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PROJETO PEDAGÓGICO
🏳🏳 PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA
1. Projeto pedagógico
O presente projeto pedagógico tem como finalidade servir como um manual do aluno do nosso curso
de pós-graduação em Direito Penal e Criminologia, 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 do CEI, para dúvidas, críticas e considerações gerais
sobre este curso: profcei.caiopaiva@gmail.com.
Contato do professor Ricardo Krug, um dos coordenadores desta especialização, para dúvidas e orientações
acadêmicas: ricardo@introcrim.com.
Contato da administração do CEI, para dúvidas e orientações administrativas: poscursocei@gmail.com.
1.1. Breve histórico
Fundado no ano de 2013, o CEI iniciou as suas atividades oferecendo cursos preparatórios para
concursos das Defensorias Públicas. Com o reconhecimento dos alunos acerca da qualidade do material,
o CEI passou a produzir conteúdo para diversas outras carreiras, como Ministério Público, Magistratura,
Advocacia Pública e carreiras policiais, alcançado igual aceitação.
Após 7 anos, o CEI é um curso completo, preparando o aluno desde a primeira fase até a prova oral,
destacando-se com excelentes índices de aprovação.
O CEI também possui uma Editora, com publicações relevantes para a literatura jurídica. E a partir
de 2020, o CEI passou a oferecer, em parceria com instituições de ensino certificadoras, cursos de pósgraduação. Este projeto pedagógico pretende explicar e esclarecer algumas informações importantes sobre
nosso curso de pós-graduação em Direito Penal e Criminologia.
1.2. Justificativa
O fenômeno criminal desperta inegável fascínio. Relatos de atos criminalizados, debates sobre
julgamentos de natureza penal e discussões relacionadas a questões de segurança pública aparecem
diariamente nos meios de comunicação, provocando reflexões e suscitando polêmicas que perpassam toda
a sociedade.
Dada sua relevância e tendência em fomentar paixões, não há dúvida de que o Direito Penal é um
dos mais relevantes ramos do saber jurídico. Atuar nessa área, seja na posição de defensor, advogado,
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magistrado, promotor ou pesquisador exige formação sólida, crítica e multidisciplinar.
Esta é a proposta da pós-graduação Introcrim/CEI em Direito Penal e Criminologia.
Para compreender o fenômeno criminal, o conhecimento jurídico é necessário, mas não suficiente.
Há mais de 200 anos, pensadores têm se debruçado sobre as complexidades deste objeto e tentado fornecer
respostas satisfatórias às perguntas que invariavelmente surgem na mente daqueles interessados pelo
assunto:


O que caracteriza um crime?



O que leva alguém a delinquir?



Como lidar com a criminalidade?



Quais as respostas jurídicas e políticas possíveis à prática de atos criminosos?



Como assegurar justiça e eficácia na responsabilização criminal?

Todas essas questões serão abordadas ao longo do curso de especialização. Partindo do estudo
aprofundado do Direito Penal – seu desenvolvimento histórico, suas bases jurídicas e filosóficas, a construção
e aplicação de uma teoria do delito, a discussão sobre a teoria da pena, a análise dos tipos penais em espécie
e o estudo da execução penal – e dialogando, sempre, com a Criminologia – a diacronia dos pensamentos
criminológicos, a compreensão das principais teorias etiológicas, seus desdobramentos político-criminais,
etc. – torna-se possível a construção de um saber crítico, multidisciplinar e atual.
Domine os mais diversos temas que circundam a questão criminal a partir de aulas pensadas para
compatibilizar os saberes técnico e crítico, permitindo a formação e capacitação de profissionais aptos a
entenderem e transformarem a realidade na qual estão inseridos.
Nossa especialização em Direito Penal e Criminologia apresenta um programa completo, preparando
você para os mais diversos desafios, tanto acadêmicos quanto da prática profissional.
Venha estudar com os maiores nomes do Direito Penal e da Criminologia!
1.3. Público-alvo
Profissionais com curso superior (graduação), de diferentes áreas – mas principalmente do Direito –,
que pretendam estudar mais profundamente a matéria de Direito Penal e Criminologia.
1.4. Programação
Nosso curso de pós-graduação está dividido em 14 módulos (sendo 13 de conhecimento específico e
1 sobre metodologia da pesquisa científica) e destina-se a fornecer aos nossos alunos uma ampla formação
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teórica e prática nesta disciplina. As aulas do módulo seguinte somente são disponibilizadas para o aluno
que for aprovado na prova (online e de múltipla escolha) sobre o módulo anterior.
A carga horária de 360h – exigida pelo MEC – será dividida em videoaulas, trabalhos para avaliação
de conhecimento (online), leituras recomendadas e interação em grupo no telegram com os professorescoordenadores, havendo, portanto, possibilidade de efetivo diálogo e aprendizado com o professorcoordenador durante todo o processo educacional.
As aulas do curso são liberadas semanalmente, sempre nas sextas-feiras (exceto quando cair em
feriado, quando a aula é publicada no dia útil anterior ou posterior). Ao final de cada módulo, a disponibilização
das aulas é interrompida por uma semana para participação do aluno em atividade de avaliação (online).
Conforme o cronograma completo disponibilizado no item 1.10, nosso curso começa em fevereiro
de 2021 e se encerra em maio de 2022, cumprindo, portanto, com o requisito – exigido por alguns editais
de concursos e também por algumas instituições públicas para pontuar a atividade de aprendizado – de
duração mínima de 12 meses.
Para os alunos que optarem em elaborar o trabalho de conclusão do curso (TCC) – optativo, de acordo
com a Resolução nº 1/2018 do MEC/CNE/CDE –, o prazo para entrega será até 25.11.2022, seis meses após
a finalização das aulas. Para o aluno que resolver não elaborar o TCC, com a aprovação na prova final online,
marcada para o dia 27.05.2022, a solicitação do certificado de conclusão do curso já poderá ser feita na
sequência.
1.5. Entrega do certificado de conclusão do curso
Após a conclusão do curso – 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. O certificado poderá ser solicitado a partir do dia 07.06.2022
e será emitido em no máximo 30 dias a contar do requerimento. No caso dos alunos que optarem pela
realização do TCC, o certificado poderá ser solicitado logo após a aprovação pelo professor-coordenador do
curso.
1.6. Trabalho de conclusão do curso (TCC)
De acordo com a nova normativa do Ministério da Educação (Resolução nº 1/2018 do CNE/CES), o
trabalho de conclusão de curso (TCC) não é mais obrigatório, ficando a critério do aluno a sua realização.
Em caso de não interesse do aluno em realizar o TCC, estando aprovado em todos os módulos do curso
(incluindo a prova final) e cumprindo a carga horária da metodologia da pesquisa científica, a sua certificação
poderá ser solicitada a partir do dia 07.06.2022. O certificado será emitido em no máximo 30 dias a contar
do requerimento.
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Para os alunos que optarem em elaborar o trabalho de conclusão do curso (TCC) – optativo, de acordo
com a Resolução nº 1/2018 do MEC/CNE/CDE –, o prazo para entrega será até 25.11.2022, seis meses após
a finalização das aulas.
1.6.1. Regras para elaboração do TCC e concurso de monografias
Informações importantes sobre a elaboração do TCC:


A coordenação será realizada exclusivamente pelos professores-coordenadores;



O trabalho deve ser composto por, no mínimo, 25 páginas, excluindo elementos pré e póstextuais.



Elementos obrigatórios do trabalho: a) capa; b) resumo; c) sumário com indicação das páginas;
d) desenvolvimento do texto; e e) bibliografia composta de, no mínimo, 15 referências.



Elementos facultativos do trabalho: a) dedicatória; b) agradecimentos; e c) anexos.



O texto deve ser desenvolvido em Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e com
espaçamento entre linhas de 1,5.



O assunto do TCC deve tratar de algum tema que envolve a proteção dos direitos humanos.



A correção do TCC será realizada pelos professores-coordenadores, que dispõem do prazo de
60 dias, contado do recebimento, para realizar a correção. O TCC somente pode ser enviado
após a aprovação na prova final.



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. Mantida
a reprovação, o aluno obterá o certificado de conclusão do curso sem a menção ao TCC.

Regras do concurso de TCC:
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Observância das informações anteriores.



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



Os trabalhos serão avaliados pelo professores-coordenadores.



Serão premiados três trabalhos (se forem identificados três trabalhos de destaque). O primeiro
colocado receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e terá o seu trabalho publicado pela
Editora CEI. O segundo colocado receberá o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e também terá o
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seu trabalho publicado pela Editora CEI. E o terceiro colocado receberá o valor de R$ 500,00 e
também terá o seu trabalho publicado pela Editora CEI.


O resultado do concurso de monografias será anunciado no dia 10.02.2023.

Importante: independentemente do resultado do concurso de monografia, observando o disposto
acima, o aluno receberá a correção e a nota no prazo de 60 dias contado do recebimento.
1.7. Estágio
Embora não seja exigido pela normativa do 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.
1.8. Coordenação
A coordenação do nosso curso de pós-graduação está sob a responsabilidade do dos professores Caio
Patrício de Almeida, June Cirino dos Santos, Ricardo Krug e Thiago Celli.
1.9. Cronograma completo
Confira abaixo o cronograma completo do nosso curso de pós-graduação em Direito Penal e
Criminologia, que pode ser alterado conforme necessidades supervenientes:
AULAS INTRODUTÓRIAS
[29.01.2021] Caio Paiva
[29.01.2021] Coordenadores desta especialização
AULAS MAGNAS
[05.02.2021] Maurício Dieter
[05.02.2021] Juarez Tavares
MÓDULO 1: TEORIA DO ESTADO
[19.02.2021] Aula 1 – Teoria geral do Estado (contratualistas) | Maria Francisca Coutinho
[19.02.2021] Aula 2 – Teoria crítica do Estado (Lenin e Pachukanis) | Maria Francisca Coutinho
[26.02.2021] Simulado para avaliação de conhecimento sobre o módulo
MÓDULO 2: FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL
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[05.03.2021] Aula 3 – Antecedentes históricos do poder punitivo | Christiano Fragoso
[05.03.2021] Aula 4 – Movimentos penais ilustrados | Thiago Celli de Araújo
[12.03.2021] Aula 5 – Direito Penal e as ciências criminais | Fernanda Prates
[12.03.2021] Aula 6 – Princípios de Direitos Penal | A definir
[19.03.2021] Aula 7 – Direito Penal brasileiro | Alaor Leite
[26.03.2021] Simulado para avaliação de conhecimento sobre o módulo
MÓDULO 3: O SISTEMA JURÍDICO DO DIREITO PENAL
[09.04.2021] Aula 8 – Estado de Direito e Estado de Polícia | Renato Freitas Júnior
[09.04.2021] Aula 9 – Epistemologia garantista e autoritarismo penal | Salo de Carvalho
[09.04.2021] Aula 10 – Autoritarismo penal e Direito Penal do autor | Salo de Carvalho
[16.04.2021] Aula 11 – Políticas criminais autoritárias e o inimigo | Salo de Carvalho
[16.04.2021] Aula 12 – Hermenêutica jurídica | Djeff Amadeus
[16.04.2021] Aula 13 – Introdução ao garantismo | Ana Claudia Bastos de Pinho
[23.04.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 4: TEORIA DO DELITO
[30.04.2021] Aula 14 – Conceito de crime: contexto e formação da teoria | Fabio Guaragni
[30.04.2021] Aula 15 – Escolas e desenvolvimento histórico | Fabio Guaragni
[30.04.2021] Aula 16 – Causalismo | Fabio Guaragni
[30.04.2021] Aula 17 – Neokantismo | Fabio Guaragni
[07.05.2021] Aula 18 – Finalismo | Fabio Guaragni
[07.05.2021] Aula 19 – Funcionalismo | Fabio Guaragni
[14.05.2021] Aula 20 – Teorias da ação | Renato Gomes
[21.05.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 5: TIPICIDADE
[28.05.2021] Aula 21 – Conceito de tipo e seus elementos | Juarez Tavares
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[28.05.2021] Aula 22 – Classificação de tipos penais | Juarez Tavares
[28.05.2021] Aula 23 – Estrutura dos tipos ativos dolosos | Juarez Tavares
[04.06.2021] Aula 24 – Tipicidade objetiva | Juarez Tavares
[11.06.2021] Aula 25 – Tipicidade material | Fabio Bozza
[11.06.2021] Aula 26 – Tipicidade subjetiva | Caio Patrício de Almeida
[18.06.2021] Aula 27 – Teoria do erro | Alaor Leite
[18.06.2021] Aula 28 – Tipos imprudentes | Michelle Cabreira
[25.06.2021] Aula 29 – Tipos omissivos | Victor Costa
[02.07.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 6: ANTIJURIDICIDADE
[11.06.2021] Aula 30 – Conceitos gerais | Jacson Zilio
[11.06.2021] Aula 31 – Legítima defesa | Jacson Zilio
[18.06.2021] Aula 32 – Estado de necessidade | Jacson Zilio
[18.06.2021] Aula 33 – Demais excludentes de ilicitude | Jacson Zilio
[23.07.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 7: CULPABILIDADE
[30.07.2021] Aula 34 – Histórico | June Cirino
[30.07.2021] Aula 35 – Imputabilidade | June Cirino
[06.08.2021] Aula 36 – Medida de segurança | Caio Patrício de Almeida
[06.08.2021] Aula 37 – Conhecimento do injusto | Caio Patrício de Almeida
[13.08.2021] Aula 38 – Exibilidade de conduta diversa | June Cirino
[13.08.2021] Aula 39 – Responsabilidade e necessidade de pena | June Cirino
[20.08.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 8: CONDIÇÕES OBJETIVAS DE PUNIBILIDADE
[27.08.2021] Aula 40 – Autoria e participação | Alaor Leite
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[27.08.2021] Aula 41 – Concurso de agentes | Alaor Leite
[03.09.2021] Aula 42 – Tentativa e consumação | Rafael Tristão
[03.09.2021] Aula 43 – Concurso de delitos | Flávio Cruz
[03.09.2021] Aula 44 – Outras condições objetivas | Flávio Cruz
[10.09.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 9: PENA E HORIZONTE DE PROJEÇÃO DO DIREITO PENAL
[17.09.2021] Aula 45 – Função da pena e função do Direito Penal | Patrick Cacicedo
[17.09.2021] Aula 46 – Teorias absolutas da pena | Patrick Cacicedo
[17.09.2021] Aula 47 – Prevenção geral negativa | Patrick Cacicedo
[24.09.2021] Aula 48 – Prevenção especial negativa | Patrick Cacicedo
[24.09.2021] Aula 49 – Prevenção geral positiva | Patrick Cacicedo
[24.09.2021] Aula 50 – Prevenção especial positiva | Patrick Cacicedo
[01.10.2021] Aula 51 – Funções latentes vs. funções manifestas | June Cirino dos Santos
[01.10.2021] Aula 52 – Teoria agnóstica da pena | June Cirino dos Santos
[01.10.2021] Aula 53 – Penologia e crítica materialista da pena | June Cirino dos Santos
[08.10.2021] Aula 54 – Minimalismo | Ricardo Genelhú
[08.10.2021] Aula 55 – Abolicionismo | Ricardo Genelhú
[15.10.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 10: HISTÓRIA DOS PENSAMENTOS CRIMINOLÓGICOS
[22.10.2021] Aula 56 – Conceitos gerais de criminologia | Ricardo Krug
[22.10.2021] Aula 57 – Positivismo criminológico | Ricardo Krug
[29.10.2021] Aula 58 – Escola de Chicago | Caio Patrício de Almeida
[29.10.2021] Aula 59 – Anomia e pressão anômica | Caio Patrício de Almeida
[29.10.2021] Aula 60 – Associação diferencial e subculturas | June Cirino dos Santos
[05.11.2021] Aula 61 – Perspectiva do etiquetamento | June Cirino dos Santos
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[05.11.2021] Aula 62 – Mitos liberais na criminologia | Caio Patrício de Almeida
[05.11.2021] Aula 63 – Análise econômica do delito | Caio Patrício de Almeida
[12.11.2021] Aula 64 – Criminologia crítica | Thiago Celli de Araújo
[12.11.2021] Aula 65 – Criminologia brasileira | Thiago Celli de Araújo
[19.11.2021] Aula 66 – Criminologia latino-americana | Vera Regina Pereira de Andrade
[19.11.2021] Aula 67 – Criminologia cultural | Sergio Salomão Shecaira
[26.11.2021] Aula 68 – Realismo criminológico | Vitor Dieter
[26.11.2021] Aula 69 – Sistema prisional brasileiro | Vitor Dieter
[26.11.2021] Aula 70 – Crime e gênero | Roberta Duboc Pedrinha
[26.11.2021] Aula 71 – Racismo e criminologia | Willians Menezes
[03.12.2021] Aula 72 – Vitimologia | Vera Regina Pereira de Andrade
[03.12.2021] Aula 73 – Psicologia criminal crítica | Adriana Eiko Matsumoto
[10.12.2021] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
Intervalo
MÓDULO 11: TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO PENAL
[14.01.2022] Aula 74 – Criminalização secundária e horizonte carcerário | Maurício Dieter
[21.01.2022] Aula 75 – Tráfico de drogas | Marcelo Semer
[28.01.2022] Aula 76 – Crimes patrimoniais | Renato Gomes
[04.02.2022] Aula 77 – Crimes contra a vida | Jéssica da Mata
[11.02.2022] Aula 78 – Crimes sexuais | Maria Lúcia Karam
[11.02.2022] Aula 79 – Violência doméstica | Tatiana Gasparini
[18.08.2022] Aula 80 – Crimes contra a administração pública | Elisa Blasi
[18.08.2022] Aula 81 – Organizações criminosas | Rafael Borges
[25.02.2022] Aula 82 – Crimes econômicos | Antonio Martins
[04.03.2022] Aula 83 – Lavagem de capitais | Antonio Martins
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[04.03.2022] Aula 84 – Responsabilidade penal da pessoa jurídica | Helena Lobo da Costa
[11.03.2022] Aula 85 – Direito Penal Médico I | Flávia Siqueira
[11.03.2022] Aula 86 – Direito Penal Médico II | Izabele Kasecker
[18.03.2022] Aula 87 – Prisão e voto | Luigi Ferrarini
[18.03.2022] Aula 88 – Justiça Juvenil | Flora Sartorelli
[18.03.2022] Aula 89 – Direito Penal e novas tecnologias | Davi Tangerino
[25.03.2022] Aula 90 – Atuação estratégica da defesa | Leonardo Yarochewsky
[25.03.2022] Aula 91 – Controle do poder punitivo | Tiago Joffily
[25.03.2022] Aula 92 – Magistratura democrática | Rubens Casara
[01.04.2022] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 12: EXECUÇÃO PENAL
[08.04.2022] Aula 93 – Dosimetria da pena | João Roorda
[15.04.2022] Aula 94 – Extinção da punibilidade | Mariel Muraro
[22.04.2022] Aula 95 – Lei de Execução Penal | Priscilla Placha Sá
[29.04.2022] Aula 96 – Direitos humanos das pessoas privadas de liberdade | Caio Paiva
[06.05.2022] Aula 97 – Política criminal | André Giamberardino
[06.05.2022] Aula 98 – Políticas criminais alternativas | André Giamberardino
[13.05.2022] Simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 13: MÉTODO E METODOLOGIA DE PESQUISA
[20.05.2022] Aula 99 – Fundamentos de método | Thiago Celli de Araújo
[20.05.2022] Aula 100 – Metodologias de pesquisa | Thiago Celli de Araújo
PROVA FINAL
[27.05.2022] Prova final online
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