Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de
Emergência
Conteúdo programático
Núcleo Temático 1: Legislação de trânsito
O núcleo temático 1 aborda os aspectos centrais da legislação de trânsito para o
condutor de transporte de emergência e a documentação exigida para condutor e
veículo. Apresenta a sinalização de trânsito de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). Trata das regras de circulação e conduta. Aborda a legislação
específica para veículos de emergência. Orienta sobre as responsabilidades do
condutor de veículo de emergência.
Núcleo Temático 2: Direção defensiva
Apresenta o conceito de direção defensiva e as formas adequadas de dirigir, bem
como os fatores que podem influenciar no desempenho do condutor profissional.
Trata as situações de risco no trânsito e as condições adversas que podem causar
acidentes de trânsito. Aborda os tipos de acidentes e como evitá-los. Aborda a
importância do comportamento seguro na direção profissional. Evidencia os principais
aspectos que envolvem o estado físico e mental do condutor e as consequências do
uso de bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas na direção.
Núcleo Temático 3: Noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e
prevenção de incêndio
Apresenta as noções básicas de primeiros socorros no transporte de emergência e as
primeiras providências em casos de acidentes de trânsito. Orienta o condutor as
principais situações de urgência e emergência e cuidados diante de fraturas,
ferimentos, hemorragias, estado de choque, amputação, queimadura, choque elétrico,
convulsão e desmaio. Trata dos elementos do veículo que poluem o meio ambiente, da
legislação de trânsito relacionada à proteção ambiental e dos cuidados para

conservação do veículo. Aborda a importância do conhecimento sobre cidadania e
relacionamento interpessoal no trânsito.
Núcleo Temático 4: Relacionamento interpessoal para transporte de emergência
Trata dos aspectos do comportamento e de segurança na condução de veículos de
emergência. Aborda a importância do comportamento solidário no trânsito. Orienta
sobre as responsabilidades do condutor de veículo de emergência sobre os outros
usuários do trânsito. Apresenta as normas de segurança de trânsito para a condução
de veículos de emergência. Aborda sobre o papel dos agentes de fiscalização de
trânsito. Aborda as diferenças, características e especificidades dos usuários do
transporte de emergência. Por fim, apresenta a importância da ética profissional e dos
aspectos que garantem qualidade de vida.
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.

