
   

 

 

 
BANCO DE BOAS PRÁTICAS – CNMP – 2019 

 

Programa: A Academia Vai ao Cárcere 

 
 

         Ementa: 
 

O Programa “A Academia Vai ao Cárcere” , desenvolvido pela UMEP- Unidade de Moni-

toramento e Execução da Pena e da Medida de Segurança, UNIFACS-Universidade Sal-

vador e SEAP, Secretaria de Administração Prisional do Estado da Bahia,  tem como 

objetivo principal  promover integração entre órgãos institucionais e sociedade civil orga-

nizada, para a melhoria do sistema prisional baiano, proporcionando a elaboração de 

projetos e ações transversais de impacto relevante na realidade carcerária.  

 

 
 

 

1. Introdução e histórico: 

 

O programa “A Academia Vai ao Cárcere” teve seu embrião lançado em abril de 2017, 

de forma despretensiosa, a partir da iniciativa do Promotor de Justiça Edmundo Reis Sil-

va Filho de levar aos graduandos e pós-graduandos da área de Direito, a necessidade 

de que eles, como parte integrante da sociedade e futuros profissionais, conhecessem a 

realidade do encarceramento no Estado da Bahia.  

 

Com a retorno positivo dos alunos, professores e da coordenação da Universidade Sal-

vador – UNIFACS e interesse dos mais diversos cursos, aliados a consolidação dos da-

dos do Diagnóstico do Sistema Prisional realizado pelo Ministério Público do Estado da 

Bahia, que possibilitou uma análise apurada das deficiências do sistema, culminando na 

criação da Unidade de Monitoramento da Execução das Penas e Medidas Alternativas – 

UMEP-MPBA, sob a coordenação do supramencionado Promotor de Justiça, as ações 

foram ampliadas e o programa reestruturado, tendo sua criação oficial em outubro de 



2018.  

 

Com a reestruturação, o programa “A Academia Vai ao Cárcere” passou a ter como 

principal objetivo promover a melhoria do sistema prisional baiano através da utilização 

deste como laboratório de estudos e pesquisas, pelas mais diversas áreas de conheci-

mento, proporcionando a elaboração de projetos e ações transversais de impacto rele-

vante na realidade carcerária.  

 

O primeiro passo para o alcance dos objetivos do programa foi a elaboração de material 

expositivo sobre este e as suas potencialidades. Tal material foi apresentado pela equipe 

da UMEP-MPBA à Secretaria de Administração Penitenciaria e Ressocialização - SEAP 

e a UNIFACS. Isto feito, acordou-se entre esses órgãos a formulação de Termo de Coo-

peração Técnica para institucionalizar as ações e projetos a serem desenvolvidos dentro 

do programa “A Academia Vai ao Cárcere”. O desenvolvimento conjunto tem como prin-

cipais pontos positivos a integração entre os órgãos institucionais, e a cooperação da 

sociedade civil através da participação das universidades. 

 

Com a assinatura do termo de cooperação, a parceria entre esses atores ganhou um 

caráter sólido, em consonância com o artigo 4º da Lei de Execução Penal, que diz “O 

Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da 

pena e da medida de segurança.”, e passou a promover melhorias no sistema prisional 

na medida em que aproximou a comunidade da realidade do cárcere, seja como, nos 

termos da lei, ente fiscalizador, partícipe proponente de soluções e ou agente facilitador 

da futura reinserção do condenado à vida social. 

 

2. Justificativa  

 

Em janeiro de 2017, através do Ato nº 030, foi instituído pela Procuradora-Geral de Justi-

ça, Dra Ediene Lousado, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Sistema Prisional 

do Estado da Bahia – GT_ASP, com a finalidade de realizar diagnóstico detalhado do 

sistema prisional, acompanhar e propor medidas voltadas ao enfrentamento dos proble-

mas relacionados ao funcionamento das unidades prisionais em âmbito estadual.  

 

Ao fim do trabalho realizado pelo GT_ASP, foi elaborado e apresentado à Procuradora-

Geral de Justiça, documento descritivo com a situação das unidades prisionais, sob os 



mais diversos aspectos e os principais problemas encontrados, bem como consolidou-se 

uma base de dados composta de informações parametrizadas, fotos, vídeos e áudios, 

coletadas ao longo da realização do diagnóstico. O diagnóstico expôs graves problemas 

no sistema prisional baiano, tais como: gestão penitenciária ineficiente, capacitação 

deficitária dos quadros, ausência de profissionais do corpo-técnico, instalações físicas 

deterioradas e outros.  

 

A este momento, com fulcro na necessidade de conferir caráter permanente ao trabalho 

realizado pelo GT_ASP, foi criada pela Procuradora-Geral de Justiça, na estrutura do 

CEOSP, a Unidade de monitoramento da Execução da Pena e Medidas de Segurança – 

UMEP, sob a Coordenação do Promotor de Justiça Edmundo Reis Silva Filho, que já 

contando com uma interlocução junto às Universidades, propôs a criação do Programa A 

Academia Vai ao Cárcere, como forma de promover estudos sobre o tema, desenvolver 

com profissionais da Academia projetos específicos para a atuação frente aos problemas 

apresentados, além de promover o despertar da sociedade para a situação carcerária no 

Estado da Bahia através inserção do tema na formação dos jovens profissionais das 

mais diversas áreas. 

 

3. Objetivos 

 

O Programa “A Academia Vai ao Cárcere” tem como principal objetivo promover 

integração entre órgãos institucionais e sociedade civil organizada, para a melhoria do 

sistema prisional baiano, através da utilização deste como laboratório de estudos e 

pesquisas que subsidiarão projetos e ações a serem implementadas no seu âmbito. 

 

           Objetivos Específicos 

 

. Promover, através da realização de palestras, workshops, seminários e estudos dirigi-

dos, ministrados por e para membros do MP, membros do Judiciário, colaboradores da 

secretaria de administração prisional, integrantes do sistema prisional, comunidade aca-

dêmica e outros seguimentos da sociedade, a ampla discussão sobre o sistema prisio-

nal;  

• Firmar termos de cooperação técnica com instituições de ensino superior, com vistas a 

colaboração reciproca no que tange a melhoria do sistema prisional baiano;  



 

• Realizar, através da utilização de instrumentos específicos, a coleta e atualização de 

dados referentes ao sistema prisional, com vistas a manter atualizado o diagnóstico por-

menorizado do sistema prisional baiano;  

• Desenvolver base de dados operacionalizada por ferramenta de Business Intelligence – 

BI, para a realização de cruzamento de informações que possibilite a realização detalha-

da da leitura de dados oriundos das coletas realizadas para formação e manutenção do 

diagnóstico do sistema prisional baiano;  

• Promover o monitoramento constante e amplo do sistema prisional a partir de indicado-

res pré-definidos em ferramenta específica. 

• Instituir e coordenar o “Observatório do Sistema Prisional”, responsável por:  

– Disponibilizar para estudantes e pesquisadores de instituições conveniadas, acesso 

aos dados e informações referentes ao sistema prisional baiano;  

– Promover apoio técnico às pesquisas com foco no sistema prisional;  

– Elaborar, conjuntamente com a SEAP e Instituições de Nível Superior editais de pes-

quisa no tema Sistema Prisional;  

– Formular e desenvolver, em parceria com as universidades, a partir das pesquisas e 

análises dos dados coletados sobre o sistema prisional baiano, projetos nos seguintes 

eixos: a) atenção ao interno; b) atenção ao agente penitenciário; c) arquitetura prisional; 

d) gestão e políticas penitenciárias; e) ações junto à comunidade.  

 

• Fornecer a dirigentes de órgãos governamentais informações que auxiliem na tomada 

de decisão e elaboração de políticas públicas específicas para a área prisional.  

 

4. Estrutura 

 

Recursos Humanos: 

 Ministério Público  

Coordenação:  

Geder Luiz Rocha Gomes . Procurador de Justiça/ Coordenador do CEOSP  

Gerência:  



Edmundo Reis Silva Filho. Promotor de Justiça / Coordenador da UMEP  

Assessores : 

Jurídico: Renato Mendes Costa Figueiredo  

Segurança Institucional: Maria Claudia Pinto Lopes  

Analistas : 

Assistentes Sociais: Adoniza do Nascimento Dias Gomes / Sandra Maria Brito Silva  

Tecnologia da Informação: Helder Santana de Jesus  

Direito: Carollina Aragão Ferreira Binda  

Assistentes Técnico Administrativo:  

Roberto Catai Ferreira Júnior / Mariana Nese  

Oficial Administrativo- Secretária:  

Henilda Amaral de Melo  

Equipe de Estágio : 

Direito: Tainy Cristina Nascimento Almeida/Melanie Borges Valgueiro/Thiago C. da Silva  

Serviço Social: Thainan Lima Santos/Saara Silva Castro  

 

 SEAP  

Superintendente de Gestão Prisional: 

 Maj PM Julio Cesar Ferreira .  

Superintendente de Ressocialização:  

Luiz Antonio Nascimento 

 

 Universidade Salvador UNIFACS:  

Coordenador dos Cursos de Graduação: Profª Dra Suzana Coelho  

Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação: Profº Dr. José Menezes 

 

Recursos materiais/equipamentos: 

Utilizada estrutura física da UMEP, do CEOSP e da UNIFACS, assim como 

equipamentos necessários.  

 

 

 

 

 

 



5. Resultados  

 

O Programa “A Academia Vai ao Cárcere”, com base nos seus objetivos e através do 

desenvolvimento dos projetos que o compõem, vem alcançando os seguintes impactos:  

         - Melhoria geral nas condições de encarceramento na medida em desenvolve 

projetos e ações articuladas, com foco nos eixos de atenção ao interno, atenção ao 

agente penitenciário, arquitetura prisional, gestão e política prisional, ações junto à 

comunidade; 

          - Melhoria na formulação de políticas públicas com vistas a prevenção da violência         

na medida em que formula e fornece aos órgãos institucionais, além de estudos acadê-

micos, uma base de dados capaz de possibilitar não apenas a macro análise da popula-

ção carcerária, mas também os detalhes sobre as unidades prisionais, as condições de 

encarceramento e o contexto social em que viviam os internos antes do encarceramento;  

          - Mudança nas grades curriculares dos alunos de graduação e pós-graduação, dos 

mais diversos cursos, a partir da promoção do contato de discentes e docentes com as 

atividades de execução da pena, formando profissionais mais completos, conscientes do 

seu papel social de fiscalizar o sistema prisional e prestar assistência aos internos, bem 

como da sua responsabilidade na reintegração daqueles que delinquiram. 

 

6. Descrição/Ações 

 

Existem Projetos que já compõem o programa “A Academia Vai ao Cárcere”, mas o 

programa irá, durante o seu desenvolvimento, formular novos projetos de acordo com as 

necessidades detectadas ao longo do monitoramento constante do sistema prisional, a 

ser realizado pela UMEP-MPBA. Todavia, atualmente, estão em desenvolvimento os 

seguintes projetos: 

Eixo Projeto Resumo 

Atenção ao 

interno 

 

 

 

Eu Sou Cidadão  

 

 

 

O Projeto consiste na formulação de cur-

sos de cidadania e direitos humanos, mi-

nistrados por alunos do curso de direito, 

sob monitoramento de professores, volta-

dos para internos e agentes penitenciários. 

 O projeto tem por objetivo promover a in-



 

 

Buscando Uma Identida-

de  

 

 

 

terlocução com a SEAP, Delegacias de 

Polícia, Policia Militar, Centros de Apoios 

do MP, alunos e professores do curso de 

serviço social da UNIFACS e os órgão en-

volvidos na expedição de documentação 

pessoal, tais como RG, CPF, históricos 

escolares, certidões de nascimento, casa-

mento etc, com vistas a possibilitar a ob-

tenção destes documentos para internos 

do sistema prisional, facilitando a alocação 

destes em postos de trabalho, matrícula 

escolar e minimizando as possibilidades de 

reincidência.  

 

 

Porta de Entrada  

 

 

 

O projeto objetiva a realização de anam-

nese socioeconômica dos ingressos no 

sistema prisional, possibilitando a coleta de 

dados, além daqueles que já compõem o 

SISDEPEN, e que possibilitam a análise 

de fatores de risco social com possível im-

pacto na inserção do indivíduo na delin-

quência e na reincidência, podendo pro-

mover o desenvolvimento de ações pre-

ventivas, bem como a melhor classificação 

do preso, seja ele provisório ou sentencia-

do.  

 

De Volta ao Campo  

 

 

 

 

 

O projeto realizado em parceria com à Se-

cretaria de Agricultura, Secretaria de De-

senvolvimento Rural, Seap e cursos de 

agronomia, zootecnia e veterinária, para 

capacitação dos presos para as mais di-

versas atividades rurais.  

 

 

Outubro Rosa  

Projeto realizado em conjunto com os cur-

sos de Direito, Serviço Social e Medicina 



 

 

 

 

da UNIFACS para a realização de atendi-

mento nas unidades penais femininas du-

rante os meses de outubro.  

 

 

Pintando a liberdade  

 

Projeto realizado em parceria com o artista 

plástico Sérgio Amorim, com o objetivo 

ensinar técnicas de pintura às internas do 

Conjunto Penal Feminino e ao mesmo 

tempo promover a reflexão . 

 

 

 

Arquitetura 

prisional 

 

 

 

Unidade  Materno Infantil  

 

 

 

Ação de coorientação de trabalho de con-

clusão do curso de graduação em Arquite-

tura, que, com base em análises sobre a 

situação da mulher encarcerada resultou 

na elaboração de projeto arquitetônico de 

uma unidade materno-infantil com conceito 

de integração com a comunidade e insta-

lações com tipologias de unidade habitaci-

onal que possibilita uma maior interação 

mãe-filhos, minimizando o fenômeno de 

institucionalização.  

 

 

Humanização do Com-

plexo Penitenciário  

 

 

Projeto realizado em parceria com o curso 

de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACS 

para a elaboração de projeto de humani-

zação dos espaços externos do Complexo 

Penitenciário da Mata Escura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidade econômica da 

ressocialização  

 

 

Estudo elaborado em Parceria com o Pós-

Doutor André Portela – UNIFACS e Uni-

versidade de Sorbonne, sobre a viabilidade 

econômica do fomento da ressocialização 

para a geração de novas vagas no sistema 

prisional como alternativa a construção de 

novas unidades carcerárias.  

 Estudo dissertação de Mestrado em elabo-



Gestão  

Prisional 

 

 

Estudos comparativos: 

Cogestão x Gestão Plena  

 

 

ração pelo Dr. Mhercio Cerqueira Monteiro, 

sobre as unidades de cogestão e gestão 

plena.  

 

 

Inteligência Artificial apli-

cada ao Diagnóstico do 

Sistema  

 

 

Projeto de desenvolvimento em parceria 

com o curso de Ciência da Computação da 

UNIFACS, com Prof. Dr Glauco Carneiro, 

PHD em Ciência da Computação, e o ISC-

TE - Instituto Universitário de Lisboa para a 

o desenvolvimento de software de inteli-

gência artificial para a análise dos dados 

da base de dados do Diagnóstico do Sis-

tema Prisional. 

 

Atenção ao 

agente  

penitenciário 

 

 

Agentes de   AutoTrans-

formAção  

 

 

Projeto realizado em parceria com o Nú-

cleo de Estudos e Práticas Psicológicas – 

NEPPSI da UNIFACS para a oferta de 

atenção psicoterápica, sem custos, aos 

Agentes Penitenciários e seus familiares.  

 

Curso de Extensão em 

Gestão Prisional  

 

 

 

Projeto em parceria com os cursos de pós-

graduação da UNIFACS e a Escola Peni-

tenciária, que visa a elaboração de Curso 

de Extensão em Gestão Prisional, voltado 

para os Agentes Penitenciários.  

 

 

Layout e Ergonomia apli-

cados aos espaços de 

trabalho nas unidades 

prisionais  

 

 

 

Projeto realizado em parceria com a Uni-

versidade de Arquitetura da UNIFACS com  

vistas a elaboração de projeto de layout e 

descritivo de mobiliário, a ser utilizado pe-

los servidores das unidades prisionais, 

atendendo aos requisitos de funcionalida-

de e ergonomia.  

 



 

Ações junto à 

comunidade 

 

Cienciart  

 

 

 

O projeto realizado em parceria com a 

UNIFACS, Faculdade Social da Bahia, 

SEAP, e MPBA, promove um conjunto de 

ações com o tema Sistema Prisional, com 

vistas a promover o debate público sobre o 

assunto. Dentre as ações realizadas, des-

tacam-se: mostras de artes produzidas no 

âmbito do cárcere, exposições de fotos e 

filmes sobre o tema, realização de pales-

tras, cursos e seminários, saraus e perfor-

mances e debates sobre o cárcere.  

 

Último Dia de Um Con-

denado  

 

 

Montagem teatral produzida pelo Diretor 

de Teatro e psicólogo, Paulo Prazeres, 

onde os internos da Penitenciária Lemos 

Brito encenam a releitura do livro homôni-

mo de Vitor Hugo, todavia trazendo a re-

flexão sobre o seu último dia de pena e a 

receptividade da sociedade em relação a 

um egresso.  

A montagem tem o cenário desenvolvido 

pelo curso de Arquitetura e o figurino pelo 

curso de Moda da UNIFACS e faz um 

convite a sociedade a refletir sobre os 

dramas da reinserção social de um 

egresso e o seu papel neste contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linha do Tempo breve histórico de ações e projetos do Programa “A Academia Vai 

Ao Cárcere” 

 

 

 

 


