
SÍNTESE PROJETO PEDAGÓGICO 

Curso: TRANSPORTE TERRESTRE  

Missão 
 

O Curso de Transporte Terrestre da Universidade Estácio de Sá tem por missão 

formar profissionais de excelência para atuar nas áreas de gestão e operação de 

empresas públicas e privadas de transportes, orientados por valores legais e éticos 

para assim melhor servir à sociedade e comprometidos com o desenvolvimento 

socioeconômico do País. 

Objetivo Geral 
 

Proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos inerentes à operação e 

o gerenciamento das empresas e organizações que formam o sistema de 

transportes, sobre seus problemas e desafios, numa visão crítica, sem perder 

o foco nos valores éticos, humanos e sustentáveis que a sociedade tanto 

enseja. 

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Compreender os processos de gestão e operação de empresas de transportes 

terrestres; 

 Reconhecer e formular políticas públicas de fomento ao transporte terrestre; 

 Desenvolver planos de negócios para empresas do setor rodoviário; 

 Implementar projetos que promovam a qualidade da mobilidade urbana ; 

 Desenvolver ações e programas sustentáveis que contribuam com a relação 

meio de transporte x meio ambiente; 

 Conhecer e desenvolver novas tecnologias aplicadas à área de transporte 

terrestre; 

 Analisar concepções e práticas de atuação em equipes multidisciplinares; 

 Analisar os desafios da área, considerando o contexto sócio-político, 

econômico e cultural. 

 Desenvolver políticas de transporte que garantam o acesso e o bem estar 

coletivo 

 

 



Perfil do Egresso 
Os egressos  do curso estarão habilitados para atender as mais 

diferentes demandas e instituições envolvidas com a operação, 

planejamento e gerenciamento do setor rodoviário – tanto em âmbito 

público quanto privado. 

Isso se deve porque a formação multidisciplinar e transversal do aluno 

contempla as competências necessárias para que ele atue em atividades 

ligadas ao setor de transportes. 

Com base nos conhecimentos, saberes e tecnologias adquiridas ao 

longo de sua formação, ele terá plenas condições de desenvolver 

pesquisas, planejar e implementar medidas e soluções que visem atenuar 

os problemas relacionados ao transporte de passageiros, contribuindo 

diretamente para a qualificação do serviço de transporte urbano com 

especial ênfase na cidade do Rio de Janeiro, para onde o curso concentra 

seus esforços. 

Além disso, também espera-se que o egresso apresente em seu perfil 

de formação as capacidades de: 

- Analisar os crescimento dos grandes centros urbanos e suas 

influências sobre a malha de transportes; 

- Aperfeiçoar e adaptar o sistema de transporte coletivo às constantes 

mudanças da demanda, fazendo uso de novas tecnologias disponíveis; 

- Compreender e implementar a legislação vigente;  

- Dimensionar a capacidade da infraestrutura de transporte à realidade 

da oferta; 

- Analisar e contribuir para a implementação de indicadores de 

desempenho, assim como analisar e adotar medidas quanto ao 

gerenciamento de risco no setor; 

- Incentivar a implementação de medidas sustentáveis ao 

funcionamento de todo o sistema de transporte público de sua cidade; 

- Colaborar para o estímulo de políticas de integração estratégica 

modal; 

- Compreender os desafios da mobilidade e a articulação dos sistemas 

de transportes, contribuindo para a promoção de uma mobilidade urbana 

mais sustentável; 

- Estar apto a propor ações e melhores práticas que contribuam para as 



operações com transporte público nos setores público e privado; 

- Relacionar os impactos dos sistemas de transportes no meio ambiente 

e na qualidade de vida de seus usuários; 

- Compreender a composição de custo e o gerenciamento de receitas 

do setor de transporte rodoviário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 
MÍNIMO:  2 anos ou 4 semestres                                                                         
MÁXIMO: 4 anos ou 8 semestres 
 
 

MATRIZ CURRICULAR  

                 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE TERRESTRE 

CURRÍCULO Nº 115 

 

1º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

Mínima 36 0 0 

Língua Portuguesa Mínima 36 0 0 

Introdução à Administração Mínima 36 0 0 

Administração de Sistemas de Informação Mínima 72 0 0 

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional Mínima 36 0 0 

Fundamentos de Matemática Mínima 72 0 0 

Tecnologias do Transporte de Passageiros 

 

TOTAL: 7 DISCIPLINAS - CH mínina 

Mínima 

 

  

72 

 

360 

0 

 

0 

44 

 

44 

2º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

Estatística Aplicada 

Mínima 36 0 0 

Marketing de Serviços 

Mínima 36 0 44 

Contabilidade de Custos 

Mínima  36 0 0 

Matemática Financeira 

Mínima 72 0 0 

Gestão de Processos 

Mínima 36 0 44 

Mobilidade 
 
Políticas Públicas e Legislação de Transporte de Passageiros 

Mínima 

 

Mínima 

72 

 

72 

0 

 

0 

0 

 

0 

TOTAL: 7 disciplinas - CH mínina   360 0 88 



3º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho 
Mínima 36 0 0 

 Otimização de Sistema de Transporte 
Mínima 36 0 44 

Gerenciamento de Projetos 
Mínima 36 0 44 

Gestão de Sistema de Transportes 
Mínima 36 0 0 

Planejamento de Transporte 
Mínima 72 0 0 

Tarifas de Transportes de Passageiros 
Mínima 36 0 0 

Gestão Integrada de RH 
Mínima 36 0 44 

História dos Povos Indígenas e 
Afrodescendentes 

Optativa 36 0 0 

Tópicos em Libras: surdez e Inclusão 
Optativa 36 0 0 

TOTAL: 7 disciplinas – CH mínina   288 0 132 

4º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

Gerência de Manutenção 
Mínima 72 0 44 

Gestão e Legislação Ambiental 
Mínima 36 0 0 

Gestão da Qualidade 
Mínima 36 0 0 

Orçamento Empresarial 
Mínima 72 0 0 

Trânsito e Sinalização Urbana 
 
Operação de Transporte 

Mínima 

 

Mínima 

36 

 

72 

0 

 

0 

0 

 

0 

TOTAL: 6 disciplinas - CH mínina   324 0 44 

   

Carga Horária Mínima Resumida 

Disciplinas mínimas (obrigatórias):                1640 horas 

 

 

 


