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ESCOLA PÚBLICA
DE TRÂNSITO 

A Escola Pública de Trânsito (EPT) do Detran-PR tem
por finalidade desenvolver atividades de
conscientização do cidadão quanto à adoção de
comportamentos adequados, frente às diversas
situações de trânsito vivenciadas no seu dia a dia,
valorizando o espaço público compartilhado por
diferentes modais e contribuindo para aumentar a
segurança no trânsito e a preservação da vida.    
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Competência
No capítulo VI do Código De Trânsito Brasileiro,
do Art. 74 ao 79, atribui-se que a educação
para o trânsito é direito de todos e constitui
dever prioritário para os componentes do
Sistema Nacional de Trânsito, criando,
anualmente, cronogramas de campanhas de
âmbito nacional que deverão ser promovidas
por todos os órgãos ou entidades do Sistema
Nacional de Trânsito descrito no Art. 75. A
educação para o trânsito também deve ser
promovida na pré-escola e nas escolas de 1º,
2º e 3º graus, por meio de planejamento e
ações coordenadas entre os órgãos e
entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de
Educação, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas
de atuação citado no Art. 76. No Art. 77 o âmbito
da educação para o trânsito caberá ao
Ministério da Saúde, mediante proposta do
CONTRAN, estabelecer campanha nacional
esclarecendo condutas a serem seguidas nos
primeiros socorros em caso de acidente de
trânsito. Os órgãos e entidades executivos de
trânsito poderão firmar convênio com os
órgãos de educação da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o
cumprimento das obrigações estabelecidas,
como os Ministérios da Saúde, da Educação e
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e
da Justiça, por intermédio do CONTRAN,
desenvolverão e implementarão programas
destinados à prevenção de acidentes citado no
Art. 78 e 79.
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Disseminar valores e conceitos,
capacitando a sociedade na busca de
um comportamento voltado à
mobilidade segura e qualidade de
vida. 

Missão

Visão
Ser referência em sua área de atuação,
atingindo a sociedade, em todos os seus
segmentos, por meio da otimização dos
recursos disponíveis.

- Nossa postura de ser ÉTICA, com
COMPROMETIMENTO e RESPEITO
- Nossa atitude deve ser PROATIVA E
CRIATIVA.
- Nosso trabalho de focar a QUALIDADE.
- Nossas ações devem ser baseadas em
uma VISÃO HOLÍSTICA, MULTIDISCIPLINAR
e SINÉRGICA.

Valores
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CHEFE DE DIVISÃO

Dayana Cavalli 

DIVISÃO DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS, ORIENTAÇÃO
TÉCNICA E ASSESSORAMENTO.



A Divisão de Programas Educativos, Orientação

Técnica e Assessoramento, desenvolve sua

programação anual, a partir do calendário nacional

alusivo ao trânsito, cumprindo com as datas em que

há campanhas e movimentos estipulados pela

Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), assim

como planeja para o ano todo diversas outras ações

e eventos em que percebem boas oportunidades de

promover a educação e conscientização da

população. Composta por um conjunto de ações

destinadas a proporcionar oportunidades de reflexão

visando mudanças comportamentais para a

humanização no trânsito

As atividades são desenvolvidas alinhadas aos

conceitos e metas do Plano Nacional de Redução de

Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans e tem como

proposta a prevenção, redução de sinistros e

promover a cidadania. 

Além dos eventos que acompanham o calendário

nacional, como o Maio Amarelo e a Semana Nacional

de Trânsito, o planejamento anual inclui ações nos

projetos: Operação Verão, Volta as Aulas, Paraná

Cidadão em parceria com a SEJUF, Pelada Paraná em

parceria com a Superintendência de Esporte, Feiras

Agropecuárias, postagens educativas em redes

sociais, entre outros. As atividades educativas são

realizadas por meio de atividades lúdicas, jogos,

abordagens, Jingles, quiz, Blitz, teatros, interação e

atendimento ao público em geral.
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Operação 
Caminhos Seguro

Sendo um conjunto de ações eu tem como objetivo
conscientizar, de forma contínua todos os envolvidos

no trânsito, motoristas, motociclistas, ciclistas e
pedestres, enfatizando a importância de cada um

fazer a sua parte, para que juntos possamos construir
um trânsito seguro para todos.



Tem como objetivo estimular o comportamento
prudente do pedestre de acordo com as normas
de circulação e conduta estabelecidas no CTB e o

respeito mútuo. Assim como seus deveres,
obrigações e responsabilidades para preservar a
sua segurança e promover um trânsito harmonioso

para todos.
 

A Pé!
Pedestre Consciente!

A Ação é realizada por meio de abordagem
educativa em locais com fluxo significativo de

pedestres, áreas escolares etc



A ação é realizada em
vias públicas urbanas

e/ou rurais, em
parceria com a

fiscalização de trânsito
(PRF, BPRv, Bptran,

Setran) na ocasião os
veículos são parados

pelos agentes de
trânsito e educadores

conversam com os
condutores e

passageiros sobre
temas relacionados a

legislação e
segurança. Os temas a
serem abordados são
escolhidos de acordo
com datas e situações

oportunas. 

 Vida na Via!
Tem como Objetivo informar, orientar e conscientizar
os condutores sobre a importância às leis de Trânsito

e respeito aos demais usuários da via. 
 



Ação consiste em abordar apreciadores de bebidas
alcoólicas e discorrer sobre assuntos referentes a Lei
Seca, consequências trágicas da associação álcool e
direção e as consequências administrativas, legais e

criminais desse ato. 
 

Se Liga no Trânsito! 
Se Beber Não Dirija 

Tem como objetivo orientar a sociedade sobre os
riscos da associação perigosa álcool e direção. 

 



Essa ação é desenvolvida por meio de abordagem
educativa aos ciclistas que trafegam pelas vias

públicas, ciclovias, ciclofaixas e acostamento das
rodovias. Consiste em sensibilizar para a importância
de não trafegarem em comboio e sim em fila indiana,
dessa formar permitir que o motorista tenha espaço
para manter à distância de 1m 50cm, a observância

aos equipamentos de proteção e segurança, atenção
a ultrapassar veículos parados e a importância de ver
e ser visto, assim como todas as normas de circulação

e conduta dos mesmos. 
 

Tem como objetivo orientar, informar e conscientizar
Ciclistas acerca dos seus direitos e deveres na

utilização da bike em vias públicas seja como meio de
transporte, passeio/lazer e/ou treino/esporte. 

 

Bike Stop!



Tem como objetivo conscientizar e sensibilizar
motoristas profissionais de veículos pesados sobre o

respeito e cuidado aos ciclistas.
 

A ação oportuniza aos motoristas profissionais
ocupar o lugar do ciclista no trânsito e experienciar

como o ciclista vivencia o trânsito, principalmente
quando próximo aos veículos de grande porte. 

 
 

Se liga na Bike
 



Tem como objetivo promover a cidadania
orientar, sensibilizar, conscientizar os cidadãos,

adultos e crianças, quanto a importância de
adotar comportamentos seguros no trânsito e a

responsabilidade de cada um nesse cenário.
Alertar quanto a necessidade de fortalecer os
valores humanos e a observância às Leis de

Trânsito. 

Operação 
Tenda DetranEduca

A ação é realizada por
meio de ações 

educativas lúdicas. 
 
 



Operação 
Trampo Seguro

 Tem como objetivo Sensibilizar, orientar, informar e
demostrar noções básicas de pilotagem defensiva na
prática, aos motociclistas, que utilizam a motocicleta

como recurso profissional e/ou meio de transporte no
percurso casa x trabalho, trabalho x casa. 

 

Os principais temas abordados no evento são:
pilotagem defensiva, ponto cego, trauma da face,

crimes de trânsito, primeiros socorros,
equipamentos obrigatórios (veículo e condutor) e

regulamentação para motofretistas.
 



Operação 
Pré Verão

 Tem como objetivo sensibilizar, orientar e informar a
população paranaense sobre cuidados necessários a
serem adotados antes das viagens de verão e férias. 

 
 

A ação acontece por meio de blitz educativa aos
motoristas e abordagens educativas aos
frequentadores das Ciretrans. A importância do
planejamento, observância da situação das rodovias
e município de destino, atenção ao clima no dia da
viagem, manutenção e revisão do veículo e itens de
segurança, documentação, cuidados com o
transporte de bagagens, pets e crianças são os
principais temas abordados.



As atividades realizadas durante o período consistem
em orientar, informar e levar atendimento técnico à

população paranaense. Com abordagens
descontraídas e lúdicas o cidadão é alertado sobre a

importância da obediência às leis de trânsito e
comportamentos seguros, a fins de evitar prejuízos e
situações de infortúnio durante o veraneio e as férias

 

Operação Verão
 O principal objetivo é promover uma temporada

de trânsito seguro e tranquilo aos moradores e
frequentadores do Litoral Paranaense. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA



DIAF
A Divisão Administrativa e Financeira (DIAF)

compõe parte do setor da Escola Pública de

Trânsito (EPT)  do Detran-PR. Esta divisão é

responsável pelas atividades gerenciais

dentro da Educação de Trânsito,

trabalhando diretamente com a produção e

organização de relatórios e respondendo

as questões administrativas.

Além disso, a DIAF também é responsável

pelo controle de parte dos documentos

administrativos e opera planejamentos

financeiros dentro da EPT em conjunto com

as demandas levantadas pelo Detran.

Sempre organizando o orçamento para

cada ano de maneira antecipada.
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Atividades Gerenciais
Uma das atividades gerenciais  administrada pela
DIAF é o agendamento para uso dos estúdios do

Bloco F no Detran-PR, esses estúdios foram
inaugurados em 2014(*?*) e estão equipados para
possibilitar a gravação e transmissão de palestras,

aulas e vídeos.



 
Atividades Educativas

Junto ao propósito de auxiliar com o gerenciamento e
organizar a realização de atividades sobre Educação

no trânsito, também é responsabilidade da DIAF
organizar e orientar atividades educativas e instruir

principalmente o público infantil através de cenários e
dinâmicas lúdicas a fim de educar e ensinar os jovens

cidadãos sobre como se comportar no trânsito.



Educação de Trânsito
no Detranzinho

As visitas ao Detranzinho compõem uma das
principais atividades educativas disponíveis no

Detran-PR, que trabalha com os estudantes que
possuem de 9 a 11 anos, a fim de simular uma

minicidade de maneira lúdica e auxiliar os
estudantes a desenvolverem percepções e

atitudes éticas no trânsito e que colaborem com a
formação dos jovens como cidadãos.

Nessa minicidade há diversas ruas, sinalizações e
percursos comuns no dia-a-dia, além da

disponibilidade de bicicletas e carrinhos elétricos
para trafegar nesse percurso.

Solicite agendamento em: 
detranzinho@detran.pr.gov.br
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Fabiana Paim Andrade
Curi 

DIVISÃO DE CURSOS E
RECICLAGEM 



A Divisão de Cursos e Reciclagem - está
dentro do âmbito das Escolas Públicas
de Trânsito, as quais desenvolvem e
executam projetos, estudos e cursos
com enfoque na mobilidade segura  e
no desenvolvimento da cidadania no
trânsito.
A tecnologia da informação e da
comunicação possibilitou grandes
avanços na interação entre este
Departamento e a população
paranaense. No âmbito da educação
não foi diferente pois a Escola Pública
de Trânsito vem utilizando as
plataformas digitais para promover
cursos e treinamentos na modalidade
online.
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Neste ano, até o momento, mais de
200 alunos já foram certificados pela
Escola em cursos nessa modalidade. A

projeção é que para 2023 sejam
abertas mais de 600 vagas para
diferentes temas relacionados ao

trânsito e a segurança viária, dentre
eles destacamos o mais requisitados

pelas Instituições e Órgãos vinculados a
administração pública deste estado:

direção defensiva e o comportamento
seguro no trânsito. 

 
A Escola Pública de Trânsito também

oferece cursosna modalidade
presencial, tanto para assuntos

relacionados a segurança no trânsito,
como também de identificação

veicular. Este último é direcionado aos
parceiros credenciados neste

Departamento e também à população
em geral que deseja obter

conhecimento sobre as técnicas de
análise da condição do veículo.

 
 



Identificação veicular ;
Direção defensiva e comportamento seguro
no trânsito;
Cidadania e relacionamento interpessoal no
trânsito;
Legislação de trânsito.

Palestras
Palestras educativas voltadas ao trânsito seguro
e legislação de trânsito.

Reciclagem 
O curso de reciclagem para condutores
infratores é aplicado em situações em que é
necessário recuperar os preceitos de educação
no trânsito e promover a reeducação de
condutores infratores.
O curso de reciclagem pode ser feito
presencialmente no Detran-PR e nas
autoescolas. Também pode ser feito em casa,
na modalidade de ensino a distância (EAD). É
possível trocar de modalidade de realização do
curso. Porém, nestes casos, não há
reaproveitamento de carga horária ou de
disciplinas.

Cursos na área de trânsito  



Legislação de trânsito - 12 horas/aula;
Direção defensiva - 8 horas/aula;
Noções de primeiros socorros - 4 horas/aula;
Relacionamento interpessoal - 6 horas/aula.

A duração é de 30 horas/aula, divididas em 4
disciplinas:

Onde agendar:

Na internet, nas autoescolas e nas empresas que
oferecem o curso na modalidade de ensino a distância
(EAD).

Como agendar:

Com base na modalidade de curso que você escolheu,
siga as orientações abaixo. 
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 Curso a distância (EAD).



Não é possível exceder 10 horas/aula por dia.
Após o curso, é preciso fazer uma prova eletrônica
com 30 questões. O condutor deve acertar 21 delas

(70% de acertos). Se reprovado, deve ser paga uma
nova taxa de prova, que deve ser repetida depois de

5 dias da primeira.
Caso o condutor reprove na segunda prova, é

necessário que ele se matricule de novo e refaça o
curso integralmente. Se, após a segunda prova do

segundo curso, o condutor ainda não obtiver
aprovação, deverá matricular-se obrigatoriamente
em curso de reciclagem presencial, para que possa

esclarecer suas dúvidas com o instrutor, conforme
estabelece a Resolução n.º 168/2004 do Contran:

Observações:



Agende e pague seu curso na autoescola;
A autoescola comunicará o Detran-PR
quando você concluir o curso. Após
cumprir o prazo de penalidade, você
poderá reaver seu direito de dirigir. Se
sua carteira foi cassada, você poderá
iniciar o processo para obter uma Curso
presencial no Detran-PR;
Emita e pague a guia em qualquer
agência dos bancos credenciados;
Agende seu curso pela internet ou em
uma unidade de atendimento do Detran-
PR. Você pode reagendar um ou mais
módulos do curso, mas, caso não
compareça no horário, será necessário
reagendar e pagar a taxa novamente;
Depois de comparecer a todas as aulas, o
Detran-PR registrará que você concluiu o
curso e, cumprido o prazo de penalidade,
você poderá reaver seu direito a dirigir.
Se sua carteira foi cassada, você poderá
iniciar o processo para obter uma nova;
Emita o certificado de conclusão do curso;
Se for aprovado e após cumprir o prazo
de penalidade, você poderá reaver seu
direito a dirigir. Se sua carteira foi
cassada, você poderá iniciar o processo
para obter uma nova.



 O curso de reciclagem para condutores
infratores é uma das penalidades
existentes no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB);
 O curso na modalidade de ensino a
distância (EAD) é regulamentado pela
resolução nº 730/2018 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) e pela
portaria nº 117/2018 COOHA-DG no estado
do Paraná.

Varia de acordo com a opção escolhida.

Prazo:

O que diz a lei:

http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao7302018.pdf

