
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ - IESP  

CONSELHO SUPERIOR DO IESP – CONSUP 

 

RESOLUÇÃO Nº 114/2014-CONSUP  

O DR. LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social e 

Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições 

legais, prevista pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 

6.257, de 17 de novembro de 1999, 

concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do 

IESP, aprovado pela resolução nº 12/1999, do 

Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP)  

CONSIDERANDO a necessidade de treinar candidatos ao cargo de Agente Penitenciário em 

caráter emergencial, de modo a capacitá-los na execução de sua tarefa junto aos apenados, 

pautados nos dispositivos éticos e dos direitos humanos;  

CONSIDERANDO a apresentação do projeto pedagógico do Curso de Treinamento Básico para 

Agentes Penitenciários pela Escola de Administração Penitenciária em colaboração com a 

Coordenadoria de Ensino Complementar do IESP, após deliberação e aprovação do egrégio 

Conselho Superior do IESP, em sessão realizada no dia 23 de abril de 2014.  

RESOLVE: 

Art. 1º: Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Treinamento Básico para Agentes 

Penitenciários da Escola de Administração Penitenciária em colaboração com a Coordenadoria 

de Ensino Complementar do IESP;  

 

Art. 2º:  A implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos 

no projeto pedagógico do curso;  

 

Art. 3º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

23/04/2014, revogando-se às disposições em contrário.  

 

Plenário do CONSUP, 23 de abril de 2014 

 

LUIZ FERNANDES ROCHA 

Presidente do CONSUP 

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 114/2014-CONSUP 

Curso de Treinamento Básico para Agentes Penitenciários (resumo): 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

1. Unidade Responsável: Escola de Administração Penitenciária; 

2. Nível: capacitação técnica; 

3. Área de conhecimento: técnico/operacional; 

4. Coordenação Geral do Curso: Soliane Fernandes; 

5. Aspectos Legais: Lei de Execução Penal e Regimento Interno da Susipe. 

II. DADOS GERAIS  

Público-alvo: Candidatos ao cargo de Agente Penitenciário; 

Nº. Total de alunos: média de 600; 

Período de realização do curso: Maio a dezembro/2014; 

Nº. De turmas: 20; 

Nº. De alunos por turma: 20; 

Carga horária do curso por turma: 88h/a; 

Horário de funcionamento: 08h30min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min; 

Local: Escola de Administração Penitenciária no Instituto de ensino de Segurança do Pará – 

IESP. 

III- DESENHO CURRICULAR: 

DISCIPLINA CH EMENTA 

Sociologia da Violência 04 

Violência e poder; A condição humana e a 

análise do mal; Direito, controle social e 

burocracia 

Direitos Humanos no Cárcere 08 

Definição e histórico; A dignidade da pessoa 

humana e os valores da liberdade, da igualdade 

e da solidariedade; Direitos e deveres do 

cidadão; Tratamento a Visitantes e Familiares de 

Presos; - Lei de Tortura 

Lei de Execução Penal 07 

Objetivo; Órgãos da Execução; Institutos 

Jurídicos; Princípios básicos da Sanção; 

Elementos Instrumentais na Execução Penal: 

Educação, Trabalho, Religião, cultura e lazer 

Tratamento Penitenciário 04 

Análise e aplicação do conceito de 

humanização; o tratamento penitenciário como 

política de garantia de direitos humanos, fator 

de redução de danos e minimização de 



vulnerabilidades que o sistema punitivo produz; 

equilíbrio; as políticas de reintegração social da 

SUSIPE 

Rotinas e Procedimentos 

Operacionais do Agente 

Penitenciário 

16 

Requisitos básicos para uma boa desenvoltura 

no bloco carcerário, princípios éticos aplicados à 

atividade do agente penitenciário, atribuições 

do agente penitenciário, classifi cação das 

ocorrências por níveis, movimentação de 

presos, procedimentos uso de algemas, de 

revistas, visitantes, membros da igreja; revista 

em carros, checagem dos materiais que 

adentram as unidades penais; escolta. Livro de 

ocorrência e livro de portaria. Visita a uma 

unidade penal 

Rotinas e Procedimentos 

Operacionais do Agente 

Penitenciário - SITUAÇÕES ESPECIAIS 

PARA O CÁRCERE FEMININO 

03 

Especificidades do cárcere feminino: perfil das 

mulheres encarceradas; principais demandas; 

principais serviços 

Prevenção e Enfrentamento à 

Situações de Emergência 
04 

- Conceito de crise, principais crises no sistema 

penitenciário (Rebelião; motim, fuga); 

motivações das crises; características mais 

importantes de uma crise; providências 

preliminares; providências imediatas; principais 

perfis psicológicos dos causadores de eventos 

críticos; conduta como refém; Requisitos 

importantes para a prevenção de crise no 

sistema penitenciário. 

Técnicas de condução, imobilização 

e intervenção 
08 

- Noções sobre Lei de tortura, penalidades legais 

para servidores que praticam agressão física e 

psicológica,  

- Técnicas e táticas de Imobilização; 

Algemamento e condução; Técnicas especiais de 

desarme contra faca, estoques, armas curtas; 

Técnicas de reação imediata em situação de 

conflitos diretos e eminentes. 

Relações Interpessoais e Ética na 

Função Pública 
04 

Espírito de equipe; Resolução de problemas; 

responsabilidade; relacionamento Interpessoal 

e consenso; comunicação Interpessoal; busca de 

resultados; capacidade de adaptação; 

negociação de conflitos; Fundamentos de ética 

e moralidade; Limites e importância da 



sociedade/moral/ética; O público e o privado; 

Deontologia e aspectos normativos da função 

pública estudo e prática da ética; moral como 

objeto da ética; ética e moralidade institucional; 

deveres éticos; ética Profissional. 

Formação de Brigada (Nível 

Intermediário) 
20 

Parte Teórica de combate a incêndio; Parte 

Teórica de primeiros socorros; Parte prática de 

combate a incêndio; Parte Prática de primeiros 

Socorros; Partes Teóricas Complementar; Parte 

Pratica Complementar. 

TOTAL 1 78  

 

PALESTRAS  

ATIVIDADE CH EMENTA 

Palestra do DRH 04 Orientações para contratação 

Susipe: Estrutura Organizacional e 

atribuições 
01 

Apresentar a estrutura organizacional 

da SUSIPE e o agrupamento de suas 

atividades. 

Palestra da DAS 02 Objetivo e atribuições. 

Palestra EAP 03 Objetivo e atribuições. 

TOTAL 2 10  

CARGA TOTAL (T1 + T2) 88 H/A 

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  

 Valor Total R$ 

Pessoa física (docentes) 64.000,00 

Encargos Sociais 12.800,00 

Material didático e Consumo 600,00 

TOTAL GERAL 77.400,00 

 



Nota: Valor médio por aluno: R$ 129,00 (Cento e Vinte e Nove Reais)  

*Funcional programática: 03.128.1331.6336  

 

SOLIANE FERNANDES GUIMARÃES 

Gerente EAP 


