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ÁREA: ADMINISTRAÇÃO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
DO TRABALHO NO PATRONATO DE CAMPO MOURÃO
CREPALDI1, Elaise Mara Ferreira, GONÇALVES2, Paulo Sérgio, NEVES3, Sandra
Garcia, RODRIGUES4, Sônia Maria Yassue Okido, SOUZA5, Lúcia Aparecida Lozano de.

1. Introdução

O Programa Patronato de Campo Mourão (Patronato CM) é um órgão de execução
penal em meio aberto que objetiva o desenvolvimento de ações para ressocialização de
egressos e beneficiários da justiça por meio do monitoramento, da fiscalização e do
acompanhamento do cumprimento de alternativas penais.
Nosso objetivo é apresentar a estrutura organizacional e a integração multidisciplinar
da equipe do Patronato CM devido necessidade de divulgar, por meio desse relato de
experiência, o trabalho da coordenação, dos orientadores, dos recém-formados e dos
graduandos. A equipe multidisciplinar objetiva possibilitar aos assistidos a prestação de
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serviço à comunidade como também atender às demandas de instituições públicas referentes a
inúmeros serviços que podem e são realizados pelos assistidos do Patronato CM.

2. O Programa Patronato de Campo Mourão
O Subprograma Incubadora dos Direitos Sociais – Patronato do Município de Campo
Mourão (Patronato CM) é um órgão de execução penal, que conforme a Lei de Execução
Penal, n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, tem por objetivo “[...] efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado” (BRASIL, 1984, p. 1).
O Patronato CM é regido pelo Termo de Cooperação Técnico-Financeira, n.º 05/2016
(UNESPAR, 2016), firmado entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI), por meio do Programa Universidade Sem Fronteira (USF)e a Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP) com apoio da UNESPAR-campus
de Campo Mourão e Prefeitura Municipal de Campo Mourão. A SETI e a SESP são as
instituições responsáveis pelas bolsas dos recém-formados e dos graduandos e a Prefeitura
Municipal apoia o programa com despesas como água, luz e aluguel do espaço físico.

3. Estrutura organizacional do Patronato CM
O Subprograma Incubadora dos Direitos Sociais – Patronato CM tem estrutura
organizacional previamente definida pelo Termo de Cooperação Técnico-Financeira n.º
05/2016. O Programa CM possui equipe multidisciplinar nas áreas de Administração, Direito,
Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.De acordo com o Governo do Paraná (2013) a
estrutura organizacional do Patronato é determinada pelo número de assistidos pela equipe
multidisciplinar. Assim, por exemplo, se o número de assistidos estiver entre 501 e 1000, a
equipe deve ser composta por: 03 profissionais e 10 estagiários da área de Direito e mesma
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quantidade para a área de Assistência Social, 02 profissionais e 10 estagiários da área de
Psicologia e mesma quantidade para a área da Pedagogia, 10 profissionais e 04 estagiários da
área de Administração. Contudo, essa é a estrutura recomendável. Especificamente o
Patronato CM para atender às recomendações do Patronato Central do Estado, a equipe
multidisciplinar é composta por: coordenador geral, orientadores das áreas de Psicologia,
Pedagogia, Administração, Serviço Social e Direito. As subequipes são assim compostas:
Psicologia com dois recém-formados e dois graduandos; Pedagogia com um recém-formado e
dois graduandos; Serviço Social com dois recém-formados e dois graduandos; Administração
com dois graduandos e Direito com um recém-formado e dois graduandos, em um total de 20
membros (UNESPAR, 2016). A Figura 01 traz a estrutura organizacional atual do Patronato
CM.
Figura 01 – Estrutura organização do Patronato CM
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Conforme mapeamento quantitativo referente ao ano de 2016, a equipe
multidisciplinar do Patronato CM realizou os seguintes atendimentos: Serviço Social com
2.387, Pedagogia com 3.167, Psicologia com 3.122, Administração com 214 e Direito com
1.300. Especificamente quanto aos subprogramas, a equipe multidisciplinar atendeu 41
assistidos no Subprograma Saiba, 42 no Basta e 33 no Blitz (PATRONATO DE CAMPO
MOURÃO, 2017).
Destacamos que as ações para a ressocialização dos assistidos são, semanalmente
discutidas, planejadas e avaliadas pela equipe multidisciplinar do Patronato CM. Assim, por
exemplo, as Ações Educativas e os Mutirões são programados, efetivados e avaliados pelos
profissionais recém-formados e graduandos, que, conforme escala previamente definida,
acompanham tanto as Ações Educativas quanto os Mutirões.
As Ações Educativas caracterizam-se por palestras semanais ministradas por
diferentes profissionais que tratam de temas de interesse dos assistidos como Saúde, Nutrição,
Cidadania, e, entre outros, Direitos Humanos. Os Mutirões caracterizam-se por grupos
compostos por uma média de 15 a 25 assistidos que, semanalmente, realizam trabalhos
solicitados pelos responsáveis de diferentes instituições como Escolas Municipais e Estaduais,
Cemitério, e, entre outros, Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão. Nos Mutirões os
assistidos realizam limpeza, pintura, organização de espaços entre inúmeros outros trabalhos.

4. Atendimento multidisciplinar aos assistidos pelo Patronato CM

Segundo as recomendações do Patronato Central do Estado do Paraná (2013), e
conforme previsto na própria estrutura organização, a gestão do Programa CM é desenvolvida
com o trabalho efetivo de equipe multidisciplinar. Nesse sentido, o Patronato CM, realiza
semanalmente, reunião das quais participam profissionais e graduandos de todas as áreas.
Nessas reuniões são apresentados os processos de entradas de novos assistidos, instituições
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com vagas para prestação de serviço à comunidade. Também são apresentadas e discutidas,
dentre outros temas, possibilidades de escolarização e participação de cursos, como por
exemplo, para empreendedorismo.
Também de acordo com as recomendações do Patronato Central do Estado do Paraná
(2013), a equipe multidisciplinar do Patronato CM realiza Ações Educativas específicas dos
Subprogramas como: Saiba (encaminhamento, atenção e cuidado a usuários de droga em
conflito com a lei), Blitz (reflexão sobre conduta no trânsito), Basta (intervenção junto ao
autor de violência doméstica) e Eco-Aulas (conscientização ambiental) (PATRONATO DE
CAMPO MOURÃO, 2017).
A integração multidisciplinar da equipe do Patronato CM, coordenação, orientadores,
recém-formados e graduandos, possibilita o monitoramento, a fiscalização e o
acompanhamento do cumprimento de alternativas penais por parte dos assistidos. Ao
encaminhar individualmente para prestação de serviço à comunidade, ao realizar os mutirões,
ao propor as ações educativas e ao encaminhar para escolarização ou participação de cursos
de formação profissional, a equipe do Patronato se consolidou como equipe coesa,
compromissada e educativa. Destacamos que, como projeto de extensão universitária, o
Programa Patronato de CM por meio de sua equipe de profissionais e graduandos, tem
prestado reconhecido trabalho de cidadania, de democracia e de formação que objeta
essencialmentegarantir a efetivação dos Direitos Humanos dos egressos e beneficiários da
justiça.
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