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CONHEÇA NOSSO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

O curso de pós-graduação em Execução Penal tem como principal objetivo:

 Oferecer aos alunos a construção de uma visão abrangente, crítica e atualizada dos

principais temas que compõem o Direito de Execução Penal.

Este Projeto Pedagógico tem como finalidade servir como um manual do aluno do nosso

curso de pós-graduação, veiculando informações gerais e também específicas sobre a

programação, entrega do certificado de conclusão do curso, diretrizes para elaboração do TCC

etc.

Contato do professor Caio Paiva, coordenador-geral dos cursos de pós-graduação do CEI,

para dúvidas, críticas e considerações de um modo geral sobre assuntos acadêmicos:

profcei.caiopaiva@gmail.com

Contato da administração-geral do CEI, exercida por Renan Paiva, para dúvidas e

orientações sobre assuntos administrativos: poscursocei@gmail.com

1. BREVE HISTÓRICO

Commais de 8 anos de atuação, o CEI é referência no ensino do Direito, atuando:

 nos ramos de cursos preparatórios para concursos,

 publicação de livros jurídicos,

 manutenção de uma plataforma de marketplace (CEI Acadêmico) e,

 a partir de 2019, por meio de uma pessoa jurídica criada exclusivamente para esse fim,

também no âmbito dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização),

certificados por instituições de ensino autorizadas pelo MEC. Com preocupação

social e buscando a excelência no ensino, o CEI se destaca pela distribuição de

bolsas de estudo para pessoas negras e pessoas com deficiência, sendo reconhecido,

ainda, pela qualidade dos seus cursos.
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2. O QUE VOCÊ VAI APRENDER

MÓDULOS

1.Propedêutica da execução penal

2. Execução penal e direito constitucional

3. Organização e desafios de gestão da política penal

4. Políticas de assistência

5. Trabalho prisional e direitos fundamentais

6. Jurisprudência internacional de direitos humanos em matéria prisional

7. Sistema disciplinar

8. Execução penal em juízo

9. Execução das medidas de segurança e a luta antimanicomial

10. Outras modalidades de execução: meio aberto, penas restritivas de direito e multa

11. Execução das medidas socioeducativas

12. Perspectivas e tendências para a execução penal

13. Prática de execução penal e jurisprudência dos Tribunais Superiores

14.Metodologia da pesquisa em Direito e orientações sobre elaboração de TCC

3. COMO VOCÊ VAI APRENDER

3.1 AULAS EM VÍDEO: Como regra, as aulas são gravadas anteriormente e

disponibilizadas na área do aluno conforme o cronograma. Eventualmente, as aulas podem ser

transmitidas ao vivo, quando os alunos serão notificados com antecedência para acompanhar,

sendo que, caso não consigam, poderão assistir depois as aulas pela área do aluno.

3.2. PLATAFORMA DE ENSINO PRÓRIA: Adotamos uma plataforma de ensino própria,

com todos os recursos que os alunos precisam para uma boa experiência acadêmica, como

opção de marcar a aula como assistida, possibilidade de assistir a aula de forma mais

acelerada, acesso por qualquer dispositivo etc.
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3.3 AULAS COM RESUMOS ESCRITOS: Todas as aulas são acompanhadas de um

resumo escrito (publicados em até 3 dias após a disponibilização da aula), com indicação de

leituras complementares.

4. PÚBLICO A QUEM SE DESTINA

Nosso curso de pós-graduação se destina a todo(a)s com ensino superior (graduação)

completo, de diferentes áreas – mas principalmente do Direito –, que buscam estudar mais

amplamente a matéria.

5. PROGRAMAÇÃO

Nosso curso de pós-graduação começa em junho de 2022 e se encerra em agosto de 2023,

com um mês de intervalo de fim de ano. Semanalmente, sempre às segundas-feiras, serão

disponibilizadas novas aulas na área do aluno conforme o cronograma.

Ao final de cada módulo, temos um trabalho para avaliação de conhecimento, que será

online, em questões de certo ou errado. As aulas do módulo seguinte somente são

disponibilizadas para o aluno que for aprovado na avaliação do módulo anterior, com

pontuação igual ou superior a 70%.

6. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Após a conclusão do curso, estando aprovado em todos os módulos e cumprindo a carga

horária da metodologia da pesquisa em Direito – e aprovação no TCC, para quem assim optar

–, o aluno terá direito ao certificado expedido pela instituição de ensino certificadora

(Faculdade CERS), desde que tenha sido atendido como pré-requisito a documentação exigida.

6.1. SOLICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS

 No caso dos alunos que NÃO OPTAREM pela realização do TCC: o certificado

poderá ser solicitado através da área do aluno, logo após a finalização das aulas.

 No caso dos alunos que OPTAREM pela realização do TCC: o certificado poderá

ser solicitado através da área do aluno 3 dias após a aprovação pelo professor-

coordenador do curso.

+++
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Importante: Caso o aluno opte por realizar a solicitação do certificado de conclusão de

curso, sem ter elaborado o TCC, o mesmo não poderá solicitar o certificado novamente

pleiteando a inclusão das informações do Trabalho de Conclusão, como tema e nota.

6.2. PRAZO DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS

Os certificados serão emitidos em até 60 dias após a solicitação e estando todos os

documentos devidamente regularizados.

7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E CONCURSO DEMONOGRAFIAS

7.1. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC

Caso o aluno faça a opção por elaborar o TCC, deverá observar as seguintes diretrizes:

 A supervisão/orientação do trabalho será realizada pelo professor André

Giamberardino, disponível pelo e-mail andrergiam@gmail.com

 O trabalho, que pode ser um artigo, deve ser composto por no mínimo 15 páginas,

excluindo elementos pré e pós textuais.

 O texto deve ser desenvolvido em Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e

com espaçamento entre linhas de 1,5, devendo conter no mínimo 10 referências

bibliográficas.

 O assunto do TCC deve tratar de algum tema que envolve assuntos relacionados à

matéria da especialização.

 A correção do TCC será realizada pelo professor-coordenador, que dispõe do prazo de

60 dias, contado do recebimento, para realizar a correção. O TCC somente pode ser

enviado ao professor-coordenador após a aula de encerramento.

 Será considerado aprovado o aluno que obter, no TCC, a pontuação mínima de 7

pontos (valendo 10). Em caso de reprovação, o aluno disporá de mais 45 dias para

proceder com as correções e melhorias no texto e, assim, submeter seu trabalho para

nova avaliação.

7.2. REGRAS DO CONCURSO DE TCC

 Observância das informações anteriores no que couber.

+++
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 O trabalho deve ser composto de, no mínimo, 80 páginas, excluindo elementos pré e

pós textuais.

 Os trabalhos serão avaliados pelo professor-coordenador.

7.3. PREMIAÇÃO

Serão premiados três trabalhos (se forem identificados três trabalhos de destaque).

 O primeiro colocado receberá o valor de R$ 3 mil reais;

 O segundo colocado receberá o valor de R$ 1 mil reais;

 E o terceiro colocado receberá o valor de R$ 500 reais.

Os três colocados terão o seu trabalho publicado pela Editora CEI.

7.4. PRAZO DE ENVIO DO TCC E RESULTADO DO CONCURSO

O TCC – seja na modalidade artigo ou monografia – deve ser enviado para o professor-

coordenador em até 6 meses após a aula de encerramento.

O resultado do concurso de monografias será anunciado em até 2 meses após o fim do

prazo para envio dos trabalhos.

8. ESTÁGIO

Embora não seja exigido pelo MEC, há a possibilidade de o aluno estagiar em outras

instituições, podendo ser celebrado convênios e acordos de cooperação com órgãos

interessados. Para dúvidas sobre celebração de convênios e acordos:

poscursocei@gmail.com

9. COORDENAÇÃO

A coordenação deste curso de pós-graduação está sob a responsabilidade do

professor ANDRÉ GIAMBERARDINO

André Giamberardino | André Giamberardino é defensor público no Estado

do Paraná e professor da Universidade Federal do Paraná. É doutor em direito

pela UFPR, com estágio pós-doutoral pela Universidade de Columbia (EUA).

+++
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Autor dos livros: Comentários à Lei de Execução Penal (Editora CEI); Curso de Penologia e

Execução Penal, com Massimo Pavarini (Editora Tirant); Crítica da Pena e Justiça

Restaurativa (Editora Tirant) e Sociocriminologia (Editora D’Plácido).

10. CRONOGRAMA COMPLETO

AULA INTRODUTÓRIA

[13.06.2022] Aula introdutória | Caio Paiva e André Giamberardino

AULAS MAGNAS DE ABERTURA

[20.06.2022] Aula magna 1 – Relendo Cárcere e Fábrica 40 anos depois | Dario Melossi

[20.06.2022] Aula magna 2 – Penas ilícitas e a execução penal do século 21| Pablo Andrés

Vacani

[27.06.2022] Aula magna 3 – A execução das penas na perspectiva da Criminologia do Sul

Global |Máximo Sozzo

[27.06.2022] Aula magna 4 – O que todo profissional precisa saber para trabalhar com

execução penal e prisão? | Dona Tereza (Maria Tereza dos Santos)

MÓDULO 1: PROPEDÊUTICA DA EXECUÇÃO PENAL

[04.07.2022] Aula 1 – Da invenção penitenciária ao giro punitivo. Teorias da pena e sistemas

penitenciários | Salo de Carvalho

[04.07.2022] Aula 2 – Do giro punitivo à pena “pós-neoliberal”. Austeridade penal e a crítica

do encarceramento em massa| Luiz Phelipe Dal Santo

[11.07.2022] Aula 3 – História das prisões no Brasil |Matheus Hatschbach Machado

[11.07.2022] Aula 4 – Histórico legislativo da execução penal no Brasil. Encarceramento em

massa e o princípio da menor elegibilidade na execução penal brasileira | Patrick Cacicedo

[18.07.2022] Aula 5 – A concentração espacial do encarceramento | Pedro Keese

[18.07.2022] Aula 6 – Encarceramento feminino: aspectos históricos e sociológicos | Ana

Claudia Silva Abreu

[18.07.2022] Aula 7 – Encarceramento, violência policial e racismo estrutural | Felipe Freitas

[25.07.2022] Aula 8 – O Experimento de Stanford de Philip Zimbardo 50 anos depois |

Maurício Dieter

[25.07.2022] Aula 9 – Modelos teóricos sobre a construção da ordem interna prisional |Vitor

Dieter

++++++
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[01.08.2022] Aula 10 – Violência e suicídio nas prisões | Vitor Dieter

[01.08.2022] Aula 11 – Ascensão e declínio do ideal de “ressocialização” | Luiz Antônio

Bogo Chies

[08.08.2022] Aula 12 – Realismo crítico criminológico e o retorno da “reabilitação” | Vitor

Dieter

[08.08.2022] Aula 13 – Criminologia dos Condenados: fundamentos e testemunho | Sacha

Darke

[15.08.2022] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 1

MÓDULO 2: EXECUÇÃO PENAL E DIREITO CONSTITUCIONAL

[22.08.2022] Aula 14 – Os desafios para um direito penitenciário constitucional: introdução e

análise de precedentes do Poder Judiciário norte-americano | André Giamberardino

[22.08.2022] Aula 15 – Conceito e natureza jurídica da execução penal | Luis Renan Coletti

[29.08.2022] Aula 16 – Estado de coisas inconstitucional: a ADPF 347 e seu contexto |

Maurício Dieter

[29.08.2022] Aula 17 – Jurisdição e competência. O princípio do juiz natural na execução

penal | Clara Maria Roman Borges

[29.08.2022] Aula 18 – Coisa julgada na execução penal | Caio Paiva

[05.09.2022] Trabalho online para avaliação de conhecimento do Módulo 2

MÓDULO 3: ORGANIZAÇÃO E DESAFIOS DE GESTÃO DA POLÍTICA PENAL

[12.09.2022] Aula 19 – Panorama sobre os desafios da gestão prisional | Maria Tereza Uille

Gomes

[12.09.2022] Aula 20 – Panorama sobre a organização e os atores do sistema prisional: os

estabelecimentos penais e os órgãos da execução penal| André Giamberardino

[12.09.2022] Aula 21 – A execução penal pelo olhar do policial penal | Cristiano Torquato

[12.09.2022] Aula 22 – A execução penal pelo olhar dos Conselhos da Comunidade |

Valdirene Daufemback

[19.09.2022] Aula 23 – O olhar da magistratura e aspectos específicos sobre a competência do

Juízo de Execução Penal | Luciano André Losekann

[19.09.2022] Aula 24 – Síntese e análise das principais Resoluções do Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) | Alessa Veiga

[19.09.2022] Aula 25 – O conceito de política penal e a execução penal como política pública:

desafios de gestão do ponto de vista do Poder Executivo| Valdirene Daufemback
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[19.09.2022] Aula 26 – Execução penal como política pública: desafios de gestão do ponto de

vista do Poder Judiciário | Luís Geraldo Sant’ana Lanfredi

[26.09.2022] Aula 27 – Estatística prisional: a construção do SisDepen e do BNMP | Ricardo

Horta

[26.09.2022] Aula 28 – Sistemas operacionais, tecnologia e sistema prisional | Alexander

Cambraia Nascimento Vaz

[26.09.2022] Aula 29 – Os desafios da “porta de entrada” do sistema prisional | Rafael

Barreto

[26.09.2022] Aula 30 – Os desafios de gestão e das políticas públicas voltadas aos egressos |

Felipe Athayde Lins de Melo

[03.10.2022] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 3

MÓDULO 4: POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA

[10.10.2022] Aula 31 – A questão social no contexto da execução penal |Maria Palma Wolff

[10.10.2022] Aula 32 – Origem e contexto do conceito de classificação na execução penal. O

exame criminológico | Rodrigo Roig

[10.10.2022] Aula 33 – Assistência material e litigância estratégica | Patrick Cacicedo

[17.10.2022] Aula 34 – Saúde prisional: panorama e alternativas | Bruno Rotta Almeida

[17.10.2022] Aula 35 – O papel do profissional de psicologia na execução penal | Adriana

Eiko Matsumoto

[17.10.2022] Aula 36 – Assistência jurídica: a Defensoria Pública e a advocacia no cárcere|

Alessa Veiga

[24.10.2022] Aula 37 – Acesso à educação e clínicas jurídicas: diretrizes para a integração

entre extensão universitária e sistema prisional | Bruno Rotta Almeida

[24.10.2022] Aula 38 – O papel do profissional de serviço social na execução penal | Adriana

Accioly

[24.10.2022] Aula 39 – Assistência religiosa | José de Jesus

[24.10.2022] Aula 40 – Panorama geral sobre as políticas de assistência e violação de direitos

| Paulo Cesar Malvezzi

[31.10.2022] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 4

MÓDULO 5: TRABALHO PRISIONAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS

[07.11.2022] Aula 41 – Trabalho prisional: aspectos jurídicos e sociológicos do trabalho

interno | Rômulo Luis Veloso de Carvalho
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[07.11.2022] Aula 42 – Trabalho prisional: aspectos jurídicos e sociológicos do trabalho

externo | Rômulo Luis Veloso de Carvalho

[07.11.2022] Aula 43 – Suspensão dos direitos políticos | Luigi Ferrarini

[14.11.2022] Aula 44 – Introdução aos direitos dos presos: da relação jurídico-penitenciária

entre preso e autoridade administrativa | André Giamberardino

[14.11.2022] Aula 45 – Direitos em espécie em âmbito nacional e desafios concretos|

Rodrigo Roig

[14.11.2022] Aula 46 – Aspectos específicos sobre o direito de visita e os direitos dos

visitantes | André Giamberardino

[14.11.2022] Aula 47 – Gênero e aspectos específicos sobre os direitos da população LGBTI

no sistema prisional | Clara Maria Roman Borges

[21.11.2022] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 5

MÓDULO 6: JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

EMMATÉRIA PRISIONAL

[28.11.2022] Aula 48 – Jurisprudência internacional de direitos humanos relacionada ao

direito de execução penal e ao sistema penitenciário (1/5) | Caio Paiva

[28.11.2022] Aula 49 – Jurisprudência internacional de direitos humanos relacionada ao

direito de execução penal e ao sistema penitenciário (2/5) | Caio Paiva

[05.12.2022] Aula 50 – Jurisprudência internacional de direitos humanos relacionada ao

direito de execução penal e ao sistema penitenciário (3/5) | Caio Paiva

[05.12.2022] Aula 51 – Jurisprudência internacional de direitos humanos relacionada ao

direito de execução penal e ao sistema penitenciário (4/5) | Caio Paiva

[05.12.2022] Aula 52 – Jurisprudência internacional de direitos humanos relacionada ao

direito de execução penal e ao sistema penitenciário (5/5) | Caio Paiva

[12.12.2022] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 6

MÓDULO 7: SISTEMA DISCIPLINAR

[16.01.2023] Aula 53 – Introdução ao sistema disciplinar: princípios e fundamentos | André

Giamberardino

[16.01.2023] Aula 54 – Sistema disciplinar: faltas em espécie | Rodrigo Roig

[23.01.2023] Aula 55 – Sistema disciplinar: sanções administrativas e efeitos judiciais da falta

grave | Patrick Cacicedo
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[23.01.2023] Aula 56 – Sistema disciplinar: procedimento administrativo e judicial | Alessa

Veiga

[23.01.2023] Aula 57 – Aplicando e adaptando conceitos da teoria do delito e da pena ao

sistema disciplinar | Rodrigo Roig

[30.01.2023] Aula 58 – Regime Disciplinar Diferenciado | Christiane Russomano Freire

[30.01.2023] Aula 59 – Sistema Penitenciário Federal (Lei 11.671/2008): histórico,

organização e aspectos práticos | Patrick Cacicedo

[06.02.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 7

MÓDULO 8: EXECUÇÃO PENAL EM JUÍZO

[13.02.2023] Aula 60 – Início da execução, execução provisória pro reo e execução

antecipada de pena: debate e distinções | Patrick Cacicedo

[13.02.2023] Aula 61 – Soma e unificação de penas | Alessa Veiga

[20.02.2023] Aula 62 – Progressão de regime: histórico do sistema progressivo. Requisito

objetivo. | Rodrigo Roig

[20.02.2023] Aula 63 – Progressão especial de regime para mulheres | Alessa Veiga

[27.02.2023] Aula 64 – Progressão de regime: requisito subjetivo e disciplinar. Exame

criminológico | Rodrigo Roig

[27.02.2023] Aula 65 – Regressão de regime | Alessa Veiga

[27.02.2023] Aula 66 – Prisão domiciliar: hipóteses legais e supralegais | Patrick Cacicedo

[06.03.2023] Aula 67 – Livramento condicional: histórico, conceito e requisitos | Rodrigo

Roig

[06.03.2023] Aula 68 – Livramento condicional: procedimento, suspensão e revogação |

Rodrigo Roig

[13.03.2023] Aula 69 – Autorizações de saída: fundamentos e requisitos da permissão de

saída | Patrick Cacicedo

[13.03.2023] Aula 70 – Autorizações de saída: fundamentos e requisitos da saída temporária |

Patrick Cacicedo

[20.03.2023] Aula 71 – Remição de pena: fundamentos e aspectos da remição pelo trabalho |

Rodrigo Roig

[20.03.2023] Aula 72 – Remição de pena: fundamentos e aspectos da remição pelo estudo |

Rodrigo Roig

[20.03.2023] Aula 73 – Remição de pena: direito à literatura e fundamentos da remição pela

leitura | André Giamberardino
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[27.03.2023] Aula 74 – Sobre a perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave |

Alessa Veiga

[27.03.2023] Aula 75 – Indulto e comutação de pena | Verônica Sionti

[03.04.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 8

MÓDULO 9: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E A LUTA

ANTIMANICOMIAL

[10.04.2023] Aula 76 – Introdução ao debate antimanicomial no Brasil e no mundo |Mariana

de Assis Brasil e Weigert

[10.04.2023] Aula 77 – Introdução à dogmática das medidas de segurança no direito penal

brasileiro. Culpabilidade e periculosidade. Origem do sistema vicariante | Mariana de Assis

Brasil e Weigert

[17.04.2023] Aula 78 – Pressupostos e requisitos para aplicação de medida de segurança no

direito penal brasileiro: sanção penal de tratamento? | Patrícia Magno

[17.04.2023] Aula 79 – Lei 10.216/2001 e Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas

com Deficiência: fundamentos convencionais, constitucionais, legais e infralegais para

construção de um novo paradigma de atenção em saúde mental. Experiências brasileiras sobre

cumprimento de medida de segurança pelas pessoas com deficiência psicossocial em conflito

com a lei penal: PAIPJ-MG; PAILI-GO; PCIPP-PI; EMPAP-RJ | Patrícia Magno

[24.04.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 9

MÓDULO 10: OUTRAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO – MEIO ABERTO,

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E MULTA

[02.05.2023] Aula 80 – Execução da pena privativa de liberdade em meio aberto: aspectos

práticos e teóricos | Rômulo Luis Veloso de Carvalho

[02.05.2023] Aula 81 – Execução das penas restritivas de direito | Rômulo Luis Veloso de

Carvalho

[02.05.2023] Aula 82 – Execução da pena de multa | Rômulo Luis Veloso de Carvalho

[08.05.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 10

MÓDULO 11: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

[15.05.2023] Aula 83 – Introdução à justiça criminal juvenil | Caio Paiva

[15.05.2023] Aula 84 – Ato infracional e processo infracional | Giancarlo Vay
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[15.05.2023] Aula 85 – Aspectos específicos da execução das medidas socioeducativas |

Gustavo Cives

[22.05.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 11

MÓDULO 12: PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO PENAL

[29.05.2023] Aula 86 – Monitoração eletrônica: aspectos normativos e políticos e

controvérsias jurisprudenciais | Izabela Pimenta

[29.05.2023] Aula 87 – O debate sobre os Bancos de Perfis Genéticos da população carcerária

| Taysa Schiocchet

[29.05.2023] Aula 88 – O debate sobre Parcerias Público-Privadas e privatização do sistema

penitenciário | José Adaumir Arruda da Silva

[05.06.2023] Aula 89 – Autodefesa e direito de petição | Luís Renan Coletti

[05.06.2023] Aula 90 – Superlotação carcerária, o princípio do numerus clausus e sua

aplicação prática | Rodrigo Roig

[12.06.2023] Aula 91 – Penas ilícitas sob nova perspectiva: o tema da compensação penal |

Rodrigo Roig

[12.06.2023] Aula 92 – Justiça restaurativa no sistema prisional | Raffaella Pallamolla

[12.06.2023] Aula 93 – As experiências das APAC’s e modelos de autogestão | Sacha Darke

[19.06.2023] Aula 94 – Sociedade civil e defesa de direitos no sistema prisional | Bruno

Rotta Almeida

[19.06.2023] Aula 95 – A Agenda Nacional pelo Desencarceramento – ponto a ponto | Paulo

César Malvezzi

[19.06.2023] Aula 96 – Abolicionismo penal, democracia e constitucionalismo no século 21:

o ressurgimento do debate sobre uma sociedade sem prisões | Clécio Lemos

[26.06.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 12

MÓDULO 13: PRÁTICA DE EXECUÇÃO PENAL E JURISPRUDÊNCIA DOS

TRIBUNAIS SUPERIORES

[03.07.2023] Aula 97 – A prática dos cálculos na execução penal | José Flávio Ferrari

[03.07.2023] Aula 98 – Como atuar na defesa administrativo-disciplinar | Andreza Menezes

[03.07.2023] Aula 99 – Como redigir um Agravo em Execução | Henrique Camargo

Cardoso

[10.07.2023] Aula 100 – Como redigir um Habeas Corpus individual e coletivo na execução

penal | Henrique Camargo Cardoso
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[10.07.2023] Aula 101 – Como redigir Recurso Especial e Recurso Extraordinário na

execução penal | Francisco Assis do Rego Monteiro Rocha Jr.

[17.07.2023] Aula 102 – Inspeção e fiscalização em unidades prisionais | João Marcos Buch

[17.07.2023] Aula 103 – Aspectos específicos da execução penal nos crimes da Lei de Drogas

| Adrian Silva

[17.07.2023] Aula 104 – Compilação dos principais julgados de STF e STJ sobre direito de

execução penal e sistema prisional | Caio Paiva

[24.07.2023] Trabalho online para avaliação de conhecimento do módulo 13

MÓDULO 14: METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO E ORIENTAÇÕES

SOBRE ELABORAÇÃO DE TCC

[31.07.2023] Aulas 105 e 106 | André Giamberardino

AULA FINAL

[07.08.2023] Conferência de Encerramento



PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL

cursocei.com 17

Pós-Graduação em
DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL


	[18.07.2022] Aula 6 – Encarceramento feminino: asp
	[25.07.2022] Aula 9 – Modelos teóricos sobre a con
	[01.08.2022] Aula 10 – Violência e suicídio nas pr
	[01.08.2022] Aula 11 – Ascensão e declínio do idea
	[08.08.2022] Aula 12 – Realismo crítico criminológ
	[08.08.2022] Aula 13 – Criminologia dos Condenados
	MÓDULO 9: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E A LU
	MÓDULO 10: OUTRAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO – MEIO A
	MÓDULO 11: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
	MÓDULO 12: PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS PARA A EXECUÇ
	MÓDULO 13: PRÁTICA DE EXECUÇÃO PENAL E JURISPRUDÊN

