APRESENTAÇÃO
O mestrado em Direito Penitenciário e Questão Carcerária: Sistemas Nacionais e
Internacionais de Proteção de Direitos é oferecido pela primeira vez em Modalidade 100% online, e representa um longo processo de preparação para obtenção de
um corpo docente (europeu e latino-americano) verdadeiramente excepcional tanto
pelo seu prestígio como pela sua interdisciplinaridade. Este mestrado internacional
visa estudar em profundidade uma parte do conhecimento penal, político e sociológico profundamente esquecido pelos conhecimentos tradicionais, como o campo
da punição, pena e, mais especificamente,aquele relativo à privação da liberdade
pessoal. Tradicionalmente, o conhecimento hegemônico não tem prestado suficiente atenção à dimensãoque qualifica o próprio direito penal, como é o alcance da
pena. O direito penal se caracteriza por esta dimensão punitiva que, no entanto, não
tem recebido a atenção científica e acadêmica merecida. Portanto, este mestrado
internacional visa,primordialmente, inserir os alunos em todas aquelas dimensões
que constituemos problemas dapunição que têm uma profunda dimensão interdisciplinar e afeta à própria subjetividade tanto dos responsáveis pela gestão e direção
dos institutos carcerários, comodas pessoas privadas da sua liberdade.

OBJETIVOS
- Estudar as várias concepções filosóficas e epistemológicas das penas
- Realizar um estudo histórico e genealógico da prisão na AméricaLatina e na Europa
- Estudar os vários sistemas internacionais e nacionais para a proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade (sistema universal, interamericano e europeu)
- Estudar o tempo de permanência na prisão de uma pessoa privada de liberdade
- Examinaraqueles vetores que representam pontos de violação de direitoshumanos como consequência das estruturas de poder (gênero, classe social,raça, idade, saúde e diversidade ...)
- Capacitar para a realização de monitoramento da privação da liberdade
- Conhecer a documentação e o registro de violência institucional
- Preparar para as atividades deinvestigação e análise em matéria penitenciária
eoutras relacionadas
- Conhecer a existência de alternativas à privação de liberdade
- Conhecer as tendências atuais da política criminal contemporânea

CALENDÁRIO
Data de início: 2 de setembro de 2021
Data de término: 30 de setembro de 2022
Duração: 12 meses. 60 ECTS (European Credit Transder System). 1300 horas

Por meio de nossa plataforma digital, acessível de qualquer dispositivo, os
alunos podem acessar de qualquer lugare sem limitações às aulas online do
Mestrado, ministradas por grandes profissionais do setor. Além disso, poderão
fazer consultas ilimitadas para tutores e terão todo tipo de conteúdo de suporte
multimídia teórico e prático e acesso à documentação auxiliar que permite
consolidar osconhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado.

Para mais informações, clique aqui
CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García
Tel: 96 3610048/50 ext.2
mcarmen@tirant.com

María Esteban
Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

Raúl García
Tel: 91 4454785
garcia@tirant.com

Jorge Ortega
Tel:914454785
jorge@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si
no se llega al mínimo de inscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.
D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información

Os alunos serão avaliados por meio de dois tipos de modalidade:

- Avaliação final, consistindo na apresentação de um Trabalho de Conclusão de
Mestrado (TFM, sigla original)
Cada aluno terá sua oportuna reavaliação em caso de nãopassar uma disciplina
nas modalidades acima mencionadas.
Cada um dos 15 módulos valerá 5%, que deve ser aprovadoindependentemente.
O TFM valerá 25% da nota final.

PERFIL DE ACESSO
Graduados em Direito, Psicologia, Sociologia, Filosofia, CiênciasPolíticas, Administração, Antropologia, Ciências da Comunicação,Criminologia, Economia, História,
Medicina, etc. Em particular,também se valorizará a participação de operadores do
Sistema Penal no sentido amplo da expressão, bem como pessoas envolvidas em
instituiçõese organizações, nacionais e internacionais, para a proteção dos direitos
humanos.

REQUISITOS
Antes do início do mestrado, deve ser entregue uma cópia físicado: diploma
universitário legalmente reconhecido; passaporte; histórico escolar eCurriculum Vitae.

CONDIÇÕES GERAIS

DIREITO PENITENCIÁRIO E
QUESTÃO CARCERÁRIA:
SISTEMAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DE
DIREITOS

2021
CURSO OFERECIDO EM ESPANHOL
DIREÇÃO

Iñaki Rivera Beiras
Profesor Titular Derecho Penal en la Universidad de
Barcelona

COORDENAÇÃO

Alejandro Forero Cuéllar

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E METODOLOGIA
- Avaliação contínua, que consistirá no acompanhamento semanal da participação dos alunos nas aulas e atividades propostas

MESTRADO ONLINE

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad
de Barcelona

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

ORGANIZA

Tirant Formación
Universidad de Barcelona (Título Propio)

PROGRAMA
MÓDULO 1. HISTÓRIA DA PRISÃO (ECTS 3)
História penitenciária e sociologia da prisão
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Penologia, direito penitenciário e direito da execução penal
Sociologia do controle penal
A distinção analítica entre prisão “legal” e prisão “real”
Dimensões prescritivas e descritivas

MÓDULO 2. FILOSOFIA, TEORIAS EPISTEMOLOGIA DAS PENAS (ECTS 3)
Filosofia da pena e doutrinas de justificação
2.1. O desenvolvimento da teoria social e os diferentes
modelos de penalidade carcerária
2.2. Aspirações teóricas, crenças religiosas e realidades
materiais

MÓDULO 3. GENEALOGIA DA PRISÃO NA
AMÉRICA LATINA E NA EUROPA (3 ECTS)
Castigo corporal, economia política do castigo, religião
epenitência
3.1. diversidade punitiva do ancien régime
3.2. Suplícios e castigos corporais. Sistemas econômicos
eprodução do castigo.
3.3. A ascensão da prisão nos Estados Unidos deAmérica e na
Europa
3.4. Da expiação ao correcionalismo
3.5. A cárcere preventiva e os primeiros regimes celulares
3.6. O surgimento da pena privativa de liberdade
3.7. Origens da privação da liberdade na América Latina
erecepção e adoção dos modelos europeus e norteamericanos

MÓDULO 4. SISTEMA UNIVERSAL DEPROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS (3 ECTS)
Dispositivos de Proteção, Organização das Nações Unidas,
normas e jurisprudência
4.1. O desenvolvimento normativo e jurisprudencial na
configuraçãodos direitos das pessoas presas
4.2. As primeiras aspirações do século XIX para uma regulação
penitenciária
4.3. A Grande Guerra: o autoritarismo políticocriminal e a
Sociedade das Nações
4,4. Holocausto e Segunda Guerra Mundial: aimperiosa
necessidade de regulamentação penal e carcerária.
4.5 O sistema das Nações Unidas na proteção dos direitos
das pessoas privadas da liberdade: instituições, comitês
e workinggroups

MÓDULO 5. SISTEMA INTERAMERICANO
DE PROTEÇÃO DOS DIREITOSHUMANOS (3
ECTS)
Dispositivos de Proteção, Organização dos Estados
Americanos, normas e jurisprudência
5.1. O desenvolvimento normativo e jurisprudencial na
configuração dos direitos das pessoas presas
5.2. Execução criminal na América Latina: a luta pelo
reconhecimento de direitos nas prisões
5.3. A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos
Humanos

MÓDULO 6. SISTEMA EUROPEU DEPROTEÇÃO DOS DIREITOSHUMANOS (3 ECTS)
Dispositivos de proteção, Conselho da Europa, padrões
ejurisprudência
6.1. O desenvolvimento normativo e jurisprudencial na
configuração dos direitos das pessoas presas
6.2 O surgimento do Conselho de Europa e de um primeiro
direito penitenciário europeu
6.3. O duplo pilar da proteção de direitos: o Tribunal Europeu
de Direitos humanos (proteção ex post) e o Comitê
Europeu para a Proteção da Tortura (proteção ex ante)

MÓDULO 7. A CÁRCERE PREVENTIVA EEXECUÇÃO PENAL (3 ECTS)
Pena privativa de liberdade, benefícios penitenciários
eadministração prisional
7.1. O diferente estatuto jurídico das pessoas privadasda
liberdade. O debate entre os benefícios penitenciários
edireitos subjetivos em cada etapa da prisão
7.2. Teoria e prática da aplicação da “doutrina darelação de
sujeição especial”entre pessoas privadas da liberdade e
administrações penitenciárias

MÓDULO 8. TEMPO DE PERMANENCIA NA
PRISÃO (3 ECTS)
Prisão “Iter”, princípio da legalidade e controle judicial
8.1. Os incidentes da cárcere preventiva e a execução penal
8.2. O princípio da legalidade e as garantias criminais,
penais, jurisdicionais e de execuções
8.3. O controle jurisdicional da legalidade penitenciária:
odebate sobre a natureza e efetividade deste

MÓDULO 9. A PRISÃO LEGAL E A PRISÃO
REAL (3 ECTS)
A PRISÃO LEGAL E A PRISÃO REAL
9.1.

Os planos prescritivos e descritivos e a prisão como
contradição institucional

9.2. A situação das prisões: dados,indicadores, padrões e
tendências

MÓDULO 10. GÊNERO, CLASSE, RAÇA, SAÚDEE OUTROS VETORES DE VULNERABILIDADE NA PRISAO (3 ECTS)
Fatores de violação, igualdade e discriminação
10.1. Subjetividades na prisão e condições de discriminação
(jovens, indígenas, migrantes, mulheres, doentes,
comunidade LGBTI)

MÓDULO 11. MONITORANDO A PRIVAÇÃO
DA LIBERDADE E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL CARCERÁRIA (3 ECTS)
Dispositivos de controle, maus tratos e garantia de
nãorepetição
11.1. O problema da tortura e outros tratamentos ou
puniçõescruéis, desumanos ou degradantes
11.2. Sistemas de documentação e registro de violência
institucional
11.3. Conceito e execução de umaefetiva reparação e
”atenção integral”

MÓDULO 12. A PENALIDADE CARCERÁRIAEM TEMPOS DE PANDEMIA (3 ECTS)
Direito à saúde e redefinição de direitos
12.1. A reconfiguração dos direitos fundamentais
12.2. Especialmente, a necessidade de uma nova regulaçãoe
garantias dos direitos à vida, à saúde,àscomunicações
com o mundo exterior e o direito àinformaçãono
contexto de aglomeração eepidemia
12.3. Atores do universo penitenciárioem tempos de
pandemia: presos/as, familiares; funcionários/as;
administração e jurisdição penitenciária; defensores/as
e sociedade

PROGRAMA
MÓDULO 13. TENDêNCIAS DE POLÍTICA CRIMINAL CONTEMPORÂNEA (3 ECTS)
Instrumentos penais, mercado de trabalho e governança
prisional
13.1. Relação entre a prisão e o mercado de trabalho
13.2. Vigência contemporânea do paradigma da chamada
”Economia política do castigo”
13.3. Expansão e / ou retração do universo penitenciário na
realidade contemporânea

MÓDULO 14. ALTERNATIVAS ÀPRIVAÇÃO DELIBERDADE (3 ECTS)
Suspensão das penas, prisão domiciliar, penas pecuniárias
e penasde suspensão e inabilitação de direitos
14.1. Possibilidades e limites da alternatividade à penalidade
carcerária no presente
14.2. Desenho de políticas públicas de integração social
14.3. Modalidades
orçamentárias
na
política
criminal
contemporânea

MÓDULO 15. SEMINÁRIO DE PESQUISAE PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO DE CONCLUSAO DO MESTRADO (3 ECTS)
15.1. O necessário olhar interdisciplinar para a pesquisana
questão carcerária
15.2. A construção de marcos teóricos e posteriorestrabalhos
de campo
15.3. A dificuldade de pesquisar a prisão no contextohistórico
da sua opacidade

MÓDULO 16. TRABALHO DE CONCLUSAO DO
MESTRADO

PROFESORADO
NACIONAL

CARGO

PROFESORADO
NACIONAL

CARGO
Profesora de Derecho Penal de la Universidad de

Bruno Amaral Machado

Professor de Criminología del UniCEUB, Brasil

Marcela del Pilar Aedo Rivera Valparaíso, Chile

Bruno Rotta Almeida

Profesor de Derecho Penal y Penitenciario en la
Universidad Federal de Pelotas, Brasil

Marcos Ivan Galván Ramos

Director del Instituto de Criminología de Lima, Perú.

Camilo Bernal Sarmiento

Profesor de Derecho Penal y Criminología de la
Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia

Maria Palma Wolff

Investigadora del Labgepen - Laboratório de Gestão de
Políticas Penais- UNB/ Universidade de Brasília

Dario Melossi

Profesor de Criminología de la Universidad de Bologna,
Italia

Marta Monclús Masó

Directora del Observatorio de cárceles de la Procuración
Penitenciaria de la Nación Argentina

Eugenio Raúl Zaffaroni

Doctor en Derecho y Múltiple Doctor honoriscausa.
Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de San José de Costa Rica

Mauro Palma

Doctor en Derecho y Múltiple Doctor honoriscausa.
Presidente del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti,
Italia

Gabriel Ignacio Anitua

Profesor de Derecho penal de la Universidad de Buenos
Aires y Defensor Público Nacional, Argentina

Máximo Emiliano Sozzo

Profesor de Criminología de la Universidad Nacional del
Litoral, Santa Fé, Argentina

Helena Solà

Assessora Sénior de Política Normativa. Organización
Mundial contra la Tortura (OMCT)

Miguel Martín
Zumalacárregui

Jefe de la oficina de Bruselas de la Organización Mundial
Contra la Tortura (OMCT)

José Carlos Moreira da Silva
Filho

Profesor de Derecho Penal y Criminología en la PUCRS
de Rio Grande do Sul, Brasil

Nadia Espina

Profesora de Derecho penal de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina

Juarez Tavares

Post Doctor en Derecho en la Universidad de Frankfurt
y Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Río de
Janeiro

Nicolás Laíno

Defensor Oficial de la Defensoría General de la Nación
Argentina

Luigi Ferrajoli

Doctor en Derecho y Múltiple Doctor honoriscausa.
Catedrático emérito de Jurisprudencia de la Universidad
de Roma Tres, Italia.

Patrizio Gonnella

Profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de
Roma Tres, Italia

PROFESORADO
NACIONAL

CARGO

PROFESORADO
NACIONAL

CARGO

Silvio Cuneo Nash

Profesor de Criminología de la Universidad Central de
Chile

David Bondia Garcia

Profesor Titular de Derecho Internacional Público de
la Universidad de Barcelona y Director del Instituto de
Derechos Humanos de Caraluña

Sofía Galván

Coordinadora de la Sección de Monitoreo 3 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

Encarna Bodelón Sánchez

Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Autónoma de Barcelona

Stella Maris Martínez

Defensora General de la Nación Argentina

Iñaki Rivera Beiras

Profesor Titular de Derecho penal y Criminología y
Director del Observatorio del sistema penal y derechos y
derechos de la Universidad de Barcelona

Susanna Marietti

Coordinadora de la Asociación “Antigone per i diritti dei
detenutti”, Italia

Josep María García-Bores
Espí

Profesor Titular de Psicología Social de la Facultad de
Psicología-Universidad de Barcelona

Thiago Miranda Minagé

Doctor en Derecho, ex-profesor de la Universidad Federal
de Río de Janeiro y abogado en ejercicio

Katherine Georgina Oliveri
Astroga

Investigadora del Observatorio del sistema penal y
derechos humanos de la Universidad de Barcelona

Alejandro Forero Cuéllar

Profesor de Derecho Penal y Criminología de la
Universidad de Barcelona

Mónica Aranda Ocaña

Investigadora del Observatorio del sistema penal y
derechos humanos de la Universidad de Barcelona

Cristina Garés Calabuig

Investigadora del Observatorio del sistema penal y
derechos humanos de la Universidad de Barcelona

Rachele Stroppa

Investigadora del Observatorio del sistema penal y
derechos humanos de la Universidad de Barcelona

Daniel Jiménez Franco

Profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza

Solar Calvo María Puerto

Funcionaria de Instituciones Penitenciarias del Ministerio
del Interior, España

