
Objetivos Específicos:

Este curso tem a Carga Horária de 40 horas integrando atividades em EAD e aquelas realizadas como tarefas e estudos complementares.

d)    Ser reconhecido pelo ONSV como profissional especializado na área de segurança viária e veicular em âmbito nacional;

Regras Gerais do Curso

TRILHA DE APRENDIZAGEM

A Soma das atividades entregues no decorrer do curso, mais a realização das aulas e a avaliações final comporão a certificação e a formação inicial necessária para atuação 

como Observador Certificado. A seguir a trilha de aprendizagem a ser cumprida, módulos e conteúdos do curso.

Trilha de Aprendizagem

Oferecer os conhecimentos e subsídios básicos necessários para a atuação como Observador Certificado.

Ao final do curso o observador deverá ser capaz de:
a)    Colaborar na produção e aperfeiçoamento de conteúdos e materiais técnicos do ONSV a ser divulgado nas diversas mídias, de acordo com os critérios definidos pela Diretoria;
b)    Participar do Conselho Técnico e dos Grupos de Trabalhos em matérias específicas sobre segurança viária e veicular, eventualmente criados pelo ONSV, de acordo com os critérios estabelecidos pela 

Diretoria;
c)    Divulgar e apoiar na logística dos cursos e projetos oferecidos pelo ONSV. 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO OBSERVADOR CERTIFICADO

O Programa Observadores Certificados trata-se de uma certificação de distinção espontânea (não obrigatória) e diferenciadora, com reconhecimento no âmbito nacional, que se inscrevam no processo seletivo 

realizado pelo ONSV e obtiveram aprovação em todas as etapas do edital de credenciamento.   

Este curso tem por objetivo cumprir as etapas 5 e 6 do processo seletivo para credenciamento dos Observadores Certificados do Observatório Nacional de Segurança viária.

Objetivo Geral

O Observatório considera que a atuação na área requer atualização e estudo constante, portanto, para aqueles que concluírem o processo de formação apresentado no Curso de Qualificação dos Observadores 

Certificados será oferecido posteriormente um processo de formação continuada cujo programa será divulgado no ato da certificação. 



MÓDULOS 
CARGA 

HORÁRIA
TEMA/EMENTA OBJETIVOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM PROFESSOR (A)

10:00

OBJETIVOS DE ENSINO

Oferecer ao aluno conhecimentos sobre o projeto Observadores

Certificados, objetivos, constituição e desenvolvimento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o projeto Observadores Certificados.

Conhecer os aspectos que envolvem o seu desenvolvimento.

Saber as áreas de atuação, seu significado e objetivos e os principais

trabalhos realizados em cada área. 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 1. Leia a “Política Nacional de Captação de Recursos do ONSV”, 

imprimir, assinar e enviar por e-mail para 

observadorcertificado@gmail.com.

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar e detalhar o conceito do Observador Certificado, as atividades

e papel que pode assumir, as regras e postura para relacionamento interno

e externo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Saber o conceito de Observador Certificado, as atividades e papéis que

podem ser desempenhados. 

Conhecer as regras para atuar como Observador compreendendo o que

pode e o que não pode ser feito com o uso da certificação, o que pode e o

que não pode.

Saber as regras e procedimentos para relacionamento e atuação em nome

do Observatório tanto interna quanto externamente.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 2. Leia o “Código de Ética e Conduta do ONSV”, imprimir, assinar 

a última folha, rubricar as demais e enviar por e-mail para 

observadorcertificado@gmail.com 

ROBERTA TORRES

01:00

MÓDULO I 

AULA 1:  PROGRAMA OBSERVADORES CERTIFICADOS. 

Apresentação do projeto e dos aspectos que envolvem 

seu desenvolvimento

AULA 2: O PAPEL DOS OBSERVADORES. Apresentação do 

conceito e dos aspectos que envolvem seu papel: postura, 

relacionamento interno e externo, princípios e valores

ROBERTA TORRES

01:30

02:00

00:30



02:00

Atividade 3. Descreva em uma lauda os pontos mais importantes do papel 

do Observador na sua opinião e envie para 

observadorcertificado@gmail.com.

OBJETIVOS DE ENSINO

Oferecer ao aluno conhecimentos sobre o conceito de OSCIP, a

constituição, história, regimento, legislação, implicações, estatuto, atuação

e principais trabalhos do ONSV.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer a constituição do ONSV.

Conhecer a história do ONSV, os motivos para sua criação, como se deu sua

constituição e sua trajetória.

Conhecer o Regimento e Estatuto do ONSV.

Saber as legislações e implicações que pautam a existência do ONSV.

Saber as áreas de atuação, seu significado e objetivos e os principais

trabalhos realizados em cada área. 

Saber o que é esperado da postura e atuação do Observador em relação

aos valores, conceitos e princípios que regem sua atuação.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 4. Leia o Estatuto Social do ONSV. 

01:00 Atividade 5. Leia a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. 

FERRAMENTAS/ RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS Vídeo Aulas

Documento de Constituição, Regulamento do ONSV.

Documentos e/ou PPTs com os conteúdos trabalhados.

Vídeos de Referência

ROBERTA TORRES

RAMALHO

01:00

MÓDULO I 

AULA 3: OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA 

VIÁRIA (ONSV). Apresentação do ONSV, sua constituição e 

regras de funcionamento

AULA 2: O PAPEL DOS OBSERVADORES. Apresentação do 

conceito e dos aspectos que envolvem seu papel: postura, 

relacionamento interno e externo, princípios e valores

01:00



MÓDULOS 
CARGA 

HORÁRIA
TEMA/EMENTA OBJETIVOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM PROFESSOR (A)

10:00

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar o SOMA e suas possibilidades de utilização para a realizações

de ações e atuações.

Apresentar o ÍRIS e suas possibilidades de utilização para a realizações de

ações e atuações.

Apresentar as pesquisas já realizadas e como deve ser o procedimento

para demandar ou produzir novas pesquisas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o SOMA, saber utilizar a ferramenta e saber utilizar as

informações para o embasamento de projetos e ações.

Conhecer o ÍRIS, saber utilizar a ferramenta e saber utilizar as informações

para o embasamento de projetos e ações.

Conhecer a área de estudos e pesquisa, os objetivos, as pesquisas

existentes e saber como demandar ou produzir pesquisas junto ao ONSV.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 6. Estruturar um relatório simples contendo as principais 

informações em relação à mortalidade e acidentalidade do seu Estado que 

você julgar serem necessárias para o subsídio e desenvolvimento de ações 

de Segurança Viária. 

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar o Movimento Maio Amarelo, sua história, conceitos,

abrangência e operacionalização.

Apresentar o Programa Laço Amarelo, sua história, conceitos, formas de

adesão, serviços que inclui e como utilizá-los.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o Movimento Maio Amarelo, sua história, conceitos,

abrangência e operacionalização e saber como desenvolvê-lo.

MÓDULO II

AULA 4: FONTES DE INFORMAÇÕES, PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO. Visão geral das fontes de 

informações existentes, das pesquisas desenvolvidas pelo 

Observatório e os processos envolvidos para atuação 

como Observador.

00:35

03:00

00:25

RAMALHO

RAMALHO

AULA 5: MOVIMENTO MAIO AMARELO  E PROGRAMA 

LAÇO AMARELO (ENTIDADE, EMPRESA, MUNICÍPIO). 

Conhecimentos gerais sobre o Movimento e o Programa 

Laço Amarelo e a atuação do Observador certificado. 



Conhecer o Programa Laço Amarelo, sua história, conceitos, formas de

adesão, serviços que inclui e saber como utilizá-los.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 7. Atividade 8. Escreva um relato breve sobre se ocorre e como 

ocorrem as ações do Movimento Maio Amarelo no seu município 

indicando as possíveis melhorias ou intervenções que você adotaria como 

Observador Certificado.

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar os estudos e pesquisas desenvolvidos pelo ONSV nos últimos

meses. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer e analisar os Estudos e Pesquisas desenvolvidos pelo ONSV .

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

03:00
Atividade 8. Ler os 12 artigos e escrever um comentário em cada um deles 

no site do Observatório.

FERRAMENTAS/ RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS Vídeo Aulas

Acesso aos EADs, Acesso ao Educa

Documentos e/ou PPTs com os conteúdos trabalhados.

Vídeos de Referência

02:00

MÓDULO II

AULA 6: ESTUDOS E PESQUISAS DO ONSV. Conhecimentos 

gerais sobre os estudos e pesquisas realizadas pelo 

Observatório.

00:25

01:00

RAMALHO

ROBERTA TORRES

AULA 5: MOVIMENTO MAIO AMARELO  E PROGRAMA 

LAÇO AMARELO (ENTIDADE, EMPRESA, MUNICÍPIO). 

Conhecimentos gerais sobre o Movimento e o Programa 

Laço Amarelo e a atuação do Observador certificado. 



MÓDULOS 
CARGA 

HORÁRIA
TEMA/EMENTA OBJETIVOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM PROFESSOR (A)

10:00

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar os conceitos e fundamentaos teóricos básicos que embasam a

atuação do Observatório na Educação para o Trânsito.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer os conceitos e fundamentaos teóricos básico que embasam a

atuação do Observatório na Educação para o Trânsito.

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar os EADs, conteúdos e objetivos gerais dos cursos, como utilizá-

los e com que públicos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer os EADs, conteúdos e objetivos gerais dos cursos, como utilizá-

los e com que públicos.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 9. Assitir um EADs dentre os produzido pelo Observatório. Fazer 

um Relato para a utilização do EADs , conforme roteiro sugerido, para a 

utilização em ações educativas.

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar o Programa Educa, seus objetivos e materiais, recursos e

procedimentos para implantação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o Programa Educa, seus objetivos e materiais, recursos e

procedimentos para implantação.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 10. Ler, analisar e reconhecer os documentos que compõem o 

Programa Observatório Educa. Estruturar plano de ação para a 

implantação da educação para o trânsito no local de atuação de acordo 

com roteiro sugerido.

OBJETIVOS DE ENSINO

MÓDULO III

00:40
AULA 7: INTRODUÇÃO AOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO 

PARA O TRÂNSITO DO OBSERVATÓRIO
ROBERTA MANTOVANI

00:15

AULA 8: CURSOS DE ENSINO À DISTÂNCIA.   

Conhecimentos gerais sobre os cursos de Ensino à 

Distância do ONSV, seus objetivos e possibilidades de 

atuação como Observador.

ROBERTA MANTOVANI

03:00

01:00

AULA 9: PROGRAMA EDUCA. Conhecimentos gerais sobre 

o Programa Educa, seus objetivos e possibilidades de 

atuação como Observador.

02:30

AULA 10: FORMAÇÃO DE CONDUTORES - histório e 

referencial teórico da atuação do Observatório.
01:00

ROBERTA MANTOVANI

ROBERTA MANTOVANI



Apresentar o histórico, os produtos, os conceitos e fundamentos da 

atuação do Observatório no processo de revisão da formação de 

condutoroes no Brasil.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o histórico, os produtos, os conceitos e fundamentos da atuação 

do Observatório no processo de revisão da formação de condutores no 

Brasil.

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar um referencial básico para a realização de campanhas. 

Demonstrar como o Movimento Maio Amarelo pode ser um indutor da 

realização de campanhas no local de atuação dos Observadores.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o referencial básico para a realização de campanhas. Identificar

como o Movimento Maio Amarelo pode ser um indutor da realização de

campanhas no local de atuação dos Observadores.

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Atividade 11. Escreva um projeto de campanha conforme roteiro 

dispobilizado.

FERRAMENTAS/ RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS Vídeo Aulas

Documento de Constituição, Regulamento do ONSV.

Documentos e/ou PPTs com os conteúdos trabalhados.

Vídeos de Referência

MÓDULO III

AULA 10: FORMAÇÃO DE CONDUTORES - histório e 

referencial teórico da atuação do Observatório.
01:00 ROBERTA MANTOVANI

AULA 11: CAMAPANHAS EDUCATIVAS - Referencial básico, 

e conhecimentos gerais.

00:35

01:00



MÓDULOS 
CARGA 

HORÁRIA
TEMA/EMENTA OBJETIVOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM PROFESSOR (A)

10:00

OBJETIVOS DE ENSINO

Apresentar o papel da comunicação e as diferentes estratégias e meios

utilizados nas ações do Observatório.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conhecer o papel e as estratégias de marketing e comunicação utilizadas 

no Observatório.

Saber fazer uso das estratégias de marketing e comunicação utilizadas no

Observatório.

09:00

FERRAMENTAS/ RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS Vídeo Aulas

Modelos básicos com os itens mínimos de gestão de projetos.

Documentos e/ou PPTs com os conteúdos trabalhados.

Vídeos de Referência

AVALIAÇÃO FINAL

Considerando todas as aulas assistidas e atividades produzidas no decorrer do curso, uma redação com o título:

Como Observador Certificado, o que posso fazer para melhorar a segurança viária na minha região?

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

ONSV

01:00

DA REFLEXÃO À AÇÃO

FABIANA

MÓDULO IV

AULA 12: O PAPEL DO MARKETING E DA COMUNICAÇÃO 

NO ONSV - apresenta o papel do marketing e da 

comunicação para a atuação e para a produção e 

divulgação das ações, produtos e projetos realizados pelo 

Observatório.


