
22 e 23 de setembro de 2017

Faculdade Anhanguera
de Pindamonhangaba

II Congresso Valeparaibano de Segurança
no Trânsito e Prevenção de Acidentes

II Simpósio Valeparaibano
de Psicologia do Trânsito

Gestão de Trânsito
e os novos rumos da
Psicologia do Trânsito



II Congresso Valeparaibano de Segurança
no Trânsito e Prevenção de Acidentes

II Simpósio Valeparaibano
de Psicologia do Trânsito

22/09/2017 – sexta-feira  23/09/2017 – sábado

recepção (entrega de material aos participantes)  
mesa de abertura  
coffee break  
mesa: Ações educativas para prevenção de acidentes  

almoço  
mesa: A mobilidade urbana como objetivo da Gestão do 
Trânsito  

coffee break 
mesa: Prevenção, promoção, tratamento e reabilitação – 
ações em atendimento à saúde do usuário da via pública.  

Reunião Aberta do Núcleo Trânsito e Mobilidade Urbana do 
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo

8h30 às 9h
9h às 10h

10h às 10h30
10h30 às 12h

12h às 13h30
13h30 às 15h30

15h30 às 16h
16h às 17h30

18h às 20h

a) “educação de trânsito” (formação de motoristas);  

b) “educação no trânsito” (campanhas educativas);  

c) “educação para o trânsito” (processos educativos, 
no ensino regular, baseados em valores).  

a) O espírito de uma Política Nacional de Trânsito (diferenças 
entre as Resoluções CONTRAN 166/2004 e 514/2014) 

b) O esforço legal para garantia do cumprimento da norma 
(desafios do texto provisório novo Código de Trânsito) 

a) A avaliação da sanidade física e mental de motoristas: 
contribuições para a segurança viária 

b) Perícia psicológica e a atenção à saúde do motorista

a) Gestão municipal de trânsito e as contribuições 
da Psicologia do Trânsito

b) Desafios da atuação em Avaliação Psicológica 
Pericial de motoristas

a) Valor pago por perícia de motorista

b) Experiência com critérios de credenciamento

c) Tipos de vinculação/formação societária

recepção (entrega de material aos participantes)  
mesa de abertura  
coffee break 
mesa: Estratégias para o (des)equilíbrio econômico financeiro 
na prestação de serviço da perícia de motoristas. 

almoço  
mesa: Avaliação psicológica de motorista como abordagem de 
atenção à saúde. 

coffee break e stands para exposição de práticas na temática 
mesa: Perícia Psicológica: Reflexões éticas e técnicas  

8h30 às 9h
9h às 10h

10h às 10h30
10h30h às 12h

12h às 13h30
13h30 às 15h30

15h30 às 16h
16h às 17h30

a) Políticas de trânsito articuladas aos princípios e diretrizes do SUS 

b) Atividades da Diretoria de Credenciamento para o atendimento 
técnico em psicologia e medicina no DETRAN 

c) Critérios para emissão do resultado da avaliação pericial 
psicológica

a) Critérios para funcionamento de junta psicológica 

b) Parâmetros para atuação em perícia psicológica de trânsito 

c) Aspectos éticos e técnicos da preparação do candidato para 
perícia psicológica.


