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SIMPÓSIO ONLINE No 90
Simpósio:
GOVERNANÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE
PRAGMÁTICA DE AÇÕES E INSTRUMENTOS POLÍTICOS, SOCIOECONÔMICOS E
JURÍDICOS DE EFETIVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA
Coordenadoras:
Nome da Coordenadora 1: Bárbara Manganote
Vinculação Institucional: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Resumo Curricular: Pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e em
Direito Constitucional Aplicado pela Extecamp/UNICAMP. Graduada em Direito pelas
Faculdades de Campinas (FACAMP). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Direito
Internacional Público da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora do
Grupo de Pesquisa em Compliance pelas Faculdades de Campinas (FACAMP). Advogada com
atuação na área tributária
Nome da Coordenadora 2: Carolina Filipini Ferreira
Vinculação Institucional: Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de
Campinas (FCA/UNICAMP)
Resumo Curricular: Mestranda Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na
FCA/UNICAMP. Especialista em Direito Administrativo pela PUC-SP e Graduada em
Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-Campinas, com extensão universitária em Direito
Contratual pela FGV e gestão de organizações não governamentais pela Extecamp/UNICAMP.
Advogada e Consultora multidisciplinar, com atuação em Direito Administrativo, Empresarial
Público e Relações Governamentais, Cível Contratual e Terceiro Setor e Direitos Humanos.
Conciliadora e Mediadora capacitada em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos pela
ESA-SP. Professora do tema “Despesas com o Terceiro Setor” no Curso “Finanças Públicas e
Responsabilidade Fiscal em Tempos de Crise” da FIPE, Professora da disciplina “Direito
Administrativo” no curso de Direito da Faculdade Unità e Monitora no Programa de Estágio
Docente na disciplina “Direito para a Administração Pública I” no curso de Administração
Pública da FCA/UNICAMP. Atualmente é voluntária na área jurídica do Fundo Patrimonial
Patronos
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
Face aos obstáculos que são postos ao Estado Democrático de Direito, esse simpósio
propõe uma discussão sobre as formas de concretização material dos direitos humanos, tendo
por base seu caráter universal e sua inexauribilidade. A criação de um diálogo entre as
governanças corporativa e pública e a prática da cidadania na efetivação dos direitos humanos
é urgente e essencial para resgatar o debate sobre a construção de uma sociedade solidária. A
governança está no sentido da capacidade do governo, do mercado e da sociedade civil
organizada em criar e implementar políticas públicas e outras ações a partir da integração de
relações e/ou parcerias com interesse mútuo na garantia da dignidade humana. Para isso,
pretende-se discutir em que medida a cidadania está compreendida como um aspecto da
governança em conferir legitimidade e voz mediante a participação democrática, gerando o
pertencimento. Esse viés se aproxima da visão contemporânea pós-moderna de que as escolhas
governamentais e empresariais precisam se concentrar não somente na tecnicidade, mas
também na compreensão do indivíduo e da responsabilidade socioeconômica. Alguns exemplos
atuais de ações são a adoção das práticas ESG e de programas de compliance; a atuação em
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rede; a interseccionalidade de políticas públicas; as audiências e as consultas públicas. Neste
contexto, o proposto simpósio visa receber estudos que tangenciem e/ou tensionem as linhas
teóricas mencionadas, com enfoque em práticas e ações de efetivação dos direitos humanos por
meio da governança e da cidadania.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
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