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A NOVA SEDE  

A ESPEN inaugurou oficialmente sua nova sede localizada na área central de Curitiba, em um imóvel com mais de 2 mil metros quadrados, com dois 

blocos conectados e 3 pavimentos. O espaço, ainda em processo de ajustes e reformas no segundo bloco contará com salas de aulas, laboratório de 

informática, biblioteca, auditório, refeitório, além de abrigar também o Museu Penitenciário. 

Uma sede de grande porte era uma aspiração de muito tempo e a partir de agora contará com toda a estrutura para atendimento de um maior 

número de servidores e eventos simultâneos, além de oferecer uma estrutura de estudos de maior porte ao servidor penitenciário. 

 

"Uma iniciativa maravilhosa de inaugurar uma escola para capacitar e formar os 

agentes públicos do Departamento Penitenciário. Agora o Depen tem uma escola com 

um espaço adequado, em um prédio que estava abandonado, sem uso, que se 

transformou nesse espaço maravilhoso. Isso traz um alento, um estímulo ao servidor"  

Secretário Estadual da Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares. 

"... Nossa intenção é qualificar cada vez mais o nosso servidor para que ele possa 

trabalhar e prestar um excelente trabalho na área de ressocialização"  

Diretor do DEPEN, Francisco Caricati. 

"Essa conquista da sede própria possibilitou um melhor acesso para os servidores, pois estamos em uma área central da cidade, também ampliou a 

capacidade de atendimento, aqui temos um auditório para ofertar as qualificações de forma adequada, além de um espaço para o Museu 

Penitenciário. Nosso principal objetivo era ter um espaço de referência, ter uma ruptura com a condição de precariedade que o sistema prisional 

sempre é visto"  

Diretora da Espen, Marilza Hack. 
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EM TEMPOS DE PANDEMIA... 

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde foi notificada sobre uma doença causada por um novo Coronavírus na China, atingindo um 

número significativo de pessoas, causando desde leves infecções respiratórias, até complicações mais graves.   

Inúmeras ações foram desencadeadas para o enfrentamento da pandemia, bem como na manutenção das rotinas de vida de cada cidadão, tais 

como uso de máscaras, higiene das mãos com álcool gel, restrições quanto a atividades de aglomeração de pessoas e inúmeras outras. 

Diante deste cenário, considerando a impossibilidade de treinamentos presenciais e com a aplicação do teletrabalho, atividades foram idealizadas e 

executadas no intuito de atender às demandas de capacitação sem apresentar riscos a saúde do servidor. 

Dentre as ações mais significativas, o curso Pandemia da Covid-19 e o Sistema Prisional Paranaense, visa capacitar os servidores do DEPEN, para 

adotarem atitudes de prevenção nas suas práticas diárias, em um contexto de mudanças frequentes relacionadas ao COVID-19, objetivando o auto 

cuidado assim como o cuidado com a população carcerária.  

Também os Círculos de Apoio e Cuidados, espaço criado para a reflexão, aprendizado, autoconhecimento e fortalecimento em tempos de incertezas 

e temores. 

Vídeoaulas, textos semanais e treinamentos inteiramente a distância através da plataforma de EAD da ESPEN, completam esse ciclo de capacitação 

e atenção ao servidor penitenciário. 

"Certamente o curso é de suma importância para o servidor publico, considerando que estamos em ambientes confinados e temos o dever de 

proteger não somente nossos familiares como a massa carcerária para buscar evitar o caos no sistema prisional e por fim consequências para a 

sociedade" - curso Pandemia da Covid-19 e o Sistema Prisional Paranaense - Servidor(a) anônimo(a). 
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CAPACITAÇÃO 

Eventos de Treinamento Início Término Modalidade Área 
Carga 

Horária Certificações 

Curso de Formação para Novos Agentes - Subjudice 21/jan 21/fev Presencial Segurança 180 22 

Curso de Atualização em Monitoramento eletrônico 10/fev 12/fev Presencial Gestão 24 9 

Curso de Formação de Multiplicadores do SIGEP 02/mar 12/mar Presencial Gestão 80 21 

Curso Pandemia da Covid-19 e o sistema Prisional do Paraná 01/mai Aberto EAD Saúde 20 522 

Curso Básico para Estágio no Departamento Penitenciário Maio Aberto EAD Gestão 50 7 

Curso de Operador de Bastão Tonfa - PR 24 02/mar 04/mar Presencial Segurança 8 9 

Rotinas Administrativas do Serviço Penitenciário - Escrita Oficial 30/mar 10/abr EAD Gestão 60 30 

Tutoriais do SIGEP ** 01/jun Aberto EAD ** Gestão 30 490 

Curso Sistema de Comunicação e Operação em Radiocomunicação 10/jun Aberto EAD Segurança 40 772 

Curso Elaboração de Projetos e Captação de Recursos Aplicados ao Sistema 

Prisional 26/jun 27/jul EAD Gestão 30 30 

Curso de Orientações Funcionais para Guarda Temporário Prisional * 29/jul Aberto EAD * Segurança 60 1087 

Palestra Setembro Amarelo: Prevenção ao Suicídio 28/set   EAD Saúde 2 18 

Curso de Formação para Novos Agentes - Subjudice 29/set 29/out Presencial Segurança 180 12 

Curso Básico em Monitoramento Eletrônico 20/out 13/nov Semi Pres. Gestão 24 91 

Introdução à Justiça Restaurativa 20/out 23/out EAD Tratamento Penal 40 24 

Palestra: A Prevenção está em suas mãos 23/out   EAD Tratamento Penal 2 12 

TOTAL GERAL           3156 

 

Outros Evento Início Término Modalidade Área 

 Inauguração da sede a ESPEN e sede do Museu 18/nov   Presencial Gestão 

 Lançamento do livro Sistema Penitenciário e suas Dimensões sistêmicas  18/nov   Presencial Gestão 

112 anos do Sistema Penitenciário do Paraná 23/set 24/set EAD Gestão 

Textos Semanais: Saúde Mental do Servidor  Abril Outubro EAD Saúde 

Coordenação dos trabalhos de atendimento à saúde mental do servidor     Presencial Saúde 

Participação no ciclo de Reuniões Técnicas do Fórum Nacional de Educação em 

Serviços Penais 16/nov 17/nov EAD Gestão 

Círculos de Apoio e Cuidado  Abril Novembro EAD Saúde 
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IMPLANTAÇÃO DO SIGEP 

Passaram-se mais de 30 anos após a implantação do Sistema de Informações Penitenciárias - SPR, sistema esse que armazenou todas as 

informações penitenciárias do Paraná. Cumprida a sua missão, os avanços tecnológicos exigiram a sua atualização. Após alguns anos de estudos, 

levantamentos e ajustes chegou, enfim, o momento de recebermos uma nova plataforma. Mais robusta, confiável e de aparência mais amigável, o 

SIGEP chamou a atenção pelo impacto de sua implantação. 

Mais importante do que a própria implantação, o desafio foi executar um treinamento de forma abrangente e em um tempo muito curto.  

A primeira ação aconteceu em Março com a realização do treinamento de Formação de Multiplicadores, servidores das cidades polos do DEPEN que 

se encarregaria de executar os treinamentos presenciais. Paralelo ao treinamento presencial haveria o suporte na plataforma de EAD da ESPEN, 

com videoaulas e manuais do usuário. 

Porém, a chegada da pandemia logo após o treinamento dos multiplicadores alterou drasticamente os planos de capacitação. As videoaulas foram 

aceleradas , bem como a disponibilização dos manuais. Agregamos ao treinamento inteiramente a distância apresentações on line, onde 

profissionais devidamente habilitados, apresentaram as principais funções de cada um dos módulos, com a interação dos usuários, levantando 

questionamentos e tendo suas dúvidas sanadas em tempo real pelos profissionais da CELEPAR. 

Um desafio superado com maestria tendo o trabalho em equipe envolvendo ESPEN, ATI/DEPEN e CELEPAR. 

"O curso foi muito proveitoso, nesta nova metodologia de trabalho a ser aplicado e aprimorado no decorrer dos dias, o que vem de encontro a uma 

necessidade de facilitação de acesso do servidor". 

"Considerando a pandemia do Covid 19, as aulas foram muito bem ministradas, as web aulas foram essenciais". 

"Vídeos curtos e bem explicados, isso é muito bom. Material em PDF, super importante. Mas é só na prática que as dúvidas maiores aparecerão. O 

curso foi muito bom". 

"Uma excelente ferramenta para difundir conhecimento para todos os agentes o curso é de interesse de todos, o sistema esta ficando bem mais 

simples em comparação ao SPR. Estou muito contente por ter participado". 

"Curso excelente, ferramenta utilizada no nosso dia a dia que virá para substituir o antigo spr, será muito útil para agilizarmos os procedimento em 

geral que o sistema penitenciário demanda". 

Depoimentos extraídos da avaliação do curso Tutoriais do SIGEP, na plataforma de EAD da ESPEN. 
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MUSEU PENITENCIÁRIO 

Os 112 anos de existência do Sistema Penitenciário do Paraná foram celebrados nos dias 23 e 24 de Setembro, discutindo o nosso passado, 

conhecendo as histórias que o compõe e refletindo sobre o nosso futuro. 

O evento, totalmente a distância,  por webconferência, foi dividido em dois dias, sendo no primeiro apresentando a palestra do professor da UFP, 

Clóvis Gruner e o tema "O surgimento do sistema prisional e o contexto histórico", e no segundo dia as histórias contadas pelos servidores e ex-

servidores, Félis Russi Filho, Marcelo Leôncio de Lima Bueno e Carlos Alberto de Carvalho e coordenado por Edevaldo Miguel Costacurta. 

Já em 18 de Novembro foi inaugurado o novo espaço do Museu Penitenciário junto a nova sede da ESPEN. O acervo será restruturado e ampliado 

para, em breve, ser aberto ao público em geral. 

 

 

 

 

" A instituição que conhece a sua história caminha a passos certos para o 

futuro, pois saberá identificar os erros, corrigir sua rota, aperfeiçoar os 

acertos e respeitar seu passado" 

Responsável pelo Museu Penitenciário, Edevaldo Miguel Costacurta. 
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LANÇAMENTO DO LIVRO 

Em comemoração do dia do Agente Penitenciário, a ESPEN organizou a criação e lançamento do livro 

no formato ebook Sistema Penitenciário e suas Dimensões Sistêmicas. 

Como critério de seleção os artigos deveriam ser inovadores e discorrer sobre temas relevantes ao 

Sistema Penitenciário, incluindo-se aqueles relacionados à Polícia Penal, com a observância de áreas 

específicas definidas no Edital de Seleção. 

Um Comitê Editorial formado por agentes profissionais do Sistema Penitenciário do Paraná 

encarregou-se de selecionar os trabalhos inscritos, sendo 09 artigos compuseram a versão final, 

lançada no dia 18 de Novembro no evento que inaugurou a nova sede da ESPEN. 

Todas as ações, desde da divulgação do edital de inscrição (08/10) até a data do lançamento (18/11), 

foram realizadas em apenas 40 dias. 

" O esforço da correria compensou: obra inédita, de qualidade, que atesta a eficiência da Espen do 

Paraná" - Alan Galleazzo. 
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SAÚDE MENTAL DO SERVIDOR 

Texto 

" Ter o apoio psicológico num momento tão difícil foi primordial para minha vida e de minha família. O acolhimento que recebi da minha psicóloga 

me capacitou para tomada de decisões  com discernimento e tranquilidade, não só nas questões da pandemia, mas principalmente no ambiente de 

trabalho. Fazer terapia me faz entender o meu lugar dentro da Unidade, e acima de tudo saber escolher as pedras q eu devo carregar. Aprendi a dar 

importância aquilo que tenha significado na minha vida. Aprendi a resignificar o caminho percorrido" - Atendimento Psicológico - Servidor(a) 

anônimo(a). 

" Os círculos de apoio e cuidado foram um espaço de acolhimento muito importante no momento da pandemia,  uma vez que, através da ajuda 

mútua e da escuta empatica, os participantes puderam compartilhar seus medos e angústias, construindo juntos alternativas para lidar com essa 

situação tão difícil" - Círculos de Apoio e Cuidado Servidor(a) anônimo(a).-  

 

 


