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INTRODUÇÃO

DEASE - DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO:

FINALIDADE: 

l Promover, no âmbito estadual, a política de atendimento aos adolescentes em 
conflito com a lei, sentenciados com medidas socioeducativas de privação e 
restrição de liberdade;

l  
l Garantir os  direitos fundamentais dos socioeducandos, através de ações 

articuladas com outras instituições públicas e a sociedade civil organizada, nos 
termos do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e na Lei 
12.594/2012 –Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).



Perfil dos Adolescentes 
atendidos no ano de 2020



Perfil  geral do adolescente passível de institucionalização
➔ Adolescente (homem), entre 17 e 16 anos, negro (preto ou pardo), que não estava estudando na época da 

apreensão, e que provavelmente não estava trabalhando, mas se estivesse, estaria sem registro;

➔ Renda familiar dos(as) adolescentes entre 1 a 2 salários-mínimos;

➔ A composição mais comum encontrada entre os(as) jovens em atendimento são grupos de 4 a 6 pessoas. 

Entretanto, o número de adolescentes sem família é de 50%;

➔ Quanto a utilização de entorpecentes, a maior parte dos(as) jovens declarou utilizar maconha. Em seguida, 

tem-se as drogas lícitas, tabaco e álcool, compõe o rol das substâncias mais utilizadas pelos(as) 

adolescentes atendidos(as);

➔ Percebe-se que as condutas contra o patrimônio (roubo e roubo agravado) são as principais responsáveis 

pela institucionalização dos(as) adolescentes. Em seguida, o tráfico de drogas é o segundo maior 

responsável pelos internamentos. Já os atos infracionais contra a vida, como o homicídio qualificado e 

simples, que acabam tendo uma maior repercussão midiática, representam um valor ínfimo considerando o 

total de atos infracionais. 



Ações Realizadas 
 Programas Pedagógicos 



Cursos de Qualificação Profissional ofertados pelo 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/PR
➔ Prevê a oferta de cursos gratuitos para qualificação de pessoas em situação de 

vulnerabilidade;



CURSOS N



Cursos de Qualificação Profissional ofertados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI

➔ O SENAI ofertou  curso online  de Auxiliar Administrativo (160h) – Caminho da Profissão; 



PROEDUSE - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS

Objetivo de garantir a escolarização básica para adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa, além de inseri-los na modalidade de ensino mais adequada após o 
término ou progressão da medida; 



Suspensão das aulas presenciais em decorrência da 
pandemia causada pelo COVID-19





ENEM PPL/ ENCCEJA - PPL

➔ Para o ENEM PPL 2020, foram inscritos 45 
adolescentes que realizaram provas;

➔ Para o ENCCEJA/PPL foram inscritos 261 
adolescentes o que equivale a 90% dos 
adolescentes em cumprimento dessa medida 
socioeducativa.

➔ ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

➔ ENCCEJA/PPL - Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos para jovens 
que cumprem medida socioeducativa de privação 
de liberdade



Projeto Karatê
➔ Oferta de aulas de Karatê, para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 

de internação, internação provisória e semiliberdade nas Unidades do Estado;



Projeto para a Oferta de Cursos de Qualificação Profissional 
➔ Implementação de uma proposta específica de qualificação profissional de âmbito 

estadual, com a oferta regular dos cursos aos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas, que serão ofertados ao longo de 12 meses nas Unidades de Internação 
e Casas de Semiliberdade.



Programa Estadual de Aprendizagem
➔ Inserção de adolescentes em  atividades práticas em Instituições da Administração 

Pública Direta, que devem estar articuladas aos conteúdos teóricos obtidos no curso de 
formação Técnico-Profissional na área de Auxiliar Administrativo;

➔ Duração de 16 meses e será executado por entidade, sem fins lucrativos, contratada 
para recrutamento, seleção, contratação, pagamento, capacitação, acompanhamento e 
Supervisão de Jovens Aprendizes;

➔ 20 horas semanais, sendo que os horários devem ser compatíveis com o horário escolar 
dos participantes;

➔ 350 vagas em sete municípios do Estado do Paraná, onde estão localizadas as Casas de 
Semiliberdade, com perspectiva de ampliação do número de municípios e quantidade 
de vagas nas edições posteriores. 

➔ Início das atividades em dezembro de 2021.



Projeto Arte e Ação
➔ O Projeto Arte e Ação surge, frente ao desafio, da construção de uma proposta 

específica de oferta de atividades de cultura, esporte e lazer de âmbito das 
Unidades Socioeducativas;



AÇÕES DE PREVENÇÃO E CUIDADOS À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NAS UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS

➔ Plano de Contingência de Prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19): 



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA PNAISARI
➔ A PNAISARI, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito 

com a Lei, em regime de internação, internação provisória e semiliberdade, foi 
instituída pela Portaria Interministerial nº 1.426 de 15/julho/2004;



 PROJETO FORTALECENDO EQUIPES

➔ Intervenção junto aos servidores das Unidades Socioeducativas voltada ao 
desenvolvimento das equipes através de ações que permitam problematizar e refletir 
sobre o atendimento desenvolvido nas unidades socioeducativas, focando a solução 
dos conflitos encontrados no dia a dia institucional, a integração das equipes e o 
desenvolvimento de competências para o enfrentamento das tensões do trabalho;



 PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR
➔ Objetiva desenvolver ações voltadas à saúde mental do servidor do  Sistema 

Socioeducativo do Paraná.



JUNHO PARANÁ SEM DROGAS



SETEMBRO AMARELO



OUTRUBRO ROSA



NOVEMBRO AZUL



OUTRAS DEMANDAS ENCAMINHADAS
Refeições para os familiares
Inclusão contratual de quantidades suficientes para oportunizar o fornecimento de 
refeições (almoço ou lanche) aos familiares em visita aos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas;

Táxi Gov: Implantação desta modalidade de  transporte para as famílias irem das 
Rodoviárias até as Unidades, quando viajam para visitar seus filhos;
 
Laboratórios de informática
Adequação dos espaços, da rede lógica e elétrica para implementar o projeto 
INOVAR PARA EDUCAR que, com recursos do CEDCA-PR vai proporcionar a 
aquisição de mesas, cadeiras, armários, notebooks e periféricos necessários para a 
ideal utilização dos espaços.



OUTRAS DEMANDAS ENCAMINHADAS
Projeto Aproximando Famílias – pagamento de passagens para familiares 
visitarem o adolescente (1 passagem de ida e volta por familiar) – valor investido 
R$432.000,00.



Formação Continuada Anual dos Servidores do 
DEASE

Realizada Formações continuadas não presenciais com 
os temas:

1) “Socioeducação em tempos de COVID-19”, 
desenvolvendo temas os quais tiveram por objetivo 
capacitar os servidores para o atendimento 
socioeducativo em meio a pandemia;

2) Capacitação em Segurança Socioeducativa – Online;

3) Capacitação em Primeira Intervenção em Crises;

4) Procedimentos de Prevenção e Cuidados referentes 
à Pandemia.





Formação Continuada Anual dos Servidores do DEASE



CÍRCULOS DE CUIDADO





Deliberações do CEDCA

Ações



















Deliberações do CEDCA

Obras











PREMIAÇÕES
➔ Prêmio Inovare – Instituto Inovare

 Finalistas: Gestão Socioeducativa e Práticas Restaurativas: a experiência dos círculos 
de cuidado;

 Caderno de Socioeducação: “Socioeducação e Diversidade? Um Protocolo de 
Atendimento ao Público LGBT na Socioeducação”;

 Plano de Contingência de Prevenção ao Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
nas Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná.

➔ Prioridade Absoluta - CNJ
 Premiado na categoria Poder Público:

 CENSE Londrina 2;
 Clube de Leitura – práticas de leitura e ação reflexiva com adolescentes privados de 

liberdade.
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