Simuladores de Direção Veicular
DETRAN/RS Diretoria Técnica

Aspectos legais:
Normativas Federais
 Resolução CONTRAN n° 168/2004 (alterada

pelas Res. CONTRAN

422/2012 e 435/2013 )

 Resolução CONTRAN n° 358/2010 (alterada

pela Res.CONTRAN

423/2012)

 Resolução CONTRAN n° 444/2013: Dispõe sobre o uso do
Simulador de Direção, e prorroga sua obrigatoriedade para
31/12/2013.

Aspectos legais:
Normativas DETRAN/RS
 Portaria DETRAN/RS nº 461/2013
 Portaria DETRAN/RS nº 498/2013
 Ordem de Serviço nº 01/2014
•Orientações técnicas e pedagógicas
• Vídeos (tutoriais) no Portal dos Credenciados

* Orientações às IES conveniadas para inclusão da temática
(simuladores) nos Cursos de Formação/Atualização de
Profissionais

Aspectos relevantes e mudanças:
As aulas realizadas em simuladores de direção veicular serão de 5 (cinco) horas aulas de 30
(trinta) minutos cada, com intervalos de 30 (trinta) minutos, ministradas após início das aulas
teóricas e, antes da expedição da Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV.

O Instrutor, o Diretor de Ensino ou o Diretor-Geral do Centro de Formação de Condutores
realizará a supervisão do aluno durante as aulas ministradas no simulador de direção veicular,
prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados. Será permitida a supervisão simultânea de
no máximo 3 (três) alunos, desde que no interior de um único ambiente.

A realização de aulas em simuladores de direção veicular para os portadores de
necessidades especiais cujo veículo dependa de adaptação especial será regulamentada
pelo CONTRAN.

Infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização do(s) curso(s)
proposto(s), permitindo o uso compartilhado do simulador de direção veicular entre os CFCs,
desde que no ambiente físico da entidade de ensino credenciada

Situação Empresas X Interação sistemas DETRAN/RS

Empresa

Reunião
DETRAN/PROCERGS

Testes/Homologação

Pró-Simulador

OK

OK

Real Drive

OK

OK

IESSA (Indra Esteio
Sistemas S.A)

OK

OK

Real Simuladores *

OK

OK

* Empresa Real Simuladores não está atuando no RS

Situação CFCs X Aquisição de Equipamentos

CFCs com Simuladores entregues

209

Aguardando entrega

61

Não efetuaram Aquisição

02

TOTAL DE CFCs

272

51.079 aulas realizadas
12.149 RENACHs com aulas concluídas
* situação em 31/03/2014

Processos de Habilitação com Aulas Simulador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

542 processos concluídos
305 1ª habilitação -B
05 Reinício de Processo-B
20 aulas práticas mínimas
255: 20 aulas 82,26%
18 :21 aulas 5,81%
13 : 22 aulas 4,19%
03: 23 aulas 0,97%
03: 24 aulas 0,97%
01: 27 aulas 0,32%
12: outras situações 3,87%
* situação em 28/03/2014

Processos de Habilitação com Aulas Simulador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

542 processos concluídos
232 Adição de Categoria -B
15 aulas práticas mínimas
174: 15 aulas 75%
13 :16 aulas 5,60%
08 : 17 aulas 3,45%
01: 18 aulas 0,43%
02: 19 aulas 0,86%
04: 20 aulas 1,73%
02:21 aulas 0,86%
28: outras situações 12,07%
* situação em 28/03/2014

Processos de Habilitação com Aulas Simulador
Provas Práticas de Direção Veicular

• 534 : 01 prova
• 08 : 02 provas
* situação em 28/03/2014

A tecnologia está presente praticamente em
todas as esferas do conhecimento e práticas
realizadas no cotidiano das pessoas. O acesso
mais facilitado aos meios tecnológicos abriu novas
e diferentes possibilidades de interação, auxiliando
também na aprendizagem.

CFC Parcão

Os recursos tecnológicos vem se
consolidando como ferramentas pedagógicas
utilizadas no processo de aprendizagem em
virtude do crescente avanço tecnológico e o
acelerado crescimento do uso dos meios
informatizados nas mais diversas áreas

* Referência: Aulas em Simulador de Direção Veicular-Documento com
orientações pedagógicas encaminhado aos CFCs pela Divisão de
Habilitação

CFC Parcão

O Simulador de Direção Veicular é um recurso
a ser utilizado, com o intuito de proporcionar
ao candidato experiência diferenciada e prévia
sobre o funcionamento do veículo e as regras
básicas de circulação e conduta.

CFC Modelo

CFC Venâncio Aires

Tem como objetivo possibilitar,de forma
dinâmica,imersão nos conhecimentos de
direção veicular proporcionando,em ambiente
virtual,preparação às aulas posteriores que
ocorrerão em via pública.

CFC Venâncio Aires

CFC Via Centro

O
candidato,no
ambiente
de
simulação,vivenciará situações e problemas
com maior segurança por tratar-se de ambiente
controlado e supervisionado. Assim, sem estar
exposto aos riscos,conseguirá perceber a
analisar erros cometidos e suas possíveis
consequências/implicações.

CFC Via Centro

CFC Rumo Certo

O equipamento possui os comandos
básicos de um veículo de quatro
rodas,integrado
ao
software
que
gerenciará as situações vivenciadas pelo
aluno.Além disso o sistema gerará ao final
de cada aula relatório sobre o desempenho
do candidato,baseado no disposto no CTB.

CFC Rumo Certo

Neste momento,é
imprescindível a
intervenção
do
Instrutor,analisando
criticamente
o
desempenho
do
candidato,transpondo a informação para
além do enquadramento legal de
possíveis infrações cometidas,dando
ênfase na norma de circulação e
conduta
e
suas
possíveis
consequências na direção segura.

CFC Venâncio Aires

