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SIMPÓSIO ONLINE No 93
Simpósio:
POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL
Coordenadores:
Nome do Coordenadora 1: Carlos Alberto Lima de Almeida
Vinculação Institucional: Universidade Federal Fluminense
Resumo Curricular: Pós-Doutor em Direito / Pós-doutorando, Doutor e Mestre em Política
Social / Doutor e Mestre em Educação, Especialista em Gestão e Administração Escolar /
Especialista em prevenção às drogas e escola / Especialista em Direito Processual Civil /
Graduação em Direito / Licenciatura Plena em Pedagogia / Integra o Projeto de Extensão
Expectativas e visões de futuro do jovem morador de favelas e áreas periféricas na região
metropolitana do Rio de Janeiro (UFF) e atua como voluntário do Projeto de Pré-Vestibular
Social Dr. Luiz Gama (UFF). Tem interesse em pesquisas envolvendo o Direito, a Educação e
as Políticas Públicas, com ênfase nas Políticas Sociais. Experiência em atividades de gestão no
ensino superior, bem como de ensino, pesquisa e extensão. Advogado desde 1991, com atuação
desde 1993 na advocacia educacional com ênfase na educação básica (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio)
Nome da Coordenadora 2: Amanda Lacerda Jorge
Vinculação Institucional: Universidade Federal Fluminense
Resumo Curricular: Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de
Montes Claros (2008). É Mestre em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de
Montes Claros (2012) e Doutora em Política Social (2016) pela Universidade Federal
Fluminense. Atua principalmente nos seguintes temas: quilombolas, povos e comunidades
tradicionais, direitos sociais, conflitos territoriais, desigualdades raciais, sociologia rural.
Atualmente Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade
Federal Fluminense (2020-2024). Pesquisadora DATAUFF e NEES (UFF)
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
O Simpósio “Políticas Públicas, Direitos Humanos e Proteção Social” dará
preferência a trabalhos que apresentem investigação teórico-empírica relacionada à
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e sua relação com os Direitos
Humanos e a proteção social. Neste contexto: O desenvolvimento de reflexões em favor de
mecanismos de controle social sobre o Estado e o empoderamento da sociedade civil
organizada, numa perspectiva de democracia participativa com foco nas políticas públicas e
ênfase nas políticas sociais.
Linha de debate 1: Direitos Humanos e questões étnico-raciais. Nesta linha serão
bem-vindos trabalhos de natureza interdisciplinar que contemplem temas (rol
exemplificativo) relacionados às políticas públicas, aos direitos humanos e questões étnicoraciais. Neste contexto, pesquisas que envolvam ações afirmativas, comissões de
heteroidentificações, questões quilombolas, povos e comunidades tradicionais, direitos
sociais, conflitos territoriais, desigualdades raciais, sociologia rural.
Linha de debate 2: Direitos Humanos e Educação inclusiva. Serão igualmente bemvindos trabalhos de natureza interdisciplinar que contemplem temas (rol exemplificativo)
relacionados à educação inclusiva, bem como as categorias mencionadas na Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência. Neste contexto, pesquisas que envolvam temas como
“impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo”, “os fatores socioambientais,
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psicológicos e pessoais”, “a limitação no desempenho de atividades”, “restrição de participação
das pessoas com deficiência”, “acessibilidade”, “barreiras”, “profissional de apoio escolar”,
“acompanhante”, dentre outros relacionados à temática de acessibilidade e inclusão de pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida. De igual maneira, trabalhos com outros focos de
proteção social e relacionados à proteção e defesa dos direitos humanos.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
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