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SIMPÓSIO ONLINE No 68
Simpósio:
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS IDOSAS NA
ATUALIDADE
Coordenadores:
Nome do Coordenador 1: Eduardo Manuel Val
Vinculação Institucional: Universidade Estácio de Sá (UNESA)
Resumo Curricular: Possui graduação em Direito - Universidade de Buenos Aires (1988),
mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1996) e
doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2006).
Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense, professor colaborador
do Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da UFF (PPGDC-UFF) e Chefe do
Departamento de Direito Público (SDB-UFF). Integra o quadro docente permanente do
Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Estácio de Sá (UNESA) e ocupa o cargo
de Coordenador Adjunto do PPGD/UNESA (Mestrado e Doutorado). Professor da
Universidade Presbiteriana Mackenzie- Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Direito,
com ênfase em Direito Internacional Público, Direito das Relações internacionais e Direito
Constitucional Internacional e Comparado, atuando principalmente nos seguintes temas:
Direito Constitucional Latino-Americano e Iberoamericano, Acesso à Justiça na América
Latina. Mercosul, Integração Política e Jurídica, Direito das Relações Internacionais, Direito
Ambiental Internacional, Direito ao desenvolvimento, Direitos Humanos, Direito a Saúde e
Direito Internacional do Trabalho
Nome da Coordenadora 2: Nivea Corcino Locatelli Braga
Vinculação Institucional: Universidade Estácio de Sá (UNESA)
Resumo Curricular: Doutora em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio
de Sá. Mestre em Direito Público e Evolução Social pela UNESA. Advogada. Membro Efetivo
do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Integrante da Diretoria da Comissão
Especial de Celeridade Processual da OAB Nacional. Integrante da Diretoria da Comissão de
Celeridade Processual da OAB/RJ. Coordenadora Regional da Comissão de Celeridade
Processual da OAB/RJ. Mediadora. Presidente da Comissão de Direito Processual 9ª Subseção
da Ordem dos Advogados do Brasil. Integrante do Conselho Editorial da Juruá Editora Ltda., e
do Editorial Juruá Ltda. Professora de Cursos Preparatórios para Concursos Públicos.
Organizadora e Professora de Cursos Ministrados pela Escola Superior de Advocacia (ESA) na
Ordem dos Advogados do Brasil. Possui Pós-Graduação em Direito Processual Civil
Contemporâneo e em Docência do Ensino Superior pela UNESA. Possui Pós-Graduação em
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Uniderp. Possui graduação em Direito pela
Universidade Federal Fluminense (1999). Parecerista da Revista da Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
O simpósio ambientado no inexorável fenômeno mundial do envelhecimento
populacional justifica-se pela relevância social e acadêmica e traz para o debate a necessidade
de formação de uma rede normativa de proteção dos direitos humanos das pessoas idosas na
contemporaneidade. Devido à capilaridade da temática, o simpósio tem por escopo reunir
pesquisadores de diversas áreas numa perspectiva multi e transdisciplinar para congregar
referenciais em outros saberes, de forma a possibilitar a inflexão do direito humano das pessoas
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idosas como um fenômeno complexo que transcende a ciência jurídica. Estruturado em duas
linhas de investigação, o simpósio irá partir do Relatório Mundial do Idadismo realizado pela
ONU e pela OMS, publicado em 06 de agosto de 2021, para conscientizar a sociedade sobre a
existência e os malefícios do preconceito etário com foco no Brasil, em Portugal e em outros
países da Ibero-América, a fim de disseminar uma estratégia de combate a discriminação etária,
tendo como destinatários os responsáveis pela elaboração de políticas públicas. A segunda linha
de investigação está atrelada a efetivação dos direitos humanos como um dever estatal e social,
através do fomento da formação de um imaginário social instituinte apto a gerar intervenções
de contato intergeracional para reduzir o preconceito. Será perquirido sobre o fortalecimento
das legislações do Brasil e de Portugal na adoção de novos instrumentos, com inclusões de
mecanismos de fiscalização e órgãos de monitoramento para assegurar a implementação das
políticas e leis que abordem a discriminação, a desigualdade, com foco na preservação dos
direitos humanos das pessoas idosas.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
Espanhol (X)
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SIMPOSIO EN LÍNEA No 68
Simposio:
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
EN LA ACTUALIDAD
Coordinadores:
Nombre del Coordinador1: Eduardo Manuel Val
Vinculación Institucional: Universidad Estácio de Sá (UNESA)
Resumen curricular: Posee graduación em derecho. Universidad de Buenos Aires (UBA)
Argentina (1988), maestria (1996) y doctorado (2000) en derecho por la Pontifícia Universidad
Católica do Rio de Janeiro- PUC/Rio. Brasil. Actualmente ES profesor asociado de La
Universidad Federal Fluminense (UFF), Profesor colaborador del Programa de maestria em
derecho constitucional PPGDC/UFF y vicejefe del departamento de derecho público
(SDB/UFF). Integra El cuerpo docente permanente de Programa de Maestria y doctorado de lá
Universidad Estácio de Sá(UNESA) y ocupa em cargo de Coordinador Adjunto Del PPGD.
Tiene experiência em el área de ciencias jurídicas com destaque para: derecho internacional
público, derecho de las relaciones internacionales, derecho constitucional internacional y
comparado, actuando principalmente em los siguientes temas: derecho constitucional
latinoamericano e Iberoamericana, Acceso a La justicia em América Latina, Mercosul,
integración política y jurídica, derecho ambiental internacional, derechos humanos, derecho a
La salud y derecho internacional del trabajo
Nombre de la Coordinadora 2: Nivea CorcinoLocatelli Braga
Email: nivea.locatelli@hotmail.com
Vinculación Institucional: Universidad Estácio de Sá (UNESA)
Resumen curricular: Doctor en Derecho Público y Evolución Social en la Universidad Estácio
de Sá. Master en Derecho Público y Evolución Social por UNESA. Abogada Miembro efectivo
del Instituto Brasileño de Derecho Procesal (IBDP). Miembro de la Junta Directiva de la
Comisión Especial de Rapidez Procesal de la OAB Nacional. Miembro del Directorio de la
Comisión de Velocidad Procesal de la OAB/RJ. Coordinador Regional de la Comisión de
Rapidez Procesal OAB/RJ. Mediador. Presidente de la Comisión de Derecho Procesal Novena
Subsección del Colegio de Abogados de Brasil. Miembro del Consejo Editorial de Juruá Editora
Ltda y Editorial Juruá Ltda. Docente de cursos preparatorios para licitaciones públicas.
Organizador y docente de cursos impartidos por la Escola Superior de Advocacia (ESA) en el
Colegio de Abogados de Brasil. Tiene un Postgrado en Derecho Procesal Civil Contemporáneo
y en Enseñanza de Educación Superior en UNESA. Licenciada en Derecho Laboral y
Procedimiento Laboral por la Uniderp. Licenciada en Derecho por la Universidade Federal
Fluminense (1999). Consultora de la Escuela de Magistratura del Estado de Río de Janeiro
(EMERJ)
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio):
El simposio, ambientado en el inexorable fenómeno mundial del envejecimiento de la
población, se justifica por su relevancia social y académica y trae al debate la necesidad de
conformar una red normativa para proteger los derechos humanos de las personas mayores en
la contemporaneidad. Debido a la capilaridad del tema, el simposio tiene como objetivo reunir
investigadores de diferentes áreas en una perspectiva multi y transdisciplinaria para reunir
referencias en otros saberes, a fin de posibilitar la inflexión del derecho humano de las personas
mayores como un fenómeno complejo que trasciende la ciencia jurídica. Estructurado en dos
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líneas de investigación, el simposio se basará en el Informe mundial sobre la discriminación
por edad realizado por la ONU y la OMS, publicado el 6 de agosto de 2021, para concienciar a
la sociedad sobre la existencia y el daño de la discriminación por edad con enfoque en Brasil,
en Portugal y otros países de Iberoamérica, con el fin de difundir una estrategia de lucha contra
la discriminación por edad, dirigida a los responsables de la elaboración de políticas públicas.
La segunda línea de investigación está vinculada a la realización de los derechos humanos como
deber estatal y social, al propiciar la formación de un imaginario social instituyente capaz de
generar intervenciones de contacto intergeneracional para reducir los prejuicios. Se investigará
sobre el fortalecimiento de la legislación brasileña y portuguesa en la adopción de nuevos
instrumentos, con la inclusión de mecanismos de inspección y órganos de control para
garantizar la implementación de políticas y leyes que aborden la discriminación, la desigualdad,
con un enfoque en la preservación de los derechos. humanos de los ancianos.
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación:
Portugués (X)
Español (X)
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