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SIMPÓSIO ONLINE 23 

 
Simpósio: 

 
DIGNIDADE HUMANA, DIREITO COSMOPOLITA E JUSTIÇA GLOBAL 

 
Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva Loureiro 
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Uberlândia 
Resumo Curricular: Pós-Doutoranda em Direito pela NOVA School of Law – Lisboa; Pós-
Doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; 
Pesquisa em nível de Pós-Doutorado em Direito Internacional concluída pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo; Doutora e Mestre pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo; Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Uberlândia; Professora de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Uberlândia. Membro da Refugee Legal Clinic da NOVA School of Law – Lisboa. 
Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Biodireito e Direitos Humanos - UFU. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8808192737927290. 
 
Nome da Coordenadora 2: Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti 
Vinculação Institucional: Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU 
Resumo Curricular: Possui graduação em Direito - Faculdades Metropolitanas Unidas (1994), 
mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000) e doutorado em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006). Atualmente é advogada no 
Escritório Cavalcanti e Cavalcanti Advogados. Professora da graduação, Pós-graduação e 
Mestrado do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unida - FMU. Tem 
experiência na área do Direito Privado, com ênfase em Direito Civil, principalmente nos 
seguintes temas: Família e Sucessões, Infância e Juventude, Obrigações e Contratos, 
Responsabilidade Civil, Biodireito e Bioética e Relações de Consumo. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O princípio da dignidade humana está intrinsecamente ligado aos direitos humanos e, 

embora o termo só tivesse aparecido, de forma expressa, nos documentos internacionais após a 
II Guerra Mundial, anteriormente já havia referida intersecção, mesmo que de forma implícita. 

A primeira linha de pesquisa proposta pelo Simpósio visa discutir a essência do 
princípio da dignidade humana com os direitos humanos, sob a perspectiva habermasiana, com 
a finalidade de promover uma contribuição científica a respeito da consideração da dignidade 
humana como metaprincípio indispensável para a construção da ponte entre a moral e o direito, 
no sentido de se construir uma visão empírica dos direitos humanos. 

Assim, referida linha visa consignar os parâmetros mediante os quais os direitos 
humanos podem ser considerados como um instrumento para a concretização da dignidade 
humana, principalmente através das instituições internacionais existentes no ordenamento 
jurídico internacional. 

Por sua vez, a segunda linha de pesquisa proposta para o Simpósio tem a finalidade de 
compreender como o Direito Cosmopolita, construído por cosmopolitas, pode contribuir para a 
constituição de governança global no sentido de promover a justiça global, levando-se em 
consideração o princípio da dignidade humana do cidadão universal, abordado na primeira 
linha. 
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Nesse contexto, são esperados trabalhos que discorram a respeito dos seguintes 
institutos e de temas conexos a eles, considerando-se o elenco meramente exemplificativo, tais 
como dignidade humana, direitos humanos, a relação entre o princípio da dignidade humana e 
os direitos humanos, o cidadão universal, o Direito Cosmopolita, que tem como fundamento os 
direitos humanos e a justiça global, dentre outros. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 23 

 
Symposium: 

 
HUMAN DIGNITY, COSMOPOLITAN LAW AND GLOBAL JUSTICE 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva Loureiro 
Institution: Federal University of Uberlandia 
Curricular Summary: Post-doctoral student in Law at NOVA School of Law - Lisbon; Post-
Doctorate in Human Rights by the Faculty of Law of the University of Coimbra; Postdoctoral 
research in International Law concluded by the Faculty of Law of the University of São Paulo; 
PhD and Master from the Pontifical Catholic University of São Paulo; Professor of the Graduate 
Law Program at the Federal University of Uberlândia; Professor of Human Rights, Faculty of 
Law, Federal University of Uberlândia. Member of Refugee Legal Clinic at NOVA School of 
Law - Lisbon. Coordinator of the Study and Research Group on Biological Law and Human 
Rights - UFU. Curriculum lattes: http://lattes.cnpq.br/8808192737927290. 
 
Name of Coordinator 2: Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti 
Institution: Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU 
Curricular Summary: She holds a law degree from Faculdades Metropolitanas Unidas (1994), 
a master's degree in law from the Pontifical Catholic University of São Paulo (2000) and a 
doctorate in law from the Pontifical Catholic University of São Paulo (2006). She is currently 
a lawyer at Cavalcanti e Cavalcanti Advogados. Professor of undergraduate, graduate and 
master's degrees at the University Center of Faculdades Metropolitanas Unida - FMU. She has 
experience in the field of Private Law, with an emphasis on Civil Law, mainly in the following 
topics: Family and Succession, Childhood and Youth, Obligations and Contracts, Civil 
Liability, Biological Law and Bioethics and Consumer Relations. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

The principle of human dignity is intrinsically linked to human rights and, although the 
term only appeared in the international documents after World War II, it had previously referred 
to intersection, even if implicitly. 

The first line of research proposed by the Symposium aims to discuss the essence of the 
principle of human dignity with human rights, from the Habermasian perspective with the aim 
of promoting a scientific contribution regarding the consideration of human dignity as an 
indispensable metaprinciple for building the bridge between morality and law in order to build 
an empirical vision of rights human. 

Thus, this line aims to establish the parameters by which human rights can be considered 
as an instrument for the realization of human dignity, mainly through the existing international 
institutions in the international legal system. 

In turn, the second line of research proposed for the Symposium aims to understand how 
cosmopolitan law, built by cosmopolitans, can contribute to the constitution of global 
governance to promote global justice, taking into account the principle of the human dignity of 
the universal citizen, addressed in the first line. 

In this context, work on the following institutes and related topics is expected, taking as 
an example only, such as human dignity, human rights, the relationship between the principle 
of human dignity and human rights, the universal citizen, the Cosmopolitan Law, which is based 
on human rights and global justice, among others. 
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Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 


