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1 APRESENTAÇÃO
O conceito de segurança humana, emergente nos anos 1990, ampliou a clássica
noção de segurança nas relações internacionais. A partir de então, independente do
pertencimento a um Estado e, portanto, mais voltado para as necessidades individuais
ou de grupos, esse conceito em renovação dá início a uma acepção mais larga,
segundo a qual as fragilidades humanas não podem ser abordadas a partir de visões
restringidas por quaisquer classificações.
Sob uma ótica emancipatória, essa relevante base conceitual revela que os
direitos não podem constituir privilégios e, sim, conjuntos formados por princípios,
instituições e normas que busquem reduzir as desigualdades sociais.
Por certo, a “era dos direitos” sofre atenuação no século XXI. As tecnologias que
nas últimas décadas vêm permitindo e alavancando grandes avanços econômicos dão
azo à geração de instrumentos de comunicação e produção que impulsionam e
fomentam riquezas, mas também têm gerado distanciamento entre os países de maior
e menor crescimento econômico, entre os mais e menos desenvolvidos e, no âmbito
de todos, entre os indivíduos mais ou menos afortunados.
A preocupação com tais condições e seus impactos nas sociedades levam Joseph
Deiss, presidindo a Assembleia Geral da ONU, em 2011, a registrar, no complexo da
segurança humana, a proteção dos indivíduos contra as ameaças que resultam da
pobreza, do desemprego, da fome, da enfermidade, da criminalidade, das catástrofes

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO - PPGD

naturais, das violações dos direitos do homem, da arbitrariedade, da violência sexual,
das migrações internas e da forma de tratamento dos direitos humanos.
Note-se, portanto, a estreita interface que se fixa na convergência da Segurança
Humana com a área de concentração do PPGD-UNIPÊ, Mestrado em Direito e
desenvolvimento sustentável, no âmbito do qual, docentes, discentes e seus
interlocutores debruçam-se sobre o desenvolvimento em todas as suas dimensões,
considerando todos os óbices que surgem das desigualdades sociais extremas e as
possibilidades de superá-los.
A abordagem da segurança humana, como ocorre com todas as questões que se
reportam aos direitos do homem – classificação indiscutível para a categoria e
expressa para o desenvolvimento – conta com dois aspectos primordiais que se
complementam: a necessidade de proteção contra os infortúnios acima arrolados e a
condição humana menos insegura que também deve contar com a promoção de
direitos, sem desconsiderar que proteção e promoção não prescindem de
concretização.
Registre-se, por outro ângulo, que em nosso país esse conceito transversal de
segurança humana cresce em importância na atual quadra histórica, uma vez que sob
o argumento de "modernizar" a atuação dos entes públicos em várias áreas sensíveis e
promotoras do desenvolvimento econômico, pode-se caminhar justamente em
sentido contrário, fomentando a desigualdade e alargando espaços para agressões
ambientais as mais diversas. Essa é a razão da relevância de um momento voltado ao
questionamento desses vários aspectos econômicos e sociais, permitindo que a
comunidade acadêmica reflita e aponte alternativas para um futuro de curto prazo,
através de debate aberto com especialistas nas áreas envolvidas.
Nesse contexto, o Encontro Nacional de Desenvolvimento e Segurança
Humana, ora realizado pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, através de
seu Programa de Pós-Graduação em Direito volta-se para atividades dialógicas que
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reúnem especialistas nas áreas informadas, assim como outros profissionais que fazem
a interface da segurança humana com seus domínios de pesquisa no âmbito do
Direito, mas também em áreas próximas, considerando-se, nesse sentido,
notadamente, que a segurança humana perpassa domínios diversos do conhecimento.
As inscrições para o Encontro estarão abertas de 01 a 21 de setembro para
participação em todas as atividades e de 1º a 15 de setembro para pôsteres
eletrônicos.
O Encontro conta, ainda, com a realização de algumas Instituições, quais sejam,
a Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas); a Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (Programa de Pós-Graduação
em Direito), do Ministério Público Estadual e do apoio do CONPEDI (Conselho Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito).
2 DATA E LOCAL DO EVENTO
O ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA HUMANA acontecerá nos dias 21,
22 e 23 de setembro de 2017, no Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) situado
na BR 230, KM 22 – Água Fria – João Pessoa – PB. O evento terá lugar, no AUDITÓRIOS:
Auditório do Espaço Cultural do UNIPÊ; Auditório Oswaldo Trigueiro, Auditório Tarcísio
Burity e Auditório do EVA, além de três salas de aula, nos turnos da manhã e da noite,
conforme as informações abaixo sobre cada atividade do ENCONTRO.
3 EIXOS TEMÁTICOS
O ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA HUMANA está organizado a
partir dos eixos temáticos: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA
HUMANA. As atividades do ENCONTRO serão, portanto, aderentes a um dos dois eixos
e notadamente à interação dos dois.
3.1 Além das conferências de abertura e encerramento, no dia 22 de setembro de
2017, distribuídos entre os turnos manhã e noite, serão ofertados painéis com as
seguintes temáticas:
a) CORRUPÇÃO E DESENVOLVIMENTO;
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b) DIREITO AO DESENVOLVIMENTO: ENTRE RETÓRICA E CONCRETIZAÇÃO;
c) O DEVER DE PROTEÇÃO E A PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE COMO
CRITÉRIOS PARA O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: QUAL O CAMINHO A SEGUIR
EM TEMPOS DE CRISE DO ESTADO SOCIAL?
d) DIREITO DIGITAL: DESAFIOS E AMEAÇAS DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO;
e) DEFESA DO CONSUMIDOR, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL;
f) SEGURANÇA HUMANA NA ERA DA BIOTECNOLOGIA;
g) REDUÇÃO DE DESIGUALDADES COMO QUESTÃO DE SEGURANÇA HUMANA;
h) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL: PENSAR
ESTRATÉGIAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS;
i) RELAÇÕES EMPRESARIAIS E SUSTENTABILIDADE;
j) IMIGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA.
3.2 Oportunamente a Comissão Organizadora divulgará a grade completa do evento,
com os nomes dos expositores e coordenadores da cada um dos painéis, reservandose no direito de promover alterações nas designações dos painéis e sua composição,
caso se faça necessário, procedendo-se a devida publicação.
4 COMISSÕES
Contará o evento com a atuação de duas Comissões, Científica e Organizadora, de
conformidade com a seguinte composição:
4.1 Comissão Científica, composta pelos seguintes professores:
1. Maria Aurea Baroni Cecato
2. Armando Albuquerque de Oliveira
3. Romulo Rhemo Palitot Braga
4. Lorena de Melo Freitas
5. Paulo Henrique Tavares da Silva
6. Rogério Gesta Leal
7. Carolina Valença Ferraz
8. Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira
9. Felipe Negreiro Deodato
10. Fernando Antônio de Vasconcelos
11. Gustavo Rabay Guerra
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12. Hertha Urquiza Baracho
13. Iranice Gonçalve Muniz
14. Rogério Varela Gonçalves

4.2 Comissão Organizadora, composta pelos seguintes professores/alunos alunos:
1. Maria Aurea Baroni Cecato
2. Armando Albuquerque de Oliveira
3. Romulo Rhemo Palitot Braga
4. Lorena de Melo Freitas
5. Paulo Henrique Tavares da Silva
6. Flávia de Paiva
7. Maria Marconiete Fernandes
8. Valéria Fernandes
9. José de Medeiros Flor Junior
10. Daiana Felix de Araújo
11. Joelma Vieira de Queiroz Carneiro
5 PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES
O ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA HUMANA terá limite de vagas
para professores ou para Mestrandos e Doutorandos de qualquer Programa de PósGraduação, reservando um limite de 350 (trezentas e cinquenta) vagas para alunos de
graduação, vagas que poderão ser ampliadas à critério da Comissão Organizadora.
As inscrições dos graduandos e pós-graduandos será feita através do preenchimento
de formulário eletrônico em site disponibilizado na página institucional do Unipê, que
somente se efetivará com a entrega, em dia e local definido pela Organização, de dois
quilos de alimento não-perecível. Os alunos do PPGD/Unipê serão automaticamente
inscritos no evento.
6 FORMATO E METODOLOGIA
ENCONTRO contará com duas modalidades de trabalhos:
6.1 Apresentação de painéis, compostos por docentes doutores do UNIPÊ, das
Instituições parceiras e de convidados, cuja programação e ementas serão divulgadas
até o dia 15 de setembro de 2017.
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6.2 Apresentação de E-PÔSTERES, aberta à inscrição de alunos de Graduação e PosGraduação, sempre nos eixos temáticos acima informados, de conformidade com o
edital específico publicado no sítio do evento na internet.
7 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
Todos os inscritos que tiverem sua frequência registrada nos dias do ENCONTRO terão
direito à expedição do certificado de participação com carga horária de 10 (dez) horas,
havendo também certificado para aqueles cuja inscrição esteja vinculada à
apresentação de pôster, desde que haja registro dessa apresentação.
8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Não cabe recurso sobre as decisões adotadas pela Comissão Científica, no âmbito
da sua competência.
8.2 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de dirimir discricionariamente as
questões relativas a eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros,
redundâncias e omissões desse edital, como também poderá alterar a programação do
evento, dando ciência oportuna aos participantes.
João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

