
das pessoas com mobilidade reduzida em veículos 

de transporte de passageiros 

Acessibilidade 
Capacitação de Motoristas na Operação de  

Plataformas Elevatórias Veiculares para  
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Acessibilidad 
Objetivo do Projeto 

Cumprir a Lei nº 7.907, de 14 de março de 2018, regulamentada pela Portaria 
Detro/Pres. Nº 1421, de 18 de setembro de 2018, que obriga a certificação 
dos profissionais que dirigem os ônibus intermunicipais na utilização da 
plataforma elevatória para os clientes com mobilidade reduzida. 
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Acessibilidad 
Histórico 



Acessibilidad 
Histórico 
 2016 = Norma da ABNT 
 2018 = Lei Estadual e Portaria do Detro 

 
 Maio a Agosto/2018: 
- Realização de reuniões e envio de ofícios ao Detro 
- Senso para definição de público alvo 
- Reuniões com Fornecedores, Sest Senat e Sindicatos 
- Preparação do material 

 
 Ago a Nov/2018 = Formação de Agentes Autorizados  
      FocaBraun, Ortobrás e Palfinger 
 Nov a Dez/2018 = Turmas de Complemento 

 
 Dez/2018 = Início das turmas de Motoristas 
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Acessibilidad 
Legislação 



Norma ABNT NBR 15646:2016 

11 Treinamento e habilitação 
 
11.1 O treinamento tem por objetivo a habilitação de profissionais sobre a 
operação e funcionamento das PEV* e RAV**, a qualificação de operadores, 
acompanhantes ou responsáveis pela operação e a formação de 
multiplicadores do próprio treinamento. 
11.2 O treinamento deve ser ministrado pelo fornecedor ou agente 
autorizado. 
11.3 A habilitação dos profissionais treinados deve ser comprovada por 
meio de certificado emitido pelo fornecedor ou agente autorizado das PEV e 
RAV. 
11.4 A frequência de renovação da habilitação é determinada pelo 
fornecedor ou agente autorizado. 
 
*PEV = Plataforma elevatória veicular 
**RAV = Rampa de acesso veicular 

Acessibilidad 



Lei nº 7907 de 14 de março de 2018 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO R E S O L V E: 
 
Art. 1º Os veículos de transporte público coletivo intermunicipal de 
passageiros, dotados de aparelho de acesso de cadeirantes, ficam obrigados a 
fixar em local visível aos usuários o certificado de capacitação do condutor 
no manuseio do equipamento instalado.  
 
Art. 2º As concessionárias de serviço público de transporte coletivo 
intermunicipal de passageiros terão o prazo de 60 dias para implementarem 
a obrigação de que trata o art. 1º da presente Lei. 

Parágrafo único: A inobservância do que estabelece a presente lei 
submete o infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 
8078/90 do Código de Defesa do consumidor. 

 
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Acessibilidad 



Portaria nº 1421 de 18/09/2018 (Parte I) 

O Presidente do DETRO/RJ... resolve: 
Art. 1º - O condutor de veículo de transporte público coletivo intermunicipal 
de passageiros dotado de aparelho de acesso de cadeirantes fica obrigado a 
portar em local visível aos usuários o certificado de capacitação do condutor 
no manuseio do equipamento instalado, cujo modelo consta no Anexo I 
desta Portaria. 
§ 1º - As empresas de transporte coletivo intermunicipal de passageiros 
deverão implementar a obrigação de que trata este artigo nos prazos 
estabelecidos no cronograma constante no Anexo II desta Portaria.  
§ 2º - As empresas deverão apresentar ao DETRO/RJ relatório trimestral para 
fins de comprovação do cumprimento dos prazos estabelecidos no 
cronograma.  
§ 3º - Finalizado o processo de implementação, as empresas de transporte 
coletivo intermunicipal de passageiros deverão manter programa constante 
de capacitação de seus condutores.  

Acessibilidad 



Art. 2º - O treinamento dos condutores deve ser ministrado pelo fornecedor, 
agente autorizado ou multiplicador.  
Art. 3º - Deverá ser afixado na parte externa do veículo, próximo ao 
equipamento de acesso de cadeirantes, um aviso conforme modelo 
constante no Anexo III desta Portaria, cujo arquivo encontra-se disponível no 
site do DETRO/RJ. Parágrafo Único - A afixação do aviso a que se refere este 
artigo deverá ser finalizada em 10 de setembro de 2019, contemplando toda 
a frota de veículos dotados de aparelho de acesso de cadeirantes.  
Art. 4º - O não cumprimento das disposições contidas na presente Portaria 
sujeitará o infrator à aplicação da multa prevista no item 4.12 do artigo 4º do 
Código Disciplinar que acompanha o Decreto n° 3.893/81.  

Portaria nº 1421 de 18/09/2018 (Parte II) 

Acessibilidad 



Resumindo... 

Desde 2016, a Norma ABNT NBR 15646 já obrigava os fabricantes e seus 
agentes autorizados a capacitarem os condutores no manuseio das 
plataformas elevatórias. Porém, a partir da Lei e da Portaria, foi definido 
como isso será feito, sendo que não nos deram tempo hábil para 
implementarmos o processo. 
Enviamos ofícios ao Detro e participamos de algumas reuniões para entender 
melhor os preceitos a fim de orientar as empresas (Quem poderia ser o 
agente autorizado de acordo com o Detro? Qual o modelo do adesivo? Como 
eles entendem o termo implementar? etc.) e mostrar para eles que não 
conseguiríamos atender a lei em 60 dias, tendo em vista que cada fabricante 
tem em média 01 representante para atender todas as empresas de ônibus 
do Estado do Rio de Janeiro, até porque entra motorista quase todo dia em 
diversas empresas o tempo todo. 
Fizemos a pesquisa a seguir que comprovou a demanda que deveríamos 
atender... 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
Resultado do Senso com as Empresas de Ônibus 



Informações Gerais 
Participaram da Pesquisa 69 empresas que atuam com linhas intermunicipais 
no Estado do Rio de Janeiro. 
 
De acordo com a pesquisa: 
- pelo menos 5.572 ônibus possuem algum tipo de equipamento de 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 
 

- 233 multiplicadores destas empresas precisarão ser certificados pelos 
fabricantes como agentes autorizados para capacitação dos motoristas; 
 

-     14.603 condutores destas empresas precisarão ser certificados por estes 
agentes autorizados no manuseio do equipamento de acessibilidade em seus 
diversos modelos e fabricantes. 

PESQUISA 
Acessibilidad 



Por Fabricante 

Empresas Educadores Motoristas 

Apenas Foca 23 50 4.992 

Apenas Ortobrás 11 34 1.255 

Foca e Ortobrás 31 133 7.258 

Foca e Palfinger 1 2 750 

Ortobrás e Palfinger 2 4 132 

Foca, Ortobrás e Palfinger 1 10 216 

69 233 14.603 

PESQUISA 
Acessibilidad 



PESQUISA – Logística de Treinamento 

Pensando na logística do treinamento, incluímos na pesquisa a opção das 
empresas definirem qual a unidade do Sest Senat seria mais próximo de suas 
garagens. Isso para que os Fornecedores (FocaBraun, Ortobrás e Palfinger) 
possam montar turmas mistas (com educadores de várias empresas) e em 
pouco tempo formar o máximo de agentes autorizados para capacitação. 
 
A Federação encaminhou ao Sest Senat um ofício pedindo autorização para 
utilizar os espaços das Unidades para realizar os cursos em obediência a 
Lei/Portaria do DETRO.  
 
O Sest Senat concorda em ceder seu espaço físico nas diversas unidades 
espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro (sala de aula para parte teórica + 
pátio para estacionamento dos ônibus em diversos modelos e fabricantes). 

Acessibilidad 
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Unidade Empresas Educadores Fabricantes 

Barra Mansa  14 
25 Foca 

39 Ortobrás 

Campos dos Goytacazes 
03 

(05 empresas) 

10 Palfinger 

31 Foca 

30 Ortobrás 

Duque de Caxias 15 

43 Foca 

34 Ortobrás 

02 Palfinger 

Resende (Barra Mansa) 1 02 Ortobrás 

RJ/ Deodoro 17 44 Foca 

48 Ortobrás 

RJ/ Paciência (RJ/Deodoro) 01 06 Ortobrás 

São Gonçalo 17 39 Ortobrás 

70 Foca 

Três Rios (garagem da Braso 
Lisboa) 

02 04 Palfinger 

04 Ortobrás 

PESQUISA 
Acessibilidad 



Resumindo... 
Os fornecedores definiram junto à Federação, sindicatos e Sest Senats um 
cronograma para aplicar os cursos e certificar os agentes autorizados para 
capacitação das empresas, dos sindicatos e dos Sest Senats. 
 
No caso de empresas que não enviaram seus educadores, poderão contar 
com os instrutores do sindicato e do Sest Senat formados ou arcarão com os 
custos para contratação dos fornecedores. 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
Envolvidos no Processo 



* O Detro/RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de 
Janeiro), que regulamentou a lei e fiscalizará as empresas quanto ao 
cumprimento da mesma. 
 
* A Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro), por meio da Universidade Corporativa do 
Transporte, elo entre os envolvidos no projeto, a fim de estimular o 
cumprimento da lei, estruturando a logística para a aplicação do Programa e 
acompanhando a implementação de todo o processo, por meio da 
disponibilização do sistema de gestão (PGA – Plataforma de Gestão da 
Aprendizagem), de modo a prestar contas sobre a implementação ao 
Detro/RJ a cada três meses. 
 
* Os sindicatos patronais (Sinterj, Sindpass, TransÔnibus, Setransduc, Rio 
Ônibus, Setransol e Setranspass), que auxiliarão a Federação na divulgação e 
logística de todo o processo para as empresas a eles associadas. 

Quem são os envolvidos nesse Projeto? 

Acessibilidad 



* O Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte), que atuará como parceiro na disponibilização 
de espaço físico (sala de aula e pátio) e de profissionais, que também serão 
preparados e certificados como “agentes autorizados” na multiplicação dos 
conteúdos para os condutores das empresas. 
 
* As empresas de ônibus que possuem linhas intermunicipais, responsáveis 
pelo cumprimento da lei em questão, indicarão a equipe de multiplicadores 
e fornecem ônibus com elevador nas marcas e modelos necessários, e, após 
os cursos para os educadores, a escala de trabalho dos condutores, 
necessária para a formação de turmas, visando a operacionalizar a 
capacitação em conformidade com os prazos definidos na legislação. 

Quem são os envolvidos nesse Projeto? 

Acessibilidad 



* Os fabricantes dos equipamentos (FocaBraun, Ortobrás e Palfinger), que, 
por exigência da Norma da ABNT NBR 15646, são os responsáveis por 
formarem educadores do Sest Senat, da UCT, das empresas e/ou dos 
sindicatos, a fim de que estes se tornem os agentes autorizados na 
certificação dos motoristas. 

Quem são os envolvidos nesse Projeto? 

Acessibilidad 



Educadores, técnicos da segurança do trabalho, profissionais da 
manutenção, líder operacional ou motorista sênior que possa multiplicar a 
informação. 

Quem pode ser formado como Agente 
Autorizado para Certificação? 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
Detalhes da Capacitação 



EMENTA DOS CURSOS 

 A certificação dos agentes autorizados para capacitação (aplicada pelos 
fornecedores) foi pensada da seguinte maneira: 

 
- Práticas de ensino, 
- Aspectos teóricos operacionais e práticas de operação. 
 
 
 A certificação dos condutores (a ser aplicada pelos agentes autorizados 

para capacitação) foi pensada da seguinte maneira: 
 
- Atendimento ao cliente com deficiência,  
- Aspectos teóricos operacionais e práticas de operação. 
 
 
 

Acessibilidad 



Ementa FocaBraun (05h) 
 Normas 15570 e 15646 (itens de acessibilidade) 
 Principais características das plataformas elevatórias veiculares (PEV) 
- Elevador pneumático automático 
- Elevador pneumático semiautomático 
- Elevador hidráulico automático 
- Elevador hidráulico semiautomático 
- Elevador hidráulico de bagageiro (One Arm) 
 Identificação das principais partes e componentes 
 Controles de comando 
 Ligações pneumáticas e hidráulicas 
 Ligação elétrica 
 Princípios de funcionamento 
 Precauções antes de operar 
 Posicionamento do usuário 
 Procedimentos de operações 
 Procedimentos de operação em casos de emergência (falha) 
 Manutenção preventiva 

Acessibilidad 



Ementa Ortobrás (04h) 

 Especificação da plataforma 
 Normas 15570 e 15646 (Itens de acessibilidade) 
 Identificação dos componentes da plataforma 
 Procedimento de acionamento manual da plataforma 
 Operação e funcionamento da plataforma 
 Instruções de operação da plataforma 
- Modelo AUT 1100 – Automático 
- Modelo SAN 1100 – Semiautomático 
- Modelo SAU 900 - Bagageiro 
 Instruções de segurança para o usuário 
 Instruções de segurança para o operador 
 Verificação diárias a serem executadas pelo operador do veículo 

Acessibilidad 



Ementa Palfinger (04h) 
Treinamento Teórico – 2,5h 
 Normas 15570 e 15646 (Itens de acessibilidade) 
 Identificação do equipamento 
 Instruções de segurança 
 Características técnicas do Equipamento 
 Operação e funcionamento da plataforma 
 Acionamento manual de emergência 
 Manutenção e conservação do Equipamento 
 
Treinamento Prático – 1,5h 
 Inspeção visual 
 Operação com segurança 
– Modelo PLU2.5A – Automático 
– Modelo PPU-3.0S – Semiautomático 
– Modelo DPM – Dispositivo de Poltrona Móvel 
 Acionamento manual de emergência 
 Manutenção e conservação do Equipamento 

Acessibilidad 



LEGENDA 

CURSO: Agentes Autorizados para Capacitação 

Abertura das turmas na PGA e 
divulgação das turmas 

Inscrição dos educadores 
pela PGA 

Disponibilização de local 
para treinamento 

Aprovação das inscrições, confirmação 
das turmas e disponibilização do 

material didático 

Disponibilização 
de agenda 

Realização das turmas e 
certificação 

Disponibilização dos ônibus 
para treinamento 

Fetranspor/UCT 

Sest Senat 

Fabricante 

Empresa 

Acessibilidad 



CURSO: Certificação dos Motoristas (Na Empresa) 

Aprovação da turma na PGA 

Realização da turma 
(educador da empresa) 

Disponibilização de agenda, local, ônibus, 
educador certificado pelo fabricante e 

material didático para treinamento 

Cadastro da turma na PGA 

Inscrição dos motoristas na PGA e 
convocação dos motoristas 

Lançamento dos dados na PGA 
(agenda de horários, presença, 

reação e encerramento da turma) 

Certificação dos motoristas 

Fetranspor/UCT 

Empresa 

LEGENDA 

Acessibilidad 



CURSO: Certificação dos Motoristas (por Outros) 

Aprovação da turma na PGA 

Disponibilização de agenda, local (?) e 
ônibus 

Inscrição dos motoristas na PGA e 
convocação dos motoristas 

Disponibilização de agenda, local (?) e 
educador certificado pelo fabricante 

Cadastro da turma na PGA 

Aprovação das inscrições e 
confirmação da turma 

Realização da turma (educador 
da empresa) 

Lançamento dos dados na PGA (agenda de horários, 
presença, reação e encerramento da turma) 

Certificação dos motoristas 

Envio ao Detro dos relatórios 
trimestralmente 

Fetranspor/UCT 

Sest Senat ou 
Sindicato 

Empresa 

LEGENDA 

Acessibilidad 



EMENTA DOS CURSOS 

A UCT encaminhou para os fornecedores uma sugestão de texto para o 
certificado dos agentes autorizados para capacitação, demais sugestões sobre 
a realização do treinamento e elaborou junto aos fornecedores um manual 
de cada um, imprimindo e entregando a cada agente autorizado para 
capacitação. 
 
O Detro determinou o modelo do certificado dos condutores (em formato 
crachá). 
 
Durante a realização das turmas, a UCT está gravando um vídeo de cada 
modelo, a fim de divulgarmos no futuro e disponibilizarmos para as empresas 
capacitarem seus motoristas e servir também para os momentos que os 
mesmos, porventura, esquecerem o procedimento e puderem consultar. 

Acessibilidad 



Quem certificará o motorista em caso de perda 
do certificado? 
O educador que aplicou o treinamento é quem certificará o motorista.  
 
Embora o Sest Senat, sindicato ou empresa de ônibus imprimam o 
certificado, quem terá os dados informados no documento e sua assinatura é 
o educador. 
 
Caso o condutor perca a carteira, terá que recorrer ao educador para que o 
mesmo assine uma nova, com a data em que ocorreu o treinamento. Cabe à 
empresa estipular uma ação educativa para casos de reincidência da perda da 
certificação. 
 
Caso não haja mais a possibilidade do educador preencher e assinar uma 
nova certificação, o motorista terá que realizar um novo curso e ser 
certificado nesse novo curso. 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
Cronograma 



CRONOGRAMA 

O Detro exigiu da Federação a apresentação de um cronograma e, por isso, 
foi apresentado a proposta a seguir: 

Acessibilidad 



CRONOGRAMA 
Capacitação no Manuseio das Plataformas Elevatórias de Acessibilidade 
Prazos do Detro: 

3500 condutores certificados 

7.000 condutores certificados 

10.500 condutores certificados 

Acessibilidad 



CRONOGRAMA 
Capacitação no Manuseio das Plataformas Elevatórias de Acessibilidade 
Prazos do Detro: 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
Resultados até o momento 



Federação: Pesquisa, 
reuniões de alinhamento e 
preparação do material 

FORMAÇÃO DE AGENTES 
AUTORIZADOS PARA 

CAPACITAÇÃO 

CAPACITAÇÃO DE 
MOTORISTAS 

 
Iniciando... Detro: Reformulação da 

Portaria 

Sest Senat: Disponibilização 
do espaço físico 

291 educadores capacitados 
até o momento 

Meta: capacitar 14.000 
motoristas até ago/2019 

Sindicatos e RH’s: Divulgação 
de turmas e pedido dos 
ônibus 

Federação: Planejar duas 
novas turmas, cobrar e 
validar vídeos, cobrar e 
disponibilizar certificados e 
pagar Ortobrás e Produtora 

Federação: Enviar ao Detro 
trimestralmente relatório 
com motoristas capacitados 
e contratar novas turmas em 
meado de 2019 

Produtora: Gravação de 
vídeos educacionais 

Fabricantes: Contratação dos 
serviços 

Acessibilidad 
Ações: ABNT NBR 15646:2016 Lei nº 7907 e Portaria nº 1421 

PLANEJAMENTO 1º ETAPA 2º ETAPA 



Acessibilidad 
Resultados: 
Agosto a 07/Dezembro/2018 

 Fabricante Foca-Braun: 237 educadores; 
 

 Fabricante Ortobrás: 145 educadores; 
 

 Fabricante Palfinger: 34 educadores; 
 

 Federação (Técnicas Pedagógicas): 202 educadores. 
 
 
• Total de 26 turmas – 104 h de capacitação 
• Cerca de 100 empresas de ônibus envolvidas 
• 08 sindicatos envolvidos: Rio Ônibus, Setransduc, Setransol, Setranspas, Setrerj, Sindpass, 

Sinterj e Transônibus 

Total de 

291 

educadores 
capacitados! 

= 
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Acessibilidad 
Próximos passos 



DETRO FETRANSPOR 
UCT  

FORNECEDORES SEST-SENAT SINDICATOS 
EMPRESAS 

Republicação da 
Portaria: altera 
responsabilidades 
e prazos 

Negociações  com 
DETRO sobre a 
Portaria 

Formação dos 
“Agentes 
Autorizados de 
Capacitação” - 250 

Indicação de 
professores  para 
certificação como 
Agentes 
Autorizados 

Indicação de 
multiplicadores  
para certificação 
como Agentes 
Autorizados 

Controle do 
processo de 
Certificação (1.550 
motoristas mês) 

Elaboração e 
assinatura Termo 
de Compromisso 
 

Definição dos 
conteúdos 
operacionais  e do 
material didático 
sobre Operação de 
Elevadores 

Estruturação de 
conteúdos 
complementares: 
- Atendimento ao 
Cliente 

Validação dos 
números de 
empresas 
/motoristas e 
instrutores 

Estruturação de 
conteúdos 
complementares: 
-Prática de Ensino 
 

Aprovação e 
assinatura do 
Termo de 
Compromisso 

Locação de salas 
de aula e pátio de 
estacionamento na 
Etapa I. 

Cessão de veículos 
com elevadores 
para os 
treinamentos 

RESPONSABILIDADES 

ok ok ok ok 

ok ok ok 

ok 

ok 

ok ok 

Acessibilidad 



DETRO FETRANSPOR 
UCT  

FORNECEDORES SEST-SENAT SINDICATOS 
EMPRESAS 

Orientação ênfase 
de início: áreas do 
SETRERJ, 
TRANSÔNIBUS E 
SETRANSDUC 

Participação/valida
ção Conteúdos 
Complementares. 
Multiplicação de 
material didático 
para motoristas 
(Etapa II) 

Certificação dos 
AGENTES 
AUTORIZADOS DE 
CAPACITAÇÃO, com 
emissão dos 
Certificados 

Programação e 
realização de 
turmas para 
certificação de 
condutores  
(Etapa II) 
 

Programação e 
realização de 
turmas para 
certificação de 
condutores  
(Etapa II) 
 

Treinamento dos 
envolvidos no uso 
da Plataforma PGA 
para controle 
(03/12) 

Certificação dos 
Motoristas das 
empresas, com 
emissão dos 
Certificados 

Certificação dos 
Motoristas com 
emissão dos 
Certificados 
 

Prestação de 
Contas ao DETRO: 
treinados / 
trimestralmente 

Registro de 
Participantes PGA 

Registro de 
Participantes PGA 

FISCALIZAÇÃO SUPORTE ATUALIZAÇÃO CONTINUIDADE CONTINUIDADE 

RESPONSABILIDADES 

ok 

ok 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
Perguntas mais Frequentes 



1. Cursos já realizados por educadores das empresas terão validade? 
 
Não. Pela norma atual, apenas fabricantes e agentes autorizados podem 
aplicar o curso. Caso o educador não tenha uma certificação do fornecedor 
que o habilite como agente autorizado, os seus treinamentos não terão 
validades para esta Portaria. 
 
2. Como fazer em casos como saída e indisponibilidade de educadores da 
empresa? 
 
É possível recorrer ao sindicato ou à unidade do Sest Senat mais próxima 
para capacitar seus novos motoristas, caso o educador capacitado pelo 
fornecedor esteja impossibilitado ou saia da empresa. Ou, contratar o 
fabricante para formar agentes autorizados de sua empresa. 

Acessibilidad 



3. Como proceder em caso de novos modelos de elevadores que não 
estejam contemplados neste atual treinamento? 
 
Ao instalar um novo modelo, o fabricante deve aplicar o treinamento, 
certificando seus educadores a serem agentes autorizados para capacitação. 
 
4. Como serão feitos o controle e a comunicação ao Detro sobre os 
treinandos? 
 
O responsável por capacitar os motoristas (sejam Sest Senat, sindicato ou 
empresa) deverá registrar na PGA os dados de cada turma, aluno e educador 
na certificação dos motoristas. O Detro/RJ terá acesso às informações de 
todo o Estado por meio deste sistema: pga.uct-fetranspor.com.br. 

Acessibilidad 



5. O que acontece com a empresa de ônibus que não participar do 
treinamento? 
 
Segundo o artigo 3º da Portaria do Detro, o descumprimento submete o 
infrator à aplicação da multa prevista no código disciplinar dos serviços de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
Para termos uma ideia de valores, baseados no UFIR de 2018, cada multa 
seria aproximadamente nos seguintes valores: 
 
 
 
 

Infração 1º Reincidência 2º Reincidência 

R$3.207,73 R$6.415,47 R$12.830,94 

Acessibilidad 



6. Que tipos de situações podem gerar multas? 
 
- Motorista sem o certificado/crachá; 
- Motorista com o certificado/crachá, porém com fabricante diferente da 
plataforma instalada no veículo que dirige; 
- Motorista com o certificado/crachá, porém com modelo diferente da 
plataforma instalada no veículo que dirige; 
- Motorista com o certificado/crachá, porém alega que não sabe manusear a 
plataforma (esqueceu); 
- Motorista com o certificado/crachá, porém alega que não foi treinado; 
- Sem o adesivo próximo à porta da plataforma; 
 
7. A quem recorrer em caso de dúvidas sobre este Programa de ensino? 
 
Entre em contato com a Federação: João Rodolfo, coordenador do programa, 
pelo e-mail: joao.sousa@fetranspor.com.br. 

Acessibilidad 



Procedimentos necessários 

Cadastro de Turmas 



1 

2 

3 

4 

1. Clicar em Coordenação 
Acadêmica; 

2. Clicar em Turma; 
3. Clicar em Nova Turma; 
4. Preencher todos os 

campos nos 05 passos, 
clicando nos botões 
Avançar e, por último, no 
botão Salvar. 

5. Envie um e-mail pedindo 
a aprovação da turma 
para 
joao.sousa@fetranspor.co
m.br 

Empresa ou Sindicato 

Responsável: 

CADASTRAR TURMA 

O nome do curso é: 
CAPACITAÇÃO NO MANUSEIO 

DO EQUIPAMENTO DE 
ACESSIBILIDADE. 



Empresa ou Sindicato 

Responsável: 

AGENDAR DISCIPLINAS 

1. Clicar em Coordenação 

Acadêmica; 

 

2. Clicar em Turma; 

 

3. Clicar em Pesquisar; 

 

4. Clicar em Agendar 

Horário; 

 

5. Clicar em Agendar 

Disciplinas. 
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Empresa ou Sindicato 

Responsável: 

INSCREVER EM LOTE 

1. Clicar em Administração; 
 

2. Clicar em Inscrição de 
Aluno em Lote; 
 

3. Clicar em Faça o 
download do arquivo; 
 

4. Preencher no arquivo o 
CPF, Nome e e-mail dos 
alunos; 
 

5. Clicar em Continuar; 
 

6. Clicar em Pesquisar; 
 

7. Marcar a turma e clicar 
em Avançar; 
 

8. Clicar em Escolher 
arquivo e selecionar o 
arquivo salvo em seu PC; 
 

9. Escolher a sua empresa; 
 

10. Clicar em Importar; 
 
 

6 

7 

8 

9 

2 

3 

4 

5 

10 

1 



LANÇAR FREQUÊNCIAS 

Docente 

Responsável: 

1. Clicar em Administração; 

 

2. Clicar em Controle 

Aproveitamento Aluno; 

 

3. Clicar em Pesquisar; 

 

4. Clicar no ícone 

Frequências (para lançar a 

presença dos alunos). 

1 
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Só marque a presença do 
motorista no nome do 

modelo que ele foi treinado. 
Fazendo pelo menos dois 

temas (Exemplo: 
Atendimento e Foca 

Automático), o aluno é 
aprovado. 



Empresa ou Sindicato 
Responsável: 

LANÇAR AVALIAÇÃO DE 

REAÇÃO 

1. Clicar em Coordenação 

Acadêmica; 

 

2. Clicar em Turma; 

 

3. Clicar em Pesquisar; 

 

4. Clicar no ícone Avaliar 

Turma e, preencha uma a 

uma, clicando em Salvar e 

continuar ou Salvar. 
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Não precisa pedir a avaliação 
de reação de todos os alunos. 

Precisamos de uma 
porcentagem, de pelo menos 
10% de preenchimento (ou 
seja, 01 a cada 10 alunos). 



Empresa ou Sindicato 

Responsável: 

ENCERRAR 

TURMA 

1. Clicar em Coordenação 

Acadêmica; 

 

2. Clicar em Turma; 

 

3. Clicar em Pesquisar; 

 

4. Clicar no ícone Encerrar 

Turma. 

1 

2 

3 

4 




