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SIMPÓSIO ONLINE No 69 
 

Simpósio: 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA – UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Flávia Piva Almeida Leite 

Vinculação Institucional: Universidade Estadual Paulista – “Júlio de Mesquita Filho” - 

UNESP 

Resumo Curricular: Professora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - no 

Departamento de Ciências Humanas da FAAC/UNESP. Professora do Programa de Doutorado 

e Mestrado em Direito da UNESP/Franca. Líder do grupo de pesquisa "Direito à inclusão e 

acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, credenciado junto ao CNPq. 

Tem experiência nos seguintes temas: relacionados à Administração Pública municipal e ao 

Direito Público, pessoa com deficiência, inclusão social, eliminação das barreiras 

arquitetônicas, desenho universal, acessibilidade, convenção dos direitos das pessoas com 

deficiência e direito urbanístico, sociedade da informação. Doutora em Direito do Estado pela 

PUC/SP na subárea Direito Urbanístico, Mestrado pela Instituição Toledo de Ensino Bauru em 

Sistema Constitucional de Garantia de Direitos, pós graduada em Gerente de Cidades pela 

Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP e Bacharel em Direito pela Instituição Toledo 

de Ensino de Bauru - ITE. Atualmente realiza estudos de pós-doutorado no Ius Gentium 

Conimbrigae (IGC), da Universidade de Coimbra. Atuou como advogada no Serviço de Água 

e Esgoto do Município de Jahu - SAEMJA, principalmente na gestão pública e no contencioso 

trabalhista e civil. Foi Coordenadora e Professora da Pós-Graduação no Centro Universitário 

Octávio Bastos 

Nome da Coordenadora 2: Maria Cristina Teixeira 

Vinculação Institucional: Universidade Paulista 

Resumo Curricular: Bacharel, mestre e doutora em Direito, na área de Direito Constitucional, 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente realiza estudos de pós-

doutorado no Ius Gentium Conimbrigae (IGC), da Universidade de Coimbra. Professora titular 

do Curso de Direito da Universidade Paulista (UNIP). Foi professora e coordenadora do Curso 

de Direito da Universidade Metodista de São Paulo. Professora associada do Instituto Brasileiro 

de Direito Constitucional (IBDC). Tem experiência em Direito Público e atua, principalmente, 

nos seguintes temas: constituição, direitos fundamentais, criança e adolescente, políticas 

públicas, direito à educação e cidadania. Advogada 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O simpósio tem como objetivo estudar e analisar os direitos das pessoas idosas e das 

com deficiência num contexto transdisciplinar, no qual são consideradas as condições sociais, 

econômicas e jurídicas para sua efetividade. É preciso ressaltar que a preocupação em assegurar 

os direitos desta parcela da população deu-se recentemente, bem como sua inclusão na 

realização dos objetivos estabelecidos na Agenda 2030. Os estudos poderão ser realizados a 

partir de dois eixos temáticos: 1. verificação da efetividade dos direitos de pessoas idosas e com 

deficiência; 2. sua relação com a realização dos objetivos da Agenda 2030. É importante 

ressaltar que, diferentemente de outros grupos vulneráveis, os idosos não possuem instrumento 
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jurídico internacional, de caráter vinculante, para sua defesa de direitos. No Brasil, a 

Constituição de 1988 inaugurou uma nova fisionomia para o Estado Brasileiro, consagrou o 

princípio do Estado Democrático e, também, ressaltou seu caráter essencialmente social, ao 

fundá-lo nos princípios da dignidade humana e da cidadania. Esse novo modelo de Estado tem 

a tarefa fundamental de superar as desigualdades econômicas, sociais, e as ocasionadas em 

razão de raça, cor, sexo, condições físicas e idade. Por sua relevância, a Agenda 2030 reservou 

específicas reflexões e possibilidades de ação no rol de 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que deverão ser implementados até 2030, a fim de garantir o êxito desta 

agenda global, que nos propomos ao estudo em relação à população idosa e à com deficiência. 

 

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

 

 


