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É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e 

Finalidade
liberdade,
superior
pública de

Idealizador
Dr. Katsujo

Início: Fevereiro

PROJETO “Ensino Superior”
É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e 

transformação

Finalidade: Oferecer as pessoas privadas de
liberdade, condenadas em regime fechado, ensino

em instituição de ensino particular ou
de maneira presencial ou remota;

Idealizador do projeto:
Katsujo Nakadomari – Juiz da VEP / Londrina;

Fevereiro de 2014;



Recurso Financeiro
Londrina;

Público alvo
completo, aprovados em vestibular ou em instituição 
de ensino pela nota do ENEM ou PROUNI;

Estrutura
com computadores completos e fone de ouvido, 
com capacidade para 14 educandos 
simultaneamente;

Recurso Financeiro: Conselho da Comunidade de 
Londrina;

Público alvo: Educandos com ensino médio 
completo, aprovados em vestibular ou em instituição 
de ensino pela nota do ENEM ou PROUNI;

Estrutura: Para aulas remotas, duas salas equipadas 
com computadores completos e fone de ouvido, 
com capacidade para 14 educandos 
simultaneamente;



Inovação do projeto

• Bolsa de estudo concedida pelo Conselho da 
Comunidade de Londrina, quando da participação 
em curso presencial;em curso presencial;
• Telecentro
superior;
• Audiência com Juiz da VEP para liberação de 
estudo;

Inovação do projeto: 

Bolsa de estudo concedida pelo Conselho da 
Comunidade de Londrina, quando da participação 
em curso presencial;em curso presencial;

Telecentro específico para curso de ensino 
superior;

Audiência com Juiz da VEP para liberação de 



Inovação do projeto

• Autorização da VEP para estudo presencial em 
instituição de ensino superior, através de 
monitoração eletrônica; 
• Vestibular e  Cursinho pré• Vestibular e  Cursinho pré
Universidade Estadual de Londrina realizada no 
interior do estabelecimento penal;
• Remição de pena pela conclusão do ensino 
superior;

Inovação do projeto: 

Autorização da VEP para estudo presencial em 
instituição de ensino superior, através de 
monitoração eletrônica; 

Vestibular e  Cursinho pré-vestibular da Vestibular e  Cursinho pré-vestibular da 
Universidade Estadual de Londrina realizada no 
interior do estabelecimento penal;

Remição de pena pela conclusão do ensino 
superior;



Presos cursando:
Atualmente a Unidade Penal (PEL2UP) conta com 13 
(treze) educandos cursando ensino superior de 
forma remota;

Instituições de ensino:Instituições de ensino:
Universidade Estadual de Londrina 
Faculdades Pitágoras;
Faculdades Londrina;
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Presos cursando:
Atualmente a Unidade Penal (PEL2UP) conta com 13 
(treze) educandos cursando ensino superior de 
forma remota;

Instituições de ensino:Instituições de ensino:
Universidade Estadual de Londrina – UEL;
Faculdades Pitágoras;
Faculdades Londrina;
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR




