
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS Versão 11/2021 
 

Entenda como o curso a distância é realizado na Unidade Prisional! 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
WWW.CENEDQUALIFICANDO.COM.BR 

 

A ESCOLA E SEUS CURSOS 
1. A Escola CENED é instituição educacional privada de educação básica, credenciada pelo poder público, 

integra o sistema de ensino do Distrito Federal e é cadastrada no MEC/SISTEC sob o registro nº 43.079. A 
instituição, desde o ano de 2012, oferta cursos de qualificação profissional, a distância, aos 
Internos/Custodiados das Unidades Prisionais dos estados. 

2. Os cursos a distância, por meio de material de estudo apostilado e impresso, ofertados pela Escola 
CENED, durante todo o ano, nas Unidades Prisionais, são cursos de Qualificação Profissional, com cargas 
horárias entre 60 a 180 horas e estão cadastrados no MEC/SISTEC. 

3. Nos termos da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), poderão remir, por trabalho ou POR ESTUDO, 
parte do tempo de execução da pena, aqueles que cumprem pena em regime FECHADO ou SEMIABERTO, 
inclusive os custodiados que estão em prisão preventiva (ainda não sentenciados). 
 

AUTORIZAÇÃO DE ESTUDO (para unidade prisional ainda não cadastrada) 

4. Solicite autorização de estudo à Diretoria ou ao Setor de Educação da Unidade Prisional, para o 
Interno/Custodiado realizar os cursos a distância da Escola CENED. Se além do seu pedido verbal, a 
Penitenciária solicitar que o faça por escrito, baixe o requerimento no site, que está no formato do Word, 
editável. Imprima, também, o anexo para acompanhar o respectivo requerimento. 

5. A autorização de estudo, mencionada no item 4 deve ser solicitada quando a Unidade Prisional do 
Interno/Custodiado não estiver cadastrada na Escola CENED. Neste caso, tratar-se-á de autorização para 
o PRIMEIRO ALUNO a matricular-se na instituição. Procure saber se a Penitenciária já se encontra 
cadastrada ou não, ou seja, se já existe aluno/interno estudando por meio da instituição CENED. 

6. Quando ocorre a PRIMEIRA MATRÍCULA para estudo em uma determinada Penitenciária, a Escola 
CENED encaminha o material didático do aluno, acompanhado de um ofício e demais documentos 
destinados ao Diretor Prisional, para fins de apresentação e cadastro. 
 

DA MATRÍCULA À CERTIFICAÇÃO 
7. Agora, faça a matrícula no site www.cenedqualificando.com.br (em um ou mais cursos) e efetue o 

pagamento – por meio de boleto ou cartão de crédito. 

8. Confirmado o pagamento, a Escola CENED encaminhará para a unidade prisional do aluno/custodiado, via 
Correios: 

a. A APOSTILA de estudo em material impresso: constará uma etiqueta informando o nome completo 
do aluno/interno, o seu endereço prisional e a data prevista para realização da prova escrita. 

b. A PROVA ESCRITA em material impresso: constará etiqueta identificando o aluno/custodiado e a 
data para realização na própria Unidade Prisional. A prova é composta por questões objetivas e 
após sua realização será devolvida, via Correios, pela Unidade Prisional à Escola CENED, sem 
nenhum custo, pois já contém os selos dos Correios para fins de devolução. 

9. Recebida a prova escrita do aluno/custodiado, a Escola CENED fará a correção, obtida média, expedirá o 
certificado de conclusão do curso. 

10. O certificado será encaminhado, via Correios, aos cuidados do Setor de Educação da Unidade Prisional, 
que por sua vez, o repassará à Assessoria Jurídica da Penitenciária para as providências quanto à 
confecção da certidão relativa ao estudo para fins de reconhecimento do direito à remição de pena pelo 
estudo, junto à Vara de Execuções Penais ou Criminais. 

 

Para informações mais detalhadas, seguem as etapas de realização dos cursos conforme o Programa de Qualificação 
Profissional às Pessoas Privadas de Liberdade, aplicado pela Escola CENED nas Unidades Prisionais dos estados. 
 
 
 

Escola CENED        CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

http://www.cenedqualificando.com.br/
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DIRETRIZES OPERACIONAIS DOS CURSOS: da divulgação e 

matrícula à certificação 

 

1.1 Divulgação dos cursos aos familiares/visitantes e internos 

Os FAMILIARES/VISITANTES e os INTERNOS terão acesso à relação dos cursos a 

serem ofertados pela Escola CENED, por meio de panfletos e cartazes explicativos a 

serem disponibilizados e afixados nos pátios dos Estabelecimentos Prisionais.  

Os primeiros também poderão acessar o site da escola para melhores 

esclarecimentos www.cenedqualificando.com.br ou entrar em contato direto com a 

instituição pelos telefones: (61) 3369-6366 / 3408-1576 / 9 9951-8961. 

 

1.2 Solicitação da matrícula pelo Interno  

O interno solicitará ao visitante que o matricule no curso por ele indicado e autorizado 

pelo Núcleo de Ensino da unidade prisional.  

  

1.3 Matrícula do Interno/custodiado  

O visitante fará a matrícula do interno no site www.cenedqualificando.com.br e será o 

responsável financeiro pelo curso do estudante. 

 

1.4 Entrega do material didático ao Interno (apostila)  

Confirmada a matrícula, a ESCOLA CENED etiquetará o material didático, 

identificando o nome completo e o endereço prisional do interno. 

O material didático será encaminhado, via Correios, aos cuidados do Chefe do Núcleo 

de Ensino ou Agente de Ensino da Unidade Prisional onde se encontra o interno. 

  

1.5 Distribuição do material didático aos Internos  

O Chefe do Núcleo de Ensino ou Agente de Ensino da Unidade Prisional repassará a 

cada interno o seu material didático - apostila.  

 

1.6 Período de realização dos cursos 

O período de realização de cada curso será proporcional à sua carga horária total, de 

forma que a cada 12 (doze) horas de estudo, estas serão divididas em, no mínimo, 3 

(três) dias. Desta forma, a carga horária diária de estudos será de até 4 (quatro) horas. 

Será realizado um curso de cada vez, sendo que o início de um ocorrerá 

subsequentemente ao término de outro. 
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1.7 Local de realização dos cursos  

O interno realizará o curso na própria cela. O curso consistirá no estudo da apostila 

e na realização de uma avaliação escrita final. 

 

1.8 Acompanhamento do curso pelo familiar ou visitante  

O familiar ou visitante poderá acompanhar, por meio do portal da Escola CENED 

(www.cenedqualificando.com.br), a realização do curso pelo interno.  

No ato da inscrição on-line, será criado o acesso à ÁREA DO ALUNO e neste 

ambiente o familiar ou visitante poderá acompanhar, passo a passo, a realização do 

curso: da confirmação da matrícula à certificação. Além disso, o familiar ou visitante 

receberá, via SMS (mensagem no celular cadastrado), as informações sobre as 

principais etapas de realização do curso. 

  

1.9 Material didático – apostilas  

O material didático será composto por apostilas que se apresentarão em linguagem 

clara, simples, objetiva e acessível, que facilitará o autoestudo.  

Os textos serão explicativos, exemplificando diversas situações características das 

profissões, além de disponibilizar orientações prático-teóricas que estimularão o 

raciocínio e o pensamento crítico. 

 

1.10 Prazo para a realização dos cursos  

O período para a realização de cada curso será contabilizado pela sua carga horária 

total, de maneira que a cada 12 (doze) horas de estudo, estas deverão ser divididas 

em, no mínimo, 3 (três) dias, ou seja, máximo de 4 (quatro) horas de estudo diário, na 

forma da tabela a seguir.  

 

Carga 

horária 

Prazo para 

realização 

Carga 

horária 

Prazo para 

realização 

Carga 

horária 

Prazo para 

realização 

60 horas 15 dias 80 horas 20 dias 90 horas 23 dias 

100 horas 25 dias 110 horas 28 dias 120 horas 30 dias 

180 horas 45 dias 205 horas 52 dias 230 horas 58 dias 

 

1.11 Avaliação presencial  

O interno realizará, ao final de cada curso, uma avaliação escrita, obrigatória, para 

aferição do seu rendimento. De acordo com cada curso e sua respectiva carga horária, 

a avaliação conterá entre 12 (doze) a 30 (trinta) questões objetivas, com 4 (quatro) ou 

5 (cinco) alternativas de respostas identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). 
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O cursista/interno realizará uma única avaliação, quando obtiver a nota mínima para 

aprovação, que será de 60% (sessenta por cento) do total da pontuação.  

Quando o cursista/interno não obtiver a pontuação exigida, deverá realizar outra 

avaliação (recuperação da aprendizagem).  

 

1.12 Realização da avaliação final  

✓ Recebimento: a ESCOLA CENED encaminhará, via Correios, junto com a apostila 

de cada interno, as avaliações para serem aplicadas. 

✓ Data das avaliações: constará na etiqueta de cada apostila e na prova a data para 

realização da avaliação escrita. 

✓ Aplicação: serão aplicadas aos internos, na sua Unidade Prisional, as avaliações 

escritas relativas aos cursos concluídos. As avaliações poderão ser aplicadas pelo 

Chefe do Núcleo de Ensino ou por quem o Diretor do estabelecimento prisional vier a 

designar. 

✓ Devolução: após realização, as avaliações serão devolvidas pelo Estabelecimento 

Prisional, via Correios, à ESCOLA CENED, em envelopes já selados (selos dos 

Correios). 

 

1.13 Correção e resultado das avaliações  

A Equipe Pedagógica da ESCOLA CENED fará a correção das avaliações. O interno 

que:  

 

✓ Obtiver a nota mínima para aprovação, que será de 60% (sessenta por cento) do total 

da pontuação, receberá o Certificado expedido por esta Instituição Educacional;  

✓ Não alcançar a média mínima, realizará outra avaliação, contendo todo o conteúdo 

do curso estudado, porém com questões diferentes da primeira.  

O resultado das avaliações será: (a) encaminhado, via e-mail, para a Unidade 

Prisional do interno; (b) divulgado na ÁREA DO ALUNO; (c) encaminhado, via SMS, 

para o celular cadastrado. 

 

1.14 Entrega do certificado ao Núcleo de Ensino 

Os certificados dos Internos aprovados são encaminhados, via Correios, pela Escola 

CENED aos Núcleos de Ensino e estes os remetem às Assessorias Jurídicas de sua 

Unidade Prisional para fins de averbação e remição de pena.  

 

1.15 Devolução das apostilas aos familiares/visitantes  

Recebido o Certificado de conclusão do curso, o Núcleo de Ensino devolverá ao 

parente/visitante do interno a apostila relativa ao curso concluído. 
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1.16 Da remição de pena 

Nos termos do artigo 126, parágrafo 2º, da Lei nº 7.210/84, a atividade de estudo 

desenvolvida a distância ou presencial tem o condão de remir parte do tempo de 

execução da pena se devidamente certificada pela instituição educacional competente 

e responsável pelos cursos realizados. 
 

Nos termos da LEP, para calcular os dias a serem remidos em razão do período 

estudado, desde que não ultrapasse 12 horas a cada três dias ou, em média, 4 

horas/dia, será feito da seguinte forma: dividir-se-á a CARGA HORÁRIA TOTAL DO 

CURSO por 12 horas e encontrar-se-á o TEMPO A SER REMIDO.  
 

A Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, regulamenta o direito à 

remição de pena por meio de atividades educacionais em unidades de privação de 

liberdade, que podem ser ofertadas por instituições de ensino públicas ou privadas, 

credenciadas pelo poder público. 

 

1.17 Devolução do original do certificado 

O original do Certificado será devolvido pela Assessoria Jurídica aos parentes e/ou 

visitantes dos internos.  

 

1.18 Ação conjunta entre a ESCOLA CENED e a Unidade Prisional 

Em síntese, a realização dos cursos pelos internos obterá pleno êxito mediante a ação 

conjunta entre a ESCOLA CENED e o Núcleo de Ensino do Estabelecimento Prisional, 

em cumprimento ao exercício do direito do preso à educação, com rotina para:  

✓ Entrega do material didático;  

✓ Aplicação das avaliações; e 

✓ Entrega dos certificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto prevalecer a concepção de prisão como espaço de confinamento, de 

castigo, de humilhação e de estigmatização social, a Educação não terá lugar 

na terapia penal, limitando-se a ser mais um recurso a serviço da 

administração penitenciária para ocupar o tempo ocioso de alguns poucos 

presos e evitar que se envolvam em confusões. 
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