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SIMPÓSIO ONLINE 66 

 
Simpósio: 

 
O DIREITO À INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

E/OU MOBILIDADE REDUZIDA 
 

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. 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 (1986), mestre (2006) e doutora (2017) em Direito, na área de 
Direito Constitucional, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 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 o estudo e a análise crítica dos direitos à inclusão e 

acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, consideradas duas 
situações: a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida, a 
partir do Agenda 2030 da ONU e a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida e a epidemia da COVID 19. A Convenção é um instrumento de direitos 
humanos, com explícita dimensão de desenvolvimento social e afirma que todas as pessoas com 
todos os tipos de deficiência e/ou mobilidade reduzida devem gozar de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais e esclarece como estes direitos devem ser realizados. Sua 
principal contribuição é a positivação da mudança de paradigma da visão da deficiência no 
mundo, que passa do modelo médico para o modelo social dos direitos humanos. Referido 
documento foi ratificado pelo Brasil e Portugal, fundamentando suas legislações a respeito do 
tema. Por sua relevância, a Agenda 2030 da ONU reservou específicas reflexões e 
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possibilidades de ação no rol de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que 
deverão ser perseguidos até o ano de 2030 a fim de garantir o êxito desta agenda global. 
Ressalte-se que, a partir de 2020, a pandemia da COVID 19 trouxe aspectos sociais, econômicos 
e políticos que têm impacto na efetividade dos direitos humanos, especialmente para os 
vulneráveis, aqui inseridas as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.  

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


