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Simpósio:
DIREITOS HUMANOS E O CENÁRIO DE GUERRA
Coordenadores:
Nome da Coordenadora 1: Bruna Luiza de Oliveira
Vinculação Institucional: Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas
Resumo Curricular: Mestranda na linha de Constitucionalismo Democrático pela Pontifícia
Universidade Católica, Puc Minas, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais, FAPEMIG; Pós-graduada em Direito Público pela PUC Minas e pela Faculdade
Arnaldo; Advogada; Bacharel em Direito pela FAMIG - Faculdade Minas Gerais (2017) com
bolsa 100% pelo Programa Universidade para Todos - PROUNI. Participante do Grupo de
Pesquisa 'Grupo de Estudos avançados em direitos fundamentais, processo democrático e
Jurisdição Constitucional' da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Possui
experiência na área de Direito público e privado. Foi estagiária da Vara de Família e Sucessões
no fórum Pedro Aleixo e na Câmara Regional Previdenciária - da Justiça Federal. Tem domínio
da língua inglesa, consoante aprovação com 91/100 pontos no KET - Key English Test - exame
de Cambridge, e, proficiência de 100% em inglês no Cenex da UFMG
Nome do Coordenador 2: Gabriel de Souza Salema
Vinculação Institucional: Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas
Resumo Curricular: Mestre e Doutorando em Direito pelo PPGD da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas, CAPES Nota 6). Pesquisador bolsista da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Bacharel em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Pós-graduado em Ciências
Penais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Parecerista na
Revista Eletrônica VirtuaJus (ISSN: 1678-3425) da PUC Minas. Foi Membro da Comissão de
Direito Penal Econômico da OAB-MG. Membro do Instituto de Ciências Penais (ICP). Autor
de capítulos de livros e artigos técnicos em publicações especializadas
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
Inicialmente é importante esclarecer que a linha de debate proposta almeja alcançar dois
objetivos principais, o primeiro abordar e dialogar sobre garantias constitucionais, amparadas
pelo Direito Internacional que têm sido violadas em decorrência do cenário de guerra e de
conflitos internacionais; e o segundo analisar o posicionamento da Organização das Nações
Unidas e das medidas internacionais implementadas após a constatação do contexto de guerra
entre Rússia e Ucrânia em 2022, bem como verificar se estas medidas surtiram efeito ou se
existe alguma acepção de nações seja quanto ao poderio bélico ou econômico no que refere ao
acatamento das orientações e sanções determinadas pela ONU, ensejando em possível esquiva
a tais sanções.
Diante da análise proposta será possível conhecer um pouco mais e debater sobre os
Direitos Humanos no cenário internacional ampliando esse debate para a análise das diretrizes
da ONU e seus efeitos, o que possibilitará inclusive a criação de propostas de meios de solução
ou pacificação de conflitos internacionais, tal como possíveis adequações gerenciais na ONU.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
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