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REGULAMENTO DE CURSOS ESPECIALIZADOS DE MOTOTAXISTA E 

DE MOTOFRETISTA NA MODALIDADE PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 

 
Capítulo I 

DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

Art. 1º - Os cursos para Mototaxista e Motofretista reger-se-ão por este Regulamento, pelas 

normas vigentes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei nº 9.503 de 23 de 

setembro de 1997 e pelas Resoluções nº 168/04, nº 222/07, nº 356/10, nº 358/10, nº 409/12, nº 

410/12, 413/12, 414/12 e 415/12, todas do CONTRAN e pelas demais normas estabelecidas pelo 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN e pelo Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/SE. 

 

Art. 2º - Os cursos devem ter por objetivo formar e capacitar profissionais qquuee    qquueeiirraamm  eexxeerrcceerr  

oouu  qquuee  eexxeerrcceemm  aa  atividade remunerada na condução de motocicletas e motonetas em  ttrraannssppoorrttee  

ddee  ppaassssaaggeeiirrooss  ((mmoottoottaaxxii))  ee  eemm  eennttrreeggaa  ddee  mmeerrccaaddoorriiaass  ((mmoottooffrreettee)). 

Parágrafo único - O curso específico para Motofretistas e Mototaxistas poderá ser realizado, na 

modalidade presencial e semipresencial, por entidades credenciadas no Departamento Estadual de 

Trânsito de Sergipe.  

 

Capítulo II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Seção  I 

Do Detran/SE  

Art. 3º - São de competência do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/SE as seguintes 

atribuições: 

I – Autorizar entidades, já credenciadas no Detran/SE, para ministrar aulas do Curso para 

Motofretista e Mototaxista na modalidade presencial e semipresencial. 

II - Providenciar condições organizacionais, operacionais, administrativas e pedagógicas, em 

sistema informatizado, por meio de rede nacional, se assim for determinado pelo Denatran, para 

permitir o registro, acompanhamento e controle das exigências da Resolução nº 410/12, do 

Contran.  

III - Estabelecer as especificações mínimas de equipamentos e conectividade para integração dos 

credenciados aos sistemas informatizados do Detran/SE, garantindo na esfera de sua competência, 

o suporte técnico ao sistema informatizado disponível aos credenciados; 

IV - Auditar as atividades dos credenciados, objetivando o fiel cumprimento das normas legais e 

dos compromissos assumidos, mantendo supervisão administrativa e pedagógica; 

V - Subsidiar a instituição com informações e documentos relativos à legislação e políticas do 

DETRAN/SE; 

VI - Acompanhar, avaliar e supervisionar as ações da instituição credenciada; 

VII - Estabelecer os procedimentos pertinentes às atividades dos credenciados; 



2 

 

VIII - Elaborar estatísticas para o acompanhamento dos cursos e profissionais das entidades 

credenciadas; 

IX - Informar à instituição os pré-requisitos legais necessários para matrícula dos interessados em 

cada curso; 

X - Avaliar permanentemente a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição, indicando 

medidas de melhoria, quando necessário; 

XI - Apurar irregularidades praticadas pelas entidades credenciadas e/ou por seus profissionais 

credenciados, por meio de processo administrativo, aplicando as penalidades cabíveis já previstas 

no Regulamento de Credenciamento de CFC. 

 

Seção II 

Das Entidades Autorizadas 

Art. 4º - São de competência das entidades autorizadas: 

I - Atender às exigências das normas vigentes; 

II - Manter atualizado e em perfeitas condições de uso o material didático pedagógico e acervo 

bibliográfico; 

III - Promover a capacitação e atualização do seu quadro docente; 

IV - Atender às convocações do DETRAN/SE; 

V – Franquear ao Detran/SE, ou a quem seja por ele indicado, o livre acesso às instalações físicas 

e aos arquivos de documentos para fins de auditoria e fiscalização; 

VI - Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e do respectivo corpo docente e 

discente; 

VII – Informar aos interessados nos cursos, em alguma forma por escrito, o período, o horário, a 

freqüência exigida, o mínimo de acertos nas questões para aprovação no curso (tanto da parte 

teórica como da prática), o prazo de validade e outras especificações que se fizerem necessárias; 

VIII - Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 (cinco) 

anos conforme legislação vigente; 

IX – Aplicar a prova teórica final, utilizando o banco de questões fornecido pelo Denatran; 

X – Efetuar o registro da conclusão do curso no sistema informatizado do Detran/SE, 

imediatamente após a conclusão;  

XI - Emitir os Certificados com as especificações mínimas a seguir: 
 

Frente 

-Nome completo do aluno; 

-Nº do RG; 

- Número do registro da CNH; 

-Nome do Curso realizado; 

- Período do curso; 

- Carga horária total do Curso; 

-Assinaturas dos diretores da entidade credenciada. 
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Verso 

- Módulos/disciplinas com respectiva carga horária e nome dos professores; 

- Aproveitamento do aluno por módulo/disciplina (notas); 

- Base legal; 

- Número seqüencial do certificado. 

XII - Entregar os Certificados aos alunos. 

Parágrafo único - Deverá ser emitido certificado de conclusão do curso ao aluno aprovado em 

todos os módulos/disciplinas do curso, considerando o aproveitamento e a freqüência exigida no 

Art. 22 deste Regulamento. 

 

Capítulo III 

DA AUTORIZAÇÃO 

AArrtt..  55ºº  --  OO  DDeettrraann//SSEE  ddaarráá  aauuttoorriizzaaççããoo,,  aattrraavvééss  ddee  PPoorrttaarriiaa  eessppeeccííffiiccaa,,    ààss  eennttiiddaaddeess  qquuee  

pprreetteennddeemm  ooffeerreecceerr  oo  CCuurrssoo  ddee  MMoottooffrreettiissttaa  ee  MMoottoottaaxxiissttaa,,  eessppeecciiffiiccaammeennttee  aao Serviço Nacional 

de Aprendizagem (Sistema “S”), aos Centros de Formação de Condutores credenciados (CFCs) 

classificação “AB” e às entidades já credenciadas para ministrar exclusivamente cursos 

especializados até a publicação da Resolução do Contran nº 168/04..  

§§  11ºº  AA  aauuttoorriizzaaççããoo  sseerráá  ccoonncceeddiiddaa  ddeessddee  qquuee  aass  eennttiiddaaddeess  ccoommpprroovveemm  ccaappaacciiddaaddee  ttééccnniiccaa  ppaarraa  

mmiinniissttrraarr  ccuurrssooss  eessppeeccííffiiccooss  aaooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  qquuee  qquueeiirraamm  eexxeerrcceerr  oouu  qquuee  eexxeerrcceemm  aass  aattiivviiddaaddeess  

ddee  ttrraannssppoorrttee  ddee  ppaassssaaggeeiirrooss  ((mmoottoottaaxxii))  ee  ddee  eennttrreeggaa  ddee  mmeerrccaaddoorriiaass  ((mmoottooffrreettiissttaa))..    

§ 2º ––  AA  aauuttoorriizzaaççããoo  sseerráá  vviinnccuullaaddaa  aaoo  ccrreeddeenncciiaammeennttoo  ddaa  eennttiiddaaddee,,  cceessssaannddoo  sseeuuss  eeffeeiittooss  aa  ppaarrttiirr  

ddoo  ttéérrmmiinnoo  ddaa  vvaalliiddaaddee  ddoo  ccrreeddeenncciiaammeennttoo,,  ppooddeennddoo  sseerr  rreennoovvaaddoo,,  ddeessddee  qquuee  aatteennddiiddaass  ààss  

ddiissppoossiiççõõeess  ddeessttee  RReegguullaammeennttoo  ee  ddeemmaaiiss  nnoorrmmaass  eemm  vviiggoorr..  

§ 3º - A solicitação da autorização, bem como de sua renovação, deverá ser solicitada com um 

mês de antecedência e terá validade de acordo com a validade do credenciamento da entidade. 

§ 4º - A autorização para realização dos cursos para motofretista e mototaxista poderá ser 

cancelada a qualquer momento, quando comprovado o descumprimento de quaisquer exigências 

previstas na legislação do trânsito, para o curso na modalidade presencial ou à distância, ou para 

ambas as modalidades. 

Seção I 

Da Modalidade de Ensino Presencial 

Art. 6º - Para a autorização dooss  Cursos Especializados de Mototaxista e de Motofretista na 

modalidade de ensino presencial, a entidade deverá estar credenciada regularmente de acordo 

com todas as exigências mínimas do credenciamento e ainda cumprir as exigências dos itens a 

seguir: 

I – Atender aos critérios da especificação da sala para aula teórica:  

a) ter, no mínimo, 1,20 m2 (um metro e vinte centímetros quadrados) por candidato e 6 m² 

(seis metros quadrados) para o instrutor, com medida total mínima de 24m
2
 (vinte e quatro 

metros quadrados); 

b) ter a capacidade total máxima de 30 (trinta) alunos por sala;  
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c) equipar com carteiras individuais em número compatível com o tamanho da sala, devendo 

ser duas, no mínimo, adequadas para canhoto, além de cadeira e mesa para instrutor, a qual 

não poderá ser utilizada para outra finalidade no decorrer do curso; 

II – Possuir estrutura administrativa informatizada para interligação com o sistema de 

informações do Detran/SE; 

III – Disponibilizar manuais e/ou apostilas do conteúdo didático obrigatório, impressas para 

distribuição ao aluno do curso; 

IV – Possuir área específica de treinamento para prática de direção em veículo de 2 (duas) ou 3 

(três) rodas, conforme especificações no Anexo I deste Regulamento;  

V – Possuir veículos automotores de duas rodas, categoria A: 

a) de no mínimo 120cc (cento e vinte centímetros cúbicos), com câmbio mecânico, não 

sendo admitida alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante; 

b) com, no máximo, cinco anos de fabricação; 

c) equipados em conformidade com as exigências da Resolução nº 356, de 02 de agosto de 

2010; 

d) devidamente registrados e licenciados como veículos de aprendizagem, no município-sede 

da empresa, admitindo-se contrato de financiamento devidamente registrado; 

VI – Possuir instrutores capacitados: 

a) com Curso de Instrutor de Trânsito e/ou que tenham formação comprovada através de 

certificado superior ou técnico, desde que esteja afim às disciplinas;  

b) ser habilitado na categoria “A” para instrução à prática de pilotagem profissional (módulo 

III), além do Curso de Instrutor de Trânsito.  

 

Seção II 

Da Modalidade de Ensino À Distância 

Art. 7º – A entidade autorizada para ministrar o Curso de Motofretista e Mototaxista poderá fazer 

uso da modalidade de Ensino à Distância – EaD, via internet, utilizando-se de software próprio 

ou de terceiros, podendo celebrar contrato de parceria, ou similar, com entidade ou empresa que 

disponibilize o “software” responsável pela execução do programa, desde que este esteja 

homologado pelo Denatran. 

§ 1º - A autorização para realização de cursos na modalidade EaD, dar-se-á por Portaria 

específica ou conjugada com a autorização para ministrar cursos de especialização na modalidade 

de ensino presencial, a depender do momento da sua solicitação. 

§ 2º – A Portaria da autorização da modalidade EaD terá sua validade automaticamente 

interrompida quando vencer a autorização para ministrar o curso na modalidade de ensino 

presencial que é vinculada ao vencimento da Portaria do credenciamento da entidade.  

§ 3º - A solicitação de renovação da autorização para realização dos cursos na modalidade EaD 

poderá ser indeferida por conveniência administrativa e/ou quando a entidade não atender as 

exigências das normas em vigor, independentemente de sua continuidade de credenciamento, 

bem como da autorização do curso da modalidade de ensino presencial. 
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Art. 8º - Para autorização dos cursos na modalidade de Ensino à Distância – EaD a entidade 

deverá estar credenciada regularmente de acordo com todas as exigências mínimas do 

credenciamento, estar autorizada a ministrar o curso na modalidade presencial, teórico e prático, 

e ainda cumprir as exigências dos itens a seguir: 

I – Ter estrutura tecnológica para um ambiente virtual de aprendizagem com programas que 

possuem características específicas para a organização e gerenciamento dos conteúdos do 

Módulo I (básico) e Módulo II (específico); 

II – Possuir ambiente virtual de aprendizagem cujo “software” foi devidamente homologado pelo 

DENATRAN, podendo este ser da própria entidade ou de terceiro;  

III – Se for o caso de utilizar “software” de terceiros, possuir a comprovação da formalização 

devidamente registrada em cartório, por peça de aceitação jurídica, a exemplo de contrato de 

parceria, da vinculação da entidade credenciada com o proprietário do software da Plataforma de 

Estudo Virtual;  

IV – Possuir a Portaria do Denatran, publicada no Diário Oficial da União, referente à 

homologação do software do ensino virtual que será utilizado; 

V – Atender aos requisitos do curso na modalidade à distância exigidos para homologação pelo 

Denatran, podendo ser oferecido em local específico para estudo virtual na sede da entidade 

credenciada ou esta disponibilizar o acesso em qualquer local que tenha conectividade com o 

ambiente virtual. 

a) Sendo um local especifico, este deverá ser independente da sala da modalidade presencial, 

com tamanho mínimo de 4m
2
 (quatro metros quadrados) para 2 (duas) estações de estudo 

individualizadas para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

b) As estações de estudo individualizadas, referidas no item anterior, deverão estar 

compostas com microcomputador: CPU, teclado, mouse e monitor, e possuir isolamento 

acústico ou disponibilizar fone de ouvido que permita a escuta das aulas em silêncio 

absoluto.  
 

 

Capítulo IV 

DOS PROCEDIMENTOS BÁSICOS 

Art. 9º - As entidades credenciadas deverão cumprir etapas para a concretização dos cursos  

específicos de mototaxi e motofrete, a fim de atender às normas estabelecidas nas Resoluções do 

CONTRAN, compreendendo os seguintes processos, conforme o curso a ser ministrado: 

I - Encaminhar ao DETRAN/SE as propostas individualizadas para cada edição do Curso para 

Motofretista e Mototaxista proposto, acompanhado do currículo dos coordenadores e do corpo 

docente que ministrará as aulas teóricas e práticas, a fim de ser aprovado pelo órgão executivo de 

trânsito. 

II - Após aprovação das propostas destes cursos enviadas e do corpo docente indicado, e tendo 

sido autorizado a ministrar os cursos, a entidade credenciada deverá divulgar cada programa em 

seu site institucional e encaminhar ao DETRAN/SE as informações para que este possa divulgar 

no seu site; 

III - Abrir processo de inscrição;  
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IV - Receber inscrições, bem como a cópia da documentação exigida como pré-requisito para a 

realização dos cursos; 

V - Efetivar a matrícula dos candidatos que atendam aos pré-requisitos definidos pelo 

DETRAN/SE, comprovados através da documentação exigida pela legislação vigente; 

 

Capítulo V 

DOS DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO 

 

Seção I 

Da Modalidade do Ensino Presencial 

Art. 10 - Para autorização do curso na modalidade do ensino presencial a entidade credenciada 

deverá apresentar os documentos relacionados a seguir: 

a) Requerimento dirigido ao Diretor Presidente para autorização do curso especializado para 

Motofretista e/ou Mototaxista; 

b) Comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral do CNPJ da empresa, emitido em 

menos de 30 dias; 

c) Planta baixa ou layout da sala para aula teórica na modalidade presencial; 

d) Quadro funcional referente aos coordenadores e ao corpo docente que ministrará as aulas 

teóricas e práticas com os respectivos currículos. 

 

Seção II 

Da Modalidade do Ensino à Distância 

 

Art. 11 - Para autorização do curso na modalidade do ensino à distância (EaD) a entidade 

credenciada deverá apresentar os documentos relacionados a seguir: 

a) Requerimento dirigido ao Diretor Presidente para autorização do curso na modalidade de 

ensino à distância; 

b) Comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral do CNPJ da empresa, emitido em 

menos de 30 dias; 

c) Portaria do Denatran de homologação do “software” do curso à distância que será 

utilizado, publicada no Diário Oficial da União; 

d) Se uso de ambiente virtual do EaD de terceiros, apresentar o documento de formalização 

da parceria, devidamente registrado em cartório;  

e) Planta baixa ou layout da sala com as estações de estudo, quando for o caso. 

 

Capítulo VI 

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DO CURSO 

Art. 12 - Os pré-requisitos necessários para a inscrição no Curso para Mototaxista e 

Motofretista são: 

I - Ser maior de 21 anos; 

II - Ser habilitado como condutor de veículos automotores na categoria “A” no mínimo há dois 

anos; 
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III - Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente 

de exercer seus direitos. 

  

Capítulo VII 

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO CURSO 

Art. 13 - Os documentos necessários para inscrição no CCuurrssoo  para Mototaxista e Motofretista 

são: 

II  --  CCóóppiiaa  aauutteennttiiccaaddaa  ddaa  CCaarrtteeiirraa  NNaacciioonnaall  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo,,  nnoo  pprraazzoo  ddee  vvaalliiddaaddee  ee  ccoomm  ddooiiss  aannooss  

ddee  hhaabbiilliittaaddoo  nnaa  CCaatteeggoorriiaa  ““AA””;;  

IIII  --  HHiissttóórriiccoo  ddoo  ccoonndduuttoorr  oorriiggiinnaall;;  

IIIIII  --  0011  ((uummaa))  ffoottoo  33xx44..  
  

Capítulo VIII 

DA GRADE CURRICULAR 

Art. 14 – A estrutura curricular para os cursos de especialização de Mototaxista e Motofretista, 

e suas atualizações, deverá estar em conformidade com as exigências do Anexo I e II da 

Resolução nº 410/2012, do CONTRAN.  

 

Capítulo IX 

DA ORGANIZAÇÃO E REGIME DIDÁTICOS 

AArrtt..  1155  ––  OO  ccuurrssoo  ppooddeerráá  sseerr  mmiinniissttrraaddoo  nnaa  mmooddaalliiddaaddee  ddee  eennssiinnoo  pprreesseenncciiaall,,  aattrraavvééss  ddee  aauullaass  

eexxppoossiittiivvaass  ee  pprrááttiiccaass  ccoomm  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ee  ttééccnniiccaass  aaddeeqquuaaddaass  ppaarraa  oo  aallccaannccee  ddooss  oobbjjeettiivvooss  

pprrooppoossttooss  oouu  sseemmiipprreesseenncciiaall,, na modalidade de Ensino a Distância – EaD o Módulo I e II. 

Parágrafo único - AA  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ttoottaall  ddoo  ccuurrssoo  éé  ddee  3300  hhoorraass//aauullaa,,  sseennddoo  2200  hhoorraass//aauullaa  

ddeessttiinnaaddooss  aaoo  MMóódduulloo  II  ((bbáássiiccoo)),,  55  hhoorraass//aauullaa  aaoo  MMóódduulloo  IIII  ((eessppeeccííffiiccoo  ppaarraa  ttrraannssppoorrttee  ddee  ppeessssooaass  

oouu  ddee  ccaarrggaass)),,  ppooddeennddoo  eesstteess  ddooiiss  mmóódduullooss  sseerr  mmiinniissttrraaddooss  aattrraavvééss  ddee  aauullaass  pprreesseenncciiaaiiss  oouu  àà  

ddiissttâânncciiaa,,  ee  55  hhoorraass//aauullaa  aaoo  MMóódduulloo  IIIIII  ((pprrááttiiccaa  ddee  ppiilloottaaggeemm  pprrooffiissssiioonnaall)),,  ssoommeennttee  nnaa  

mmooddaalliiddaaddee  pprreesseenncciiaall..  

  

SSeeççããoo  II  

DDaa  MMooddaalliiddaaddee  ddee  EEnnssiinnoo  PPrreesseenncciiaall  

Art. 16 Considera-se hora-aula o período igual a 50 (cinquenta) minutos, tanto para as aulas 

teóricas como para as aulas práticas, em qualquer turno, permitindo o número máximo de 04 

(quatro) horas/aula teóricas, no turno da noite e 05 (cinco) horas/aula teóricas no turno da manhã 

e da tarde, devendo obedecer a um dos horários estabelecidos: 

 

Manhã Tarde Noite 

7h às 7h50 

7h50 às 8h40 

Intervalo 

8h50 às 9h40 

9h40 às 10h30 

10h30 às 11h20 

13h30 às 14h20 

14h20 às 15h10 

Intervalo 

15h20 às 16h10 

16h10 às 17h 

17h às 17h50 

18h30 às 19h20 

19h20 às 20h10 

Intervalo 

20h20 às 21h10 

21h10 às 22h 

                                                                        ou 
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Manhã Tarde Noite 

7h30 às 8h20 

8h20 às 9h10 

intervalo 

9h20 às 10h10 

10h10 às 11h 

11h às 11h50 

14 às 14h50 

14h50 às 15h40 

Intervalo 

15h50 às 16h40 

16h40 às 17h30 

17h30 às 18h20 

19h às 19h50 

19h50 às 20h40 

Intervalo 

20h50 às 21h40 

21h40 às 22h30 

§ 1º - A carga horária na modalidade presencial diária deverá ser organizada de forma a atender 

às peculiaridades e necessidades da clientela, não podendo exceder em regime intensivo, aos 

sábados e domingos, em 10 horas/aula por dia. 

§ 2º --  OO  iinnssttrruuttoorr  ddee  ccaaddaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeevveerráá  eellaabboorraarr  oo  mmaatteerriiaall  eessppeeccííffiiccoo  ppaarraa  ssuubbssiiddiiaarr  oo  

ttrraabbaallhhoo  ddoocceennttee  ee  ddeevveerráá  ccoonnttaarr  ccoomm  oo  mmaatteerriiaall  vviissuuaall  ee  aauuddiioovviissuuaall,,  aa  ffiimm  ddee  ffuunnddaammeennttaarr  ee  

ddiirreecciioonnaarr  aass  aattiivviiddaaddeess  ppeeddaaggóóggiiccaass  oobbeeddeecceennddoo  àà  eessttrruuttuurraa  ccuurrrriiccuullaarr  bbáássiiccaa  eessttaabbeelleecciiddaa  nnaa  

RReessoolluuççããoo  nnºº  441100,,  ddee  0022  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001122,,  possibilitando discussões permanentes que 

favoreçam a aquisição de valores, posturas e atitudes de cidadania no trânsito. 

§ 3º – Como material didático-pedagógico poderá ser utilizado o Manual do Profissional de 

Motofrete, destinado a cursos para profissionais de motofrete, disponível no site do Denatran, 

www.denatran.gov.br ou outro aprovado pelo Detran/SE. 

 

§ 4º --  AAss  aauullaass  tteeóórriiccaass  ddeevveemm  sseerr  ddiinnââmmiiccaass,,  lleevvaannddoo  eemm  ccoonnssiiddeerraaççããoo  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  prévios 

dos participantes e suas diferenças culturais e de aprendizagem, ddeevveennddoo  sseerr  eennffaattiizzaaddoo  oo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddooss  ccoonntteeúúddooss  ccoommoo  uumm  ttooddoo,,  oobbjjeettiivvaannddoo  ffaacciilliittaarr  oo  eennssiinnoo--aapprreennddiizzaaggeemm  ddooss  

aalluunnooss  ee  eennccoorraajjaarr  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  eeffeettiivvaa  ddooss  mmeessmmooss..  

  

Art. 17 – As aulas práticas de pilotagem deverão ser realizadas em campo específico para 

motocicleta de acordo com especificações deste artigo e do Anexo I deste  

Regulamento, ministradas e acompanhadas pelo instrutor, sendo cada aluno individualmente, 

com carga horária mínima de 5h/aula. 

 

I – Pista de concreto armado com espessura variável entre, no mínimo, 5cm (cinco centímetros) 

e, no máximo, 10cm (dez centímetros), com área mínima de 16mx18m, para o exercício de: 

a) Mudança de marcha com, no mínimo, 14 (quatorze) cones, conforme especificado no 

Anexo I, Exercício 1; 

b) Slalom duplo com, no mínimo 24 (vinte e quatro) cones, conforme especificado no Anexo 

I, Exercício 2; 

c) Triângulo com, no mínimo 10 (dez) cones, conforme especificado no Anexo I, Exercício 

3; 

d) Alameda com mudança de marcha com, no mínimo 24 (vinte e quatro) cones, conforme 

especificado no Anexo I, Exercício 4. 

 

II – Pista com piso de saibro compactado (macadame), no mínimo com 5m de comprimento por 

1m de largura; 

III – Caixa de piçarra (solta) com proteção lateral, no mínimo com 5m de comprimento por 1m 

de largura; 

IV – Caixa de brita com proteção lateral, no mínimo com 5m de comprimento por 1m de largura. 

http://www.denatran.gov.br/
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Parágrafo único – Todos os terrenos onde serão instaladas as pistas deverão receber tratamento 

de limpeza com regularização, nivelamento, remoção do solo mole e compactação. 

 

Seção II 

Da Modalidade de Ensino à Distância 

Art. 18 ––  SSoommeennttee  ppooddeerráá  sseerr  ooffeerreecciiddoo  oo  MMóódduulloo  II  ((bbáássiiccoo))  ee  MMóódduulloo  IIII  ((eessppeeccííffiiccoo))  nnaa  

mmooddaalliiddaaddee  àà  ddiissttâânncciiaa,,  sseennddoo  oobbrriiggaattóórriiaa  aa  aavvaalliiaaççããoo  ffiinnaall  ddeesstteess  aattrraavvééss  ddaa  rreeaalliizzaaççããoo  ddaa  pprroovvaa  

tteeóórriiccaa  pprreesseenncciiaall..    

§ 1º - O cadastro do participante na modalidade EaD, modulo I e II deverá ser independente do 

cadastro do  módulo presencial. 

§§  22ºº  --  A entidade para o qual a modalidade de Ensino à Distância (EaD) foi autorizada deverão 

cumprir os procedimentos a seguir: 

I - Fornecer ao participante, código de acesso à Plataforma de Estudo virtual no curso pretendido; 

II – Se a opção for o uso do ambiente virtual na sede da entidade credenciada, dispor ao aluno 

horário de estudo flexível diário, podendo o mesmo escolher aquele horário que melhor lhe 

convier, desde que não haja utilização da estação de estudo virtual simultânea entre alunos;  

III - Liberar acesso a Plataforma de Estudo Virtual para aprendizagem e realização dos estudos, 

“quizzes” e avaliações previstas pelo respectivo curso EaD. 

 

Art. 19 – Quanto à plataforma do curso virtual a ser usada, a entidade autorizada deverá cumprir 

todas as exigências que foram solicitadas para homologação do “software” pelo Denatran.  

 

Capítulo X 

DA AVALIAÇÃO  

 

Seção I 

Da Modalidade Presencial 

Art. 20 - A avaliação teórica da aprendizagem do curso deverá ser um processo permanente 

durante o decorrer do curso, por meio de observações contínuas durante a realização das aulas e 

das atividades, considerando a participação e a produtividade de cada participante. 

§ 1º – ao final do Módulo I e II deverá ser aplicada uma prova, no formato eletrônico ou escrito, 

com no mínimo 30 (trinta) questões de múltipla escolha e com no mínimo 4 (quatro) alternativas 

cujas perguntas, obrigatoriamente, deverão ser do banco de questões disponibilizado pelo 

Denatran. 

§ 2º - para aplicação das provas deverá ser adotado o processo de seleção aleatória das questões, 

de forma a impedir a ocorrência de provas idênticas numa mesma turma; 

 

§ 3º - A avaliação prática deverá ser realizada ao final do Módulo III (Prática de Pilotagem 

Profissional), cabendo ao instrutor elaborar uma lista de checagem, baseada nas orientações 

dadas em aula, a fim de avaliar as condições para a pilotagem segura de cada um dos 

participantes. 
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Seção II 

Da Modalidade à Distância  

 

Art. 21 - Deverá ser aplicada, via internet, uma avaliação no final de cada disciplina, permitindo 

o seguimento do Módulo I (básico) e II (específico) somente com a aprovação da disciplina 

avaliada.  

§ 1º - para registrar o módulo I e II como concluídos e o aluno poder realizar a prova final, 

referida no parágrafo seguinte, é necessário que o mesmo tenha assistido em 100% o conteúdo 

das disciplinas teóricas e que tenha atingido, no mínimo, 70% de acertos em cada uma das 

avaliações. 

§ 2º – ao final do Módulo I e II deverá ser aplicada uma prova com todo o conteúdo nos mesmos 

moldes da prova presencial. 

 

Capítulo XI 

DA CERTIFICAÇÃO  

 

Art. 22 - Será considerado aprovado no curso o participante que tiver 100%  (cem por cento) de 

frequência e, no mínimo, 70% (setenta por cento) de acerto nas questões relativas ao conteúdo 

teórico e 70% (setenta por cento) na avaliação prática.  

Parágrafo único - Em caso de reprovação, o participante terá prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para realizar nova avaliação.  

Art. 23 – Ao aluno aprovado será conferido o certificado de conclusão de curso de acordo com as 

especificações contidas no Art. 4º, item XI, deste Regulamento. 

 

Capítulo XII 

DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

Art. 24 – O motociclista profissional deverá realizar curso de atualização a cada 5 (cinco) anos, 

conforme grade curricular disposta no Anexo II da Resolução nº 410/12, do CONTRAN, com 

carga horária total de 10 (dez) horas/aula. 

Parágrafo único – O curso de atualização poderá ser realizado na modalidade à distância, desde 

que homologado pelo Denatran e cumpridas todas as exigências estabelecidas pelas normas 

vigentes.  

 

Capítulo XIII 

DA VALIDADE 

Art. 25 – Os cursos terão validade de 5 (cinco) anos, quando os profissionais deverão realizar 

curso de atualização. 

Art. 26 – Os cursos terão validade em todo o Território Nacional. 
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Capítulo XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 27 - O profissional que queira exercer as atividades de motofretista e de mototaxista, ao 

mesmo tempo, deverá realizar um curso com carga horária total para receber a certificação em 

uma atividade e, posteriormente, a qualquer tempo, frequentar apenas 5 horas/aula do Módulo II 

(Específico) e 5 horas/aula do Módulo III (Prática de Pilotagem Profissional) com respectivas 

avaliações. 

Art. 28 - Os motofretistas e mototaxistas profissionais aprovados no curso especializado e os que 

realizarem a atualização exigida terão os dados correspondentes registrados em seu cadastro no 

sistema do Detran/SE e, consequentemente, no campo “observações” da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH). 

Art. 29- Qualquer alteração nas instalações internas do credenciado deve ser previamente 

autorizada pelo órgão executivo de trânsito do Estado, após a realização da vistoria. 

Art. 30 - Eventuais alterações, em casos excepcionais, quanto à programação dos cursos, deverão 

ser submetidas à aprovação do DETRAN/SE. 

Art. 31 - Havendo descumprimento das normas previstas neste Regulamento por parte das 

empresas credenciadas, com relação às obrigações assumidas, decorrentes dos serviços, serão 

aplicadas ao infrator, as penalidades previstas no Regulamento de Credenciamento de Centro de 

Formação de Condutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

PISTA DE PILOTAGEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

 
PISTA DE PILOTAGEM 
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EXERCÍCIO I 

 

Distância entre os cones: 8 metros 

Espaço entre os cones: 1,50 metros 

Nos cones demarcados ocorrem as mudanças de marcha 
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EXERCÍCIO II 

 

Espaço entre os Cones: 3 e 4 metros 

Slalon Duplo 
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EXERCÍCIO III 

 

Espaço entre os cones: 3 e 4 metros 

Triângulo  
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EXERCÍCIO IV 

 

Espaço entre os cones : 3 e 4 metros 

Alameda com mudança de marcha 
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EXERCÍCIO V 
 

Pistas 
 

Caixa de saibro compactado – 5m x 1m 

Caixa de piçarra – 5m x 1m 

Caixa de brita – 5m x 1m 
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