Como funciona a Especialização RAAT?
A Espacialização em Reconstrução Analítica de Acidentes de Trânsito, é uma oportunidade de
capacitação 100% a distância para que Peritos de toda América Latina, possam adquirir e melhorar
suas destrezas em cálculos físicos e matemáticos de velocidade em colisões veiculares.
É uma capacitação estruturada de forma tal que o Perito no prazo de 16/17 semanas descubra,
estude e aplique metodologia de cálculos com seus respectivos modelos físicos e matemáticos para
determinar velocidades em colisões, desde casos simples até a resolução de colisões complexas.
Entre outros temas, se revisam as publicações da SAE de Estados Unidos e Europa, para resolver
atropelos, hidroplanagem, colisões com motocicletas, capotamentos, saídas da pista e
fundamentalmente a revisão dos modelos de deformação.
O curso estruturado em três níveis mais um pre-curso de nivelação, está conformada por unidades
temáticas que se entregam e explicam semanalmente. Ademais o curso está composto por 25
Trabalhos Práticos que devem resolver-se e entregados semanalmente.
É um curso estritamente prático e funciona da seguinte maneira:
Todos os inicios de semanas o usuário ingressa ao campus (mediante um usuário e senha), e
descarga o material de leitura original junto com uma guia de bibliografia complementaria. Ademais
o Perito deve descarregar os Trabalhos Práticos da semana.
Logo de proceder a seu estudo administrando seu próprio horário de leitura, poderá realizar
consultas aos docentes em linha por médio de nossas vias de comunicação (e-mail, telefono e
whatsapp), dentro do horário de consulta.
Os dias quinta ou sexta de cada semana, a uma hora predeterminada, o Perito poderá aceder à
Aula Magistral (vídeo conferência) por médio de um link que é enviado previamente (sim obrigação
de assistência), e de esta maneira poda interatuar com o docente que desenvolve e explica os
trabalhos práticos a apresentar o fim de semana em curso.
Todas as aulas magistral som gravadas e distribuídas aos participantes da Especialização RAAT.
Os trabalhos se entregam os dias sábados e som revisados na semana por dois docentes.
A aprovação está condicionada à entrega e revisão dos 25 Trabalhos Práticos que o Perito entrega
durante o cursado da Especialização.
Os trabalhos práticos consistem na solução de cálculo de velocidade de veículos envolvidos em
distintos tipos de colisões. A resolução dos mesmos se realiza com o software RACTT cuja licença é
ENVIADA a cada assistente sim cargo adicional por um ano.

Sim bem é certo que o Perito pode utilizar outras ferramentas de cálculos, como planilhas Excel,
calculadoras, etc., se recomenda a plataforma RACTT por sua praticidade e rapidez para a solução
dos problemas.
Com relação ao material de estudo da Especialização, informamos:
Não se entregam fotocopias de livros, documentos digitalizados de outros livros. Todo o material da
Especialização está protegido por Direitos de seus Autores e é 100% original.
A coluna vertebral do material é o Livro de “Modelos Físicos para Accidentología Vial” do Lic.
Gustavo A. Enciso que conta com mais de 400 folhas.
Uma cópia do livro eletrônico é enviada junto com a certificação ao finalizar o curso.
Este material é em parte, a tradução e adequação de várias publicações Norte-americanas da SAE
ao idioma português.
Ficam excluídos dos conteúdos da Especialização RAAT, toda discussão de aspectos legais
relacionados com os acidentes de trânsito e de criminalística de campo, dado que se entende que
os participantes já têm conhecimentos em essas áreas.
Ao finalizar, os assistentes devem realizar um Trabalho Prático Final integrador que será avaliado
por três Docentes, dos quais sons convidados como juízes.
Finalmente se faz entrega das certificaciones com um procedimento especifico para cada Perito e a
publicação correspondente nas redes sociais e site Web oficial.
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