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RESUMO: O presente artigo tem como finalidade apresentar o projeto “Programa Pró- Egresso e 
Instituições Conveniadas”, desenvolvido pela equipe do Serviço Social inserida no Programa Pró- 
Egresso. Este Programa, instituído na cidade de Ponta Grossa no ano de 1977, através de convênio 
firmado entre a Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, realiza acompanhamento social e jurídico a egressos do sistema 
penitenciário e beneficiários da prestação de serviço comunitário (PSC). O Serviço Social é 
responsável por atividades que auxiliem os egressos ao seu retorno ao convívio familiar e social, 
encaminhando-os e acompanhando-os na prestação dos serviços realizados nas instituições 
designadas pelo PPE. No cumprimento da penalidade imposta, os beneficiários são encaminhados 
para um local apropriado, que possa estar contribuindo para seu convívio social. Disto posto, o 
projeto “Programa Pró- Egresso e Instituições Conveniadas” tem por objetivo estabelecer parcerias 
entre o PPE e Instituições Públicas de Ponta Grossa como escolas, igrejas, associações de 
moradores, para realizar o encaminhamento dos beneficiários a PSC. Através de visitas e contatos 
com as instituições busca-se esclarecer sobre o acompanhamento da PSC e a importância da 
instituição no cumprimento da pena, para que o beneficiário possa refletir sobre seus valores, atitudes 
e sua realidade social, diminuindo assim, a reincidência criminal. 
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Introdução 

 O Programa Pró Egresso (PPE) foi instituído na cidade de Ponta Grossa no ano de 1977, 

através de convênio firmado entre a Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania e Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, através da Pró-Reitoria de Assuntos Culturais e Extensão- PROEX. Tem 

como objetivo prestar assistência social, jurídica e psicológica a indivíduos maiores de 18 anos que 

se encontram em conflito com a Lei e cumprem pena em Regime Aberto, Regime Semi-aberto, 

Livramento Condicional, Liberdade Vigiada, e Prestação de Serviço à Comunidade- PSC, 

encaminhados pelas Varas Criminais, Vara de Execuções Penais e Juizado Especial Criminal. 

 O Serviço Social no Programa Pró-Egresso busca atender, acompanhar e fiscalizar os 

beneficiários que se apresentam ao Programa durante o período da pena ou benefício. Este trabalho 

é realizado através de atendimentos individuais e momentos coletivos, nos quais pode haver a 

participação dos familiares.  

 São realizados pelo Serviço Social os seguintes projetos: “Programa Pró- Egresso e 

Instituições Conveniadas”; “Elo-Boletim Informativo”; “Aprendendo a Recomeçar”; “Parceiros Pela 

Vida: Uma Superação Diária;” e “Projeto de Reflexão e Orientação aos Beneficiários (PROBEN)”. 

 A partir dos atendimentos individuais e do levantamento socioeconômico dos beneficiários, é 

realizado o encaminhamento destes para o cumprimento de suas devidas penas. Estes 

encaminhamentos podem ser para estudos (EJA- CEEBEJA), tratamentos (CAPS- Álcool e Drogas 

ou CAPS- Transtornos Mentais) ou para Prestação de Serviço Comunitário- PSC. O beneficiário que 

escolher a PSC deve ser encaminhado para uma instituição de utilidade pública que possa estar 

contribuindo com o cumprimento da penalidade, mas, ao mesmo tempo, um lugar que propicie um 

bom convívio social dos usuários para que possam refletir acerca de sua realidade. Atualmente estão 

conveniadas ao Programa aproximadamente 215 instituições de caráter público. 

  Com isso o projeto “Programa Pró-Egresso e Instituições Conveniadas”, tem por objetivo 

geral: 

 Estabelecer parcerias entre o PPE e Instituições Públicas de Ponta Grossa, a fim de encaminhar 

os beneficiários da PSC a um ambiente adequado para o cumprimento de sua pena, contribuindo 

na reflexão sobre seus valores, atitudes e realidade social. 

 

Como objetivos específicos o projeto busca: 

 Realizar parcerias com Instituições Públicas de Ponta Grossa como escolas, igrejas, associações 

de moradores, entre outras, para possibilitar a efetivação da PSC; 

 Renovar convênios das entidades que já são conveniadas ao PPE para encaminhar os 

beneficiários; 
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 Informar os responsáveis das instituições parceiras sobre os direitos e deveres do beneficiário e 

da instituição para que ambos possam exercê-los; 

 Proporcionar aos usuários do PPE, através da PSC, um espaço para reflexão sobre o delito 

cometido com a finalidade de desmotivar a reincidência criminal. 

 

Metodologia 

 A pena de PSC deve ser um processo reflexivo para o beneficiário que a cumpre, devido a 

prática que este estará desenvolvendo. A relação com as instituições parceiras pode ser vista como 

uma relação crítico dialética, visto que, esta propiciará um espaço adequado para o indivíduo cumprir 

sua pena e refletir sobre a mesma. Sendo assim se estabelece uma relação dinâmica, uma vez que, 

no PPE realizam-se ações para induzir o indivíduo à reflexão sobre sua realidade e seu delito e a 

instituição vem a complementar esta intervenção, cumprindo então com o objetivo da PSC, onde PPE 

e Instituições trabalham em conjunto para que o beneficiário redescubra seu lugar na sociedade e 

venha a exercer seus direitos e deveres de cidadão sem restringir sua liberdade. 

Os procedimentos metodológicos são: 

 Contato telefônico com as instituições para realizar convênios ou alterações, agendando a visita 

institucional; 

 Visita as instituições para apresentar os objetivos do PPE, explicar as cláusulas do termo de 

convênio, a função e o papel social da instituição nessa parceria; 

 Consolidação da parceria com a instituição por meio de convênio efetivado com a assinatura de 

um termo de compromisso, com validade de três anos, podendo ser renovado por igual período. 

 

 

Resultados 

Considerando os objetivos do projeto que é estabelecer parcerias entre PPE e Instituições 

públicas de Ponta Grossa para o encaminhamento dos beneficiários da PSC, propiciando um 

ambiente adequado para o cumprimento de sua pena, foi realizada no ano de 2012 uma avaliação de 

cunho qualitativo a fim de verificar se os objetivos do projeto foram ou estavam sendo alcançados.  

A realização do Encontro das Instituições, em outubro de 2012, realizado anualmente com as 

instituições conveniadas contribui nessa avaliação através de um formulário que procurou verificar 

junto aos representantes das instituições duas questões fundamentais para o projeto: a PSC tem 

gerado benefícios para as instituições conveniadas? Como a instituição pode contribuir no processo 

de emancipação dos beneficiários da PSC? 

 As questões foram respondidas por 58 representantes das instituições que participaram do 

evento. Do total de participantes, 90 % responderam que estavam satisfeitos com as tarefas 
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desenvolvidas pelos beneficiários, uma vez que, além de contribuir de forma significativa para a 

melhoria nos trabalhos da Instituição e da equipe, supre a falta de funcionários, fato esse muito 

comum nas entidades públicas.  

Na segunda questão, 80% das Instituições conveniadas acreditam que através do diálogo e 

das atividades desenvolvidas de acordo com as aptidões do beneficiário é possível contribuir no 

processo de convívio social, bem como, conduzi-lo a reflexão. Considera-se então que quando o 

beneficiário encaminhando é acolhido de forma humana, sem estigmas e preconceitos, tende a 

sentir-se bem no local onde irá cumprir a pena, possibilitando criar vínculos de amizade, trocas de 

experiências e até mesmo surgir o interesse em tornar-se um voluntário da Instituição após a 

conclusão da pena. Ao desenvolver tarefas de acordo com suas aptidões, o beneficiário pode se 

sentir mais útil, favorecendo também a reincidência criminal. 

Com isso, a instituição parceira é de grande importância para o processo de convívio social 

dos beneficiários, pois como integrante de uma sociedade democrática que visa à inclusão social e a 

exclusão de qualquer discriminação ou preconceito, poderá cumprir com a sua função social e 

favorecer até mesmo seu próprio espaço, tornando-se um processo de mútua ajuda. 

 No que tange as dificuldades apresentadas no decorrer de 2012, considera-se que a 

disposição do carro apenas duas vezes na semana e o excesso de trabalhos externos para serem 

realizados, não foi possível realizar todas as visitas institucionais almejadas para o ano. Dentre as 

alternativas utilizadas o contato via e-mail com as instituições foi uma ferramenta que facilitou a 

comunicação entre PPE e Instituições, proporcionando a troca de informações e o esclarecimento de 

dúvidas existentes por parte dos responsáveis. Esse contato é fundamental podendo esclarecer 

casos de fraude no cumprimento da pena ou mudar o local do seu cumprimento. 

 Dentre as facilidades apresentadas, o novo sistema informatizado do PPE, veio a contribuir 

na agilidade dos trabalhos da equipe propiciando maior aproximação entre o Programa e as 

Instituições. 

 Diante do exposto, considera-se o projeto de grande importância, pois estabelece um canal 

de comunicação e troca do PPE com as Instituições Conveniadas. As Instituições avaliam como 

positiva essa parceria tanto no serviço prestado como no atendimento pelo corpo de estagiários. A 

PSC nas instituições está propiciando um espaço digno para o cumprimento da pena dos 

beneficiários, evitando assim, a exclusão social e desmistificando a figura da pessoa que cumpre uma 

determinação judicial, contemplando deste modo, a principal meta da PSC: A reflexão do indivíduo 

sobre sua realidade e seus valores e a diminuição da reincidência criminal. 
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