Conheça nossa história

Crescimento exponencial...
Você sabe o que significa?

Algo que é considerado

acima do comum, que
tem grande importância

Aplicar tecnologia na formação de
condutores é essencial para se adequar às
exigências do mercado.

ou significado.
Para nós, a educação digital
está passando por um
crescimento exponencial, e
queremos nos manter sempre
a frente dessa evolução.

É preciso buscar sempre oferecer melhores
serviços e soluções que promovam a
comodidade e a flexibilidade.

O mundo muda,
e mudamos junto com ele

A Procondutor trabalha incansavelmente para oferecer soluções que ajudem a conduzir os clientes para a atual realidade.
Com a pandemia, adequar-se a um novo universo foi necessário para manter os negócios funcionando.

Oferecemos capacitações gratuitas e diversas
ferramentas on-line para facilitar o processo de
união do mundo real com o virtual.

A educação é contínua e as mudanças de
comportamento, tecnologia e legislação
incentivam a nossa constante atualização.

Especializada no segmento de educação
para o trânsito

A Procondutor desenvolve cursos com conteúdo digital para
formação, capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento de

condutores.

Com atuação nacional e mais de 15 anos de história, colabora
com o trabalho dos instrutores e apoia gerenciamento de
ensino dos Centros de Formação de Condutores.

Conta com um portfólio composto por diversos cursos e uma

plataforma educacional completa, que promove o
aprimoramento do aprendizado e contribui com a construção
de um trânsito mais seguro.

Nossa atuação
em dados

+2.600

clientes no Brasil

+160.000
alunos de 1ª habilitação atendidos na
plataforma da Sala de Aula Digital

+16.000
alunos por mês

6 estados
credenciados (Alagoas, Paraná, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo)

+97.000

aulas online já realizadas
na Sala de Aula Digital

+1.000
provas aplicadas por mês

Nossas soluções

Plataforma
de cursos

A Plataforma de Cursos
da Procondutor

A Procondutor oferece soluções de

Os cursos são disponibilizados

Pode ser plugada aos

educação a distância para

em uma plataforma que pode

principais sistemas de gestão

formação, reciclagem de

ser acessada de diferentes

já utilizados pelo CFC e possui

motoristas, atualização de

dispositivos e conta com

tecnologia de transmissão de

permissão para direção em

material didático para apoio

dados que facilita processos e

categorias profissionais e, também,

às aulas presenciais e

garante segurança de ponta a

para a atualização dos motoristas

conteúdo exclusivo com

ponta.

que já estão ativos no mercado.

atualizações constantes.

Tecnologia
a favor do aprendizado
Nossa plataforma oferece

diferencias que ajudam
nossos clientes a se destacar
e gerar vantagem

Conteúdo de
qualidade

Segurança
garantida

competitiva.

aprovado por

por criptografia

especialistas

e biometria
facial e digital.

Aulas
personalizadas e
regionalizadas
para cada Estado do
Brasil.

Simulado digital
para o aluno avaliar
seu desempenho.

Ferramentas de
aprendizagem
com vídeos,
infográficos,
storytellings e
simulados.

Tutoria e
suporte
via e-mail,
telefone e chat.

Os cursos da Procondutor
A Procondutor conta com cursos de conteúdo específico e obrigatório, homologados de acordo com a Resolução Contran nº168, nº730, nº789,
Portaria DH nº493, Comunicado Detran-SP 10 e Portaria nº 191.

1ª Habilitação

Atualização da
Renovação da CNH

Reciclagem para Condutores
Infratores

Curso Preventivo de
Reciclagem

Para a formação de novos
motoristas.

Para condutores que obtiveram a licença
no modelo antigo.

Para condutores em processo de
recuperação da habilitação.

Para motoristas profissionais das
categorias C, D e E.

Transporte de Passageiros de ônibus

Transporte de Produtos Perigosos

Transporte Escolar

Mototáxi

Transporte de Cargas Indivisíveis.

Motofrete

Transporte de Emergência

Motorista de Aplicativos

Sala de aula
digital

A Sala de Aula Digital
Foi desenvolvida para manter instrutores e alunos
conectados, com ferramentas para criar a experiência de
uma sala de aula presencial, só que on-line.

A plataforma proporciona interação entre instrutor e
aluno e disponibiliza o conteúdo para o curso de formação
de condutores com objetos pedagógicos que melhor se
alinham à aula presencial remota.

Possui tecnologias para reconhecimento facial, prova de
vida e disponibiliza todos os dados das aulas aos órgãos
executivos de trânsito, de acordo com as Resoluções
Contran 783/20 e 789/20 e portarias estaduais.

A Sala de Aula Digital

O sistema de transmissão on-line ao vivo garante
interações em tempo real, permite que os alunos
assistam às aulas pelo computador, tablet ou celular.

Também possui recurso de compartilhamento de tela,
além de vídeos, animações, infográficos e simulados que
potencializam a aprendizagem.

A Sala de Aula Digital
A plataforma foi desenvolvida para permitir a integração, segurança e monitoramento pelos órgãos de trânsito.

Permite o controle biométrico facial
de presença integrado aos bancos de
dados dos Detrans.

Na área de monitoramento, o usuário
do Detran encontra todas as aulas que
estão acontecendo em tempo real.

As informações da aula são enviadas através de um
link dedicado e ficam disponíveis nos relatórios de
gestão de aula, como também na área de
monitoramento do Detran.

O usuário do Detran pode entrar em uma
aula do CFC e assisti-la em tempo real e ainda
ter acesso a toda conversa realizada via chat.

A plataforma rastreia todo o tempo de
permanência do aluno na aula, armazena as
fotos da validação facial e disponibiliza todos os
dados ao órgão executivo de trânsito.

Sistema de
aplicação de
prova
monitorada

Provas Eletrônicas
A Procondutor possui um sistema de aplicação de provas eletrônicas, homologado pela Resolução CONTRAN 730 e
Portaria DETRAN-SP 148, que fornece toda a segurança e controle ao Órgão Executivo de Trânsito, composto por:

Certificação de
segurança

Controle das máquinas
de provas

Área de monitoramento
do Detran

Sistema de aplicação
de provas

Monitoramento do Detran
Durante a prova, o Detran tem acesso ao monitoramento, que consiste em:

Monitoramento em tempo
real das Provas Eletrônicas
com o vídeo da webcam

Fácil acesso ao link do DVR
(visão das 5 câmeras), com
login e senha do CFC

Relação das provas acontecendo de
forma on-line, com informações do
CFC, condutor e CPF

Possibilidade de gravar
em vídeo a realização da
prova pelo condutor

Possiblidade de realizar
ações de bloqueio e
desbloqueio de provas e CFC

Acesso ao histórico de
bloqueios do CFC

Visualização rápida das
informações da prova e do
condutor

Monitoramento do Detran - Visão
1

2

3

1.

Imagem da webcam em tempo real.

2.

Foto do condutor no ato da matrícula.

3.

Dados do condutor e da prova.

4.

Botões de ações:
• Capturar – ao clicar, captura o print da tela.
• Bloquear Prova – ao clicar, bloqueia a prova do
condutor, reprovando-o automaticamente.

4

• Bloquear CFC – ao clicar, bloqueia o CFC,
impedindo-o de realizar provas durante o
período do bloqueio.
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5.

Dados do CFC.

6.

Dados para acesso ao DVR (5 câmeras).

7.

Histórico de bloqueios do CFC.

A transformação digital
já é realidade

A educação digital pode superar as barreiras da

A Procondutor busca contribuir com a construção de um trânsito

distância. Com ferramentas inovadoras e feitas sob

cada vez mais humano, inteligente e seguro por meio de uma

medida, é possível formar cidadãos, motoristas e

mudança de comportamento e consciência social, estimulando

profissionais melhores e mais capacitados.

atitudes que modifiquem a realidade da segurança nas cidades.

Para saber mais sobre as causas que a Procondutor apoia,

Nossa equipe está à disposição para esclarecer dúvidas e conversar a
respeito da nossa iniciativa de transformação da educação.

institucional@procondutor.com.br
procondutor.com.br

