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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS

Ofício n.° 1455/2018/DIRPP/DEPEN-MJ

Brasília, 24 de setembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor,
WILSON CONCIANI
SGAN 610, Bloco A, 3º Andar. Brasília-DF.
70.830-450
reitoria@ifb.edu.br

Assunto: Proposta de pactuação e implementação do Projeto Alvorada - Inclusão social e
produtiva de pessoas egressas do sistema prisional nos Estados e no Distrito Federal.

Senhor Reitor,

Com os cumprimentos de costume, o presente expediente visa a apresentação do Projeto
Alvorada - Inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema prisional nos Estados e
no Distrito Federal com a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em cada Unidade da
Federação em conjunto com as Secretarias Estaduais responsáveis pela Administração
Penitenciária.
O Projeto Alvorada tem por Objetivo Geral:
A inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema prisional através da Formação Inicial
e Continuada e da facilitação para o retorno ao mundo do trabalho.
Por Objetivos Específicos espera-se com a implementação e multiplicação do Projeto Alvorada:

Capacitar a equipe gestora na compreensão do projeto e suas particularidades;
Capacitar os alunos com formação profissional específica para inserção no mundo do trabalho;
Capacitar o aluno com técnicas empreendedoras de modo a auxiliá-lo na autogestão de
empreendimentos de pequeno porte;
Capacitar os alunos em conteúdos relacionados com a inserção social e produtiva;
Viabilizar a inserção do aluno no mundo do trabalho por meio de estágios ou autogestão;
Acompanhar sua vida estudantil e laboral até a conclusão do curso;
Articular junto as defensorias estaduais suporte jurídico para os estudantes;
Acompanhar os alunos sob o ponto de vista psicológico e social com o auxílio de profissionais
habilitados.
A experiência do Projeto Alvorada surgiu da necessidade premente de moldar uma política
pública educacional que pudesse acolher de forma adequada os egressos do sistema prisional que
não haviam se qualificado profissionalmente durante o cumprimento da pena, dificultando o
processo de acesso ao mundo do trabalho. O projeto foi iniciado e realizado em sua primeira
versão pelo Instituto Federal de São Paulo - Campus Campinas nos anos de 2017 e 2018, tendo os
resultados apresentados sinteticamente no vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=F88-r7lIaq8&feature=youtu.be.
Dessa forma, o projeto se propõe a inserir o público de egressos do sistema prisional na rotina
educacional ofertada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com apoio de recursos financeiros oriundos do
Fundo Penitenciário Nacional para otimização das etapas pertinentes à oferta de cursos
profissionalizantes e preparação para acesso ao mundo do trabalho.
A adesão ao Projeto Alvorada e o recebimento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN) para apoio de parte das ações propostas estão condicionadas à aplicação e
execução do Projeto Básico que segue em anexo (7164648), que por sua vez deverá ser
apresentado individualmente por cada instituição que aderir à proposta. É necessário o
preenchimento do Projeto Básico atendendo as especificidades de cada instituição, no entanto sem
alteração da metodologia proposta pelo Projeto Alvorada.
É premissa do projeto a pactuação conjunta de sua execução envolvendo necessariamente a
Secretaria Estadual responsável pela Administração Penitenciária, a Defensoria Pública Estadual e
demais parceiros locais que possam auxiliar na mobilização de vagas de trabalho ou na preparação
dos alunos visando o empreendedorismo e a autogestão.
Os recursos do FUNPEN serão repassados via Termo de Execução Descentralizada (TED)
ainda no exercício financeiro de 2018, sendo necessário a pactuação de parceria com as
fundações de apoio de cada instituição federal para administração do recurso no exercício
de 2019. Consideram-se as seguintes etapas de realização do projeto:
Atividade

Prazo

Demonstração de interesse e aceite

Até 27 de
setembro/2018

Responsável
Instituição Federal de
Educação

Apresentação do Projeto Básico

Até outubro/2018

Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária
DEPEN

Formalização do TED e Plano de
Trabalho

Até novembro/2018

Início da preparação interna para
implementação do Projeto Alvorada
(Etapa 1)

A partir de
outubro/2018

Formação das equipes de implementação
Até dezembro/2018
do Projeto Alvorada (Etapa 1)

Execução do projeto (Etapas 2 e 3)

Instituição Federal de
Educação

A partir do 1º ou 2º
semestre de 2019

Instituição Federal de
Educação
Instituição Federal de
Educação
e demais parceiros
DEPEN
Instituto Federal de São
Paulo/Campus Campinas
Instituição Federal de
Educação
Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária
e demais parceiros

Ante ao exposto, solicitamos a indicação do interesse de adesão desta Instituição Federal de
Educação visando a preparação dos procedimentos operacionais para repasse do recurso, de
acordo com a planilha de resumo das despesas do programa constante no Projeto Básico enviado
em anexo.
Ressalta-se que cada Instituição poderá receber aproximadamente R$ 648.000,00 (seiscentos e
quarenta e oito mil reais) para a composição de 01 (uma) turma de 30 (trinta) alunos egressos do
sistema prisional, sendo que o recurso destina-se a:
Descrição
Bolsa dos alunos do curso
Bolsa dos docentes e tutores
Gestão Escolar
Total Geral
Contratação da Fundação de Apoio

Valor total do programa
R$ 405.360,00
R$ 155.250,00
R$ 87.000,00
R$ 647.610,00
Até 10%

Considerando os prazos para execução financeira do presente exercício torna-se
fundamental a manifestação de interesse e aceite para implementação do Projeto
Alvorada impreterivelmente até 27 de setembro de 2018.
Por fim, contando com apoio desta Instituição, coloco este Departamento Penitenciário Nacional à
disposição para os esclarecimentos necessários por meio da Coordenação-Geral de Promoção da
Cidadania através do e-mail coape@mj.gov.br e pelos telefones (61) 2025-9031.

Atenciosamente,

LEONARDO GOMES VIEIRA
DIRETOR DE POLITICAS PENITENCIÁRIAS

logotipo

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO GOMES VIEIRA, Diretor(a) de
Políticas Penitenciárias, em 24/09/2018, às 18:40, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do
Decreto nº 8.539/2015.
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