
 

 
 

ANEXO I 
 

DISCIPLINAS PARA CREDENCIAMENTO  FORMAÇÃO INICIAL 

Eixo 1 – Fundamentos da Prisão e da pena 

Competências a serem desenvolvidas: 

• Compreender o sistema penal, suas variações históricas, as diferentes modalidades de 

responsabilização penal e os efeitos negativos da intervenção penal sobre os sujeitos, 

suas trajetórias e dinâmicas pessoais e coletivas;  

• Compreender o significado das alternativas penais, da monitoração eletrônica e das 

práticas restaurativas como estratégias para enfrentar os efeitos negativos produzidos 

pelo sistema penal; 

• Compreender as normas jurídicas e as estruturas institucionais referentes à política 
penal, tanto no que se refere ao sistema prisional quanto no que diz respeito ao sistema 
de alternativas penais e de monitoração eletrônica. 

Objetivos de Aprendizagem: Interpretar criticamente as diferentes formas e funções da 

prisão e da pena na sociedade identificando esferas e sujeitos que organizam e tencionam 

o ambiente prisional, reconhecendo o caráter multidimensional e a intersetorialidade das 

prisões, bem como identificando os desafios para garantir a utilização das alternativas 

penais. 

Disciplinas 

Título da Disciplina Componentes Curriculares Pré requisito 

Penas e prisões - 8 

horas/aula 

História das penas e das prisões 

Escravidão, racismo e sistema 

penal 

Sociologia da punição e 

dinâmicas do 

encarceramento no Brasil atual 

Qualquer área de 

formação de nível 

Superior ( Diploma 

devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

com especialidade nas 



 

 
 

áreas de Direito, 

Serviço Social, 

Administração pública, 

História, Filosofia e/ou  

noções sobre 

sociologia da pena e 

das prisões.  

Direitos Humanos, cenário 

internacional e a 

humanização das penas e 

das prisões 

16 horas/aula 

O encarceramento no mundo, a 

posição brasileira e as 

experiências internacionais de 

desencarceramento 

Direitos Humanos uma questão 

de gênero, etnia no Sistema 

Penal, as experiências do Estado 

de Mato Grosso com  as 

minorias no Sistema Prisional 

Qualquer área de 

formação de nível 

Superior ( Diploma 

devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

com especialidade nas 

áreas de Direito, 

Serviço Social, 

Administração pública, 

Gestão Pública 

História, Filosofia e/ou  

noções sobre o tema.  

Privação de liberdade no 

Brasil: modelo 

institucional e jurídico- 12 

horas/aula 

A Criminologia brasileira Lei de 

Execuções Penais  

O modelo jurídico e institucional 

da execução penal no Brasil 

Papel, atribuições e atuação dos 

órgãos de execução penal 

(sistema de justiça criminal, 

Graduação  em  direito 

(bacharelado) ( 

Diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

e  experiência 

comprovada. 



 

 
 

poder executivo) 

Procedimentos Disciplinares e 

Sindicância aplicadas as pessoas 

privadas de liberdade  

Dinâmicas prisionais: 

espaços e interações 

24 horas/aula 

Conceitos de espaço na 

arquitetura prisional modelos 

existentes em MT ( Cadeias, 

Centros de Ressocialização, 

Centro de Detenção Provisória-

CDP e Penitenciárias) 

Setorização das Prisões e ou 

espaços ocupacionais 

(Produção, Revisoria, Cartório, 

Saúde, educação, convivência... 

entre outros) 

Sujeitos e dinâmicas: 

configurações do espaço 

Prisional (Disciplina  

Comportamento humano nas 

instituições carcerárias uma 

questão de ética e cidadania nas 

interações prisionais 

Mediação de conflitos no 

espaços prisionais 

 

Qualquer área de 

formação de nível 

Superior ( Diploma 

devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

com especialidade nas 

áreas de Direito, 

Serviço Social, 

Administração pública, 

Gestão Pública 

História, Filosofia e/ou  

noções sobre o tema. 

Experiência 

comprovada. 

O modelo de gestão para a Postulados, modelo de Gestão Qualquer área de 



 

 
 

política prisional- 4 

horas/aula 

atual do Sistema prisional, como 

é dividida administrativamente 

a Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, em face da 

Administração Penitenciária, 

Princípios e Diretrizes, 

Articulações entre 

conhecimentos, saberes e 

práticas que constituem a 

Organização no Estado 

Organização de funções de 

confiança, responsabilidades e 

atribuições  

Fundação Nova Chance – 

Projeto de Reinserção Social 

formação de nível 

Superior ( Diploma 

devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

com especialidade nas 

áreas de Direito, 

Serviço Social, 

Administração pública, 

Gestão Pública 

História, Filosofia e/ou  

noções sobre o tema. 

Experiência 

comprovada. 

Alternativas penais e 

práticas restaurativas 

12 horas/aula 

Bases legais e movimentos 

nacionais pelas alternativas 

penais 

Experiências Nacionais e 

Internacionais de 

Alternativas Penais 

 Introdução às práticas 

restaurativas no ambiente 

prisional 

Audiência de Custódia 

Monitoração Eletrônica 

Graduação  em  direito 

(bacharelado) ( 

Diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

e  experiência 

comprovada. 



 

 
 

Regimes aplicados no Estado de 

Mato Grosso 

Direito e  Processo Penal – 

12 horas/aula 

Definição do direito processual 

penal; Conceito e atribuição de 

inquérito policial; 

Características e finalidade do 

inquérito policial; Formas de 

instauração do inquérito 

policial; Encerramento e 

arquivamento do inquérito 

policial; Condições gerais da 

ação penal; Classificação das 

ações penais; Características ou 

princípios da ação penal pública; 

Ação penal privada; Jurisdição 

no processo penal; 

Competência; Prisão; Mandado 

de prisão; Prisão especial e 

prisão temporária; Liberdade 

provisória; Prisão em flagrante; 

Prisão preventiva e prisão 

definitiva. 

Graduação  em  direito 

(bacharelado) ( 

Diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC) 

e  experiência 

comprovada. 

Direito Administrativo 

10 horas/aula 

Conceito; dicotomia e posição 

enciclopédica do direito 

administrativo e de seu ramo 

disciplinar; processo 

Graduação  em  direito 

(bacharelado) ( 

Diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC) 



 

 
 

administrativo disciplinar; 

princípios; finalidades; fases. 

Regime disciplinar dos 

servidores; procedimentos de 

correição; procedimento 

administrativo disciplinar no 

âmbito da SEJUDH. Excesso e 

abuso de poder; 

responsabilidade pessoal; o 

processo administrativo 

disciplinar e a sindicância; 

hipóteses de sua instauração e  

competência. 

e  experiência 

comprovada. 

 

 
Eixo 2 – Segurança e Disciplina 

Competências a serem desenvolvidas:  

• Elencar  as qualidades necessárias para um bom desempenho no trabalho. 
• Trabalho em equipe; 
• Evitar a rotina; 
• Não subestimar o oponente; 
• Não agir sem estar preparado; 
• Desenvolver habilidades para identificação de possíveis situações de risco e as 

medidas a serem tomadas, bem como o que não deve ser realizado, evitando-se 
assim o agravo da  situação. 

 
Objetivos de Aprendizagem: 
Desenvolver habilidades para manejar com destreza e segurança as armas de 
Fogo e demais equipamentos  utilizados na atividade profissional; Fortalecer atitudes 
para adotar as regras de segurança necessária em cada situação, ter conduta adequada 
no que concerne a atividade operacional penitenciária e desenvolver o sentido de 



 

 
 

sobrevivência em ações de risco. 
Disciplinas 

Título da Disciplina Componentes Curriculares Pré requisitos 

Rotinas de Procedimentos 

Operacionais  

52 horas/aula 

Procedimentos de 
condução e algemamento 
de reeducandos; abertura e 
trancamento de celas; 
noções de contenção; 
noções de adentramentos 
para tomadas de celas, 
pátios e corredores;  
procedimentos de revista; 
guarda com ou sem 
muralha; uso de escudos; 
Equipamentos de proteção 
individual e  coletiva: forma 
correta de utilização; 
Pressupostos teóricos e 
práticos de segurança 
dinâmica: Princípios, 
métodos e técnicas. 
Rotinas, procedimentos e 
registros de infomações 
relativas à garantia das 
políticas, postos de 
serviços, turnos, transporte 
e saída das unidades; 
Excepcionalidade de uso da 
força, priorização de 
técnicas de mediações e de 
não interveção física. 
Princípios legais e técnicos 
para o uso excepcional, 
progressivo e proporcional 
da força dentro do sistema 
prisional com ênfase para a 
operacionalização das 
técnicas de condução e 
gestão de conflitos, uso de 

Cursos operacionais que 
contenham em sua ementa, 
os  procedimentos  
relacionados a rotina de 
unidades  prisionais. 



 

 
 

cães no sispen. 
Procedimentos de 

Segurança e Controle  de 

Armaria 

04 horas/aula 

Segurança em armaria; 
padrões de armarias nas 
unidades; análise de risco, 
leis e normas; controle de 
acesso. 

Cursos  relacionados a 
manutenção e controle de 
material bélico. 

Armamento , Munições e 

Tiro 

72 horas /aula 

Legislação; Armas de Fogo 
no Brasil; Armas: Conceito; 
modelo; espécies; 
categorias e utilização; 
Nomenclatura; 
funcionalidade de Peças; 
Terminologia; fundamentos 
do tiro; Balística; Regras de 
Segurança; Fundamentos 
de Tiro; Desmontagem de 
1º escalão e manejo de PT. 
40; CTT .40; Cal. 12; 
Carabina 5,56; Tiro de 
Instrução Básica de Pistola 
.40; CTT .40; Cal. 12 e 
Carabina 5,56;Tipos de 
munições e seu emprego, 
poder de parada; munição 
menos-letal; Sobrevivência 
em ações de risco;riscos 
envolvidos na ação e 
dinâmica dos confrontos 
armados. Manejo – 
fundamentos do tiro.- 
Treinamento básico de tiro 
(Tiro em Visão Primária 
(TVP) em Ação Dupla (AD) e 
em Ação Simples (AS) em 
pé, ajoelhado e deitado); 
Treinamento com reação 
(Tiro Rápido (TR) sacando a 
arma do coldre com alvo à 

Cursos  de habilitação em 
instrutor de armamento e 
tiro. 



 

 
 

frente, à esquerda, à direita 
e à retaguarda, 2 
acionamentos em 2 
segundos); Tiro Rápido com 
arma na posição de 
retenção, 2 acionamentos 
em 2 segundos; Tiro em 
movimento; Tiro com troca 
de carregadores (troca 
emergencial e troca tática); 
Pista de Combate. 

Escolta e Transporte de 

Reeducando 

36 horas/aula 

Procedimentos de 
Transporte de 
Reeducandos ; Tipos de 
Escolta; Técnicas de 
Escolta; formação de 
comboios; Apresentação de 
Recuperando (a)s em juízo; 
Escolta de Recuperando 
(a)s para hospitais; Escolta 
de Recuperando (a)s em 
velório; Escolta de 
Recuperando (a)s para 
cartórios/Agências 
bancárias; Escolta de 
Recuperando (a)s em 
Aeronaves; Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). 

Cursos operacionais  
relacionados a Escolta e 
Transporte em  veículos 
automotores e aeronaves. 

Técnicas e Tecnologias 

Menos que Letais 

20 horas/aula 

Agentes químicos: uso, 
efeitos, descontaminação; 
granadas fumígenas, 
granadas explosivas, arma 
de energia conduzida, 
munições químicas, 
lançadores; equipamentos 
e técnicas não letais. 

Cursos de habilitação em 
instrutor de tecnologias 
menos que letais. 



 

 
 

Defesa Pessoal e Técnicas 

de Imobilização 

30 horas/aula 

Uso de técnicas de defesa 
pessoal como forma de pro-
teção à integridade indivi-
dual e situações aplicáveis; 

 Imobilizações corporais; 
uso da tonfa; 

Pressuposto legais para a le-
gítima defesa, proporciona-
lidade do uso de força física. 
Técnicas de defesa pessoal: 
queda, rolamento, 
escapadura, torção e 
imobilização, defesa e 
combate um a um e com 
múltiplos adversários, 
Armas (tonfa, faca e 
pistola). 

Cursos de  imobilizações 
e/ou Cursos de instrutor de  
Defesa Pessoal e/ou faixa 
preta em alguma arte 
marcial com comprovação 
experienia/conhecimento 
em defesa pessoal e/ou 
faixa preta em krav maga. 

Noções de Gerenciamento 

de Crise 

08 horas/aula 

Conceitos Fundamentais; 
Aspectos Conceituais; 
Aspectos Operacionais; As 
fases do Gerenciamento de 
Crise. 

Cursos em Gerenciamento 
de crises(presenciais) 

Procedimentos Disciplina-
res e Sindicância aplicados a 
pessoas privadas de liber-
dade 
16 horas/aula 

Procedimentos de 
disciplina voltados aos 
internos (PAD): direitos e 
deveres das pessoas 
privadas de liberdade; 
Responsabilidades da 
Administração; Importância 
da disciplina para 
organização e 
funcionamento das 
unidades penais e do 
sistema. 

Graduação em direito 
(bacharelado) ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) e experiência 
comprovada no SISPEN. 

Rotinas de Procedimentos  Procedimentos Servidores  penitenciários 



 

 
 

Administrativos 

16 horas/aula 

administrativos: 
Procedimentos Diários de 
uma Unidade Penal; 
Setores Administrativos da 
Unidade; Tipos de 
Unidades Penais existentes 
no Estado; Organograma 
Funcional. 

com experiência  na área 
administrativa comprovada 
em unidades do SISPEN. 

Educação Física 

28 horas/aula 

Treinamento físico e Estilo 
de vida saudável; O que é 
Aptidão Física? 
Desenvolvimento da 
aptidão física Específica 
(Especial); Valências físicas 
e componentes da aptidão 
física relacionada a saúde; A 
importância da prática de 
atividades aeróbicas e 
anaeróbicas; Composição 
Corporal; Reflexo x 
Velocidade de Reação; 
Resistência Muscular 
Localizada; Força x 
Velocidade Muscular= 
Explosão;  Resistência 
Isométrica; Capacidade 
Aeróbica; Flexibilidade; 
Treinamento Prático de 
fortalecimento específico 
em uso das valências físicas 
para aperfeiçoamento do 
gesto motor especial, das 
práticas operacionais em 
situações diversas; 
Treinamento prático da 
MODALIDADE CROSSTAF ( 
Método Crosstaf de 
treinamento); Conceito de 
Estilo de vida saudável; A 

Graduação em nível( 
Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) 
superior em educação física 
licenciatura plena ou 
bacharelado. 



 

 
 

importância dos 
alongamentos, 
Aquecimentos e da Volta à 
Calma. Desenvolvimento de 
ações de consciência 
corporal, condicionamento 
físico e treinos de 
resistência, flexibilidade e 
força. 
Coordenação Motora; 
Equilíbrio Muscular; 
composição corporal; 
Princípios norteadores para 
desenvolver um estilo de 
vida saudável; Alimentação 
x reeducação alimentar x 
dieta 
Rotina de treino físico; 
Descanso adequado e 
resultados esperados; 
 
 

Primeiros Socorros 

16 horas/aula 

Suporte Básico de Vida e 
Prática; Caracterização, 
funções, aspectos 
fundamentais; Acidentes: 
Características e tipologia; 
Emergências: Gravidade da 
lesão e condição da vítima; 
Cuidados gerais 
preliminares; Parada 
Respiratória; Método de 
respiração; Massagem 
Cardíaca; Ferimentos: 
Superficiais e profundos; 
Fraturas e Luxações; Lesões 
na coluna vertebral; 
transportes de acidentados; 
Queimaduras; 

Formação  na área de Saúde( 
Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e/ou 
especialização em  Primeiros 
socorros  (urgência  e 
emergência)  e/ou  Curso  de 
suporte básico de vida; 

 



 

 
 

Hemorragias; Estado de 
choque; Envenenamentos; 
Corpos estranhos;  Picadas 
de insetos e cobras. 
 
 

Prevenção e Controle de 
Incêndios 
08 horas/aula 

Teoria e propagação do 
fogo; classes de incêndios e 
formas de prevenção; 
Equipamentos de Proteção 
individual e de combate a 
incêndios; abandono de 
área; psicologia das 
emergências. 

Curso  de  combate  a 
incêndios  e/ou  cursos  de 
Brigadista. 

 
 
 

Eixo 3 – Gestão Penitenciária 
Competências a serem desenvolvidas:  

• Compreender a dimensão integral de funcionamento das unidades e do sistema 
penitenciário com ênfase no papel dos atores na formulação, execução e monitoração 
das políticas penitenciárias; 
Objetivos de Aprendizagem: 
Identificar o fluxo de rotinas e procedimentos do Modelo de Gestão da Política 
Prisional, implantando práticas e dinâmicas de convívio que promovam o protagonismo 
e a autonomia das pessoas em privação de liberdade.  

Disciplinas 

Administração Pública 

aplicada ao sistema 

penitenciário nacional- 22 

horas/aula 

 

 

 

Gestão Prisional: conceitos, 
fundamentos e práticas in-
tersetoriais nos presídios 
federais 

Gestão Prisional: decreto 
de criação da Sejudh, De-
creto de estrutura, Regi-
mento Interno e práticas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gestão (Planejamento Plu-
rianual, Planejamento 
Anual, RAG) 
 

Modelos de Gestão 

Prisional com foco na 

promoção de direitos e 

garantia das assistências  

recursos, obrigações 

fundamentais e articulações 

interinstitucionais de 

atuação da garantia da 

dignidade humana 

 

As Regras Mínimas para 

Tratamento de Reclusos e 

as Regras de Mandela 

Departamento Penitenciá-
rio 

Funpen 
  

 
 
Qualquer área de formação 
de nível Superior ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de 
Direito, Serviço Social, 
Administração, 
Administração pública, 
Gestão, Gestão Pública, 
História, Filosofia e/ou  
noções sobre o tema. 

Sistemas de Informação e 

Gestão Penitenciária- 4 

horas/aula 

 

Produção de Diagnósticos 
Nacionais sobre o Sistema 
Penitenciário, a importân-
cia de produção correta de 
informações e documentos 
no âmbito prisional 

 
 
 
Qualquer área de formação 
de nível Superior ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de 



 

 
 

Noções sobre Lei de Acesso 
à Informação e Classifica-
ção de Informações do Sis-
tema Integrado de Adminis-
tração Penitenciária do MT. 
O Sistema de Informações 
do Departamento 
Penitenciário Nacional – 
SISDEPEN 

Tecnologia da informação, 
Cursos voltados para a área 
de Sistemas de informação 
e/ou  noções sobre o tema. 

 

Noções de Inteligência 

penitenciária - 12 

horas/aula 

 

Finalidade e Objetivos da 
Inteligência Penitenciária.  
Importância para a 
segurança da unidade e do 
sistema.  

Curso básico de inteligência 
penitenciária  e/ou curso na 
área de inteligência (ABIN), 
experiência mínima de 03 
anos na área. 

 

Licitações e Contratos - 

4horas/aula 

 

Legislação relativa a licita-
ções e contratos  

 Como Formas de gestão 
em Finanças e Orçamento 
breve visão Orçamento Pú-
blico e Ciclo orçamentário, 
Programação e Contabili-
dade Pública.  
 

Graduação em direito 
(bacharelado) ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) e experiência 
comprovada. 

 

Gestão de Pessoas- 

24horas/aula 

 

Conceitos, importância, re-
lação com os outros siste-
mas de organização.  

A função do órgão de Ges-
tão de Pessoas: atribuições 

Qualquer área de formação 
de nível Superior ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de 
Direito, Serviço Social, 
Pedagogia, Administração, 
Gestão, Gestão Pública, 
Psicologia e/ou  noções 
sobre o tema. 



 

 
 

básicas e objetivos, políti-
cas e sistemas de informa-
ções gerenciais. 

Lei de Carreira, Estatuto do 
Servidor Público 

Benefícios, progressão de 
carreira, pagamento de diá-
rias, insalubridade, férias, 
13º e 1/3º de férias  

Processo Administrativo 
Disciplinar 
Programa de saúde e 
Qualidade de Vida 

 

Gerência de Projetos – 8 

horas/aula 

 

Conceitos básicos sobre Ge-
renciamento de Projeto - 
PMO 

 Técnicas de planejamento, 
monitoramento e avaliação 
de projetos 

Gestão de Projetos para o 
Sistema Penitenciário de 
Mato grosso 

Termos de Cooperação 

Modalidades de captação 
de recursos  de recursos  
 

Qualquer área de formação 
de nível Superior ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de 
Direito,  Pedagogia, 
Administração, Gestão, 
Gestão Pública, Psicologia 
e/ou  noções sobre o tema. 



 

 
 

 

Liderança e habilidade 

social – 16 horas/aula 

 

Evolução do conceito de li-
derança e os perfis de lide-
rança 

Perfil do líder contemporâ-
neo  

Habilidades de Liderança 

Inteligência emocional para 
o desenvolvimento de habi-
lidade social 
Perfis comportamentais 
humanos e relações de 
trabalho 

Qualquer área de formação 
de nível Superior ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de 
gestão de pessoas, 
psicologia, liderança, 
neurociência, coaching 
e/ou  noções sobre o tema. 

Treino mental–  
12horas/aula 
 

Preparo mental x preparo 
físico; definição de preparo 
mental; como ocorre e age 
o treinamento mental; os 
estados de prontidão x 
classificação; adequação 
dos níveis de prontidão; 
como aumentar os níveis 
de prontidão; alterações no 
estado de prontidão; 
considerações e 
orientações; técnica; 
habilidade e o preparo 
mental; eficácia do preparo 
mental e físico; 
autocontrole; regras do 
condicionamento mental; 
autocontrole; qualidade de 
vida e saúde mental; 
(Atividades práticas). 

Formação de nível Superior  
em Psicologia ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) e especialização 
específicas sobre o tema. 

Prevenção e Estresse pós 
Traumático – 8 horas/aula 

Conceito; Fontes 
estressoras: internas e 

 
 



 

 
 

 externas; Fases do Stress; 
sintomas físicos e 
psicológicos do stress; 
consequências 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 
(aula prática). 

Formação de nível Superior  
em Psicologia ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) e especialização 
específicas sobre o tema. 

 


