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Prezado Servidor e Parceiro 

 

Estamos naquele momento em que paramos para refletir sobre o ano que termina e o que 
se aproxima. É quando um ano inteiro passa como um filme veloz que tentamos capturar os 
flashes que melhor resumam esse longa-metragem.  

Muita coisa boa aconteceu em 2016 e queremos agradecer a vocês, nossos parceiros, pois 
se chegamos até aqui foi com o seu fundamental apoio e confiança. 

Juntos, consolidamos e aprimoramos nosso Currículo Básico e tivemos o prazer e o 
privilégio de capacitar 1.110 Servidores em treinamentos presenciais, além de 940 através 
do programa de educação continuada online, o nosso EAD. Realizamos ainda 51 Eventos 
entre fóruns, encontros, workshops, mostras e palestras, que nos propiciaram integração e 
aprendizado. 

Em 2016 também promovemos a revitalização física do Museu Penitenciário, assim como 
sua divulgação na grande Imprensa, a fim de valorizar e manter viva a trajetória do Sistema 
e do Servidor Penitenciário do Paraná. 

Orgulha-nos muito termos implementado ainda o Projeto de Recuperação de Documentos 
Históricos, através da criação de um canteiro de trabalho para presas em regime 
semiaberto, com o apoio do Museu Paranaense. 

Todo este trabalho é fruto de muito empenho e de nossa real crença na capacitação do 
Servidor Penitenciário como instrumento para alcançarmos o objetivo de promover a justiça 
e a reinserção social do público encarcerado. 

Não seria possível sem vocês.  

Reiteramos o nosso Muito Obrigado e desejamos a todos vocês e suas famílias ótimas 
festas e um 2017 de ânimo renovado e muitas realizações. 

 

Edevaldo Miguel Costacurta e Equipe 
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Resiliência e Trabalho Multifuncional  

 

Uma grande evolução este ano foi a consolidação de nosso método de trabalho multifuncional, em que 

todos os servidores da ESPEN compreendem e frequentemente executam todos os processos internos. 

Isso significa que, ao longo dos últimos dois anos, todos passaram a conhecer todas as rotinas e estão 

aptos a executar qualquer das atividades requeridas para o bom funcionamento da Escola.  

Outro item importante foi a retomada da plataforma de Ensino a Distância – EAD que, além de ser uma 

tendência mundial de ensino, vem nos ajudando a enfrentar as dificuldades apresentadas pela 

crescente carência no quadro de pessoal.   

Ainda em 2014, realizamos nosso primeiro curso a distância, sendo emitidas mais de 8.000 

certificações. Em 2015, mesmo com a atribulada mudança de Secretaria, qualificamos 904 servidores 

presencialmente em 24 eventos realizados. 

Em 2016 a forte dedicação e a constante adequação da pequena Equipe remanescente foram, portanto, 

imprescindíveis para que mantivéssemos nossos serviços de desenvolvimento profissional ao Servidor 

Penitenciário, cujos destaques detalharemos neste relatório. 
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Cursos realizados 

Mesmo em face às dificuldades, em 2016 realizamos 
inúmeros treinamentos com o apoio de diversos 
parceiros como a Secretaria de Saúde, a equipe de 
saúde do CMP, a Assessoria de Projetos do DEPEN 
e a Divisão de Operações de Segurança - DOS. Esse 
apoio foi crucial para que desenvolvêssemos ações 
em conjunto com esses núcleos, que ora nos 
cederam pessoal de apoio, ora assumiram a 
execução, ficando ao cargo da ESPEN planejar, 
acompanhar e certificar os treinamentos realizados.  

Apoios 
externos 

também foram fundamentais, como a parceria com a UFPR 
no Seminário de Encarceramento Feminino e a Escola de 
Gestão no curso de Fundamentos Psicossociais, realizado 
inteiramente a distância, além da Secretaria de Saúde, já 
citada. 

A seguir, listamos os cursos oferecidos ao longo deste ano, 
as áreas e cidades beneficiadas com os treinamentos, além 
do público participante: 

 
Eventos executados por áreas de atuação do Departamento Penitenciário 

Área Nº de Eventos * 
Gestão 12 
Saúde 08 
Segurança 24 
Tratamento Penal 07 

TOTAL 51 
 

Eventos executados por cidade polo do Departamento Penitenciário 

Cidade Polo Nº de Eventos * 
Curitiba e Região Metropolitana 26 
Ponta Grossa 05 
Cascavel 02 
Maringá 07 
Londrina 06 
Francisco Beltrão 01 
Foz do Iguaçu 04 

TOTAL 51 
 

* Entende-se por Eventos: Cursos, palestras, workshops, oficinas, seminários e afins (presenciais e a distância). 

Capacitação em Planejamento Reprodutivo e 
Direitos Sexuais na Pop. Privada de Liberdade 

Palestra Encarceramento Feminino e 
Políticas Públicas 
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Curso Início Término Local Participantes 

Curso de Atualização em Rotinas Administrativas  22/02/2016 23/02/2016 ESPEN  16 
Encontro de Diretores dos Estabelecimentos Penais do 
Paraná  

29/02/2016 01/03/2016 Pinhais  46 

Curso Básico de Tiro Defensivo  21/03/2016 22/03/2016 BPM Foz do 
Iguaçu 

22 

Curso Básico de Tiro Defensivo  23/03/2016 24/03/2016 BPM Foz do 
Iguaçu  

21 

Curso em Equipamentos de Segurança e Técnicas de 
Segurança Aplicada  

12/04/2016 14/04/2016 Foz do Iguaçu  17 

Curso de Capacitação em Body Scan  12/04/2016  Cascavel  13 
Capacitação por Videoconferência sobre PNAISP  18/04/2016  SESA  59 
Curso de Atualização em Rotinas Administrativas - 2ª 
etapa  

19/04/2016  DEPEN  28 

Curso de Relatoria para Comunicados Internos  28/04/2016 29/04/2016 ESPEN  29 
Curso de Atualização em Rotinas Administrativas  28/04/2016 29/04/2016 Ponta Grossa  13 
Curso de Capacitação em Intervenção Tática Prisional  02/05/2016 11/05/2016 Complexo Penit. - 

Turma I  
28 

Curso de Capacitação em Intervenção Tática Prisional  02/05/2016 11/05/2016 Complexo Penit. - 
Turma II  

26 

Palestra Encarceramento Feminino e Políticas Públicas  06/05/2016  DEPEN  54 
Curso de Atualização em Rotinas Administrativas  31/05/2016 01/06/2016 Maringá  24 
Palestra sobre Combate à Incêndios  13/06/2016  PEPG  17 
Palestra sobre Combate à Incêndios  14/06/2016  PEPG  16 
Curso Básico de Tiro Defensivo  14/06/2016 15/06/2016 PMPR/MARINGÁ  20 
Palestra sobre Combate à Incêndios  15/06/2016  PEPG  25 
Curso Básico de Tiro Defensivo  16/06/2016 17/06/2016 PMPR/MARINGÁ  18 
Curso de Atualização em Rotinas Administrativas  28/06/2016 29/06/2016 Foz do Iguaçu  12 
Workshop Diálogos sobre Tratamento Penal no Paraná  27/07/2016 28/07/2016 IFPR  54 
Curso O Papel do Agente Penitenciário e o Trabalho em 
Equipe  

05/08/2016 30/09/2016 IAPAR - Londrina  9 

Curso de Operador de Espingarda Calibre 12  29/08/2016  Maringá  12 
Curso de Operador de Espingarda Calibre 12  30/08/2016  Maringá  13 
2ª Oficina de Diversidade e Saúde no Sistema Prisional  31/08/2016  Auditório do 

DEPEN  
23 

Curso de Operador de Espingarda Calibre 12  31/08/2016  Maringá  11 
Curso de Operador de Espingarda Calibre 12  01/09/2016  Maringá  11 
Curso de Formação de Agente de Cadeia  12/09/2016 15/09/2016 Londrina  19 
Curso de Capacitação em Sindicância e PAD  03/10/2016 06/10/2016 ESPC 25 
Curso Prático na Área Financeira  04/10/2016  Ponta Grossa  9 
Curso de Direção Def. e Evasiva para Situações de 
Emergência  

17/10/2016 18/10/2016 Curitiba  25 

Curso Prático na Área Financeira  18/10/2016  Londrina  12 
Capacitação em Planejamento Reprodutivo e Direitos 
Sexuais na Pop. Privada de Liberdade.  

19/10/2016 20/10/2016 CMP/ESPEN  9 

Capacitação em Planejamento Reprodutivo e Direitos 
Sexuais na Pop. Privada de Liberdade.  

19/10/2016  ESPEN  13 

Curso Prático na Área Financeira  20/10/2016  Cascavel  14 
Curso de Direção Def. e Evasiva para Situações de 
Emergência  

24/10/2016 25/10/2016 Curitiba  23 

Curso de Formação de Agente de Cadeia  24/10/2016 27/10/2016 Londrina  18 
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Curso de Capacitação em Body Scan  25/10/2016  PEL II  10 
Capacitação em Detecção de Sintomáticos 
Respiratórios da Tuberculose na Pop. Privada de 
Liberdade.  

26/10/2016  Piraquara  26 

Curso Prático na Área Financeira  27/10/2016  Curitiba  17 
Capacitação em Detecção de Sintomáticos 
Respiratórios da Tuberculose na Pop. Privada de 
Liberdade.  

04/11/2016  Piraquara  74 

Treinamento em Monitoração Eletrônica  21/11/2016 24/11/2016 ESPC 46 
Curso de Capacitação em Justiça Restaurativa  06/12/2016 09/12/2016 Piraquara  14 
Curso de Capacitação em Justiça Restaurativa  13/12/2016 16/12/2016 Piraquara  13 
Curso de Sensibilização em Justiça Restaurativa  21/11/2016 22/11/2016 CRAF 43 
Curso de Primeiros Socorros 27/11/2016 28/11/2016 Francisco Beltrão 15 
Capacitação em Saúde Mental e Arteterapia 06/12/2016  CMP/ESPEN  20 
Curso de Formação para Agentes Penitenciários 16/11/2016 16/12/2016 DEPEN  28 

Servidores em Sala de Aula 1110 
Outros Eventos de Destaque 
Seminário sobre Encarceramento Feminino 30/11/2016 01/12/2016 200 

Curso Fundamentos Psicossociais (EAD) Novembro Dezembro 684 
Encontro Londrinense de Execução Penal em Meio Aberto 
(Londrina) 30/11/2016 01/12/2016 100 
 
 

Outros trabalhos realizados 
 
Evento / Ação Mês 
Criação do Canteiro de Recuperação de Documentos Históricos do DEPEN 

Março Organização do Evento de Homenagem aos Agentes Mortos em Serviço                    
(DEPEN - Sindarspen - SESP) 
Realização de Processo Seletivo para Instrutores em Cascavel e Foz do Iguaçu 

Junho 
Participação no Seminário Virtual das Escolas de Governo: Compartilhando Experiências 
Parceria com Universidade Federal de Santa Catarina para oferecer curso a distância em 
Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 

Participação com cadeira nas reuniões Comissão da Política Estadual para Mulheres 
Encarceradas e Egressas do Sistema Penal - PEAME Março a 

Agosto Participação com cadeira nas reuniões do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência - 
COEDE 
Participação com cadeira nas reuniões do Conselho de Movimentação de Servidores até Agosto 
Organização da entrega de kit maternidade para gestantes do CMP Agosto 
Evento dos 108 anos do Sistema Prisional e Mostra do Museu Penitenciário Setembro 

Participação com cadeira nas reuniões Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão  Março a 
Dezembro 

Atuação direta na Assessoria de Projetos do DEPEN com a servidora da ESPEN Marilza 
Hack 

Ano todo Psicóloga da ESPEN, Analú Piovezan, atende também a CRAF nas terças e quintas-feiras 
e a PFP nas quartas-feiras. 
Composição e suplência no Conselho do Fundo Penitenciário 
Tratativas preliminares para Curso de Especialização (nível 3º grau) em parceria com SETI 
/ UEPG - 2017 / 2018 Dezembro 
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DESTAQUES 

Representação no interior do Estado 

Fortalecemos a parceria com nossos representantes em cada uma 
das cidades polo do interior, à exceção de Guarapuava, cidade em 
que aguardamos a indicação do Servidor que representará a 
Escola.  

A atuação desses profissionais, que conjugam a atividade com 
suas funções na unidade de origem, permite que Eventos em que 
nos representam atinjam o público local, sob a supervisão e 
certificação da ESPEN. 

Através do esforço de nossos representantes realizamos Eventos 
como as ações de conscientização e prevenção ao câncer em 
praticamente todas as cidades polo do interior, a atuação nos 
Seminários sobre Encarceramento Feminino realizado em Curitiba, 
o Seminário do Patronato, em Londrina e diversos cursos. 

 
Algumas das ações realizadas pelos nossos coordenadores: 

 

Cidade / Coordenação Evento 

Cruzeiro do Oeste 
Jair Aparecido Ribeiro 

Seminário com participação dos profissionais de  saúde da Unidade Penal e 

da região (30) - 12 Regional de Saúde de Umuarama - Janeiro 

Recepção e orientação dos agentes de cadeia (PSS) na PECO, Outubro 

Seminário de saúde do servidor penitenciário, Novembro 

Maringá 
Adriana Romano Machado 

VideoConferencia PNAISP - Abril  

Semana de saúde do trabalhador penitenciário - Novembro 

Londrina 
Rogério Fernandes Cordeiro 

Processo seletivo de instrutores - Janeiro a Março 

Outubro Rosa 

Semana de saúde do trabalhador penitenciário - Novembro 

Foz do Iguaçu 
Bruno Henrique Lopes 

Encontro Novembro Azul 

Concurso de redação - Novembro 

Outubro Rosa 

Cascavel 
Patrícia Jesus de Moraes 

Processo seletivo de instrutores - Junho 

Campanha Novembro Azul 

Outubro Rosa 
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Cidade / Coordenação Evento 

Ponta Grossa 
Carmencita Becker 

Campanha Novembro Azul 

Outubro Rosa 

Semana de saúde do trabalhador penitenciário - Novembro 

Francisco Beltrão 
Francisco Marcelo Correa 

Campanha Novembro Azul 

Outubro Rosa 

 
 

 
 

 
 

 

Curso de atenção à saúde para 
servidores da PEL II - Londrina 

Campanha Outubro Rosa - Foz do Iguaçu 

Semana de Saúde do Trabalhador do 
Sistema Penitenciário - Londrina 

Semana de Saúde do Trabalhador do 
Sistema Penitenciário - Maringá 
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Recuperação de Documentos Históricos  
 
A partir de março de 2016 iniciou-se o trabalho de recuperação de documentos históricos do 
sistema penal com a criação de um canteiro de trabalho para presas do regime semiaberto. 
Compõem essa documentação os livros e prontuários que davam conta do ingresso de presos e 
seus respectivos históricos no sistema penal desde 1909.  

A recuperação e restauro desses documentos é um trabalho extremamente meticuloso. O 
processo é realizado fazendo-se a higienização de cada folha, utilizando-se trinchas e flanelas.  

Em seguida, é feita a retirada das bordas defeituosas com uma lixa fina e, na sequência, a 
reconstrução dessas bordas com a aplicação de papel japonês gramatura 9, o qual é colado com 
uma mistura de cola e carboximetilcelulose. Após a secagem, o prontuário do preso é reordenado 
e acomodado em pastas de papel branco alcalino, 270 gramas, garantindo assim sua adequada 
conservação. 

Hoje essa atividade já trás resultados efetivos em duas importantes frentes: inicialmente, mantém 
preservado um registro original da história do Sistema Penal do Paraná, que mais tarde poderá ser 
aberto à população para consulta. Ao mesmo tempo, cumpre o papel social de reinserção na 
sociedade das pessoas que cumpriram suas penas, possibilitando um recomeço através de uma 
qualificação bastante diferenciada. 

 

Matéria destacada na Revista Inovação em Gestão Pública Paraná 1º Edição – Págs. 24 e 25 
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Revitalização física do Museu Penitenciário do Paraná 
 

A fim de valorizar e manter viva a trajetória do Sistema e do Servidor Penitenciário do 
Paraná, em 2016 promovemos a revitalização física do Museu Penitenciário, assim como sua 
divulgação na grande Imprensa, que proativamente contatou a ESPEN para a cobertura, 
inclusive televisiva. 

A revitalização consistiu na adaptação, limpeza e pintura do local destinado à sede do Museu 
(espaço anexo à Colônia Penal Agroindustrial) e na organização e catalogação do acervo 
que conta com fotografias, prontuários e documentos, além de uniformes, móveis, utensílios, 
prensas e linotipos centenários. 

Foram publicadas matérias e entrevistas em veículos de grande audiência no âmbito 
estadual como TV Educativa (Jornal E-Paraná), RPC TV, afiliada da Rede Globo (Programa 
Plug) e Imprensa Oficial, que também viabilizou a impressão do primeiro Catálogo Oficial do 
Museu. 

A exposição positiva deste projeto assumido pela da ESPEN também depõe a favor do 
Sistema como um todo, ajudando a contrabalancear as notícias negativas que 
freqüentemente são veiculadas nestes canais, relacionadas ao objeto de nosso trabalho 
enquanto servidores do Sistema Penitenciário. 

 

 

As reportagens estão disponíveis nos sites abaixo: 

Jornal E-Paraná: http://www.e-parana.pr.gov.br/modules/video/videosProgramas.php?video=23954 

Programa PLUG - RPC: http://gshow.globo.com/RPC/Plug/videos/v/plug-em-piraquara/4622269/ 
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Mostra narra história dos 108 anos do Departamento Penitenciário do Paraná 
 
Em comemoração aos 108 anos de história do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), 
uma mostra foi organizada com parte do acervo do Museu Penitenciário e estará disponível para 
visitação a partir desta quinta-feira (22), na sede da instituição, em Curitiba.  
O espaço fica aberto até o próximo sábado (24). 
 
Organizada em sete espaços temáticos que narram a história do sistema penitenciário 
paranaense, a mostra traz documentos, fotos, roupas e objetos (inclusive apreensões feitas 
dentro das unidades prisionais), datados de 1910 até os dias atuais.  
 
NOVIDADE – Diferente das edições anteriores, quando a antiga tipografia do Estado era o carro-
chefe da exibição, essa mostra terá como tema central o regulamento da primeira penitenciária do 
Estado, datado de 23 de setembro de 1908, através do decreto 564, assinado pelo então 
presidente da Província, Francisco Xavier da Silva. Outra novidade da semana de comemoração 
ao aniversário do Depen será o espaço História Contada, evento realizado nos três dias da 
mostra, sempre às 10h30, em que servidores contarão fatos históricos ouvidos ou vividos por 
eles, resgatando uma prática do registro oral.  

 
Haverá ainda a apresentação do canteiro de trabalho para recuperação de documentos históricos, 
no qual duas presas treinadas pelo Museu Paranaense auxiliam na recuperação  
de documentos antigos ligados ao sistema penal.  
 
SERVIÇO – A mostra será aberta ao público nesta quinta-feira (22) e segue até o próximo sábado 
(24). O horário de visitação é das 10h às 17h. A entrada é gratuita. Endereço: Rua Dom Pedro I, 
752, Água Verde, Curitiba - Sede Depen. 

 

Matéria extraída do site da Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária em  21 de 
setembro de 2016. 

http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/noticias/article.p
hp?storyid=10314&tit=Mostra-narra-historia-dos-108-
anos-do-Departamento-Penitenciario-do-Parana 

 
Cerimônia presta homenagem a agentes penitenciários mortos 

 
Nesta terça-feira (15), foram realizadas diversas atividades em homenagem ao agente 
penitenciário Marcelo Pinheiro, morto há um ano em seu posto de trabalho no Centro de Regime 
Semiaberto de Guarapuava (Crag). 

No período da manhã, a Escola de Serviços Penais (Espen), juntamente com o Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen) e a direção do Departamento de Execução 
Penal (Depen), estiveram reunidos no Espaço Iraí, em Pinhais, Região Metropolitana de 
Curitiba. 

O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, destacou o 
aprimoramento de algumas políticas no âmbito da segurança que se desenvolveram no Depen. 
"Hoje, o sistema penitenciário conta com uma seção de inteligência forte e atuante que tem nos 
auxiliado, sobretudo, no combate a atuação do crime organizado", afirma. 

HOMENAGEM - "É preciso reconhecer e agradecer a todos os agentes penitenciários que 
exercem essa difícil missão da execução penal com tamanho comprometimento e dedicação", 
comenta a diretora-adjunta do Depen, Irecilse Drongek. 

Da mesma forma, a presidente do Sindarspen, Petruska Sviercoski, disse que é importante 
relembrar essa data. "Não podemos esquecer o dia de hoje, em que perdemos um servidor 
extremamente dedicado e comprometido no exercício da sua profissão". 

Houve, ainda, um espaço para discussão sobre as políticas nacionais e estaduais sobre 
segurança penitenciária. Para encerrar a homenagem, agentes penitenciários integrantes da 
Seção de Operações Especiais (SOE) realizaram uma apresentação fúnebre em homenagem à 
morte do servidor Marcelo Pinheiro. 

Em Guarapuava, ainda no período da manhã, aconteceu um culto ecumênico no interior da 
Crag. Familiares, amigos, servidores e autoridades estiveram presentes. 

   

 Matéria extraída do site da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária em  15 
de março de 2016. 

http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=9811&tit=Cerimonia-presta-
homenagem-a-agentes-penitenciarios-mortos 
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Seminário sobre Encarceramento Feminino 
 
Realizado nos dias 30/11 e 01/12 na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ahú, em Curitiba, o 1º 
Seminário de Encarceramento Feminino e Políticas Públicas do Paraná teve como objetivo integrar as 
universidades, o cárcere e a comunidade para discutir e refletir sobre as alternativas na diminuição da 
criminalidade, direitos humanos em relação às mulheres encarceradas e o cumprimento das políticas 
públicas sobre o assunto.  
 

Essa discussão conjunta e a proposição de ações para o tema foram destacados pelo reitor da UFPR, Zaki 
Akel Sobrinho, para quem é importante reunir as universidades em um trabalho conjunto que visa melhorar a 
vida das pessoas. “São muitas mulheres que estão no sistema prisional e que têm que ter a sua dignidade, a 
questão de gênero, de direitos humanos de todos os aspectos, e até seus filhos, e o aspecto educacional 
respeitado. Espero que a universidade, junto com o Estado, possa propor ações concretas que melhorem a 
vida dessas pessoas que estão no sistema prisional. Não podemos ter depósitos de pessoas, temos que ter 
esse espaço da dignidade e da educação para que essas pessoas saiam de lá melhores”, disse. 

 
Para o diretor-adjunto do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Cezinando Vieira Paredes, o 
evento envolvendo estudantes e profissionais da área é de extrema importância para a discussão sobre o 
encarceramento feminino. “Esse envolvimento dos acadêmicos e das universidades para o interior dos 
presídios é de grande importância, não só para o masculino, mas principalmente para o feminino, uma vez 
que muitas mulheres são totalmente abandonadas pelos familiares depois que entram no presídio”.   
 

ESPECIFICIDADE – Para a diretora da Penitenciária Feminina do Paraná, Rita de Cassia Costa, o seminário 
é um marco na história do Paraná e do sistema penitenciário. “Considerando que o sistema penitenciário é 
uma área predominantemente masculina, esse é um momento em que nós conseguimos construir uma 
política com servidores, com parceiros da área, mostrando a importância de ter uma política específica para 
as mulheres no atendimento e no tratamento penal, durante o período que estiverem conosco. Apesar de ser 
um período bastante adverso, é importante que se tenha uma política de atendimento voltada para as 
especificidades da mulher”, comentou. A opinião é compartilhada pelo presidente do Conselho Penitenciário 
do Paraná, Dalio Zippin Filho. “Até hoje, o aprisionamento das mulheres era igual ao dos homens e nós 
temos que diferenciar porque o esteio da família são as mulheres, as mães e se nós não dermos o devido 
respeito e uma diferenciação nesse encarceramento, nós estamos trazendo a família inteira para o crime”, 
defendeu.  
 

Presidente seccional da OAB-PR, José Augusto Araújo de Noronha afirmou que é muito importante para a 
instituição receber um seminário como esse e ajudar a fomentar o debate sobre o assunto. “É essencial 
elencar as falhas que nós detectamos, as boas práticas que estão sendo realizadas aqui no Paraná e 
principalmente achar soluções para melhorar o grande crescimento da população carcerária feminina”, disse.  
 

O evento foi organizado pela UFPR e pela ESPEN, com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), da OAB, da Universidade Tuiuti do Paraná e do Depen. 
 
Notícia extraída do site da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária em 30 de 
novembro de 2016 http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=10534&tit=Politicas-
publicas-sobre-encarceramento-feminino-e-tema-de-seminario 
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Programa:  

 
Dia 30/11 
 
Palestra de Abertura – Prof. Dra. Priscilla Placha Sá – Universidade 
Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Ordem 
dos Advogados do Paraná (Elas: Quem são as Mulheres em privação de 
liberdade no Paraná?) 
 
Os números do Encarceramento Feminino no Brasil: a realidade e o 
desafio - Ms. Juliana Paiva – Consultora em Políticas Públicas para as 
Mulheres e Promoção das Diversidades – DEPEN/MJ 
 
I Painel - Aspectos sócio-históricos sobre o aprisionamento  de 
mulheres 
Mediadora Prof. Ms. Ires Aparecida Falcade.  
Participações: Dra. Soraia da Rosa Mendes - Centro Universitário de Brasília e Instituto Brasiliense de 
Direito Público (Criminologia Feminista: novos paradigmas), Katie Arguello, Universidade Federal do Paraná 
(Encarceramento Feminino e o fenômeno drogas x criminalidade) e Prof. Dra. Paula Gomide, Universidade 
Tuiuti do Paraná (Estilos Parentais e  Criminalidade). 
 
Dia 01/12 
 
II Painel: Maternidade no Cárcere e infância aprisionada 
Mediadora: Ms. Rita de Cassia Rodrigues Costa Naumann. 
Participações: Prof. Dra. Gabriela Reyes – Universidade Federal do Paraná e Universidade Tuiuti do 
Paraná (Histórico de violência, maternidade e estilos parentais), Prof. Dra. Mariana Barcinski – PUC-RS 
(Encarceramento Feminino, afeto e sexualidade) e Esp. Janaina Fátima de Souza Rodrigues- Diretora 
do Centro Social Marista Estação Casa - Rede Marista de Solidariedade (Atenção as crianças e mães 
privadas de liberdade no Paraná). 
 
III Painel - Políticas Públicas e o protagonismo acadêmico e profissional 
Mediadora: Ms. Renata Himovski Torres. 
Participações: Esp. Lucimar Pasin Godoy – Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Políticas de 
Atenção à Saúde Prisional Feminina), Prof. Dra. Sonia Maria Chaves Haracemiv – Universidade 
Federal do Paraná – (Políticas de Educação nos espaços do cárcere) e Prof. Dr. Márcio Ferraciolli – 
Universidade Federal do Paraná (O protagonismo acadêmico na execução das políticas públicas). 
 
Experiências de Pesquisa e Extensão na perspectiva do Encarceramento Feminino 
Participação: Prof. Dra. Gabriela Reyes – Universidade Federal do Paraná e Universidade Tuiuti do 
Paraná (Invisibilidade das mulheres encarceradas paranaenses e seus filhos: Quantos e onde estão estas 
crianças?) e Prof. Dra. Mariana Barcinski – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(Ambiguidades e contradições do serviço penal: o olhar dos trabalhadores "encarcerados") 
 
Mostra de Iniciativas Acadêmicas e Profissionais sobre Encarceramento Feminino (Exposição de 
Pôster e Comunicação Oral).  Coordenação Prof. Dra. Gabriela Reyes. 
 
Encerramento Dra. Priscilla Placha Sá com a leitura da "Carta de Curitiba pelas Mulheres Privadas 
de Liberdade e Egressas do Paraná”. 
 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
Departamento Penitenciário - DEPEN 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário - ESPEN 
 

 

 

13 

 
EAD - Atualização em Serviços Penais: Desafios Contemporâneos 
 
 
Fundamentos Psicossociais  
 
 
Este ano retornamos com nosso Programa de Ensino a Distância - 
EAD. Com muito esforço e com o fundamental apoio da Escola de 
Gestão, colocamos o curso no ar novamente.  
 
Concebemos este Programa com a perspectiva de que todos os 
Servidores Penais tenham os conhecimentos básicos de todas as 
áreas da estrutura prisional do Paraná. Assim, com o objetivo de 
atualizar os conhecimentos tácitos dos Servidores, a ESPEN dá 
continuidade ao trabalho iniciado ainda em 2014, que gerou mais de 
8.000 certificações e infelizmente, foi interrompido em 2015 por uma série de dificuldades. 
 
Portanto, realizarmos o curso Fundamentos Básicos em 2014, com cinco disciplinas: Aspectos Sócio 
históricos das Prisões e Sistema de Punições, Estrutura Organizacional SEJU, DEPEN, Estatuto do 
Servidor e PAD - Processo Administrativo Disciplinar, Ética e postura profissional e Comunicação 
interpessoal. 
 
E ofertamos agora, como segundo curso, Fundamentos Psicossociais, que contou com três 
disciplinas: Direitos Humanos e Cidadania, Criminologia e Vitimologia e Abordagem Psicossocial da 
Violência. Esse curso ofereceu um certificado de 80 horas para todo o conteúdo. 
 
Em 2017, nosso objetivo é ofertar o terceiro curso do programa, Fundamentos Jurídicos e, a seguir, 
Fundamentos em Saúde e Fundamentos em Segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Segundo estudo da Associação Brasileira de Ensino a Distância é considerado adequada a taxa 
média de cerca de 75% de concluintes, Censo EAD 2014, página 74, item 3.7. 
(http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf).

Números do EAD 2016: 
 
940 inscritos 
694 concluintes (73,83%) 
229 desistentes (24,36%) 
017 reprovados (01,81%) 
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Capacitações com a Divisão de Operações de Segurança - DOS 

 
Em parceria com instrutores da DOS, a ESPEN certificou servidores em cursos destinados a 
composição de agentes para o SOE de Cascavel e Teste de Aptidão Física (TAF) em Ponta Grossa, 
além de turmas para cursos de tiro em Foz do Iguaçu e Maringá (incluindo Servidores de Cruzeiro do 
Oeste). 

Dos 24 treinamentos voltados à área de segurança, 13 foram ministrados exclusivamente por 
instrutores da DOS, o que demonstra o reconhecimento por parte da ESPEN das competências que 
esses agentes já possuem e a confiança de que podem evoluir ainda mais. 

A realização desses eventos mantém o compromisso da ESPEN em aperfeiçoar os servidores nas 
práticas de segurança, com treinamentos voltados aos agentes que compõem as equipes SOE, bem 
como para os que atuam diretamente no interior das unidades penais. 

 

 
 

Seminário Virtual de Escolas de Governo: compartilhando experiências 
 
Em junho a ESPEN participou do Seminário Virtual 
de Escolas de Governo: compartilhando 
experiências, promovido pela Rede de Escolas de 
Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais. 
Realizado em sua totalidade no ambiente virtual da 
Escola do Legislativo daquele estado, durante o 
mês todo foram discutidos os seguintes temas:  

 Escolas de Governo: perfis, trajetórias, 
perspectivas e redes 

 Educação a distância nas Escolas de Governo - Relatos de Experiências 
 Abordagens pedagógicas nas Escolas de Governo 
 Educação para a cidadania nas Escolas de Governo 
 Pós-graduação e certificação das Escolas de Governo 
 Formação de agentes educacionais para a Educação a Distância (EAD) 

Curso de Tiro Maringá  
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 Gamificação 
 Gestão por competências na administração pública 
 Gestão do conhecimento nas Escolas de Governo 

 
Poucos trabalhos foram selecionados para apresentação pública e para compor os 09 painéis do 
Seminário, um deles foi o da ESPEN, que já se consolida como Instituição de Ensino e Aprendizagem 
em Serviços Penais na maior Rede de Escolas de Governo do País. Em nossa publicação 
contemplamos a experiência na implementação do EaD com o Curso de Atualização em Serviços 
Penais: desafios contemporâneos. 

 

 

Parceria com UFSC para o curso a distância de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas 
de Liberdade 

Promovemos, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e através da articulação 
institucional realizada pela Assessoria de Projetos do DEPEN, o curso a distância de Atenção à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade. A capacitação foi financiada pelo Ministério da Saúde/Área 
Técnica de Saúde do Homem.  

O treinamento foi ofertado a todos os profissionais atuantes na Atenção Básica, na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), bem como, profissionais de saúde 
e servidores penais que prestam assistência às pessoas privadas de liberdade do sistema penal do 
Paraná, com 454 inscrições.  

O curso foi organizado com base na combinação de cinco módulos de 15 e 30 horas, num total de 120 
horas de estudo. O objetivo central foi promover um espaço de reflexão sobre o tema e, por meio dela, 
a compreensão da importância das políticas públicas e da humanização na atenção às pessoas 
privadas de liberdade para o avanço social, assim como a importância do protagonismo dos 
profissionais para que elas sejam formuladas e implementadas.  

Os módulos tratam os temas:  

Políticas Públicas e Atenção à Saúde no 
Sistema Prisional; Acolhimento e 
Humanização nas Práticas de Gestão e 
Atenção à Saúde; Gestão do Processo de 
Trabalho no Estabelecimento Penal; Atenção 
à Saúde da Mulher Privada de Liberdade e 
Atenção à Saúde do Homem Privado de 
Liberdade. 
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PARCEIROS 
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EQUIPE ESPEN 
 

 
   
Legendas: 
 

 
 
COORDENADORES LOCAIS 
 
Cascavel - Patrícia Jesus de Moraes Martins 
Cruzeiro do Oeste - Jair Aparecido Ribeiro 
Foz do Iguaçu - Bruno Henrique Lopes (atual) 
Francisco Beltrão - Francisco Marcelo Correa 
Guarapuava - Aguardando definição  
Londrina - Rogério Fernandes Cordeiro 
Maringá - Adriana Romano Machado 
Ponta Grossa - Regina Aparecida de Lima Frank (até Agosto) / Carmencita Becker (atual) 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

CARLOS ALBERTO RICHA 

Governador do Estado do Paraná 

 
 

WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA 

Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária 

 
 

LUIZ ALBERTO CARTAXO MOURA 

Diretor do Departamento Penitenciário 

 
 

EDEVALDO MIGUEL COSTACURTA 

Diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário 

 
 

 

Endereço: Rua Ivone Pimentel, 39, Parque das Nascentes, Pinhais, Paraná - CEP: 83.327-700 

 

Fone: 55 41 3653-9910 / 3653-7430 

Email: espen@depen.pr.gov.br 

www.espen.pr.gov.br 

 

 


