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Apresentação do curso

De acordo com a Resolução 267 do Detran, RESOLUÇÃO Nº267 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 em seu 
Art.18, o credenciamento de psicólogos peritos examinadores será realizado pelos órgãos ou entidades 
executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com critério especifico de ser portadores de 
Título de Especialista em Psicologia do Trânsito reconhecido pelo CFP (Art. 18, Inciso III, &amp;2º.)

A UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria, que possui o curso de graduação em Psicologia reconhecido 
pelo MEC (conforme Portaria N o. 369 de 30.08.2011, publicada no D.O.U em 31.08.2011), oferece o 
curso de pós-graduação em Psicologia do Trânsito (de acordo com a Resolução do Conselho Nacional 
de Trânsito [Conatran] e com a Resolução CFP N o 013/2007, que trata da consolidação do título de 
profissional especialista a partir da conclusão da primeira turma).

Em conjunto com o atendimento das legislações, o programa visa a qualificar e titular como especialista, 
o profissional psicólogo que atue na área da Psicologia do Transito, a fim de desenvolver as atividades 
de avaliação psicológica de condutores e ter uma visão sistêmica das inter-relações do condutor, 
veículo, via, sociedade, política, legislação e relações intrínsecas no trânsito.

Em complemento à formação, o curso ainda possibilita ao psicólogo desenvolver projetos de pesquisa 
para melhoria do trânsito, com orientação e de forma exclusiva possuindo conteúdos que permitirão ao 
aluno a pratica para a docência para o transito.

Objetivos

O curso de Pós de Psicologia do Trânsito tem por objetivo capacitar, aprimorar e desenvolver habilidades 
relativas a psicologia do transito dentro de uma visão sistêmica, com visão do conjunto de elementos 
que tem relação com o trânsito, formando, portanto, um profissional que tenha um olhar além do 
condutor, ou seja, uma visão do sistema de trânsito como um todo.

• Titular os profissionais Psicólogos para a especialidade de Peritos/Avaliadores em 
Psicologia do Trânsito

• Qualificar o profissional Psicólogo para credenciamento como perito junto ao DETRAN

• Promover a formação de profissionais com competências técnicas para avaliar condutores 
de veículos.

• Habilitar o profissional a emitir documentos legais sobre a avaliação psicológica realizada 
em condutores de veículos.

• Formar profissionais conscientes do trabalho e da responsabilidade profissional, capazes 
de colocar em prática os diferenciais técnicos do Psicólogo.

• Possibilitar ao Psicólogo uma capacitação técnica, teórico, prática e atualizada acerca das 
ferramentas de Avaliação Psicológica para o Trânsito.
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Público-alvo

Psicólogos que queiram aprofundar seus conhecimentos na área da Psicologia do Trânsito que atuam 
ou pretendem atuar na avaliação psicológica para motoristas e outras áreas de atuação da Psicologia 
do Trânsito, com a obtenção da titulação necessária ao exercício da atividade junto ao DETRAN.

Diferenciais

Habilitar o Especialista/Perito para lidar com a amaxofobia (medo de 
dirigir) e o aprendizado na prática dos testes atualizados referentes 
à avaliação psicológica para o trânsito.

Ampliar sua ação mediadora na avaliação 
pericial.

Conteúdos exclusivos que permitirão ao 
aluno, a pratica para a docência para o 
transito.

Titular o profissional como 
Especialista/Perito.

Desenvolver pesquisas, projetos e 
ações para melhoria do trânsito.
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Matriz curricular

MÓDULO CARGA HORÁRIA (h/relógio)

Manutenção Produtiva Total I 14
Projeto de Pesquisa 20

Design Thinking 12
Gestão dos Sistemas de Informação e Indústria 

4.0 24
Segurança da Informação e Integridade de Da-

dos 12
Gestão Estratégica de Pessoas 20
Gestão Estratégica de Custos 20

Gestão Financeira e Engenharia Econômica 20
Gestão da Manutenção Industrial 20

Manutenção Produtiva Total II 24
Planejamento, Programação e Controle da Pro-

dução 20
Gestão da Qualidade 24

Gestão de Projetos Industriais 20
Workshop de Business Intelligence e Perfor-

mance Industrial 10
Gestão dos Programas Ocupacionais 20

Gestão do Meio Ambiente e Destinação de Re-
síduos 20

Logística e Cadeia de Suprimentos 20
Relações Trabalhistas e Direito Previdenciário 20

Missão Técnica de Estudos Avançados 10
Trabalho de Conclusão de Curso 30

TOTAL 380

Compromisso Ético e Social do Psicólogo. Legislação e Prevenção. 

Psicopatologia e Psicodiagnóstico

Elaboração de Documentos Psicológicos

Entrevista Psicológica e Devolutivas 

Psicologia do Trânsito

Políticas Públicas em Trânsito. Pesquisas e Estatísticas de Acidentes de Trânsito

Ansiedade. Fobias. Amaxofobia (medo de dirigir) 

Psicoterapia: Ação Mediadora na Avaliação Pericial 

Docência para o Trânsito 

Visão Sistêmica no Trânsito 

Impactos socioambientais e mobilidade urbana sustentável. 

Educação para o Trânsito. Projetos e Ações 

Avaliação Psicológica -*Testes de Inteligência para o Trânsito 

Avaliação Psicológica-*Testes de Atenção para o Trânsito 

Avaliação Psicológica – *Teste de Personalidade (Palográfico) 

Avaliação Psicológica - *Teste de Personalidade (B.F.P.)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

36

36

36

36

504h/aTotal:

*Todos os testes a serem utilizados serão de acordo com o parecer favorável do SATEPSI.
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Módulos

Compromisso Ético e Social do Psicólogo. Legislação e Prevenção - 30 horas

Comprometimento ético social do Psicólogo em relação ao trânsito, transporte e mobilidade urbana. 
Aspectos legais e institucionais vinculados a Política Nacional de Trânsito e ao Código de Trânsito

Brasileiro visando a prevenção de acidentes de trânsito, medidas de segurança, fiscalização.

Psicopatologia e Psicodiagnóstico - 30 horas

Etiologia, classificação e categorias diagnósticas dos principais quadros psicopatológicos (DSM). 
Identificação e reconhecimento dos diferentes sintomas nas funções mentais e nos transtornos. 
Fundamentos e o processo de Psicodiagnóstico.

Elaboração de Documentos Psicológicos - 30 horas

Elaboração de Laudos, de Relatórios, do Parecer Técnico, e outros documentos de acordo com as 
normativas do CFP. Como proceder nos encaminhamentos junto ao DETRAN.

Entrevista no Processo de Avaliação Psicológica - 30 horas

A Entrevista Psicológica: a estrutura, importância e prática. Entrevistas individuais e coletivas. 
Tipos de entrevistas. Construção de entrevistas nos vários contextos da avaliação psicológica. 
Elaboração de Laudos, de Relatórios, do Parecer Técnico, de acordo com as normativas do CFP. 
Treinamento para Devolutivas.

Psicologia do Trânsito - 30 horas

Psicologia do Trânsito: histórico, objeto e objetivo. A psicogênese do comportamento no trânsito. 
Fatores humanos no trânsito. Infração, infratores e a segurança no trânsito. Intervenções da 
psicologia na prevenção de acidentes. O papel do Psicólogo.

Políticas Públicas em Trânsito. Pesquisas e Estatísticas de Acidentes de Trânsito - 30 horas

Os impactos dos acidentes de transito e mortalidade, pesquisas e estatísticas. As políticas públicas 
na redução de mortes em decorrência aos acidentes de transito. Contribuições e desafios da 
psicologia na elaboração e implementação de políticas públicas do transito

Ansiedade. Fobias. Amaxofobia (medo de dirigir) - 30 horas

Diferenciação conceitual entre medo, ansiedade e fobia. Etiologia do desenvolvimento das fobias. 
Amaxofobia (medo de dirigir). Intervenção do Psicólogo para controle de ansiedade.
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Psicoterapia: Ação Mediadora na Avaliação Pericial - 30 horas

Analisar, investigar e averiguar os comportamentos que interferem na conduta do Trânsito. Inaptos 
temporários e Inaptos. Cases. Psicoterapia como ação mediadora.

Docência para o Trânsito - 30 horas

Pratica da docência e a postura do docente no contexto macro da universidade, na educação no 
trânsito, no espaço da sala de aula vendo de forma sistêmica os aspectos políticos, metodológicos 
e teóricos. O emprego de Metodologias Ativas de Aprendizagem e desafios educacionais da 
atualidade.

Visão Sistêmica no Trânsito - 30 horas

Teoria de sistemas. Características dos sistemas abertos e fechados. As organizações comosistemas. 
Valores, normas e papéis. O pensamento Sistêmico e como pensar de forma sistêmica. As leis 
universais dos sistemas. Visão sistêmica no Trânsito.

Impactos socioambientais e mobilidade urbana sustentável - 30 horas

Impactos ambientais do transporte. Sistemas de transportes integrados. Inovação e tecnologia. 
Alternativas de redução na emissão de poluentes em transporte. Plano Diretor Urbano e indicadores 
de Mobilidade. Sustentabilidade. Acessibilidade. Vias preferenciais.

Educação para o Trânsito. Projetos e Ações - 30 horas

A Educação para o Trânsito como fator de segurança pessoal e coletiva. Transformar comportamentos 
e potencializar o desenvolvimento de valores e atitudes mais positivas com relação ao trânsito. 
Sistematizar ações através de projetos intergeracionais que possam ser implementados nas 
escolas, empresas, espaços de convivências da terceira idade, etc

Avaliação Psicológica -Testes de Inteligência para o Trânsito - 36 horas

Como elaborar uma bateria de testes eficiente. Testes psicológicos x não psicológicos. Histórico 
e bases teóricas das habilidades específicas. Atualização quanto aos testes de inteligência para o 
trânsito. Prática de Aplicação, correção, interpretação, análise e síntese dos resultados. Orientações 
quanto ao reteste. (BETA III)

Avaliação Psicológica: Testes de Atenção para o Trânsito 36 horas

O que é Atenção. Conceitos de Atenção: Concentrada, Alternada, Dividida, Difusa. Atualização 
quanto aos testes de atenção para o trânsito. Prática de Aplicação, correção, interpretação, análise 
e síntese dos resultados. Orientações quanto ao reteste. (Bateria de testes de Atenção para o 
Trânsito)
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Avaliação Psicológica – Teste de Personalidade (Palográfico) - 36 horas

Histórico, Aspectos Conceituais e campo de aplicação do Palográfico. Prática quanto ao protocolo 
de aplicação, correção, interpretação, análise e síntese dos resultados. Orientações quanto ao 
reteste.

Avaliação Psicológica - Teste de Personalidade (B.F.P.) - 36 horas

Histórico, Aspectos Conceituais das escalas/inventários de personalidade e campo de aplicação. 
Diferença entre os testes projetivos e inventários. Atualização e prática no que diz respeito à 
aplicação, correção, interpretação, análise e síntese dos resultados. Orientações quanto ao reteste.

B.F.P. (Bateria Fatorial de Personalidade)
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Psicóloga Clínica e Empresarial formada pela Universidade Gama Filho (RJ). Especialidade em 
Neuroterapia e Técnicas Psicossensoriais (IT/BH). Pós Graduada em Hipnose Clínica, Organizacional e 
Hospitalar (IBHA/RJ). Mestre em Ciências da Educação (UFRN). Certificação Internacional e Accredited 
em Sistema Eneagrama 360º. Master Coach e Analista Comportamental. (International Enneagram 
Association). Formação em Testes de Personalidade e Projetivos pela Associação Goiana de Rorschach. 
Coordenadora da Pós Graduação em Psicologia do Trânsito da UniALFA (GO), de Gestão de Pessoas 
e Liderança Estratégica  e Pós em Avaliações Psicológicas da FGI (GO). Docente de Pós Graduação 
da Faculdade Celso Lisboa e do Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada (RJ), UniALFA (GO), Escola 
Superior da Magistratura de GO (ESMEG), FGI  e IPOG. Membro da Society International Rorschach 
e da Associação Goiana de Rorschach e outros testes projetivos. Mentoria com Eneagrama 360º no 
Programa voupassarnomeuconcurso e voupassarnaresidência. Diretora da Elipsy.Com Assessoria 
Empresarial e da MentoRH Consultoria. Palestrante Empresarial e Consultora Executiva em Cursos 
, Treinamentos, Workshops, etc Coautora do livro Manual de Terapia Cognitivo Comportamental. Ed. 
Conquista. RJ. Coautora do livro Manual de Hipnose Clínica. Ed. Conquista. RJ.

Carmen Rizzotto (CRP 09/1476)

Coordenação
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