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Simpósio: 
 

DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA E NOVAS TECNOLOGIAS 
 

Coordenadores: 
Nome do Coordenador 1: Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth 
Vinculação Institucional: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 
Sul – UNIJUÍ (Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil) 
Resumo Curricular: Doutor e Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS). Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal e Bacharel em Direito 
pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Mestrado e Doutorado 
em Direitos Humanos – da UNIJUÍ. Professor do Curso de Graduação em Direito da UNIJUÍ. 
Pesquisador Gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(FAPERGS). Líder do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos, certificado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Membro da Rede 
Brasileira de Pesquisa Jurídica em Direitos Humanos. Coordenador do Projeto 
PROCAD/CAPES “Rede de cooperação acadêmica e pesquisa: eficiência, efetividade e 
economicidade nas políticas de segurança pública com utilização de serviços de monitoração 
eletrônica e integração de bancos de dados”. 
 
Nome da Coordenadora 2: Joice Graciele Nielsson 
Vinculação Institucional: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 
Sul – UNIJUÍ (Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil) 
Resumo Curricular: Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS). Mestre em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ). Pesquisadora vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Direito – Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos – da UNIJUÍ. Professora do Curso 
de Graduação em Direito da UNIJUÍ. Integrante do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Direitos 
Humanos, certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Pesquisadora vinculada ao Projeto PROCAD/CAPES “Rede de cooperação acadêmica 
e pesquisa: eficiência, efetividade e economicidade nas políticas de segurança pública com 
utilização de serviços de monitoração eletrônica e integração de bancos de dados”. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O presente simpósio objetiva a criação de um espaço de discussão acerca do papel da 

política criminal na determinação de estratégias de segurança pública a serem adotadas pelos 
Estados para o enfrentamento da criminalidade na contemporaneidade, observando as 
limitações jurídico-constitucionais de sua aplicação – notadamente no que se refere à 
proteção/efetivação dos Direitos Humanos. Essa discussão é proposta a partir de um contexto 
no qual se observa uma imbricação cada vez maior das novas tecnologias no campo da 
segurança pública – a exemplo da utilização da ciência de dados, da inteligência artificial, da 
análise integrada e do aprendizado de máquina aplicados a soluções tecnológicas de segurança 
pública, bem como dos serviços de monitoração eletrônica de sujeitos acusados/condenados 
criminalmente e da integração de bancos de dados em segurança pública. Essas são, 
exemplificativamente, algumas das temáticas que se pretende debater neste simpósio. 
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