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SIMPÓSIO ONLINE No 84 
 

Simpósio: 

 

MECANISMOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO, DEFESA E EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITO HUMANOS 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Ana Paula Faria Felipe 

Vinculação Institucional: Universidade Federal Fluminense 

Resumo Curricular: Doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá/RJ. Mestre em 

Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense/UFF. Especialista em 

Direito Penal e Processual Penal pela Universidade de Itaúna-MG. Graduada em Direito pela 

Universidade FUMEC/FCH. Realizou estágio Pós-doutoral em Direitos Humanos no Programa 

de Pós-Graduação em Direito da UNESA/RJ (bolsista Pós-doutorado CAPES). Pesquisadora 

de Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa PPGJA/UFF. 

Professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da 

Universidade Estácio de Sá (2020-2022). Pesquisadora do Instituto de Estudos Comparativos 

em Administração de Conflitos (NEPEAC/InEAC/PROPPI). Professora, Mediadora de 

Conflitos (Privada e Judicial) e Facilitadora Restaurativa, com experiência e desenvolvimento 

de pesquisas, especialmente, no âmbito penal e familiar. Membro associada do LSA - Law and 

Society Association. Pesquisa em desenvolvimento em colaboração internacional: 1) Projeto 

UPR em colaboração com a Birmingham City University - BCU (GB); 2) Global Womens 

Narrative Project - GWNP em colaboração com Oxford University 

 

Nome da Coordenadora 2: Maria Carolina Rodrigues Freitas 

Vinculação Institucional: Unigranrio e UniSignorelli 

Resumo Curricular: Doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá - PPGD (2020). 

Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá - PPGD (2015). Possui graduação em 

História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004) e graduação em Direito pela 

Universidade Estácio de Sá (2008). Pesquisadora vinculada ao INCT-InEAC-UFF e 

NEDCPD/PPGD UNESA. Membro associada do LSA - Law and Society Association. Possui 

experiência como docente e no desenvolvimento de pesquisas científicas desde 2013 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, impulsionou as discussões 

dos direitos individuais e sociais a serem protegidos e muitos foram os Tratados e Convenções 

Internacionais a contribuírem para a positivação desses direitos no âmbito interno dos Estados. 

Dentro de uma visão constitucional, temos os direitos fundamentais como o rol de direitos 

humanos identificados no ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito.  

Tem-se, na citada Declaração, o início a um conjunto de instrumentos de proteção e 

promoção dos direitos humanos como um ideal comum a ser alcançado por todos os povos e 

todas as nações a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, promovam o 

desenvolvimento, o respeito e o reconhecimento desses direitos e liberdades. 

Nessa perspectiva, tem-se um arcabouço jurídico que o sustenta, seja na promoção e 

proteção dos direitos humanos, bem como na sua implementação e fiscalização. 

Sob esse olhar, o presente grupo de trabalho articula as suas reflexões, no campo teórico 

e empírico, em dois eixos específicos: 
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1) Trabalhos e pesquisas que busquem compreender, no plano nacional e internacional, 

os mecanismos de promoção e proteção na busca do fortalecimento dos direitos humanos, bem 

como na sua implementação e fiscalização. 

2) Trabalhos e pesquisas que busquem promover debates acerca das metodologias da 

Revisão Periódica Universal como um mecanismo de avaliação da situação dos direitos 

humanos nos 193 Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

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

Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM No 84 
 

Symposium: 

 

INTERNATIONAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION, DEFENSE AND 

EFFECTIVENESS OF HUMAN RIGHTS 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Ana Paula Faria Felipe 

Institution: Universidade Federal Fluminense 

Curricular Summary: PhD in Law from Universidade Estácio de Sá/RJ. Master in Law and 

Social Sciences from the Fluminense Federal University/UFF. Specialist in Criminal Law and 

Criminal Procedure from the University of Itaúna-MG. Graduated in Law from FUMEC/FCH 

University. She held a Post-Doctoral Internship in Human Rights at the Graduate Program in 

Law at UNESA / RJ (Post-Doctoral Scholarship holder CAPES). Postdoctoral Researcher at 

the Postgraduate Program in Administrative Justice PPGJA/UFF. Collaborating professor in 

the Stricto Sensu Postgraduate Program in Law at Universidade Estácio de Sá (2020-2022). 

Researcher at the Institute for Comparative Studies in Conflict Management 

(NEPEAC/InEAC/PROPPI). Professor, Conflict Mediator (Private and Judicial) and 

Restorative Facilitator, with experience and research development, especially in the criminal 

and family scope. Associate member of the LSA - Law and Society Association. Research in 

development in international collaboration: 1) UPR project in collaboration with Birmingham 

City University - BCU (GB); 2) Global Womens Narrative Project - GWNP in collaboration 

with Oxford University 

 

Name of Coordinator 2: Maria Carolina Rodrigues Freitas 

Institution: Unigranrio e UniSignorelli 

Curricular Summary: PhD in Law from the Estácio de Sá University - PPGD (2020). Master 

in Law from the University Estácio de Sá - PPGD (2015). She has a degree in History from the 

Federal University of Rio de Janeiro (2004) and a degree in Law from the University Estácio 

de Sá (2008). Researcher associated to INCT-InEAC-UFF and NEDCPD / PPGD UNESA. 

Associate member of the LSA - Law and Society Association. She has experience as a teacher 

and in the development of scientific research since 2013 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
The Universal Declaration of Human Rights, in 1948, stimulated the discussions on 

individual and social rights to be protected and many International Treaties and Conventions 

contributed to the affirmation of these rights into States. Inboard a constitutional vision, we 

have fundamental rights as the list of human rights identified in the legal system of a Democratic 

State of Law. 

In the above-mention Declaration, a set of instruments for the protection and promotion 

of human rights is initiated as a common ideal to be reached by all peoples and all nations so 

that all individuals and all organs of society, promote the development, respect and recognition 

of these rights and freedoms. 

In this perspective, there is a legal framework that supports it, be it in the promotion and 

protection of human rights, as well as in its implementation and inspection. 

Under this mind, the present working group articulates its reflections, in the theoretical 

and empirical field, in two specific axes: 
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1) Work and research that seeks to understand, at the national and international levels, 

the mechanisms of promotion and protection in the pursuit of strengthening human rights, as 

well as in their implementation and inspection. 

2) Works and research that seek to promote debates about methodologies and Universal 

Periodic Review is a mechanism for assessing the human rights situation in the 193 member 

states of the United Nations (UN). 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 


