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SIMPÓSIO ONLINE 76 

 
Simpósio: 

 
VIOLÊNCIA, JUVENTUDE E DIREITOS HUMANOS 

 
Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Ana Paula Motta Costa 
Vinculação Institucional: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Resumo Curricular: Professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), onde é Professora Permanente e membro da Comissão Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado. Atualmente Vice-diretora 
da Faculdade (Gestão 2020-2024). Coordenadora do Observatório de Pesquisa em Violência e 
Juventude (CNPq-UFRGS). Pós-doutora em Criminologia e Justiça Juvenil junto ao Center for 
the Study of Law and Society (Berkeley Law) da Universidade da Califórnia, sob a orientação 
do professor Franklin Zimring. Doutora em Direito e Mestra em Ciências Criminais pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Pós-graduada em Educação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Graduada em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Bacharela em Ciências 
Sociais pela Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Autora de vários artigos e livros, 
entre os quais: "As garantias Processuais e o Direito Penal Juvenil" (2005) e "Os Adolescentes 
e seus Direitos Fundamentais" (2011), ambos publicados pela Livraria do Advogado Editora; e 
ainda do livro "Medidas Socioeducativas - Gestão da Execução" (2014), editado pela 
MarcaVisual Editora. 
 
Nome da Coordenadora 2: Marina Nogueira de Almeida 
Vinculação Institucional: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Resumo Curricular: Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na condição de Bolsista CAPES. Mestra em Direito – 
ênfase em Direitos Humanos, no Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER). 
Especialista em Direito Processual Civil – Universidade Estácio. Bacharela em Ciências 
Jurídicas e Sociais – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Integrante do 
Observatório de Pesquisa em Juventude e Violência (CNPq-UFRGS). Autora de diversos 
artigos e capítulos de livro, com foco nas relações entre Gênero e o Direito. 

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

A efetividade dos direitos é instrumental ao reconhecimento dos sujeitos sociais. 
Todavia, os direitos tornam-se abstratos, caso os sujeitos deixem de ser considerados desde suas 
respectivas realidades socioespaciais e normativas. Desde o campo dos Direitos Humanos, da 
Sociologia Jurídica, do Direito Penal, da Criminologia e da Política Criminal, portanto, 
pretende-se receber trabalhos investigativos com a seguinte linha de pesquisa. 

Propõe-se a linha de debate das normativas e práticas nacionais e transnacionais 
acerca dos adolescentes em conflito com a lei. O objetivo dessa linha de pesquisa é aprofundar 
os estudos sobre legislações relacionada ao tema do ato infracional, do sistema penal juvenil e 
dos adolescentes em conflito com a lei, buscando parâmetros para sua interpretação, de forma 
a constituir instrumentais de garantia de direitos humanos e fundamentais dos adolescentes. 
Busca-se pesquisas teóricas e empíricas, que estudem as normas, a doutrina e os dados da 
realidade social para compreender quais são os limites para a efetividade de direitos de 
adolescentes envolvidos com violência, identificando os processos de envolvimento na 
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criminalidade e os processos geradores de mortalidade por causas violentas. Estimulamos que 
as pesquisas abordem especificidades de gênero e raciais para compreensão acerca da realidade 
vivenciada por meninas, LGBT+, jovens não brancos, entre outros recortes. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 76 
 

Symposium: 
 

VIOLENCE, YOUTH AND HUMAN RIGHTS 
 

Coordinators: 
Name of Coordinator 1: Ana Paula Motta Costa 
Institution: Federal University of Rio Grande do Sul 
Curricular Summary: Professor of Law School of the Federal University of Rio Grande do 
Sul (UFRGS), as a Permanent Professor and member of the Commission of Post-Graduation 
Program in Law – Master, and Ph.D. Vice-Principal of Law School (2020-2024). Coordinator 
of the Violence and Youth Watch (CNPq-UFRGS). Post-doctor in Criminology and Youth 
Justice by the Center for the Study of Society (Berkeley Law-UC), under Franklin Zimring's 
guidance. Ph.D in Law and Master in Criminal Sciences by Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Post-Graduate in Education by the Federal University of Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Law degree by Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC/RS), Sociology degree by Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Autor of 
several articles and books, such as: "As garantias Processuais e o Direito Penal Juvenil" [the 
Due Process and Youth Criminal Law] (2005) and "Os Adolescentes e seus Direitos 
Fundamentais" [The Youth and their Fundamental Rights] (2011), both edited by Livraria do 
Advogado; and also the book "Medidas Socioeducativas - Gestão da Execução" [Youth 
Detention – Management of the Execution] (2014), edited by MarcaVisual Editora. 
 
Name of Coordinator 2: Marina Nogueira de Almeida 
Institution: Federal University of Rio Grande do Sul 
Curricular Summary: Ph.D. degree in progress by the Law Post-Graduation Programm at the 
Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), with CAPES Scholarship. Master in Law - 
foccusing on Human Rights, by Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER). Expert in 
Civil Procedural Law by Universidade Estácio. Law Degree by the Federal University of Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Member of the Violence and Youth Watch (CNPq-UFRGS). Author 
of several articles and book chapters, focusing on Gender and Law. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

The effectiveness of rights is an instrument to the recognition of the social subjects. 
However, the rights become abstract when the subjects are not considered from their own 
sociospatial and normative realities. From the Human Rights, the Sociology of Law, the 
Criminal Law, the Criminology and the Criminal Policy, therefore, we aim to receive papers 
about the following research focus: 

We propose the line of discussion of the national and transnational normative and 
practices about youth in conflict with the Law. This line of research aims to deepen the 
studies about legislation related to the criminal acts of youth, the youth criminal system, and 
the youth in conflict with the law, search parameters to its interpretation, as a way to build 
instruments of guarantee the human and fundamental rights of youth. We search theoretical and 
empirical researches that study norms, doctrine, and data to understand which are the limits to 
the effectiveness of rights of the youth-related to violence, identifying the processes of 
involving in criminality and the processes that generate the mortality due to violent causes. We 
stimulate that the researches address gender and racial specificities to understand the reality of 
girls, LGBT+, non-white youth, and other particularities. 
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Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
Spanish (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 76 

 
Simposio: 

 
VIOLENCIA, JUVENTUD Y DERECHOS HUMANOS 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: Ana Paula Motta Costa 
Vinculación Institucional: Universidad Federal del Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Resumen curricular: Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS), donde es Profesora Titular y miembro del Comité Coordinador del 
Programa de Posgrado en Derecho - Maestría y Doctorado. Actualmente Vicerrectora de la 
Facultad (Gestión 2020-2024). Coordinadora del Observatorio de Investigaciones sobre 
Violencia y Juventud (CNPq-UFRGS). Postdoctorado en Criminología y Justicia Juvenil en el 
Center for the Study of Law and Society (Berkeley Law) de la Universidad de California, bajo 
la dirección del profesor Franklin Zimring. Doctora en Derecho y Mastér en Ciencias Penales 
por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUC / RS). Postgrada en 
Educación por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), y Licenciada en 
Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUC / RS), Licenciada 
en Ciencias Sociales por la Universidad de Vale dos Sinos (UNISINOS). Autora de varios 
artículos y libros, entre los que destacan: "As garantias Processuais e o Direito Penal Juvenil" 
[Garantías procesales y derecho penal juvenil] (2005) y "Os Adolescentes e seus Direitos 
Fundamentais" [Los adolescentes y sus derechos fundamentales] (2011), ambos publicados por 
Livraria do Advogado Editora; y el libro "Medidas Socioeducativas - Gestão da Execução" 
[Medidas Socioeducativas - Gestión de Ejecución] (2014), editado por MarcaVisual Editora. 
 
Nombre del Coordinador 2: Marina Nogueira de Almeida 
Vinculación Institucional: Universidad Federal del Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Resumen curricular: Estudiante de doctorado en el Programa de Posgrado en Derecho de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), como becario CAPES. Maestría en 
Derecho - énfasis en Derechos Humanos, en el Centro Universitario Ritter dos Reis 
(UNIRITTER). Especialista en Derecho Procesal Civil - Universidade Estácio. Licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Miembro 
del Observatorio de Investigaciones sobre Juventud y Violencia (CNPq-UFRGS). Autor de 
varios artículos y capítulos de libros, centrados en la relación entre género y derecho. 
 

Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 
 La efectividad de los derechos es fundamental en el reconocimiento de los sujetos 
sociales. Sin embargo, los derechos se vuelven abstractos, si los sujetos dejan de ser 
considerados desde sus respectivas realidades socioespaciales y normativas. Desde el campo de 
los Derechos Humanos, Sociología Jurídica, Derecho Penal, Criminología y Política Penal, por 
tanto, se pretende recibir trabajo investigativo con la siguiente línea de investigación. 

Propone la línea de debate de las normas y prácticas nacionales y transnacionales sobre 
adolescentes en conflicto con la ley. El objetivo de esta línea de investigación es profundizar 
los estudios sobre la legislación relacionada con la temática del delito, el sistema penal juvenil 
y adolescentes en conflicto con la ley, buscando parámetros para su interpretación, con el fin 
de constituir instrumentos de garantía de los derechos humanos y fundamentales de los 
adolescentes. Se buscan investigaciones teóricas y empíricas, que estudien las normas, 
doctrinas y datos de la realidad social para comprender cuáles son los límites para la efectividad 
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de los derechos de los adolescentes involucrados en la violencia, identificando los procesos de 
implicación en el delito y los procesos que generan el delito. Mortalidad por causas violentas. 
Fomentamos la investigación para abordar las especificidades raciales y de género para 
comprender la realidad experimentada por las niñas, LGBT +, jóvenes no blancos, entre otros 
temas. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 


