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SIMPÓSIO ONLINE 73 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS FRENTE À COMPLEXIDADE NORMATIVA GLOBAL NA 

PANDEMIA DE COVID-19 
 

Coordenadoras: 
Nome da Coordenadora 1: Luiza Nogueira Barbosa 
Vinculação Institucional: Investigadora bolseira do Instituto Jurídico da FDUC 
Resumo Curricular: Investigadora bolseira do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra no âmbito do Projeto UIDB/04643/2020. Doutoranda em Direito pela 
mesma universidade. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, com 
dissertação final aprovada com distinção. Foi bolseira da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação do Brasil e do Programa da 
Iniciação Científica da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Membro da European Society 
of International Law (ESIL). Autora de publicações nacionais e internacionais. 
 
Nome da Coordenadora 2: Niedja de Andrade e Silva Forte dos Santos 
Vinculação Institucional: Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas 
Resumo Curricular: Investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, doutoranda em 
relações internacionais pela mesma universidade e doutoranda em Direito pela Universidade de 
Coimbra. É mestre e graduada em Direito, possui MBA pela FGV e educação executiva pela 
Fundação Dom Cabral e IBMEC. É professora universitária e conferencista, atuando como 
keynote speaker em conferências na Europa e Ásia. Executiva nos setores privado e público por 
vinte anos. Por último, como Secretária Adjunta de Desenvolvimento Econômico e Diretora de 
Inovação Econômica da Prefeitura Municipal de Santos, Brasil, foi responsável pela seleção da 
cidade para a UNESCO Creative Cities Network. Entre suas últimas publicações, destacam-se 
“Multi-level governance tackling the COVID-19 pandemic in China”, na Revista de 
Administração Pública (2021) e “Crossroads between city diplomacy and city branding towards 
the future”, na Place Branding and Public Diplomacy Journal (2020), esta indexada pelo Web 
of Science e ambas pelo Scopus. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

A pandemia de COVID-19 é um dos maiores desafios impostos à humanidade. 
Identificada em dezembro de 2019 como uma pneumonia de etiologia desconhecida, um ano 
depois havia contaminado 80 milhões de pessoas e causado mais de 1,7 milhões de mortes. 
Diante da inexistência de tratamentos eficazes e da insuficiência da vacinação para interromper 
a curva exponencial de novos casos, ações concertadas são demandadas à sociedade global. Por 
um lado, as desigualdades acirraram-se, já que fatores como moradia, água, alimentação e 
assistência à saúde – primordiais à sobrevivência – foram impactados. Doutro, medidas 
preventivas como exames obrigatórios e restrições à locomoção são apontadas como arbitrárias 
e violadoras das liberdades. Para responder às questões impostas pela insurgência da pandemia 
Estados, organizações internacionais e atores privados buscam implementar medidas 
regulatórias em torno de temas variados, como saúde, bem-estar social e direitos humanos. O 
simpósio objetiva analisar criticamente como os direitos humanos dialogam com a 
complexidade normativa global. Mais especificamente, diante de questões que exigem soluções 
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e comprometimento global, como uma pandemia, objetiva-se discutir em que medida a 
pluralidade normativa traz contributos à sociedade global e aos Estados-nação. São igualmente 
relevantes investigações que enfrentem os obstáculos traçados pela doutrina e pela 
jurisprudência na concretização da proteção à vida, à integridade física humana, à promoção da 
igualdade e reflexos da pandemia nos direitos humanos, refletindo sobre medidas, soluções, 
impactos, deveres e limites de atuação, omissões e interferências do Estado e atores privados 
da comunidade global durante a emergência sanitária. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


