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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

1.1 Nome do curso 

Pós-graduação lato sensu – Especialização em Psicologia do Trânsito 

 

1.2 Área de conhecimento 

Psicologia 

 

1.3 Unidade responsável 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Unidade Divinópolis 

 

1.4 Modalidade 

Presencial 

 

1.5 Área de concentração 

Psicologia do Trânsito 

 

1.6 Público alvo 

O curso se destina aos profissionais graduados em Psicologia. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

2.1 Introdução / Histórico 

A Psicologia de Trânsito pode ser considerada uma área que investiga o comportamento humano no 

contexto do trânsito e os fatores que interferem na relação entre esses dois aspectos 

(Rozestraten,1983). Assim, quando inserida no contexto de avaliação pericial, seja para obtenção ou 

para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tem como pressuposto atuar de maneira 

preventiva, objetivando a diminuição da probabilidade de motoristas envolverem-se em situações de 

risco, seja pessoalmente ou envolvendo terceiros (Lamounier & Rueda, 2005). 

 

Assim, a partir do momento que o candidato à CNH demonstra condições psicológicas para possuir 

permissão de conduzir um veículo, os profissionais da área de trânsito deixam de ter controle de 
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fatos e situações que venham a ocorrer no futuro.  

 

Poucos problemas atuais podem se comparar em gravidade à crise enfrentada pelo trânsito, que nas 

palavras de VASCONCELOS (2004, p.81) “está atingindo proporções de epidemia”. Os problemas 

são encabeçados pelas crescentes exigências quanto à segurança, eficiência e rapidez de 

deslocamento - que dificultam o planejamento do espaço físico, principalmente urbano (GADRET, 

1969) - e se estendem à área da saúde, acidentes, poluição e finanças (MARIN; QUEIRÒZ, 2000).  

 

O aspecto financeiro é representado tanto pelos elevados gastos necessários a soluções de 

problemas cada vez mais complexos de circulação – a instalação de metrôs, por exemplo, 

(WRIGHT, 1988) - como pelo prejuízo material devido a acidentes: estima-se que entre 1% a 2 % 

do PIB brasileiro seja  gasto em reparos a danos de propriedade, perda de produtividade no trabalho, 

despesas médicas e perda de produtividade no lar (MARIN; QUEIRÓZ, 2000). 

 

No item saúde, conforme MARIN e QUEIRÓZ (2000), 6% das deficiências físicas em todo o 

mundo devem-se a acidentes de trânsito. EBIRAJARA (2003) lembra que os acidentes de trânsito 

são o segundo maior problema de saúde pública no Brasil, perdendo apenas para a desnutrição, e 

que o país é dono de 3, 3% da frota mundial de veículos, mas também de 5,5% do total mundial de 

acidentes.  

 

Conforme CIMADON (2005, p.7) “para reduzir a quantidade de acidentes é necessário dar mais 

atenção à qualidade dos condutores, embora no trânsito, haja outros protagonistas importantes, é o 

número de condutores que são habilitados a dirigir que cresce a cada dia.” Outra justificativa para o 

enfoque dirigido ao motorista em particular, é a constatação de sua responsabilidade em cerca de 

64% das causas de acidentes (DETRAN-PR, 2006). Para completar, VASCONCELOS (1985) 

lembra que um condutor de veículo se sente com mais direito à circulação do que um pedestre, 

assim como, um profissional de trânsito se sente com mais direito à circulação do que um ciclista ou 

motociclista. 

 

Entre os pressupostos teóricos, o desenvolvimento da personalidade é frequentemente influenciado 

por fatores socioculturais, no que se refere ao ato de dirigir. Assim, o profissional que atua no 

contexto de trânsito deve ter como foco procedimentos de avaliação com maior periodicidade, rigor 

e de maneira adequada, a fim de possibilitar que as avaliações realizadas possam elucidar, com 
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perspicácia, diferentes características e peculiaridades do ser humano (Lamounier & Rueda, 2005). 

É importante considerar outros fatores que também poderiam influenciar a ocorrência de acidentes 

no trânsito, tais como, a má educação dos usuários do sistema de trânsito, as condições das vias de 

tráfego, o conhecimento e cumprimento ou não das leis de trânsito, noções de mecânica, domínio 

veicular, dentre outros. 

 

2.2 Justificativa / Demanda Induzida 

O Curso de Especialização em Psicologia do Trânsito busca capacitar especialistas em Psicologia 

do Trânsito, para atuarem na prestação de serviços, contribuindo desta forma, para a melhoria das 

condições sociais e do comportamento humano no trânsito, bem como, possibilitar a esses o 

exercício da docência. Além deste aspecto, essa especialização possibilita a formação continuada 

dos alunos que concluem o curso de Psicologia, graduação oferecida pela Universidade do Estado 

de Minas Gerais – UEMG Unidade de Divinópolis. 

 

A Fundação Educacional de Divinópolis – FUNEDI, hoje Unidade de Divinópolis – UEMG, tem 

oferecido ao longo do tempo, várias turmas do curso de Especialização em Psicologia do Trânsito. 

Em  2005 ofereceu uma turma aprovada pelo Conselho Estadual de Educação e de 2007 a 2013, 

mais oito turmas foram oferecidas com o reconhecimento do Conselho Federal de Psicologia. A 

partir dai, em Divinópolis, foram credenciadas mais 5 clínicas do DETRAN, totalizando 7 clínicas 

atualmente, o que contribui para mais um campo de trabalho para o psicólogo, além de um melhor 

atendimento a população da cidade e região. Várias outras clínicas também foram credenciadas em 

outras cidades, abrindo espaço de trabalho para os diversos alunos que concluíram o curso 

Psicologia do Trânsito na Unidade de Divinópolis, pois para esse credenciamento, o Conselho 

Federal de Psicologia tem como exigência ser especialista na área. Além disso, vários projetos 

foram desenvolvidos sobre o trânsito na cidade e região Centro-Oeste e os resultados destes têm 

demonstrado a importância de se trabalhar essa temática nas escolas Públicas do Ensino 

Fundamental e Médio de Divinópolis e região, buscando intervir junto aos educandos para uma 

educação de qualidade no trânsito. 

 

Partindo do pressuposto de que só através da educação é possível desencadear a transformação da 

realidade exposta acima, o projeto do Curso, ora apresentado, se justifica, pois  busca um melhor 

aprimoramento de profissionais na área da Psicologia do Trânsito uma vez que é constatada a 

banalização com que são tratados os crescentes índices nacionais de acidentes e violência no 
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trânsito. Esse curso propõe uma inovação do curso de Pós-graduação lato sensu – Especialização 

em Psicologia do Trânsito, a fim de cumprir uma função social, contribuindo para com a formação 

de novos padrões comportamentais permeados pela ética e solidariedade, através da ação educativa 

de intervenção que almeja o desenvolvimento de atitudes sensatas no trânsito. 

 

2.3 Linha de Pesquisa 

Psicologia do Trânsito 

 

2.4 Objetivo Geral e Específicos 

Geral 

 Especializar os profissionais graduados no âmbito da Psicologia do Trânsito, visando 

garantir o conhecimento das etapas que envolvem a estrutura, organização, administração, 

funcionamento, leis e normas do trânsito no Brasil. Além disso, oferecer visão global do 

trânsito como processo dinâmico e interdisciplinar, bem como, qualificá-los para o exercício 

da docência no magistério superior. 

 

Específicos 

 Compreender e analisar, em uma perspectiva histórica a realidade dos determinantes 

psicossociais, econômicos, políticos, ambientais e institucionais da legislação do Trânsito no 

Brasil e como ela se processa; 

 Desenvolver a criatividade, senso crítico, bem como o interesse pela pesquisa científica na 

área da Psicologia do Trânsito; 

 Propiciar oportunidades de reflexão sobre o papel do sujeito na sociedade atual. 

 Propiciar aos profissionais condições para concepção e coordenação de programas de 

prevenção, assim como a elaboração de recomendações específicas, visando a melhoria das 

condições técnico organizacionais do trabalho.  

 

2.5 Perfil do egresso 

O egresso do curso de Especialização Psicologia do Trânsito será qualificado para atuação 

aprimorada no âmbito da Psicologia do Trânsito, visando garantir o conhecimento das etapas que 

envolvem a estrutura, organização, administração, funcionamento, leis e normas do trânsito no 

Brasil e para o exercício da docência no magistério superior. 
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3 ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

3.1 Carga horária total, período de duração e regime de funcionamento 

A carga horária total do curso é de 430 horas  (equivalente a  520 h/a de 50 minutos) e será 

oferecida de forma intensiva. O curso terá duração aproximada de 20 meses. Cada disciplina será 

ofertada de forma consecutiva, aos sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h. A carga horária total do 

curso além de se adequar às legislações específicas da pós-graduação lato sensu (CNE e CEE/MG) 

e as Normas Gerais da Pós-Graduação da UEMG segue as diretrizes do Conselho Federal de 

Psicologia - CFP. 

 

3.2 Número de vagas  

O curso oferece 40 vagas, sendo que o número mínimo para o oferecimento do curso é de 25 

alunos. Após completar o número mínimo de 25 alunos, será oferecida uma bolsa de estudo para um 

aluno do curso. 

 

3.3 Seleção e admissão de candidatos 

O processo de seleção e admissão dos candidatos dar-se-á em duas etapas, inscrição e matrícula:  

1) Inscrição: entrega, na Secretaria de Pós-graduação, da documentação indicada pelo edital; 

2) Matrícula: apresentação do comprovante de pagamento da primeira mensalidade do curso.  

As vagas disponíveis serão preenchidas seguindo a ordem de inscrição e de matrícula.  

 

 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

4.1 Avaliação dos alunos  

Os alunos serão avaliados por meio de trabalhos individuais ou em grupo e pesquisas realizadas 

referentes a cada disciplina. Para aprovação será exigido o aproveitamento mínimo de 70 (setenta) 

pontos em 100 e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista 

para cada disciplina.  

 

4.2 Trabalho de conclusão  

Ao término do curso, o trabalho de conclusão deverá ser elaborado e apresentado individualmente. 

O trabalho deverá ser uma monografia sobre um tema relacionado ao curso de especialização. Essa 
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monografia será feita sob a orientação do professor da disciplina Seminários de Orientação  à 

Monografia, que poderá, se necessário contar com o apoio dos professores do curso.  O aluno terá 

até noventa dias após o encerramento das disciplinas presenciais para a entrega da monografia e 

agendamento da apresentação. No prazo máximo de 30 dias após apresentação do trabalho, o 

estudante deverá entregar uma cópia impressa e uma digital do trabalho final para a coordenação do 

curso que computará a aprovação do aluno. 

Obs.: A apresentação da monografia pelo aluno está condicionada à sua aprovação em todas as 

disciplinas do curso. 

 

4.3 Avaliação do curso 

O oferecimento do curso será acompanhado pelo setor das Coordenações Integradas de Extensão, 

Pesquisa e Pós-graduação - CIEPP. Após o oferecimento de cada Bloco de Disciplinas, os alunos 

receberão os formulários (vide anexo B) em que farão a avaliação dos professores de cada bloco e 

do funcionamento geral do curso. Através desse instrumento poderemos detectar e corrigir as 

dificuldades ou falhas que estiverem ocorrendo, visando o aperfeiçoamento do curso e consequente 

avanço em direção aos seus objetivos. 

 

4.4 Expedição do certificado 

Terá direito ao certificado o aluno com 75% de frequência às aulas e obtiver a nota mínima de 70% 

por disciplina, além de sua aprovação no trabalho de monografia. A solicitação de expedição do 

certificado será feita, somente, quando aluno não apresentar nenhuma pendência acadêmica em 

relação ao curso. O certificado será expedido de acordo com prazo previsto pela Universidade do 

Estado de Minas Gerais – UEMG. 
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5 ESTRUTURA CURRICULAR/CORPO DOCENTE/TITULAÇÃO/VÍNCULO/CARGA 

HORÁRIA 

 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) TITULAÇÃO VÍNCULO FUNCIONAL CH** 

Psicologia do Trânsito e 

Prevenção de acidentes 

Jadir Raimundo da Silva Mestre 

 

UEMG 

 

30 h/a 

Psicologia Social Letícia Cardoso Barreto Doutora UEMG 20 h/a 

Metodologia de Pesquisa 

Aplicada à Psicologia no 

Trânsito 

Fernanda Júlia Santos Mestre UEMG 20 h/a 

Segurança no Trânsito – 

meio ambiente e trânsito – 

análise de acidentes e 

conflitos no tráfego 

Anselmo Sebastião Botelho  Mestre 

 

UEMG 

 

20 h/a 

Administração e 

Gerenciamento do Sistema 

de Transporte 

Tiago de Morais Faria Novais Doutor UEMG 20 h/a 

Educação e Cidadania no 

Trânsito 

Ana Paula Martins Fonseca Doutora UEMG 20 h/a 

 Saúde Pública  André Amorim Martins Doutor UEMG 20 h/a 

Engenharia do  Trânsito  e 

Circulação 

Tiago de Morais Faria Novais Doutor 

 

UEMG 

 

20 h/a 

 

Direito e Legislação do 

Trânsito 

 

Ariadna Rabelo Angeli Mestre 

 

UEMG 

 

15 h/a 

Planejamento Estratégico no 

Trânsito: Rotina de 

Regulamentação e 

Peritagem, elaboração de 

documentos           

Anselmo Sebastião Botelho  Mestre UEMG 15 h/a 

Avaliação Psicológica I  

 

Michelle Morelo Pereira Doutora UEMG 20h/a 

Avaliação  Psicológica II  Michelle Morelo Pereira Doutora UEMG 25 h/a 

Avaliação Psicologica III  Michelle Morelo Pereira Doutora UEMG 20h/a 

Avaliação Psicológica IV  Jadir Raimundo da Silva 

 

Mestre UEMG 25 h/a 

Psicologia Clínica: 

Patologia e Aspectos 

Psicossociais  no Trânsito 

André Amorim Martins 

 

Doutor UEMG 25 h/a 

Sociologia do Trânsito Márcia Helena Batista Corrêa da 

Costa 

 

Doutora UEMG 20 h/a 

Metodologia e Didática do 

Ensino Superior 

Maria Carolina de Andrade 

Freitas 

Doutora UEMG 

 

 

30 h/a 

Ética Profissional Reinaldo da Silva Júnior Doutor UEMG 15 h/a 

Orientação à Monografia A definir Mestres e 

doutores 

UEMG 20 h/a 
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Atividades práticas: laudos 

psicológicos, clinica do 

detrans , praticas em CFCs, 

Secretaria de Trânsito e 

outros locais. 

Jadir Raimundo da Silva 

 

 

Angélica Luiza de Oliveira 

 

 

 Mestre 

 

 

Especialista 

UEMG 

 

 

UEMG 

60 h/a 

 

 

60h/a 

CARGA HORÁRIA TOTAL 520 H/A 

Obs.: **a carga horária das disciplinas deste curso é estabelecida em horas de 50 minutos. No entanto, a carga horária total do curso 

atende às prerrogativas das Resoluções do CNE e CEE/MG que é de 430 horas relógio. 

Curso com formação bem específica e, devido às especificidades das disciplinas, a titulação dos professores se dá por meio de cursos 

de especialização, não havendo mestrado e doutorado na área, ou seja, referentes ao trânsito. 

 

 

6 COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

6.1 Coordenação do curso 

Prof. André Amorim Martins – Doutor em Saúde Coletiva pela FIOCRUZ Minas. Professor 

Efetivo do Curso de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Unidade de 

Divinópolis. 

 

6.2 Corpo docente/titulação/currículo 

PROFESSOR TITULAÇÃO  ENDEREÇO CURRÍCULO      

1. Ana Paula Martins Fonseca 

Doutora em Estudos de 

Linguagem - Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas 

Gerais - CEFET 

http://lattes.cnpq.br/3791718418708888 

2. André Amorim Martins 
Doutor em Saúde Coletiva – 

FIOCRUZ Minas 
http://lattes.cnpq.br/4473595626839535 

3. Angélica Luiza de Oliveira 

Especialista em Educação 

Especial com ênfase em 

deficiência Mental. Faculdades 

Integradas de Jacarepaguá- 2009 

Titulo pelo DETRAN – MG de 

Diretora CFC. 

http:/Lattes.cnpq.br/2920925650156121 

4. Anselmo Sebastião Botelho 

Pós Graduação em Educação e 

Segurança no Trânsito pela 

UNIVERSIDADE CÂNDIDO 

MENDES e Mestrado Profissional 

em Desenvolvimento Regional - 

UEMG 

http://lattes.cnpq.br/3388451337964712 

 

5. Ariadna Rabelo Angeli 

Mestre em Direito – Universidade 

Vale do Rio Verde de Três 

Corações 

http://lattes.cnpq.br/2874649375573798 

6. Fernanda Júlia Santos 

Mestre em Psicologia - 

Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG . 

http://lattes.cnpq.br/6119701630314930 

7. Jadir Raimundo da Silva 

Mestre em Educação – 

Universidade do Vale do Rio 

Verde – UNINCOR/Três Corações  

http://lattes.cnpq.br/7099259284422739 
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8. Letícia Cardoso Barreto 

Doutora em Ciências Humanas – 

Universidade Federal de Santa 

Catarina 

http://lattes.cnpq.br/4839379344112246  

9. Márcia Helena Batista Corrêa da 

Costa 

Doutora em Ciências Sociais pela 

Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP 

 http://lattes.cnpq.br/1487096443430384 

10. Maria Carolina de Andrade Freitas 

Doutora em Educação – 

Universidade Federal do Espírito 

Santo 

 http://lattes.cnpq.br/6064991736503180 

11. Michelle Morelo Pereira 
Doutora em Psicologia pela 

Universidade Salgado de Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/8505447569092989 

12. Reinaldo da Silva Júnior Doutor em Ciência da Religião http://lattes.cnpq.br/0489036205214341 

13.Tiago Morais de Faria Novais 

Doutor em Engenharia Civil - 

Universidade Federal de Viçosa - 

UFV.  
http://lattes.cnpq.br/9482673722002800                

 

 

7 EMENTÁRIO 

 

Psicologia do trânsito e prevenção de acidentes – 30 h/a 

Identificação dos aspectos psicológicos e éticos relevantes do comportamento humano no trânsito. 

Intervenções da Psicologia na prevenção de acidentes. 

 

Psicologia social – 20h/a 

O trânsito no enfoque social. A contribuição da Psicologia Social na elucidação do sujeito 

psicológico no trânsito. A intervenção psicológica através de grupos e outras técnicas psicossociais. 

Circulação humana e urbana: a cidade como fenômeno psicossocial. 

 

Metodologia de pesquisa aplicada à psicologia do trânsito – 20h/a. 

 Linhas de pesquisa, políticas públicas e demanda social no caso do trânsito.  

Métodos quantitativos e qualitativos. Delineamento e instrumentos em pesquisas no campo da 

psicologia do trânsito.  

 

 

        Segurança no trânsito – meio ambiente e trânsito – análise de acidentes e conflitos no tráfego 

– 20h/a 

Definições e tipos de acidentes; Estatísticas de acidentes; Sistema de gerenciamento de segurança; 

Sistemas de controle de tráfego; Sistema de informação de acidentes; Projeto de viário; Fatores 

humanos; Pedestres e identificação e Tratamento de pontos críticos. 

http://lattes.cnpq.br/9482673722002800
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Administração e gerenciamento do sistema de transporte – 20h/a 

Análise dos principais conceitos e instrumentos de administração, gerenciamento, papel do Estado 

no setor de transportes, bem como, a interface com outros setores da economia, urbanismo e 

comércio. Modalidades de transporte e sua utilização competitiva de acordo com os tipos de carga, 

distância e tempo. Os diversos tipos de transportadoras e operadores logísticos. Roteirizarão e 

controle de frotas. Administração do trânsito urbano e intermunicipal. Criação, objetivos, 

organização e estrutura do Sistema de Regulação e Gestão do Transporte e Trânsito urbano – 

Agência de Gestão do Transporte e Trânsito urbano –  princípios e diretrizes de gestão. 

 

Educação e cidadania no trânsito – 20h/a 

Os deveres dos órgãos de trânsito e de educação e os programas de Educação de trânsito no Brasil e 

no exterior. A formação de condutores como ferramenta educacional, a educação de trânsito infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. Treinamento e aperfeiçoamento de motoristas. A importância 

da Educação para o trânsito como prevenção de acidentes e melhoria no conflito e cidadania no 

trânsito. 

 

Saúde pública – 20h/a 

Abordagem dos aspectos biopsicossocial do motorista. Interferência no trânsito de sintomas no 

organismo humano como: influência do álcool, drogas, fadiga e sonolência ou de outros fatores 

associados aos portadores de enfermidades que impedem a direção veicular. Participação dos órgãos 

públicos na saúde coletiva, como fator preventivo para o trânsito. 

 

Engenharia do trânsito e circulação – 20h/a 

Estudo e análise dos principais conceitos e instrumentos da Engenharia de Tráfego, estabelecendo 

suas relações com aspectos do desenvolvimento urbano, do transporte coletivo, da segurança do 

trânsito, dos congestionamentos e do meio ambiente. 

 

Direito e legislação do trânsito – 15h/a 

Visão geral de aspectos legais do trânsito, dos fundamentos da legislação brasileira de trânsito; do 

novo Código de Trânsito Brasileiro; a distribuição de competências no CTB; instrumentos legais 

que o cidadão dispõe na questão do trânsito; educação para o trânsito, processo de habilitação, 

equipamentos obrigatórios e penalidades. 
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       Planejamento estratégico no trânsito: rotina de regulamentação e peritagem e elaboração de 

documentos – 15h/a                                                                                                                   

Compreensão das portarias do DENATRAN/DETRAN, rotina para exames especiais, 

regulamentação dos relatórios e estatísticas, adequação e regulamentação, laudos periciais de 

acidentes no trânsito e avaliação para obter e reavaliar a CNH. 

Avaliação Psicológica I – 20h/a 

Fundamentos históricos da psicometria. Princípios da construção de instrumentos de avaliação 

psicológica. Contextos de aplicação. Diferenciação entre laudo pericial, parecer, relatório e 

atestado. Entrevista, normas e procedimentos da avaliação psicológica. 

 

Avaliação Psicológica II – 25h/a 

Instrumentos e técnicas de avaliação Psicológicas – Testes e inventários de aptidão, interesse, 

inteligência e outras funções cognitivas. 

Fundamentação teórica e contextualização nas diferentes áreas da psicologia, técnicas projetivas. 

 

Avaliação Psicológica III – 25h/a 

Processos de Avaliação Psicológica – métodos descritivos e compreensivos, entrevistas, 

diagnóstico, contextualização nas questões éticas, políticas econômicas, sociais e administrativas. 

Desenvolvimento Humano e Avaliação Psicológica. Estudos sobre várias técnicas e procedimentos 

de avaliação psicológica, incluindo instrumentos de exame psicológico com o objetivo de proceder 

a uma análise diagnóstica reflexiva, compreensiva e interventiva nas várias áreas do 

desenvolvimento. 

 

 

 

Avaliação Psicológica IV – 20h/a 

 

Estudos de casos da Avaliação Psicológica.  O papel do Psicólogo na Avaliação Psicológica para o 

Trânsito. 

Procedimentos adotados na avaliação psicológica de motoristas, abordando tanto os aspectos 

técnicos como administrativos deste trabalho e fazendo estudos de casos em clínicas e centro de 

formação de condutores, empresas de transportes. 
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Psicologia Clínica: patologia e aspectos psicossociais no trânsito – 25h/a 

Clínica e patologia na área de incapacitação dos condutores e dos aspectos psicossociais do trânsito. 

Estudos e pesquisas sobre as personalidades do motorista. 

 

Sociologia do trânsito – 20h/a 

A compreensão do sistema de trânsito e das problemáticas que dele derivam através de uma análise 

interdisciplinar buscando produzir respostas às múltiplas facetas do comportamento humano e das 

relações sociais em que se acha incluso. Forma de leitura dirigida ao fenômeno – um olhar a uma 

realidade que aparentemente não se deixa revelar em sua facticidade direta, mas que compõe uma 

tessitura de fatores econômicos, políticos, sociais e ideológicos que permeia a ação de todo 

indivíduo, grupo ou instituição. Exame da questão trânsito como fato social total, considerando-o 

como resultado da ação de indivíduos, grupos, movimentos sociais e instituições que se atualizam 

no ordenamento do processo histórico e atuam na determinação de formas de comportamento, 

atitudes e modos de vida. 

 

Metodologia e didática do ensino superior – 30h/a 

As metodologias de ensino e suas diversas aplicações. O campo científico: relação entre Ciência, 

Educação e Poder. Planejamento Sistêmico e Participativo. Avaliação Emancipatória. Tecnologia e 

Modernidade.  

 

Ética profissional – 15h/a 

As situações do exercício profissional à luz da reflexão ética e das implicações da deontologia da 

Psicologia. 

 

Seminário de Orientação de monografia – 20h/a 

Elaboração de projetos de pesquisa com o enfoque em problemas no trânsito, a partir do referencial 

teórico e prático da Psicologia do Trânsito. Elaborar e desenvolver, de forma orientada, projeto de 

monografia. 

 
. 
Orientação de TCC –  

 

Professores do curso irão orientar aos alunos conforme interesse pela disciplina e área de atuação do 

professor. Desenvolvimento de Monografia em uma das diversas áreas da Psicologia do trânsito.  
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Redação de texto científico, estruturação e utilização adequada de Metodologia Científica conforme 

projeto elaborado no seminário de monografia. 

 

Atividades Práticas- laudos psicológicos – atividades praticas em CFCs , Secretaria de 

Transito e outros locais – 120h/a 

Principais aspectos da práxis psicológica junto a área do comportamento humano no trânsito, 

colocando em evidência sua história, introdução e desenvolvimento de ações, até a apresentação e 

exposição como uma proposta destinada à ação da formação em psicologia. Possibilidades de 

reestruturação das atividades do psicólogo e ampliação da formação profissional. Caracterização e o 

desenvolvimento de uma nova área de atuação no processo de formação em psicologia. 

 

8 ESTRUTURA FÍSICA 

Instalações: O curso de Especialização em Psicologia do Trânsito será ofertado no campus da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis, onde já existe toda a estrutura 

devidamente montada e em funcionamento para as atividades acadêmicas.  

Equipamentos: Sala de aula devidamente montada para o recebimento dos alunos, projetor de 

multimídia, lousa, laboratório de informática, caixas acústicas etc. A estrutura do setor de 

Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação - CIEPP da unidade Divinópolis 

sempre oferece o apoio logístico necessário para a realização deste e dos demais cursos de 

especialização da Instituição. 

 

Recursos para a aprendizagem: Acervo físico da biblioteca Professor Nicolaas Gerardus 

Plasschaert, localizada na Unidade Divinópolis. 

 

ANEXOS 

1. Anexo A: Planos de ensino  

2. Anexo B: Avaliação docente e do curso (modelo UEMG) 

3. Anexo C: Declaração de disponibilidade e titulação do docente 

4. Anexo D: Breviário do Currículo Lattes 

5. Anexo E: Planilha de custo do curso 

 

 


