Curso de Direção Defensiva para Motociclistas
Conteúdo programático
Núcleo Temático 1: Pilotagem defensiva: abordagens do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB
O curso tem como objetivo geral trazer ao aluno a compreensão sobre os
conceitos de pilotagem defensiva, a partir das orientações legais e das
estratégias de segurança.
Unidade de Estudos 1: A motocicleta e seus acessórios


Um pouco de história.



Moto x Motocicleta.



Tipos.



Características.



Como estacionar.



Cuidados e manutenção.



Equipamentos de segurança da moto.

Unidade de Estudos 2: Equipamentos obrigatórios e opcionais para o
piloto e para a garupa


Equipamento obrigatório.



Prazo de validade, modelos permitidos e proibidos.



Equipamentos opcionais.



Postura e posicionamento do piloto.



Postura e posicionamento da garupa.

Unidade de Estudos 3: Pilotagem defensiva


Pilotagem defensiva.



Comportamentos essenciais na pilotagem defensiva.



A importância da pilotagem defensiva.



Elementos da pilotagem defensiva.



Situações de risco.



Frenagem.

Unidade de Estudos 4: Situações de pilotagem segura e legislação


Checagem das condições da moto.



Checagem das condições do piloto.



Saídas e chegadas seguras.



Velocidade e posicionamento na pista.



Posicionamento da moto nas vias e rodovias.



Evitar pontos cegos e utilizar espaços exclusivos.



Condições adversas.



Acesso à legislação vigente.
Acompanhamento dos estudos

Os estudos serão realizados pela internet, apoiados e acompanhados pelo
tutor, utilizando um computador, tablete ou smartphone. Durante o prazo
concedido para a realização do curso, o estudante poderá acessar os
conteúdos a qualquer horário e organizar seus estudos, conforme sua
disponibilidade

de

tempo.

A

plataforma

Jornada

possui

ferramentas

construtivas e interativas, na qual tutores e estudantes estão interligados em
locais e tempos diversos, o que proporciona a autonomia necessária para a
realização dos estudos. A tecnologia utilizada para o ensino/aprendizagem
apresenta os seguintes recursos para acompanhamento dos estudos entre
tutores e estudantes:
• Chat on-line; Chat com hora marcada; Correio eletrônico (e-mail); Whatsapp.
A fim de acompanhar e direcionar o estudante, no decorrer do curso, o tutor
possui acesso a relatórios que informam como cada estudante realiza suas
atividades, o aproveitamento nas avaliações, quando estudou, quanto tempo
permaneceu estudando e outros registros e sempre que precisar, o tutor

entrará em contato com o estudante por telefone, pelo chat individual, pelo
correio eletrônico e whatsapp.
Certificação
Após a conclusão do curso e das avaliações, o estudante poderá imprimir seu
certificado de forma fácil e ágil na Plataforma Jornada. No documento constam
os dados pessoais do aluno, dados formais do curso e do IbacBrasil, conteúdos
do curso e o aproveitamento do aluno.

