trânsito

30

Políticas Públicas para o Trânsito e o
Transporte

30

Regras e Conceitos de Trânsito

45

Ementa
O Código de Trânsito Brasileiro. Conceito e abrangência do trânsito. Contran. Cetran/Contrandife. Denatran.
Detran. Órgãos executivos de trânsito dos municípios. Dnit. Der. Órgãos municipais rodoviários. PRF. PM.
Conceitos e fundamentos de Políticas Públicas. A viabilização de políticas públicas. As políticas de transporte. As
políticas de mobilidade urbana. Os planos de mobilidade urbana. As políticas de trânsito.
Normas de circulação e de conduta: conceitos básicos; preferências; ultrapassagem; vias; velocidades; veículos;
condutores; condução de escolares; conceito de infração de trânsito.

CERTIFICAÇÃO: Mobilidade e organizações
Unidade de Aprendizagem

Carga Horária

Gestão nas Organizações: Pessoas e
Serviços

45

Administração e Direito Administrativo
de Trânsito

30

Ementa
Gestão de pessoas. Políticas de recursos humanos. O alinhamento estratégico dos recursos humanos com os
objetivos e aspirações da organização. Gestão por competências. Aprendizagem organizacional. Clima e cultura
organizacional. Motivação e comprometimento. Liderança. Comunicação organizacional. Trabalho em equipes.
Qualidade de vida no trabalho. Qualidade dos Serviços. A qualidade no âmbito da organização pública.
Instrumentos e técnicas para o planejamento, controle e melhoria da qualidade. Qualidade no atendimento ao
público.
Estado, Governo e Administração. Administração Pública. Administração, legislação, circunscrição e jurisdição.
Estrutura da administração Pública no Brasil. Atividades da Administração Pública. Controle da Administração
Pública. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o Direito Administrativo. Poder de Polícia e
Polícia Administrativa de Trânsito. A fiscalização de trânsito e a polícia de trânsito. O dever de organizar as vias
públicas.

A Mobilidade Urbana

30

Fundamentos para a gestão da mobilidade; Infraestrutura da mobilidade nas cidades; mobilidade urbana
sustentável e suas perspectivas econômica, social e ambiental; a realidade nas cidades brasileiras; reflexos do
transporte de cargas; polos geradores de viagens; planejamento e gestão da mobilidade urbana.

CERTIFICAÇÃO: Metodologia científica e pesquisa
Unidade de Aprendizagem
Metodologia Científica e Pesquisa

Carga horária total: 360h

Carga Horária
30

Ementa
Epistemologia científica. Método científico. Projeto de pesquisa. Coleta e análise de dados. Comunicação
científica.

