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Simpósio: 

 

DIREITOS HUMANOS, VIDA, SAÚDE E TECNOLOGIA 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Cristiane Reis 

Vinculação Institucional: Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos –

UFF/RJ 

Resumo Curricular: Doutora em Direito e Sociologia, Mestre em Ciências Criminais, 

Professora Adjunta do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos – 

UFF/RJ, Advogada e Mediadora de Conflitos 

 

Nome da Coordenadora 2: Anne Michelle Schneider 

Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra 

Resumo Curricular: Mestranda em Direito Internacional Público e Europeu pela Universidade 

de Coimbra, Mestre em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, Especialista em 

Direitos Humanos pelo IGC-Coimbra, Advogada no Brasil e em Portugal 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O Simpósio pretende fomentar discussões sobre as relações entre Direitos Humanos, 

Vida, Saúde e Tecnologia, de modo a abranger os debates do transumanismo, movimento plural 

que trata do aprimoramento e melhoramento humano através de procedimentos tecnocientíficos 

e que abarca questões de ordem filosófica, cultural e ideológicas muitas vezes bastante distintas. 

Assim, pretende-se trazer a lume pesquisas sobre o ser humano e seu melhoramento, 

quais as possíveis consequências das descobertas que estão em curso, seja do ponto de vista 

ontológico, epistemológico, ético, político ou jurídico, analisadas, aqui, sob a perspectiva dos 

Direitos Humanos, procurando lançar luzes sobre quais as finalidades do transumanismo, bem 

como suas expectativas, promessas, utopias, oportunidades e limites. 

Nesse contexto, serão aceitas propostas de trabalho que tratam, por exemplo, de temas 

acerca do prolongamento da vida, da manipulação genética, do controle de comportamento, da 

inteligência artificial, da criogenia, entre outros trabalham que se ocupam de discutir as 

conexões entre Vida, Saúde e Tecnologia e as suas implicações para os Direitos Humanos. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

 
 

 


