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SIMPÓSIO ONLINE No 66 
 

Simpósio: 

 

GRUPOS VULNERÁVEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Janaína Rigo Santin 

Vinculação Institucional: Universidade de Passo Fundo e Universidade de Caxias do Sul 

Resumo Curricular: Pós-doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa (apoio CAPES). 

Doutorado em Direito UFPR. Mestrado em Direito UFSC. Professora Associada da 

Universidade de Passo Fundo (UPF) e da Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

 

Nome da Coordenadora 2: Letícia Virginia Leidens 

Vinculação Institucional: Universidade Federal Fluminense 

Resumo Curricular: Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, linha de pesquisa 

Direito Internacional, com estudos doutorais na Università degli Studi di Salerno. Professora 

Adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O Simpósio Grupos Vulneráveis e Políticas Públicas objetiva dar visibilidade para os 

debates que envolvem a complexidade das experiências dos grupos e pessoas submetidos a 

regimes de opressão e de invisibilidade histórica, decorrentes de distintos e entrelaçados 

marcadores sociais, tais como: raça, gênero, orientação sexual, religião, etnia, incapacidades 

físicas, psicológicas e etárias. Destaca-se, neste contexto, a formulação, execução, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas internacionais, nacionais, regionais ou 

locais, capazes de proteger e atenuar os impactos dos grupos em situação de vulnerabilidade.  

Assim, a proposta deste Simpósio é realizar interfaces entre políticas públicas e grupos 

vulneráveis, numa perspectiva aberta, interdisciplinar, complexa e polissêmica, que reconheça 

tais problemáticas como lutas coletivas e históricas. A partir de diferentes análises, interessam 

as submissões que visam confrontar, dialogar, dimensionar, problematizar, instrumentalizar, 

diferenciar, aprofundar e diagnosticar o debate proposto, com ênfase nas políticas para atender 

aqueles que “são os mais necessitados entre os necessitados”. Trata-se de questões que 

reverberam historicamente o lugar das pessoas em situação de vulnerabilidade, situadas à 

margem da sociedade e que demandam uma postura ativa do Estado, Organizações 

Internacionais e da sociedade. Interessa-nos contribuições que evidenciem os espaços e 

tensionamentos das diferentes experiências e análises do problema multidimensional, material 

e simbólico. 

 

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

Francês (X) 

Italiano (X) 

 

  



VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

DE COIMBRA: uma visão transdisciplinar. 

11 a 13 de outubro de 2022 – Coimbra/Portugal 

        www.cidhcoimbra.com        contact@cidhcoimbra.com                @cidhcoimbra 

ONLINE SYMPOSIUM No 66 
 

Symposium: 

 

VULNERABLE GROUPS AND PUBLIC POLICIES 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Janaína Rigo Santin 

Institution: University of Passo Fundo -UPF and University of Caxias do Sul (UCS) Brazil 

Curricular Summary: Associate Professor at the Law Faculty of the University of Passo 

Fundo -UPF and University of Caxias do Sul (UCS) Brazil. PhD in Public Law from the Federal 

University of Paraná – UFPR (Brazil). Master in Public Law from the Federal University of 

Santa Catarina - UFSC 

 

Name of Coordinator 2: Letícia Virginia Leidens 

Institution: Federal Fluminense University – UFF, Brazil 

Curricular Summary: Adjunct Professor of Private International Law and Human Rights at 

Federal Fluminense University – UFF, Brazil. PhD in International Law at Gama Filho (Brazil), 

with a period of research at the Università di Salerno (Italy) 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
The Symposium Vulnerable Groups and Public Policies aims to give visibility to the 

debates that involve the complexity of the experiences of groups and people submitted to 

regimes of oppression and historical invisibility, resulting from different and intertwined social 

markers, such as: race, gender, sexual orientation, religion, ethnicity, physical, psychological 

and age disabilities. In this context, the formulation, implementation, monitoring and evaluation 

of international, national, regional or local public policies, capable of protecting and mitigating 

the impacts of groups in situations of vulnerability, stand out.  Thus, the proposal of this 

Symposium is to carry out interfaces between public policies and vulnerable groups, in an open, 

interdisciplinary, complex and polysemic perspective, which recognizes these problems as 

collective and historical struggles. From different analyses, we are interested in submissions 

that aim to confront, dialogue, dimension, problematize, instrumentalize, differentiate, deepen, 

and diagnose the proposed debate, with emphasis on policies to serve those who "are the most 

needy among the needy". These are issues that historically reverberate the place of people in 

vulnerable situations, situated on the margins of society and that demand an active posture from 

the State, International Organizations, and society. We are interested in contributions that 

highlight the spaces and tensions of the different experiences and analyses of the 

multidimensional, material, and symbolic problem. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

French (X) 

Italian (X) 


