CURSO DE
CONDUÇÃO DEFENSIVA – DDC4 NSC

PROPÓSITO

O curso de Condução Defensiva DDC4 do NSC é
atualizado em relação às características assumidas do
trânsito nas cidades e rodovias do século 21.
As informações e conteúdo do programa, incluindo o
material impresso e audiovisual mantêm o nível de
compatibilidade com as tendências mundiais.
Os instrutores recebem em tempo real as mais recentes
técnicas de ensino, legislações, alterações de regras de
trânsito e outras informações pertinentes, por meio do
Website do NSC e outros recursos.
O DDC4 do NSC contribui para salvar vidas, prevenindo
lesões e mortes nas ruas e estradas, por meio de
estudos, pesquisa, educação e treinamentos
sistematizados.

ABORDAGEM

Como condutores nós influenciamos a nossa
comunidade viária – um conjunto formado por pessoas,
veículos motorizados e não motorizados, animais e
demais elementos ao redor das vias e rodovias que
compõem o Ambiente da Condução.

OBJETIVOS
Geral

Manter o controle sobre as emoções ao conduzir um
veículo automóvel quando exposto às circunstâncias
estressantes do trânsito do dia a dia nas ruas e rodovias.
Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por que assumir a Condução Defensiva
Os nossos sistemas viários
Riscos da desatenção e da fadiga
As atitudes fatais na condução
As etapas da colisão.
As causas das colisões.
Benefícios dos sistemas de proteção.
Conduzir sob efeito de substâncias.
Formas de agressividade no trânsito
Técnicas para minimizar as agressões

Da mesma forma que nos preocupamos com a
segurança de nossos familiares na comunidade onde
residimos, composta pelas ruas do nosso bairro, o
condutor defensivo assume a responsabilidade pela
segurança da nossa comunidade viária, fazendo tudo o
que for possível para evitar erros e colisão.

PÚBLICO ALVO

O NSC entende que prevenir colisões veiculares é um
dever de todos, considerando que isso salva vidas nas
ruas e rodovias á volta do mundo. Tanto profissionais
como os demais condutores, experientes ou neófitos,
obtêm os benefícios de aprender a tomar decisões
seguras ao conduzir.
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