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OFICINA  

MULTIPLICADORES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO  

 
 

Facilitador: Prof. Luís Carlos Paulino1 

Público-alvo: educadores de espaços formais e informais e educadores das 

redes pública e privada. Os educadores deverão ser indicados e previamente 

inscritos pela Secretaria de Educação do Município. 
                                                           
1 Pedagogo, bacharel em Direito, especialista em Gestão e Direito de Trânsito (CEAT/INESP), membro 

titular da Câmara Temática de Educação para o Trânsito e Cidadania junto ao Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) – biênio 2015-2016, autor dos livros “TRÂNSITO NO BRASIL: desafios à 

efetivação do direito de ir e vir e permanecer vivo” e “TRÂNSITO SEGURO: desafios, dilemas e 

paradoxos”, professor colaborador na Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), professor colaborador 

no IDJ/UVA, professor colaborador junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE), instrutor junto ao Programa de Proteção à Cidadania (PRÓ-CIDADANIA, SSPDS/CE) e no 

Programa RONDA da PMCE, articulista das revistas “Leis & Letras” e “Trânsito em Revista”, e 

colunista de diversos sites especializados em trânsito e mobilidade, colaborando com os jornais O 

POVO, DIÁRIO DO NORDESTE e O ESTADO. É consultor técnico do Instituto Brasileiro de Defesa da 

Cidadania (IBRADEC), consultor técnico da Federação Nacional das Associações de Detrans 

(FENASDETRAN), membro da Associação Brasileira de Profissionais do Trânsito (ABPTRAN) e 

coordenador socioeducativo, no Ceará, da Associação Brasileira de Educação de Trânsito (ABETRAN). 
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Carga horária: 4 h/a. 

Data: por definir (devendo ocorrer no mês de maio, dentro da programação 

do Movimento Maio Amarelo). 

 
Vagas: 40 vagas. 

Objetivo Geral: capacitar educadores para serem multiplicadores de novos 

paradigmas que propiciem a mudança de comportamento dos usuários na via, 

a partir da tomada de consciência do quão importante é ter conhecimento, não 

somente dos regramentos previstos na legislação de trânsito e transporte, mas, 

também, das regras de convivência no espaço coletivo, a fim de que se 

construa uma cultura de respeito e civilidade no trânsito.  

Outras informações: 

CABERÁ AO MUNICÍPIO BENEFICIADO COM A CAPACITAÇÃO...  

1. Providenciar local climatizado (compatível com o número de participantes – 

que não poderá ser inferior ao número de vagas ofertadas) e equipamento 

data-show completo; 

2. Providenciar a impressão dos certificados2, a fim de que sejam entregues ao 

final do evento; 

3. Disponibilizar apoio de combustível, alimentação e hospedagem de 1 dia 

(para 2 pessoas), como forma de apoio ao facilitador da oficina. 

Contatos: 

transitoseguro@hotmail.com 

Telefones: (88) 9.9250.5209 / (88) 8835.3864  
                                                           
2 Os quais serão emitidos pela ABETRAN e assinados pelo facilitador. 


