
 

 

 

CÓDIGO 10: PÓS-GRADUAÇÃO - MBA EM GESTÃO PENITENCIÁRIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Desenvolver especialistas para a área de gestão penitenciária; 

 Exercer a função de executivos em organizações governamentais, não governamentais e 

empresas que lidam com a gestão penitenciária; 

 Estabelecer visão estratégica e empreendedora para profissionais da área de gestão 

penitenciária; 

 Formar profissionais, de qualquer área de atuação, na carreira executiva de gestão 

universitária, a partir do desenvolvimento de importantes habilidades gerenciais, tais como: 

liderança, visão estratégica e comunicação interpessoal, Coach& Inovação financeira para a 

gestão penitenciária; 

 Capacitar os profissionais, por meio do uso de ferramentas gerenciais, para enfrentar os 

desafios da economia e da tecnologia na nova era do conhecimento. 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

MBA – Administração 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Pessoas com nível de escolaridade de graduação interessadas em especializar-se na área do curso de 

MBA em gestão penitenciária. Profissionais que aspirem cargos executivos em empresas e que 

demandem além de experiência profissional na gestão penitenciária, sólidos conhecimentos de 

economia, gerência, finanças, financeiro e pessoas. 

 



 

 

METODOLOGIA  

 

Aulas semanais aos sábados das 9 às 12 h e atividades correspondentes a 10 (dez) horas aulas 

plataforma BlackBoard ou PowerPoint para conclusão em 9 (nove) meses, portanto o pagamento do 

valor total do curso deverá ser realizado em 9 (nove) meses. Ao final de cada módulo terá 

realização da prova/seminários e ao concluir o curso deverá realizar a apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (artigo científico). Alunos que desejarem pagar em 18 meses, as aulas serão 

mensais e certificação ocorrerá em 18 meses.  

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO EM MBA EM GESTÃO PENITENCIÁRIA 

 

1. Administração Pública aplicada ao Sistema Penitenciário Nacional – 40 h 

2. Organizações Públicas e Legislação aplicada ao Sistema Penitenciário Nacional – 40 h 

3. População Prisional e Políticas Públicas de Prevenção Estresse Pós Traumático – 40 h 

4. Direitos humanos e o sistema penitenciário brasileiro – 40 h 

5. Segurança e Inteligência Penitenciaria – 40 h 

6. Políticas Sociais para o Sistema Prisional e Efeitos do aprisionamento – 40 h 

7. Criminologia, Ética e Cidadania– 40 h  

8. Importância das políticas públicas para a garantia dos direitos – 40 h 

9. Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica – 40 h 

10. Trabalho de Conclusão de Curso – 40 h 

 

EMENTÁRIO 

 

1. Administração Pública aplicada ao Sistema Penitenciário Nacional – 40 h 

Gestão Prisional: conceitos, fundamentos e práticas intersetoriais, Modelos de Gestão 

Prisional com foco na promoção de direitos e garantia das assistências. Licitações e contratos. 

Orçamento e finanças. Regime jurídico dos servidores do DEPEN. Gestão de Pessoas, gestão 

de competências, liderança e trabalho em equipe. Gestão de Processos na Rotina Prisional. 

Gestão de Projetos para o Sistema Penitenciário. 



 

 

2. Organizações Públicas e Legislação aplicada ao Sistema Penitenciário Nacional – 40 h 

A estrutura organizacional do Estado; Princípios gerais das organizações públicas. A lei de 

responsabilidade fiscal; Licitação no contexto da administração pública. 

 

3. População Prisional e Políticas Públicas de Prevenção Estresse Pós Traumático – 40 h 

Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Interfaces entre políticas públicas e 

política criminal. Formulação de Políticas para a População Prisional: intersetorialidade e 

multidimensionalidade da política prisional. Arranjo de políticas penitenciárias: federalismo, 

FUNPEN, recursos e implementação. Papel do DEPEN na articulação interfederativa, 

instrumentos de gestão (ex: termos de parceria, convênios). Assistência à saúde: A Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional e outras formas. Conceito; Fontes estressoras: internas e externas; Fases do Stress; 

sintomas físicos e psicológicos do stress; conseqüências do stress; o limite pessoal; stress: 

herói e não vilão; prevenção; resiliência; desenvolvendo a resiliência; identificação de 

situações; estados de humor e pensamentos; técnica de relaxamento. 

 

4. Direitos humanos e o sistema penitenciário brasileiro – 40 h 

A instituição do sistema penitenciário no Brasil e a importância da atuação dos direitos 

humanos. 

 

5. Segurança e Inteligência Penitenciaria – 40 h 

Visão integrada de segurança do ambiente prisional: segurança dos servidores/funcionários 

das unidades em compasso com a segurança da população prisional.  Uso de equipamentos: 

detectores de metais, coletes, uniformes, algemas, vídeo monitoramento, etc. Situações de 

atenção. Mediação de conflitos como estratégia preventiva.  Os diferentes atores que 

interagem no interior dos estabelecimentos prisionais. Classificação, Inclusão e Remoção. A 

Comissão Técnica de Classificação: noções básicas. Finalidade e Objetivos da Inteligência 

Penitenciaria; Importância para a segurança da unidade e do sistema. 

 

 

 



 

 

6. Políticas Sociais para o Sistema Prisional e Efeitos do aprisionamento – 40 h 

O Sistema Único de Saúde brasileiro e a universalização de seu acesso para as populações 

prisionais. Desafios de gestão descentralizada e territorialidade: a PNAISP: resultados e 

problemas. Ações complementares de saúde para a população prisional. Especificidades de 

atenção e serviços.  A universalização do acesso à educação básica, média e superior. O 

ENEM e o Sistema. Remição e outros benefícios. Qualificação Profissional e o 

PRONATEC. Alfabetização de Jovens e Adultos. Educação a Distância no Sistema 

Prisional: horizontes e desafios. Gestão descentralizada da educação no Sistema: 

possibilidades. Trabalho e renda no Sistema Prisional. Oficinas de trabalho: exemplos de 

boas práticas na qualificação profissional. A remição e o trabalho. Regimes e trabalho. 

Desafios para o regime fechado: ausência de incentivos e investimentos. Assistência Social 

como política de atenção a pessoas privadas de liberdade, seus familiares e egressos. 

Inserção profissional. Auxílio-Reclusão. Interpolações entre exclusão social, renda e 

encarceramento no Brasil. Convivência familiar e comunitária.  Arranjos federativos para 

implementação de políticas sociais: o desafio da agenda brasileira para o século XXI. 

Transversalidade e integralidade das políticas sociais. Expor os fenômenos (domesticação, 

infantilização, despersonalização) da prisionização; Apresentar os efeitos dos transtornos 

mentais mais prevalentes na população carcerária; Apresentar efeitos possíveis do 

adoecimento psíquico do servidor que atua na execução penal. 

 

 

7. Criminologia, Ética e Cidadania– 40 h  

Noções de Criminologia e Política Criminal; Teorias penais e teorias criminológicas 

Contemporâneas;  Mecanismos institucionais de criminalização: Lei penal, Justiça Criminal 

e Prisão;  Processos de criminalização e criminalidade;  Cifra oculta da criminalidade; Mídia 

e criminalidade. Ética profissional e postura no cotidiano. 

 

8. Importância das políticas públicas para a garantia dos direitos – 40 h 

Apresentar alguns exemplos de boas práticas e o impacto dessas políticas no comportamento 

dos presos; Trabalhar as assistências como política de garantia de direitos.  Fluxograma de 

atendimentos (odontológico, médico, psicológico, pedagógico). 



 

 

9. Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica – 40 h 

A linguagem e as modalidades de trabalhos acadêmicas. Normas técnicas. Conceitos e 

fundamentos teóricos em Científica. O planejamento da pesquisa acadêmica. Estrutura, 

desenvolvimento e apresentação de Trabalhos acadêmicos. 

 

10. Trabalho de Conclusão de Curso – 40 h 

Elaboração do trabalho de conclusão de curso: artigo cientifico para apresentação. 

 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  

360 horas aulas 

 

CERTIFICAÇÃO 

O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, pela Portaria nº 1.773 de 17 de 

dezembro de 1999, com validade em todo o território nacional e atende às exigências da Resolução 

CNE/CES nº 01, de 8 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005. 

Nota técnica 509 de abril/2015. 

 

 

VALOR DO INVESTIMENTO 

 

Pagamento em até 18 parcelas em boleto no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) 

Valores Promocionais 50% de descontos para convênio Empresas. Duração *Aproximadamente 9 

(nove) meses (para encontros semanais), 12 (doze) meses (para encontros quinzenais) e 18 (dezoito) 

meses para encontros mensais. 

 


