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Apresentação

Prezado (a) acadêmico (a),

A Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), com origem em iniciativa comunitária e sem fins lucrativos, 
foi fundada em Tubarão, Santa Catarina, em 1964. São mais de quatro décadas de uma rica história e, como 
Universidade, a Unisul está centrada na preparação das novas gerações, realimentando seu compromisso 
com a sociedade e seus novos valores.

Com mais de 12 mil alunos, a UnisulVirtual é o campus responsável por todos os projetos e programas de 
educação a distância da Unisul, e está autorizada a oferecer esse tipo de educação em nível superior em todo 
o território brasileiro.

O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito, na modalidade de Educação a Distância, busca 
formar profissionais capazes de analisar e compreender a complexidade dos problemas do trânsito em seus 
múltiplos aspectos, bem como auxiliar nos desafios existentes para o rompimento do ciclo de violência no 
trânsito, que hoje domina as cidades no Brasil e no mundo.

Vivenciamos um tempo de acelerado desenvolvimento tecnológico, caracterizado pelo uso intensivo das 
novas tecnologias da informação e da comunicação, o que vem provocando intensa e permanente mudança 
de paradigmas. O acesso ao conhecimento e a correspondente apropriação têm extrema importância para a 
sobrevivência dos indivíduos e organizações.

Este curso destina-se a cada um que sente a necessidade profunda de pensar sobre a vida e de tê-la ao 
alcance das mãos, como sujeito e protagonista da sua própria história.

Para que você alcance tais objetivos, estamos trabalhando permanentemente.

O presente manual contém informações sobre as normas e a organização do Curso Superior de Tecnologia 
em Segurança no Trânsito.

Leia com atenção todo o manual para entender o seu percurso acadêmico. Tudo foi planejado para garantir 
sucesso à sua aprendizagem.

Bem-vindo (a) ao curso e à Unisul!
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O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito
A Portaria Interministerial nº 158-A, de 09 de fevereiro de 2010, criou, no Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia, o eixo tecnológico Segurança, bem como aprovou a inclusão do curso Segurança 
no Trânsito, a ser desenvolvido pelas instituições de ensino superior credenciadas. 

Tal medida faz parte de um programa nacional que visa a qualificar profissionais atuantes nas mais diversas 
áreas, neste, especificamente nas áreas de saúde, educação e segurança, bem como auxiliar na redução dos 
problemas decorrentes da falta de segurança no trânsito. 

Com efeito, as estatísticas apontam índices alarmantes de violência no trânsito. O Brasil está classificado 
como um dos países “campeão” de acidentes de trânsito, com todas as graves consequências para o 
sistema previdenciário, hospitalar, familiar e outros. Proporcionalmente à população, o trânsito, no Brasil, é 
60% mais perigoso que nos Estados Unidos, quatro vezes mais perigoso que na Inglaterra ou no Japão (POR 
VIAS SEGURAS, 2010). 

Some-se a isso a evolução econômico-social que o país experimenta e o aumento desenfreado da frota 
brasileira de veículos, fato que vem acarretando permanente e generalizado congestionamentos nas vias 
públicas, inclusive de pequenas cidades. 

Entende-se que somente com uma postura educativa e persistente por parte da sociedade, em conjunto 
com a Administração Pública e demais segmentos sociais é que se poderá contribuir para o bem-estar, a 
segurança e a integridade de todos, alcançando seu objetivo maior: a proteção da vida no trânsito. 

Nesse cenário, o Curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito tem como objetivo qualificar profissionais 
e especialistas em gestão, educação e segurança dos setores públicos e/ou privados, para auxiliar na 
promoção de uma cultura de paz e segurança do trânsito no país, contribuindo para que cada vez mais 
cidadãos sejam poupados dessa perversa estatística de vítimas fatais, que situa o Brasil como um dos 
recordistas de acidentes de trânsito em todo o mundo. 

Por ser o trânsito um problema nacional e estar em discussão em todo o país, a modalidade da educação a 
distância (EaD) foi escolhida para ser desenvolvida a plataforma para oferta do curso. 

A EaD tem sido objeto da atenção das organizações para que programas de educação possam ser 
oferecidos sem o afastamento dos colaboradores do posto de trabalho, o que nos pareceu mais uma grande 
oportunidade de entrada no mercado, uma vez que grande parte dos profissionais da segurança precisam 
se qualificar, assim, podem ajustar-se às necessidades tão flexíveis do curso. A EaD propicia a redução de 
custos, seja pela reposição da força de trabalho ou pela manutenção dos colaboradores em outras cidades, 
oferecendo também a imediata aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

Aliado a isso, o uso de novas tecnologias da comunicação e da informação, a educação a distância vem 
permitindo às organizações aumentar a sinergia entre diferentes unidades, e, aos estudantes, a experiência 
transformadora do mundo virtual, diferido em tempo, espaço e acessibilidade pelo uso de redes de 
comunicação digital, integrando professores, estudantes, técnicos e outros colaboradores do processo em 
comunidades virtuais de aprendizagem. 

Nesse cenário, a modalidade de educação a distância ganha respaldo nos espaços de discussão sobre o 
papel da educação no atual contexto social como um elemento importante na busca da qualidade de vida e 
no exercício pleno da cidadania. 

Em uma economia globalizada, o processo educacional precisa estar presente e ter a mesma agilidade de 
produção quanto os demais segmentos sociais. A educação a distância é um vínculo que desponta hoje 
como uma possibilidade de incremento das relações e intercâmbios de ideias na busca pela qualidade e 
democratização do acesso ao ensino superior, em sintonia e compatível com as necessidades do atual 
contexto socioeconômico. 

O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito nasce focado nas características do mercado e da 
sociedade desse novo milênio, que necessita cada vez mais de qualificação. 
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A Unisul, por sua vez, focada nas necessidades da sociedade, do cidadão e do mercado de trabalho, 
desenvolveu um curso que permite ao novo profissional desenvolver suas atividades para um trânsito seguro, 
que permita aos usuários desenvolver seus deslocamentos com qualidade, fluidez e conforto, como bem 
determina a legislação.

Perfil do formado
O tecnólogo em Segurança no Trânsito da Unisul, em sintonia com as Diretrizes Curriculares do Catálogo 
Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia (MEC, 2010) deverá saber planejar, analisar, fiscalizar e 
executar os serviços definidos pelo Sistema Nacional de Trânsito, centrado no desenvolvimento tecnológico, 
social e na segurança do trânsito. O perfil de formação compreende as seguintes competências gerais: 

  Respeitar o ser humano e o meio ambiente. 
  Demonstrar o conhecimento das atribuições dos órgãos de trânsito, no âmbito federal, estadual 

e municipal, bem como da iniciativa privada.
  Fomentar a conscientização, com a devida reeducação do cidadão, objetivando uma mudança 

cultural desse, na observância do tema trânsito, como forma de exercício proativo da cidadania. 
  Identificar problemas e buscar alternativas para a construção de soluções, a partir de 

instrumentos que permitam a avaliação de problemas locais.
  Conhecer e aplicar a legislação de trânsito, com o envolvimento dos órgãos públicos e da 

sociedade civil, com um fim único: a segurança no trânsito e a preservação da vida.

Objetivos geral e específicos
Objetivo Geral

O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito visa a formar, em nível de graduação, profissionais 
com competência e habilidades para diagnosticar, elaborar projetos e executar atividades voltadas à 
administração e implantação de políticas públicas e privadas que objetivem a segurança no trânsito, auxiliando 
na conscientização dos cidadãos e na mudança cultural no comportamento das pessoas no trânsito.

Objetivos Específicos

  Inserir o estudante num mundo globalizado, em constante transformação, e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável.  

  Identificar as dificuldades geográficas e barreiras culturais a serem superadas para a segurança 
do trânsito. 

  Analisar e conhecer o Sistema Nacional de Trânsito. 
  Conhecer as políticas públicas ligadas à segurança do trânsito no país. 
  Estudar a legislação vigente no Brasil relativamente ao trânsito, bem como as consequências de 

seu descumprimento. 
  Discutir temas que auxiliem na resolução dos conflitos atuais e futuros do trânsito de pessoas e 

mercadorias, visando à disseminação de uma cultura de paz e segurança do trânsito. 
  Examinar a complexidade dos problemas do trânsito em seus múltiplos aspectos, engenharia 

do tráfego, normas gerais de circulação, infrações e penalidade, redução da violência, educação 
para o trânsito, segurança etc. 

  Capacitar profissionais para trabalharem com a legislação e as normas que regulam o Sistema 
Nacional de Trânsito. 

  Analisar o comportamento dos usuários de trânsito e o planejamento de ações preventivas, para 
o desenvolvimento tecnológico, social e de segurança do trânsito, com ênfase no respeito às 
pessoas e ao meio ambiente.
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Duração do curso
O curso terá a duração de 4 semestres, ou seja, de 2 anos

Carga-horária
A carga horária mínima legal para este curso é de 1600 horas, tendo sua carga horária atual de 1620 horas.

Reconhecimento
Criação: Resolução CONSUN nº 61/2010, de 31/3/2010.

Reconhecimento: Decreto n° 1.258, de 20 de novembro de 2012, publicado no D.O.E.-SC nº 19.462 de 22 de 
novembro de 2012.
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Organização Didático-Pedagógica

Em conformidade com o Projeto Pedagógico Institucional (UNISUL, 2010), com as Diretrizes Acadêmicas 
Institucionais (UNISUL, 2011a) e o Projeto Acadêmico da UnA Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços 
(UNISUL, 2011b), a organização didático-pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Segurança no 
Trânsito adota a concepção de educação permanente, nas dimensões socioculturais, científico-tecnológicas 
e sociotécnicas, por meio de organização curricular que permite flexibilidade e mobilidade, valoriza atividades 
formativas que integram e articulam ensino, pesquisa e extensão (norteadas pelas linhas de orientação 
acadêmica da UnA), que potencializam e visam à formação por competências.

O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito tem seu projeto pedagógico disposto por 
certificações e competências, articulando-se às políticas institucionais, promovendo o aprendizado contínuo 
e interdisciplinar necessários à formação do acadêmico. A organização pedagógica por unidades de 
aprendizagem inter-relacionadas favorece a flexibilização, fortalece atitudes e possibilita a construção de 
conhecimentos ampliados para a atuação profissional responsável, considerando a dimensão ética e humana, 
que são princípios universais de formação.

Concepções teórico-metodológicas
A Universidade como instituição histórica, consolidou-se como espaço social de desenvolvimento humano 
e científico. Ela se constitui em um espaço social caracterizado pelo pluralismo e o livre fluxo de ideias, pela 
integração de seus níveis e modalidades de ensino e pela flexibilidade em sua estrutura organizacional, de modo 
a estar presente ao longo da vida daqueles que com ela constroem seus itinerários (UNISUL, 2010, p. 27). 

Tal concepção alicerça o planejamento institucional, cujo pilar é a educação permanente, conforme se lê no 
art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 1996, a “educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizativos da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Segundo definição das Diretrizes Acadêmicas Institucionais (UNISUL, 2011a, p. 5-6), “a educação 
permanente deve ser praticada como movimento de transformação que inicia no desejo de superação da 
obsolescência ou mesmo da precarização do próprio saber, que possibilite a ampliação do conhecimento de 
si, dos outros, das suas relações, da complexidade do mundo e dos saberes produzidos.” 

As estratégias didáticas adotadas na modalidade a distância, a partir da concepção de educação 
permanente, consideram múltiplas formas de aprendizagem e os diferentes estágios de conhecimento, 
buscam a complementaridade e a abordagem relacional dos conteúdos e habilidades, em vista do 
desenvolvimento das competências ensejadas para o profissional em Segurança no Trânsito. 

O entendimento de competência profissional adotado neste projeto é o apregoado pelo Conselho Nacional de 
Educação, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais (p. 02) para a organização e o funcionamento 
dos cursos superiores de tecnologia, ou seja, “a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em 
ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico”. 

Para que o processo educativo leve ao desenvolvimento de competências, é necessária a articulação 
permanente entre teoria e prática, que ocorre na universidade por meio de suas três dimensões: o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito tem seu Projeto Pedagógico em sintonia com 
a Linha de Orientação Acadêmica “Justiça e Sociedade”, uma vez que as regras estabelecidas pela lei de 
trânsito nada mais são do que a regulamentação determinada para a movimentação dos integrantes da 
sociedade dentro de um espaço comum: os logradouros. 
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As atividades de extensão propostas pela Instituição são geridas e executadas pelo Campus por meio da 
organização das áreas de conhecimento. Essas atividades podem ser caracterizadas de modo geral, no 
Campus Virtual, como: 

  Evento: o curso poderá oferecer atividades como seminários virtuais, web conferências, 
fóruns de debates on-line, entre outros, com duração preestabelecida, programação definida e 
imediata. Essa ação será de interesse técnico, social, científico, esportivo ou cultural. 

  Programas e Projetos: o curso poderá participar e contribuir por meio de seus conhecimentos 
de campo de saber, de um conjunto de programas e projetos de extensão. O programa 
caracteriza-se como uma atividade de caráter orgânico-institucional, desenvolvido em longo 
prazo e de forma processual. Já os projetos se configuram como um conjunto de atividades de 
extensão, que ocorrem a médio e longo prazo, com período de duração determinado, podendo 
estar acoplado a um programa permanente. 

  Curso: o curso poderá realizar atividades de caráter teórico e/ou prático, organizadas de 
maneira sistemática, com orçamento, cronograma, conteúdo, carga horária, público-alvo e 
critérios de avaliação estabelecidos. 

  Prestação de Serviços Filantrópicos: poderá ser articulada pelo curso por meio de atividades 
e programas de extensão desenvolvidos com instituições filantrópicas nas dependências da 
universidade, ou fora dela, marcados pela ligação direta com a academia, caracterizando-se, 
necessariamente, como serviços filantrópicos.

  Prestação de Serviços: estará presente no curso pelas atividades e programas de extensão, 
desenvolvidas pela universidade - em seu âmbito ou fora desse - prospectadas pela academia, 
em relação a uma demanda do mercado, com parceira com o setor produtivo. 

A Política Institucional de extensão tem como diretriz: “Ampliar a relação da universidade com os demais 
contextos sociais, num processo dialógico e flexível de aproximação de diferentes saberes, integrando 
a pesquisa e o ensino, contribuindo para formar, integralmente, ao longo da vida [...] fomentar iniciativas 
comunitárias sustentáveis que promovam o desenvolvimento regional e a diluição das fronteiras entre 
universidade e sociedade.” (UNISUL, 2010, p. 56).

Dessa forma, o curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito oportuniza o estudante a participar 
de programas e projetos que aproximam os conhecimentos sistematizados no campo de saber do Curso e da 
respectiva área de conhecimento, do setor produtivo ou outros segmentos específicos de caráter púbico ou 
privado. Assim, o estudante tem oportunidade de contato com a realidade social, considerando a aplicabilidade 
dos conhecimentos desenvolvidos na Universidade e visando ao desenvolvimento regional e à inovação. 

Outra diretriz da política de extensão é “integrar a extensão no processo de ensino e aprendizagem como 
componente curricular qualificador dos percursos formativos.” (UNISUL, 2010, p. 56). 

Assim sendo, o curso oferecerá, por meio das respectivas áreas e por meio dos programas de extensão 
da Unisul Virtual, atividades que formem, atualizem e ampliem os conhecimentos dos estudantes. Essas 
atividades atendem tanto ao estudante durante percurso de sua formação universitária quanto ao público 
externo. Dessa forma, a sociedade é convidada a dialogar com os conhecimentos acadêmicos, por meio de 
uma política de formação continuada. 

O curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito disponibiliza ao corpo discente eventos de 
Extensão para integração de estudantes na modalidade a distância. A extensão é compreendida como 
veículo de promoção da integração cultural. O estudante do curso é convidado a participar de atividades que 
incentivem e promovam a integração acadêmica, por meio de Programas Culturais, os quais têm o intuito de 
criar e promover ações que divulguem e integrem as diversas culturas. 

No que se refere à pesquisa, as práticas desenvolvidas no Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito 
possibilitam a compreensão lógica do conhecimento e sua relação com as necessidades históricas, por meio da 
identificação de problemas e do desenvolvimento das formas de solucioná-los em âmbito teórico e prático. 

Visando a consolidar a pesquisa científica como parte integrante e indissociável do processo de ensino e 
aprendizagem, em consonância com o previsto no Projeto Pedagógico Institucional (UNISUL, 2010), no 
curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito, a pesquisa é utilizada como método para a elaboração e 
estruturação do conhecimento. Ensino e aprendizagem resultam em soluções para os problemas relativos 
ao campo de atuação profissional e à sociedade. Essa abordagem pode se realizar por meio de programas 
internos de iniciação científica, parcerias e ações originadas na prática acadêmica. 
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Quanto à pesquisa desenvolvida por meio dos programas de iniciação científica da Universidade e por meio 
de parceiras externas, o Curso enfatiza a orientação e o incentivo à participação de professores e estudantes 
nos editais de fomento internos e externos, visando a ampliar a possibilidade de construção de conhecimento 
e de novas aprendizagens. 

No que se refere às ações originadas na prática acadêmica, pretende-se que a pesquisa esteja inserida 
no Curso, sendo parte integrante das Certificações/Unidades de Aprendizagem e que seja desenvolvida 
com caráter interdisciplinar, de forma a integrar as áreas de conhecimento. Nesse sentido, as atividades 
de avaliação a distância (ADs) tornam-se o principal meio de realização da pesquisa, entendida como 
possibilidade de efetivação do ensino. 

E, por citar a avaliação, considerando que o processo de aprendizagem visa ao domínio dos meios pelos 
quais são desenvolvidas as competências, e que essas constituem a capacidade de mobilização dos 
meios para a intervenção em situações e contextos específicos, o Curso de Tecnologia em Segurança no 
Trânsito adota a avaliação por competência. Essa consiste num processo pelo qual se compila evidências de 
conhecimento e desempenho do estudante, considerando a relação entre área de conhecimento e campo 
de saber, área técnico-profissional e campo de atuação. Nessa concepção, o procedimento de avaliação 
compreende todo o processo educativo e envolve: definição de objetivos, que consideram os conteúdos e 
habilidades em função das competências a serem desenvolvidas; levantamento e compilação de evidências 
de aprendizagem; previsão de ambientes de atuação, planejamento de situações complexas onde será 
possível ao estudante agir ou demonstrar capacidade de agir competentemente e ao professor realizar a 
avaliação e a orientação do processo; e, finalmente, o julgamento dos resultados com base em critérios de 
desempenho esperado que permitirão a certificação das competências previstas. (UNISUL, 2011a, p. 18) 

O desempenho do estudante, observado nas Unidades de Aprendizagem, será referência para a regulação do 
processo de formação. 

O estudante do Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito, ofertado na modalidade a distância 
na Unisul, tem à sua disposição instrumentos mediadores da aprendizagem, que serão os materiais digitais 
(Espaço Virtual de Aprendizagem - EVA), os quais oportunizam o desenvolvimento das capacidades de 
abstração, reflexão e articulação com a realidade, prática a partir da atividade realizada. 

Nesse contexto, os processos de comunicação e a interação pedagógica na dinâmica das Certificações 
oferecidas no Curso acontecem por meio do Espaço Virtual de Aprendizagem - EVA. Nesse espaço, as 
relações são mediadas pelo professor, e midiatizadas em sua essência. A internet e suas possibilidades 
se constitui na principal estratégia tecnológica de promoção da interação, comunicação, interatividade e 
mediadora da aprendizagem. 

O EVA constitui um ambiente de estudos desenvolvido pela própria Instituição. Sua interface propicia uma 
navegação intuitiva e oportuniza o acesso aos materiais de estudo e a toda a equipe de apoio pedagógico 
e administrativo. Nele são disponibilizadas informações, recursos de interação, conteúdos adicionais em 
formato digital e ferramentas gerenciais que dinamizam o processo de ensino-aprendizagem a distância.

Os estudantes do Curso podem usar o EVA para acessar os conteúdos e as atividades do curso/Certificação; 
realizar diferentes atividades planejadas para propiciar sua aprendizagem ativa; interagir com os colegas 
para interações socioeducativas, debater ou colaborar com seus trabalhos; interagir com o professor e 
acompanhar sua trajetória por meio do relatório de atividades. As ferramentas disponíveis aos estudantes 
são utilizadas para o desenvolvimento de suas atividades e interação com colegas de turma, professores e 
tutores, além de verificar outras informações sobre a turma acessada. 

Além das ferramentas de interação disponíveis no Espaço Virtual de Aprendizagem - EVA, o Curso Superior 
de Tecnologia em Segurança no Trânsito pode promover Seminários Virtuais sobre assuntos relacionados ao 
curso ou a área de conhecimento (a transmissão dos seminários acontece através de streaming de vídeo no 
portal UnisulVirtual).

O estudante também dispõe de apoio pedagógico nos polos presenciais. São instalações físicas com 
infraestrutura para atendimento aos estudantes, com orientação de um professor.

Estrutura curricular
O Projeto Pedagógico do Curso está estruturado em certificações. Entre essas certificações, temos:

  Certificações estruturantes: expressam o conjunto de competências fundamentais para o 
processo de formação do Tecnólogo em Segurança no Trânsito. No curso, temos 1020 horas.



Universidade do Sul de Santa Catarina

12

Manual do Curso

  Certificações Complementares: expressam um conjunto de competências que consolidam o 
processo de formação no sentido de ampliar e/ou focar conteúdos e habilidades trabalhadas nas 
Certificações Estruturantes ou relacionadas a elas, permitindo particularizar as escolhas dentro 
dos itinerários formativos previamente planejados. No curso, temos 540 horas.

As certificações estruturantes e complementares contemplam uma adequada organização das competências, 
carga horária, habilidades e conteúdos, atividades formativas e ambientes de aprendizagem e bibliografia 
(básica e complementar). As unidades de aprendizagem que integram cada uma das certificações, estão 
apresentadas por meio da carga horária, ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.

Cada uma das certificações está organizada em ciclos de Formação e Oferta.

Ciclo de formação

Sem. Unidade de Aprendizagem CH Estrutura 
Curricular

Base 
Notas *

1 Estudos Socioculturais 60 CET NR6 

1 Suporte Básico da Vida 60 CCO NR6

1 Administração Pública Gerencial 60 CCO NR6

1 Introdução ao Estudo do Trânsito 60 CET NR6

1 Língua Portuguesa e Redação Oficial 60 CCO NR6

1 Psicologia no Trânsito 60 CET NR6

2 Noções de Direito Penal, Constitucional e Administrativo 60 CET NR6

2 Normas Gerais de Circulação e Conduta 60 CET NR6

2 Educação para o Trânsito 60 CET NR6

2 Sistema Nacional de Trânsito 60 CET NR6

2 Direitos Humanos e Cidadania 60 CET NR6

2 Direção Defensiva 60 CET NR6

2 Socioeconomia e Geopolítica 60 CCO NR6

3 Análise de Dados e Segurança Pública 60 CCO NR6

3 Levantamento do Local de Acidente de Trânsito 60 CET NR6

3 Ações Preventivas de Acidentes de Trânsito 60 CCO NR6

3 Infrações de Trânsito e o Processo Administrativo 60 CET NR6

3 Medidas Administrativas, Penalidade e Crimes de Trânsito 60 CET NR6

3 Gestão da Informação e do Conhecimento na Segurança Pública 60 CET NR6

3 Operações e Fiscalização de Trânsito 60 CET NR6

4 Engenharia e Segurança no Trânsito 60 CET NR6

4 Elaboração e Análise de Projetos 60 CET NR6

4 Gestão Estratégica na Segurança Pública 60 CCO NR6

4 Avaliação dos Impactos dos Acidentes de Trânsito 60 CET NR6

4 Administração de Trânsito em Conglomerados Urbanos 60 CCO NR6

4 Tecnologias Aplicadas à Segurança Pública 60 CCO NR6

Certificação Eletiva 60 CEL

Legenda:

CET – Certificação Estruturante | CCO – Certificação Complementar | CEL – Certificação Eletiva | 
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Laboratório Virtual de Aprendizagem
Este ambiente de aprendizagem visa a oferecer um espaço onde você pode encontrar ferramentas para realizar 
experiências e simulações, bem como propostas de experimentos relacionadas às ferramentas indicadas. 

O laboratório virtual é um ambiente de aprendizagem livre, que pode ser utilizado por todos que tenham 
interesse. A maioria deles está assim organizada: Apresentação; Ferramentas: com a descrição de todos 
os recursos à disposição, tutorial de utilização, links para downloads etc.; Atividades: são propostas de 
experimentos, casos, simulações para que você faça uso da ferramenta indicada. 

O acesso a este ambiente de aprendizagem pode ser feito pelo endereço eletrônico: www.unisul.br/
laboratoriosuv

http://www.unisul.br/laboratoriosuv
http://www.unisul.br/laboratoriosuv
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As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente:

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900. 
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular) 
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Equipe de Tutoria
E-mail: tutoriavirtual@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância 
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
José Onildo Truppel Filho 
E-mail: segurancatransito.uv@unisul.br

http://minha.unisul.br
mailto:tutoriavirtual%40unisul.br?subject=
mailto:segurancatransito.uv%40unisul.br?subject=
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