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SIMPÓSIO ONLINE 84 

 
Simpósio: 

 
DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS: RECONHECER E VALORIZAR 

A DIVERSIDADE HUMANA 
 

Coordenadoras: 
Nome da Coordenadora 1: Geziela Iensue 
Vinculação Institucional: Professora Adjunta (C) do Curso de Bacharelado em Direito da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (Campus CPTL). 
Resumo Curricular: Professora Adjunta (Classe C) da Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Doutora em Direito do Estado pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa - UEPG (PR). Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG). Coordenadora do Projeto de Pesquisa “Direitos Humanos, Democracia e Jurisdição 
Internacional” (CNPq/UFMS). Coordenadora Adjunta do Projeto de Pesquisa “Observatório 
Constitucional” (CNq/UFMS). Foi pesquisadora bolsista do (CNPq/ Fundect) vinculada ao 
Mestrado em Direitos Humanos da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). Autora de diversos artigos jurídicos em periódicos indexados. Autora de obra 
publicada pela Juruá Editora (Curitiba -PR). Co-autora de obras publicadas por Sergio Antonio 
Fabris Editor (Porto Alegre - RS) e pela Editora Instituto Memória (Curitiba -PR). Autora de 
capítulos de livros editados pela Editora Atlas, Juruá Editora e outras. Membra associada da 
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales 
(AEPDIRI). Membra associada da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional 
(SLADI). Foi membra da Société de Législation Comparée - SLC (Paris - França) e da 
Associazione Italiana di Diritto Comparato - AIDC (Florença - Itália), seção italiana da 
Association Internationale des Sciences Juridiques - AISJ (Paris - França) e da Académie 
Internationale de Droit Comparé - AIDC (Haia - Holanda). Atuação nas áreas: Direito 
Internacional dos Direitos Humanos; Direito Comunitário; Direito da Integração Regional; 
Direito Comparado e Direito Constitucional. 
 
Nome da Coordenadora 2: Heloísa Helena de Almeida Portugal 
Vinculação Institucional: Professora Adjunta (A) do Curso de Bacharelado em Direito da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (Campus CPTL).  
Resumo Curricular: Doutora em Direito Constitucional pela PUC-SP (2016), possui mestrado 
em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina (2000), com ênfase em Direito 
Comunitário e do Mercosul. Especialista em Direito Internacional pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Professora efetiva na Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul - Campus Pantanal - Três Lagoas. Participou do XXXVI Curso de Derecho Internacional, 
com Carga horária de 120hs, pela Organização dos Estados Americanos, OEA, Estados Unidos. 
Formação em Direito e Mobilidade Humana: perspectivas práticas do Atendimento Jurídico a 
Refugiados e Migrantes, pela ESA/São Paulo. Professora convidada de cursos de especialização 
e do Curso de Aprofundamento da Escola Superior de Guerra de Londrina-Pr. Ministra palestras 
em congressos nacionais e internacionais. Experiência em gestão e coordenação de curso desde 
2002 com expressiva atuação em atividades extensionistas especialmente em atendimento 
idoso, crianças e vulneráveis. Coordenou por dois anos o projeto “Reviver a vida: valorização 
da vida e prevenção ao suicídio para a comunidade LGBTQIA+ e Mulheres”, co-coordenação 
projeto de extensão ASA – Além da Sala de Aula (que objetiva debates em temas polêmicos e 
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tendências do Direito; coordena o projeto Cin&Art: Aprendendo Direito por meio do Cinema 
e Arte Com pesquisa na área de Direito Digital, Segurança Online e Inteligência Artificial, 
coordenadora da obra coletiva “Direito Digital e Desenvolvimento: contribuições à sociedade 
informacional”, no prelo pela editora LAECC. Áreas de atuação: Direitos Humanos e Direito 
Digital, Direito Internacional; Mobilidade Humana. 

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

O propósito do Simpósio intitulado “Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos”, é 
fomentar conforme sua proposição temática, um amplo debate sobre a tutela jurídica da 
diversidade humana, a partir de uma perspectiva multidisciplinar e crítica das ciências sociais 
e jurídicas. Para tanto, o presente evento está focado na análise das principais questões atinentes 
aos grupos vulneráveis e às minorias que, por variadas razões, experimentam 
“vulnerabilidades” em face da sua peculiar condição: pessoas com deficiência, mulheres, 
LGBTI+, grupos étnico-raciais, crianças e adolescentes, idosos, estrangeiros e minorias 
religiosas. Logo, a proposta busca evidenciar que a “diferença” não deve mais constituir um 
reforço para a aniquilação de direitos, mas, ao revés, para a promoção e a efetivação de direitos 
humanos. Enfatiza que a “diferença” não está oposta à igualdade, e sim à desigualdade, à 
padronização, à uniformidade. A “diversidade”, por sua vez, é entendida como convivência de 
pessoas e de ideias distintas em um mesmo espaço, cujo paradigma da heterogeneidade se 
sobrepõe à homogeneidade. A partir dessa premissa e da contribuição de professores, juristas e 
operadores do direito de todo o país, o evento se estrutura em eixos temáticos que procuram 
refletir criticamente o direito à diferença como corolário da compreensão das dimensões 
contemporâneas do princípio da igualdade, bem como procura discutir a interconexão entre 
inclusão e reconhecimento, vale dizer, entre as políticas de reconhecimento e as políticas de 
re(distribuição), assim como o pluralismo de ideias, sujeitos, grupos e valores. Enfim, para a 
concretização da igualdade material, é essencial que as “diferenças” existentes sejam 
respeitadas e valorizadas. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


