
1 f}rotocolo ou nonte bo contunícabo · , 

NELB 
Núcleo de Estudo 
Luso-Bras1le1ro 

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

NELB - Núcleo de Estudo Luso-brasileiro, com sede na Av. Da Alameda, sala 
10.08 - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - Cidade Universitária -
Lisboa, Portugal. 

Trata-se de Prestação de Contas da Gestão 2019 do NELB, apresentada em Assembleia Geral 
Ordinária, em conformidade com o art. 15 do Estatuto do NELB. A Prestação de Contas do art. 

15 inclui apenas as realizações e o orçamento entre dezembro de 2018 e junho de 2019. 

Nº do Aluno Nome Assinatura 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro, com sede na Av. Da Alameda, sala 10.08 
– Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - Cidade Universitária - Lisboa, 
Portugal. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PRESENTES 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO LUIZ CLÁUDIO CARDONA PEREIRA 
(PRESIDENTE DA MESA) 

DIRETOR DE LICENCIATURA ANDRÉ SILVA BRITO OLIVEIRA 

DIRETOR DE LICENCIATURA CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA ESCOBAR  

DIRETORA DE LICENCIATURA MARIA EDUARDA DAVID RIBEIRO  

TESOUREIRO FABIO BARBOSA  

DIRETORA DE EVENTOS CATHERINE REZENDE  

DIRETORA CIENTÍFICA KESCIANNY SUELY MIGUEZ 

DIRETOR CIENTÍFICO FILIPE ROSA CHAGAS FRANCISCO 

DIRETOR DE LICENCIATURA HEITOR ALBUQUERQUE  

 

 

Diretoria Executiva 

 



 

 
Início da reunião – 18h36  
 
O tesoureiro Fabio Barbosa deu início à reunião às dezoito horas e trinta e seis minutos, 
em que irá presidi-la para a realização da prestação de contas da gestão do NELB 2019.  
 
O direito de comunicação Claudio Cardona, explicita que a secretária Roberta Viana não 
pôde estar presente por razões de trabalho, e por isso, a diretora de licenciatura Maria 
Eduarda irá substitui-la na presente prestação de contas.  
 
DIREÇÃO DE EVENTOS  
 
A diretora de eventos Catherine Rezende expôs os eventos realizados por sua diretoria, 
sendo eles: o evento de Como Escrever um Relatório; o III Encontro do Dia Internacional 
da Mulher; a Aula-debate com Ciro Gomes; o Colóquio Luso-brasileiro de direito da 
Família; a Jornada de Processo Civil; o Simpósio Luso-brasileiro de Direito do Ambiente; 
e a II Conferência para Jovens Investigadores.  
 
O Diretor de Licenciatura André Brito indagou, como seriam apresentados os eventos da 
Direção de Licenciatura, por razões de duplicidade. O Diretor Cardona, respondeu que os 
eventos realizados pela Direção de Licenciatura, está na parte prestação de contas de 
Licenciatura, e não na parte da Direção de Eventos, contudo, reitera que não há problema 
de duplicidade na prestação de contas, ao final da gestão de 2019.  
 
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO  
 
Quanto à Direção de Comunicação, o diretor Claudio Cardona explicita as atividades 
realizadas pela Direção de Comunicação, sendo elas: a criação de um novo site para o 
NELB, sendo o terceiro ou quarto desde a criação do NELB em 2001, e o segundo a ter 
um sistema de blog; a criação de um sistema integrado de inscrição, com melhor e mais 
rápido controle, possibilitando um banco de dados de certificados, o que garante o 
acompanhamento de dados sobre as participações nos eventos realizados; mudança 
estética no site e a criação de um QR code; mudança no formato de publicação no 
Instagram; impulsionamento nas redes sociais do NELB, sendo que, no ano anterior, de 
dois mil e dezoito, o crescimento no Facebook foi de 463 seguidores, ou, 16,98% 
relativamente, e, neste ano, a marca de 16,98% foi atingida em março de dois mil e 
dezenove, ou seja, em um terço do tempo quando comparado ao ano anterior, na rede do 
NELB do Instagram, não há dados anteriores sobre o crescimento, porém, quanto ao 
engajamento, houve um aumento de 135,7% no likes, quando comparado à gestão de dois 
mil e dezessete.  
 
O diretor Cardona ainda expõe que, na questão do site do NELB, não há como comparar 
o crescimento em relação à outras gestões. O site foi lançado entre 20 e 28 de fevereiro 
de 2019, e tivemos uma visita de cento e sessenta e seis acessos por dia, e em abril houve 
uma média de quatro mil acessos. Tivemos uma média de mil acessos por post.  



 

 
Para além disso, foram criados diferentes e-mails com utilidades específicas, sendo eles, 
um e-mail para a Direção de Comunicação, um e-mail para o envio de certificados, e um 
e-mail para a Ouvidoria, no qual, o Diretor de Licenciatura, Heitor Albuquerque tem o 
acesso. Esse e-mail não foi utilizado até agora, e a sua criação decorreu à pedido da 
Professora Paula Vaz Freire, após a situação de xenofobia que ocorreu no período das 
eleições para a Associação de Estudante.  
 
Para além disso, houve também uma mudança em relação à segurança eletrônica das 
contas do NELB, consistindo na alteração das senhas de seis em seis meses. Foi colocado 
pelo diretor de comunicação que o e-mail institucional é o menos seguro, em comparação 
com os e-mails do gmail, uma vez que, não é um computador próprio do NELB, não há 
back-ups, e a sua capacidade é limitada, e como resultado disso, há um apagamento 
automático por questões de espaço. Desse modo, o Diretor Cardona, pediu uma análise 
do sistema para o e-mail institucional e foram detectados falhas, sendo assim, as senhas 
do e-mail institucional sofre alteração de dois em dois meses.  
 
A Diretoria de Comunicação passou a transmitir eventos via streaming. A primeira 
transmissão foi realizada no evento da aula-debate com o Professor Doutor Ciro Gomes 
e teve um índice de cinquenta e quatro mil visualizações até o dia dezesseis de junho de 
dois mil e dezenove, com um alcance de cento e cinquenta mil trezentos e cinquenta e 
oito, até a mesma data. 
 
A segunda transmissão, ocorreu no dia cinco de junho, no Simpósio Luso-brasileiro de 
Direito do Ambiente, no qual o alcance chegou a mil seiscentos e quarenta e oito, até o 
dia dezesseis de junho de dois mil e dezenove.  

 

DIREÇÃO DE LICENCIATURA  

O diretor de licenciatura, Heitor Albuquerque, inicia sua fala explicitando a presença de 
quase toda direção de licenciatura e dando ênfase ao engajamento da presente direção. 
Coloca que no início do ano de dois mil e dezenove, no dia quatorze de fevereiro, houve 
a chegada de aproximadamente, de acordo com a AAFDL, cento e vinte alunos, em que, 
em torno de sessenta desses eram brasileiros, com isso, o Diretor reafirma a importância 
de uma recepção, organizada pelo NELB, para sanar dúvidas e evidenciar a existência do 
NELB. Nesse evento, para além da apresentação, foi feito um folheto informativo com as 
principais questões.  

O Diretor reitera ainda, que falta no documento de prestação de contas, o auxílio da 
Direção de Comunicação na feitura do folheto informativo, tanto na questão estética, 
quanto em outras. O diretor Cardona diz que, foi pensado de ser feito não apenas um 
folheto, mas um manual, com muitas informações relevantes, uma vez que foi respondido, 
ao redor de cinquenta mensagens por dia por e-mail.  

 



 

O diretor de licenciatura, Caio Escobar, apresenta a ideia de no próximo semestre ser 
criado um formulário de feedback dos eventos para maior controle e averiguação de erros 
e acertos por parte da equipe. 

O diretor Heitor demonstra que há setenta vagas para alunos internacionais, sendo que 
cinquenta e seis são brasileiros. O diretor coloca que, além dos estudantes brasileiros, há 
os Erasmus brasileiros, e que para além da questão informativa, o evento foi tido como 
muito útil. Explicitou que um resultado disso foi a criação de um grupo de dúvidas no 
whats app, e que será colocado como proposta nessa direção, o grupo ser mantido, para 
os novos estudantes, facilitando a questão de dúvidas. Para além disso, quando às dúvidas 
não era passíveis de serem resolvidas pela direção licenciatura, as dúvidas eram 
encaminhadas para a Eduarda, chefe de Gabinete do GERI.  

O diretor Cardona sugere que seja feito um pequeno sunset, para os alunos de mestrados 
que estão chegando, pedido pela Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de 
Lisboa. O diretor Heitor coloca que, em reunião com o João Moreira, vogal de Erasmus 
da AAFDL, uma das ideias apresentadas pelo vogal foi a realização de uma festa, para 
ser mostrado diferentes culturas com Erasmus de diferentes países.  

O diretor Cardona apresenta pontos sobre o documento das propinas, realizado pelo 
diretor de licenciatura Heitor Albuquerque, que na semana anterior à esta reunião, foi 
conversado com o Senhor Diretor Pedro Martinez Romano, acerca do seguimento do 
documento, em que o mesmo disse que está dando encaminhamento, colocou, ainda, que 
o processo é complexo e demorado, e será levado para a reitoria da Universidade de 
Lisboa.  

O diretor Cardona coloca que, a aluna Bruna Lebre, estudante do primeiro ano, chegou 
até ele para indagar acerca da mudança do regime integral para o regime parcial com 
relação ao pagamento. 

O diretor de licenciatura, Heitor Albuquerque, por razões de esclarecimento, explicitou a 
diferença entre o regime parcial e o regime integral. Para os alunos nacionais, de acordo 
com o regulamento, no regime parcial, o valor pago é de menos vinte e cinco por cento 
sobre a propina. A dúvida colocada pela aluna é acerca da forma de pagamento, uma vez 
que estudantes internacionais pagam trinta por cento da propina no ato de inscrição para 
o ano letivo.  

O diretor Heitor ainda coloca, sobre o documento de alteração da propina, que alunos 
brasileiros colocaram que o pagamento de trinta por cento no ato de inscrição deveria ser 
opcional. Já o diretor Cardona explica que a função da cobrança de trinta por cento no ato 
de inscrição é uma medida para suprimir a evasão dos alunos brasileiros. O diretor Heitor 
coloca que a evasão no ensino, corresponde tanto aos alunos nacionais, quanto aos 
internacionais. 

O diretor científico Felipe Francisco, pede um parêntese quanto ao assunto da direção de 
licenciatura.  

 



 

Perguntou, então a razão da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas não ter 
sido realizada em junho. Cardona diz que por razões de organização das prestações de 
contas, não foi possível organizá-la até o dia quinze de junho, uma vez que, pelo estatuto, 
a Assembleia de Prestação de Contas deve ser marcada quinze dias antes da mesma 
ocorrer. Além disso, coloca ainda, que a Presidente Elizabeth Lima tinha viagem marcada 
para o brasil na última semana de junho de dois mil e dezenove. Foi registrado uma 
preocupação por parte dos diretores sobre o cumprimento dos estatutos.   

 

DIREÇÃO CIENTIFICA 

O diretor de comunicação, Cláudio Cardona, passa a palavra para a diretora científica 
Kescianny. A diretora diz que soube há pouco tempo sobre a questão de prestação de 
contas. E também que não teve sucesso no contato com o diretor científico Henrique 
Barbosa e por isso não apresentou a prestação de contas. Disse ainda que, por ser apenas 
adjunta, não se sentia autorizada para tratar das decisões da Direção Cientírifca. 

O diretor Filipe Francisco, da mesma direção, coloca que a direção cientifica não realizou 
todos os eventos previstos. Uma das responsabilidades era acerca do NELB INSTIGA, 
em que o diretor Felipe Francisco, coloca um agradecimento à direção de licenciatura 
sobre esse evento, expõe, ainda, que o direito científico, Henrique Barbosa, estava 
“afogado” com relação ao doutoramento. O diretor Cardona coloca que a II Conferência 
para Jovens Investigadores também foi encarregado pela direção de eventos e pela direção 
de licenciatura.  

O diretor Felipe Francisco questiona acerca da existência de um repasse de verba mensal 
da AAFDL para o NELB. O diretor Cardona coloca que o orçamento repassado da 
Associação Acadêmica teve o valor de mil e quinhentos euros, mas que isso será discutido 
quando a Tesouraria tiver a fala  

O aluno de primeiro ano, Iago Leal, estava presente na reunião e questionou a 
possibilidade de elaboração de evento, junto com o Departamento de Teoria e História do 
Direito, junto com outras faculdades do brasil, com o tema de “Forais nas Capitanias 
Hereditárias”. O diretor Cardona coloca que será marcado uma reunião com a Direção de 
Licenciatura, para avaliar a viabilidade do evento, em que será discutido, quais 
professores serão chamados, como o tema será abrangido e o forma do evento. A diretora 
de eventos, Catherine, ainda coloca sobre a possível facilidade da elaboração do evento 
caso haja professores para trazer do Brasil. 

 

DIREÇÃO DE LICENCIATURA  

A prestação de contas da direção de licenciatura foi retomada pelo diretor Heitor. Coloca 
ainda sobre a participação dos diretores, para além de grandes eventos como a aula-debate 
com o Prof. Doutor Ciro Gomes e a entrega do documento de redução das propinas, no 
dia a dia com alunas da faculdade, gerando proatividade em toda a direção.  

Foi ainda explicitado pelo mesmo diretor, a realização da Carta de Repúdio no episódio 
da xenofobia, ocorrido na semana de eleição das Associação Acadêmica. O diretor 



 

Cardona acrescenta que a Carta de Repúdio é um dos documentos mais acessados do site 
do NELB, sendo comparado com aula-debate de Ciro Gomes que o Senhor Diretor. Para 
além disso, o Senhor Diretor Pedro Romano Martinez considerou a carta de bom tom, e 
o diretor Heitor evidencia a resposta positiva da carta nas redes sociais.  

 

O diretor de licenciatura, Caio Escobar, coloca que, como que, como resultado do 
episódio de xenofobia, foi sugerido, pelos manifestantes, um evento de sobre a xenofobia 
na Faculdade. Dado a alta demanda, o NELB organizou um Fórum de Integração, que 
reunia, por exemplo, o Professor Doutor Blanco de Morais para palestrar.  

Contudo, o diretor Cardona complementou dizendo que houve o evento, mas não houve 
adesão por parte dos brasileiros. O então diretor ainda complementa que foi ouvinte de 
pelo menos sessenta pessoas que consideraram o fato abuso de direito ou xenofobia. 
Decorrente dessa situação, foi criado um serviço de Ouvidoria, que permite denúncias 
completamente anônimas, dado esse, pedido pela Direção da Faculdade. Contudo, não 
houve adesão no fórum de integração e nem de denúncias no e-mail disponibilizado para 
tal.  

O diretor de licenciatura Heitor Albuquerque, relata sobre as eleições para a AAFDL, em 
que a Direção de Licenciatura ajudou na elaboração do documento colocado para as listas 
as listas assinarem, que tinha como intuito firmar compromisso com o NELB. 

O diretor Cardona coloca a questão acerca da doação de uma nova base para o banner do 
NELB, porém, acrescenta que o antigo banner ainda será utilizado em eventos de 
transmissão de streaming, dado o melhor enquadramento e amostragem do núcleo do 
NELB. O diretor Heitor discorda, e decorre sobre a necessidade de aposentar o antigo 
banner, uma vez que o banner esta amassado e antiga base não tem um funcionamento 
prático.  

Acerca da Festa da Cerveja, o diretor Cardona coloca que houve uma reunião com o vogal 
do recreativo da AAFDL, Luís Reto, acerca da necessidade cuidadosa no tratamento de 
repasse de verba e a necessidade de ser avaliado de forma cuidadosa, uma vez que foi 
colocado a AAFDL e o NELB como uma parceria.  

A diretora de licenciatura Maria Eduarda discorre acerca da necessidade de discussão 
quanto à objetificação da mulher e da cultura brasileira na Festa Brasileira, organizada 
pela AAFDL, uma vez que esteve presente nessa festa no ano de dois mil e dezoito, e 
presenciou mulheres seminuas dançando no período de música funk, e, nesse episódio, 
sentiu incômodo ao assistir a representação de seu país de tal maneira. O diretor Heitor, 
diz sobre a necessidade de legitimidade com os próprios alunos brasileiros, e que essa 
questão poderá se tratada de maneira interna, sem necessidade de publicação 

Acerca da estrutura e funcionamento da Direção de Licenciatura, o diretor Heitor explicita 
que a estrutura foi mantida ao longo do semestre, e que alunas de licenciatura 
demonstraram interesse em atuar como colaboradoras colaboradores, sendo elas, a 
Poliane Almeida, do segundo e a Laura Viana no primeiro. A direção demonstrou ainda 
a eficiência na categoria de colaboradores dado a menor responsabilidade e as raízes em 



 

outros lados da faculdade, e que será colocado um convite para as colaboradoras para 
participarem do NELB como diretoras.  

 

O diretor Cardona coloca que aluna de mestrado Giovana Constantino, foi integrada como 
colaboradora na direção de eventos, e que a colaboradora Daniele Machado não foi 
efetivada uma vez que não foi designado nenhuma direção. 

O diretor Heitor expõe a importância de colocar na prestação de contas, a participação do 
Diretor Luiz Augusto, André Brito e Heitor Albuquerque no envio de certificados.  

O diretor Heitor, em sua fala, explicita a necessidade, por parte da direção executiva, 
responsável pelo assunto, de alterar o modelo de prestação de contas, em que os diretores, 
caso queiram, poderiam colocar na prestação de contas suas ações, dentro ou não da 
própria direção.  

 

TESOURARIA  

O tesoureiro Fabio Barbosa, inicia a sua fala parabenizando a Direção de Licenciatura e 
o Diretor Cardona, em especial, dado a proatividade. Explicita, que a aula-debate com 
Ciro Gomes, teve um custo aproximado de sessenta e cinco euros. O tesoureiro Fabio, 
coloca a importância de estabelecer a média de gasto de cada evento. O último evento 
realizado até a presente data, a Conferência para Jovens Investigadores, o custo foi de 
aproximadamente trinta e cinco euros.  

Sobre a Festa da Cerveja, no dia trinta de maio, as notas das compras no Continente, 
foram no valor de cento e setenta e um euros. E será publicitado, junto desta ata, em anexo 
as notas que estão sendo entregues, pelos diretores, que constam de valores particulares 
pago por cada um.  

O diretor de Licenciatura, Caio, indaga onde fica o dinheiro arrecadado na Festa da 
Cerveja. O tesoureiro responde que o dinheiro arrecado fica na conta da Presidente 
Elizabeth Lima, assim como os cento e setenta e um euros reembolsados pela Associação 
Acadêmica. O valor total gasto com a reprografia foi de cento e quarenta e quatro euros, 
porém esse valor não é retirado do orçamento do NELB, uma vez que há concessão por 
parte da AAFDL, que incide sobre gastos na reprografia. 

 

Votação acerca de alterações na prestação de contas: aprovado por unanimidade.  

 

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERROU 
AS 21H26. 
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DIRETORIA DE EVENTOS 

 

 

Eventos realizados: 7 

Inscritos nos eventos: 976 

 

Eventos Científicos 

 

Como Escrever um Relatório: Aspectos de Metodologia Científica 

Data: 18 de fevereiro de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Anfiteatro 7 

Inscritos: 124 

Custo: arcado pelos organizadores e não aferido 

 
Programação: 

15:00 - Abertura: Elizabeth Lima (Presidente do NELB) 

15:05 - "A Academia Jurídica Luso-Brasileira": Professora Doutora Elizabeth Aciolly (Universidade Europeia) 

15:30 - "Metodologia Científica em Portugal": Professora Doutora Rosalice Pinto (Universidade Nova de Lisboa) 

16:00 - "Relatórios na FDUL": Doutorando Henrique Barbosa (FDUL) 

16:15 - "Citações e referências bibliográficas": Mestrando Cláudio Cardona (FDUL) 

16:30 - "Autoplágio em trabalhos acadêmicos": Doutorando Guilherme Grillo (FDUL) 

16:45 - "A utilização de ferramentas empíricas na pesquisa": Doutoranda Kescianny Miguez 

 

III Encontro “Dia Internacional da Mulher: a Igualdade de Direitos” 

Data: 12 de março de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Auditório. 

Inscritos: 75 

Custo: arcado pelos organizadores e não aferido 

 
Programação: 
09h30min- Abertura 

- Prof. Doutor Pedro Romano Martinez, Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

- Dra. Elizabeth Matos Lima, Presidente do NELB e Mestranda da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

- Dra. Alyne de Andrade de Oliveira Bezerra, Vice-Presidente do NELB e Doutoranda da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa 

PAINEL I – Casos de Sucesso da atuação das mulheres na carreira jurídica  

Presidente da mesa: Alyne de Andrade de Oliveira Bezerra, Vice-Presidente do NELB e Doutoranda da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa 

Profª. Doutora Mary Elbe Queiroz. Tema: “O sucesso da mulher na carreira jurídica” 

Profª. Doutora Ana Paula Dourado. Tema: “Ensino na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”   

PAINEL II – Grupo de Mulheres do Brasil em Portugal  

Presidente da mesa: Dra. Elizabeth Matos Lima, Presidente do NELB e Mestranda da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Sra. Patrícia Garboni. Tema da palestra: “Grupo de Mulheres do Brasil em Portugal” 

Sra. Tereza Barreto. Tema da palestra: “Empreendedorismo no Grupo Mulheres do Brasil em Portugal” 

PAINEL III - Combate ao Assédio às Brasileiras no Exterior  

Presidente da mesa: a definir 

Mestranda Ana Paula Costa. Tema: “A mulher brasileira no exterior: desconstruindo estereótipos” 

Mestre Rejane Lima. Tema: “Preconceitos e Esteriótipos: Um desafio da mulher Brasileira em Portugal” 

Profª. Doutora Inês Ferreira Leite. Tema da palestra: “Stalking” 

 

Brasil: desafios e soluções | Aula-debate com Ciro Gomes 

Data: 26 de março de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Auditório e Anfiteatro 9; 

Inscritos: 496 

Transmissão: 54.000 visualizações (até 16/06/19) / 150.358 de alcance (até 16/06/19) 

Custo: €64,16 (rateado pelos membros do Núcleo) 

 

 
Programação: 

Aula-debate com o Prof. Doutor Ciro Gomes 
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Colóquio Luso-brasileiro de Direito de Família 

Data: 11 de abril de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Auditório. 

Inscritos: 138 

Custo: arcado pelos organizadores e não aferido 

 
Programação: 

Manhã Início - 10h 

Prof. Doutor. Rafael Vale e Reis. (Universidade de Coimbra). Tema: “Gestação de substituição à luz do Acórdão do Tribunal 

Constitucional 225/2018, de 24 de abril.” 

Profª. Doutora Adriana Hapner. (IBDFAM). Tema: Alienação parental, indicadores da prática e suas consequências. 

Profª. Doutora. Vanessa Chincoli (IBDFAM e UFRGS). Tema: A evolução dos direitos sucessórios dos companheiros no Brasil 

Tarde Início 15h 

Prof. Doutor Daniel Bettencourt Rodrigues Morais (FDL). Tema: “A liberdade de testar e o princípio da igualdade” 

Prof. Marcelo Burger. (UFPR). Tema: “Convenções antenupciais no Brasil e em Portugal.” 

Prof. Doutor Jorge Duarte Pinheiro. (FDL). Tema: “A sucessão legítima no Brasil e em Portugal.” 

Prof. Doutor Carlos Pamplona Corte-Real. (FDL). Tema: “A natureza não contratualizável do casamento: margens de vinculação 

dos cônjuges”. 

Prof. Doutor Zeno Veloso. (UFPA). Tema: “A união estável brasileira e a união de facto portuguesa, semelhanças e diferenças.” 

 

Jornada de Processo Civil: Recursos Cíveis 

Data: 13 de maio de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Anfiteatro 6. 

Inscritos: 59 

Custo: arcado pelos organizadores e não aferido 

 
Programação: 

Início - 14h 

"Resolução de questões repetitivas e formação de precedentes vinculantes"- Dr. Fabrício Bastos 

"O recurso de revisão" - Prof. Doutor. Rui Pinto 

"Convenções sobre recursos" - Dr. Cláudio Cardona 

"Recursos no sistema processual civil brasileiro" - Exmo. Dr. Des. Saul Steil 

 

Simpósio Luso-Brasileiro de direito do Ambiente: desafios atuais para a sustentabilidade na prática dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Data: 5 de junho de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Anfiteatro 9. 

Inscritos: 62 

Transmissão: 580 + 298 + 212 + 135visualizações (até 16/06/19) / 1.648 de alcance (até 16/06/19) 

Custo: €90,98 (Divulgação: €36,00 + Certificados: €14,40 + Material: €0,52 + Almoço dos palestrantes: 

€32,00 + Água: €8,06) 

 
Programação: 

Período - Manhã - 10h 

Mediação e abertura: Elizabeth Lima (Presidente NELB). 

- Dra. Laura Magalhães. Tema: ”Direito à Educação Ambiental para a produção e consumo sustentáveis.” 

- Profª. Drª. Rute Saraiva (FDL). Tema: ”Litigância climática e o discurso dos Direitos humanos.” 

- Dr. Fabrício Bastos. Tema: ”Formalização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em casos complexos e a sua interface com 

a responsabilização por Improbidade Administrativa”. 

Período - tarde - 14h 

Mesa 2 - Mediação: Cláudio Cardona (Diretor NELB). 

- Dra. Lia do Valle Cavalcanti de Albuquerque. Tema: “o desafio do combate ao tráfico de animais como objetivo de desenvolvimento 

sustentável.” 

- Dr. Caio Brilhante. Tema: ”A importância da erradicação da pobreza para a proteção do meio ambiente: relação direta e necessária.” 

Mesa 3 - Mediação: Roberta Faria. 

- Profª. Drª Dulce Lopes (UC). Tema: ”Direito à habitação: exigências normativas e realidade prática.” 

- Dra. Flavia Lucia Moscal de Britto Mazur. Tema: “A mercantilização da água e do saneamento como obstáculo à universalização”. 

Mesa 4 - Mediação: Caio Brilhante (Diretor NELB). 

- Profª. Dra. Alexandra Aragão (UC). Tema: “O desafio de um direito ambiental planetário: sustentabilidade e responsabilidade de 

proteger o sistema terrestre.” 

- Dra. Roberta Faria. Tema:” A economia circular no panorama das smart cities”. 
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II Conferência para Jovens Investigadores 

Data: 19 de junho de 2019 

Local: Alameda da Universidade MB, Lisboa, Anfiteatro 9. 

Inscritos: 22 

Custo: € 34,64 (Divulgação: €12,00 + Água para palestrantes €9,00 + Certificados: € 13,20 + Material: €0,44) 

 

Sem mais, era o que tínhamos para informar. 

 

Lisboa, 1º de julho de 2019. 

 

 

---assinado no original--- 

Catherine Rezende 
Diretora de Eventos 
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

Realizações: 

- Criação e implementação do novo site do NELB (https://nucleodeestudolusobrasileiro.wordpress.com) 

- Estabelecimento de um sistema integrado de inscrições 

- Aumento da eficiência na emissão de certificados e criação de um banco de dados 

- Atualização da identidade visual e das artes de divulgação do NELB 

- Impulsionamento das redes 

- Criação de emails setorizados para racionalizar a gestão 

- Alteração de senhas para incremento da segurança 

- Transmissão dos eventos via streaming 

 

Criação e implementação do novo site do NELB 

 
 

 
 

Em 20 e 28 de fevereiro, por partes, foi lançado o novo site do NELB. O site alterou sua plataforma para o 

Wordpress e passou a contar com um sistema integrado de inscrições para os eventos e notícias. O site 

alcançou em menos de quatro meses mais de seis mil acessos e dez mil visualizações. 

 

https://nucleodeestudolusobrasileiro.wordpress.com/
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Estabelecimento de um sistema integrado de inscrições 

 

Mediante o formulário integrado ao site, as inscrições são feitas todas eletronicamente. 

 

 
 

 

Aumento da eficiência na emissão de certificados e criação de um banco de dados 

 

O NELB passa a contar com um banco de dados de emissão de certificados, os quais agora são emitidos com 

numeração, a fim de poder ser efetivamente documentado. 

 

Os certificados são emitidos eletronicamente a partir dos dados fornecidos na inscrição, apenas para os 

inscritos que expressamente requerem a sua emissão no ato da inscrição e que assinam a ata no dia do evento. 

Até o momento, foram emitidos e enviados por email individualmente 427 certificados de 5 eventos do 

NELB. 

 

O envio ainda continua sendo a maior dificuldade, uma vez que exige o trabalho mecânico de uma equipe. 

A partir do próximo semestre, os certificados continuarão sendo emitidos pela comunicação, mas o controle 

das inscrições e o envio retornará para a competência da Direção de Eventos. 

 

 

Atualização da identidade visual e das artes de divulgação do NELB 

 

Foi estabelecido um perfil de cartaz A3 e A2 para publicidade impressa. 

O material traz defaut uma barra inferior com a identificação do realizador 

(NELB) e do apoio institucional, além de um QR code para o link de 

inscrição do evento e uma barra mais fina com todos os links pertinentes 

às redes do NELB (vide imagem ao lado esq.). 

 

As publicações de perfil e feed do Instagram passaram por duas fases, a 

primeira, 1.0, recebeu a primeira divulgação em 12 de fevereiro de 2019. 

Tratava-se a primeira publicação cuja arte foi feita pela equipe da Diretoria 

de Comunicação. Uma característica essencial deste material foi atingir a 

maior resolução em pixels possível mediante uma imagem horizontal com 

respeito a duas perspectivas, uma, pensada no feed, retangular, e, a outra, 

pensada no perfil, onde seriam demonstradas na forma quadrada. 
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Essa medida procurava evitar problemas de diagramação 

que vinha sofrendo o perfil do Instagram do NELB, no 

qual diversas mensagens sofriam cortes e não ficavam 

centralizadas (vide imagem ao lado dir.) 

 

Dessa forma, as publicações passam a considerar as 

simetrias e enquadramentos das medias, de forma que 

passa a ser feita uma imagem para cada média (e.g.: vide 

imagem abaixo).  
 

 

 

Recentemente, o NELB passou a contar com a versão 2.0 das publicações 

do Instagram. Ela traz uma publicação na vertical. Ela também considera 

a questão da simetria e do enquadramento nos dois processos que o 

Instagram submete e, portanto, estará bem enquadrada no perfil e maior e 

bem enquadrada também no feed. No entanto, a versão 2.0 considera 

também o perfil dos celulares em que serão exibidas as médias. Dessa 

forma, os posts do NELB, mesmo com menos pixels, agora contam com 

uma resolução de exibição maior, ocupando o máximo (ou o ponto ótimo) 

das telas em que serão exibidos (vide imagem à dir.). 

 

Os stories do Instagram passam a contar com imagens exclusivas, feitas 

para cada evento e que potencializam a experiência comunicativa pela 

adequação ao meio (vide imagem abaixo). 

 

 
 

 

Correção essencial também foi realizada em relação à logo do NELB. Foram corrigidos alguns erros técnicos 

de distanciamento entre elementos gráficos da marca. Essas mudanças, apenas em relação às letras da sigla 
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estão disponíveis no link: https://1drv.ms/v/s!Alm4RDcszvpEhZBoT5MnwADvDaPalg. 

O acesso também pode-se dar pelo QR Code ao lado. Além dessas mudanças de 

enquadramento, as letras foram levemente abaloadas, atribuindo um caráter mais aberto 

e sensível à marca. 

 

A comunicação também passou a contar com Wallpapers de cada evento. Eles sempre 

contam com o Wallpaper com a capa do evento e um Wallpaper subsidiário apenas com 

a marca do NELB e as redes, mas com a identidade de cor do evento. 

 

 
 

Impulsionamento das redes 

 

Facebook: 

Seguidores em 01/12/18: 2.730 

Seguidores em 16/06/19: 3.353 

Crescimento absoluto: 623 seguidores 

Crescimento relativo: 22,82% 

Comparação: No ano anterior (2018), o crescimento em 12 meses (dez/17-nov/18) foi de 463 seguidores, ou 

16,98% relativamente. Neste ano, a marca de 16,98% de crescimento foi alcançada em 27 de março, ou seja, 

em um terço do tempo do ano anterior. Desta forma, prospectivamente, o crescimento se deu este ano três 

vezes mais forte que no ano anterior. 

 

Instagram: 

Seguidores em 16/06/19: 970 

Comentários: 232 

Likes: 7360 

Medias: 152 

Histórico de engajamento: 

 
Conclusão: com exceção de janeiro, todos os meses tiveram uma média de engajamento superior a todos os 

outros meses da série histórica. 

Comparação: [2017] a Gestão de 2017 (jan/17-nov/17) alcançou um total de 1.069 likes; [2018] a Gestão de 

2018 (dez/17-nov/18) alcançou um total de 1.864 likes, um aumento de 74,36% no engajamento em 12 

meses; [2019 – até 16/06] a Gestão de 2019 (dez/18-jun/19) alcançou um total de 4.427 likes, um aumento 

de 137,5% no engajamento em 6 meses. Isso também significa dizer que o engajamento durante 2019 

representa 60,14% de todos os likes da história do NELB. 

 

https://1drv.ms/v/s!Alm4RDcszvpEhZBoT5MnwADvDaPalg
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Site do NELB 

- Lançado em 20-28 de fevereiro de 2019 (onde começa a série histórica) 

Visitantes anuais (20/fev-16/jun): 6.035 

Visualizações anuais (20/fev-16/jun): 10.126 

Acessos por mês: 

 
Média de acessos por dia por mês: 

 
Número de posts: 20 

Média de acesso por post: 1.012,9 

 

 

Criação de emails setorizados para racionalizar a gestão 

 

Email da Direção de Comunicação: dircom.nelb@gmail.com 

Email para envio de certificados: certificados.nelb@gmail.com 

Email para a Ouvidoria: ouvidoria.nelb@gmail.com 

 

 

Alteração de senhas para incremento da segurança 

 

As senhas das redes e emails do NELB passam a sofrer, por medida de segurança, alteração, que não podem 

superar o prazo de 6 meses entre elas. 

 

 

Transmissão dos eventos via streaming 

 

A Diretoria de Comunicação passou a transmitir os eventos realizados em parceria com a Diretoria de 

Eventos. A primeira transmissão foi realizada no evento que contou com a participação do Prof. Doutor Ciro 

Gomes, e teve um índice de 54.000 visualizações (até 16/06/19) / 150.358 de alcance (até 16/06/19). Entende-

se que se trata de uma transmissão de grande sucesso, ainda mais considerando que os trechos recortados da 

transmissão alcançaram mais de um milhão de visualizações. De toda sorte, trata-se de um evento sui generis. 

Espera-se que a média dos eventos científicos variem entre 300 e 500 no dia do evento. 

 

A segunda transmissão (primeira feita com equipamentos próprios da equipe da Direção de Comunicação) 

foi no evento Simpósio Luso-Brasileiro de direito do Ambiente e a transmissão teve os seguintes índices: 

580 + 298 + 212 + 135visualizações (até 16/06/19) / 1.648 de alcance (até 16/06/19). 

 

 

Sem mais, era o que tínhamos para informar. 

 

Lisboa, 1º de julho de 2019. 

 

 

---assinado no original--- 

Cláudio Cardona 
Diretor de Comunicação 

 

 

  

mailto:dircom.nelb@gmail.com
mailto:certificados.nelb@gmail.com
mailto:ouvidoria.nelb@gmail.com
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DIRETORIA DE LICENCIATURA 

 

 

• Recepção dos alunos brasileiros de licenciatura - Erasmus Incoming Segundo Semestre 2018/2019 

o Folheto informativo  

o Evento no dia de recepção para explicar o essencial sobre a Faculdade de Direito e sobre 

Lisboa aos alunos brasileiros 

o Criação de grupo no Whatsapp para tirar dúvidas e facilitar integração durante o semestre 

 

• Participação na resolução dos eventos decorridos em consequência do caso de xenofobia da caixa 

com pedras 

o https://nucleodeestudolusobrasileiro.wordpress.com/2019/04/29/nota-de-repudio-as-

manifestacoes-xenofobas/ 

 

• Organização e redação da Carta do NELB às Listas candidatas aos órgãos da AAFDL  

o Respostas detalhadas de todas as Listas 

o Importante documento de compromissos assumidos pela Lista L que assumiu a direção da 

AAFDL e a Mesa da RGA 

o https://nucleodeestudolusobrasileiro.wordpress.com/2019/05/02/respostas-das-listas-a-

carta-aberta-do-nelb/ 

 

• Organização e colaboração de todos os diretores na barraca do NELB na Festa da Cerveja  

 

• Inclusão de duas colaboradoras 

o Poliane Almeida 

o Laura Viana 

 

• Redação e entrega do documento solicitando a redução das propinas para os alunos brasileiros de 

Licenciatura  

o Entrega de vias para a AAFDL e Direção da FDUL (com via para repasse à Reitoria da 

Universidade de Lisboa) 

o Pedidos: 1) a redução do valor da propina anual paga pelos estudantes brasileiros de 

licenciatura da FDUL matriculados sob o Estatuto do Estudante Internacional - EEI 

(Decreto-Lei n.o 36/2014, de 10 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 

62/2018, de 6 de agosto); e, 2) opção adicional de diluição do valor da propina anual em 

parcelas iguais. 

o https://nucleodeestudolusobrasileiro.wordpress.com/2019/06/08/requerimento-de-revisao-

das-propinas-para-alunos-brasileiros/ 

 

Lisboa, 1º de julho de 2019. 

 

 

---assinado no original--- 

Heitor de Albuquerque 
Diretora de Licenciatura 
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TESOURARIA 

 

 

Em atendimento ao Estatuto do NELB, venho a presença, apresentar os valores gastos e doravante 

discriminados para conhecimento e final prestação. 

Data Fornecedor Objeto Diretoria Requerente Diretor Requerente Diretoria Beneficiada

 Razão Justificativa  Próprio   Terceiro   Reembolso   Receita   Despesa  

18/02/2019 Faculdade de Direito Anfiteatro 7 Eventos Henrique Bonatti Eventos

 Evento Reserva de Sala para Como Escrever um Relatório   € 17,00   

  

12/03/2019 Faculdade de Direito Auditório Executiva Alyne Andrade Eventos

 Evento Reserva de Sala para Dia Internacional da Mulher   € 45,00   

  

26/03/2019 Membros da Diretoria Contribuição Executiva Todos os Diretores Eventos

 Evento Rateio das despesas com o evento do Ciro Gomes  € 64,16     € 

64,16   

26/03/2019 Parceiro NELB Transporte Executiva Elizabeth Lima Eventos Evento

 Transporte para evento do Ciro Gomes -€ 37,80      € 37,80  

26/03/2019 Copysel Material Divulgação Comunicação Caio Escobar Eventos

 Evento Divulgação do evento do Ciro Gomes -€ 14,18      € 14,18  

26/03/2019 Continente Material Evento Evento André Brito Eventos Evento

 Material do Evento do Ciro Gomes -€ 6,18      € 6,18  

26/03/2019 Bar Novo Material Evento Evento Heitor Albuquerque Eventos

 Evento Águas para palestrantes do evento Ciro Gomes -€ 6,00      € 6,00  

26/03/2019 Faculdade de Direito Auditório Executiva Elizabeth Lima Eventos

 Evento Reserva de Sala para Ciro Gomes   € 90,00     

11/04/2019 Faculdade de Direito Auditório Executiva Cláudio Cardona Eventos

 Evento Reserva de Sala para Colóquio de Direito de Família   € 45,00   

  

13/05/2019 Faculdade de Direito Anfiteatro 6 Executiva Cláudio Cardona Eventos

 Evento Reserva de Sala para Jornada de Processo Civil   € 17,00     

17/05/2019 Reprografia Vermelha 60 A3 Cores Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Divulgação do Evento de Direito do Ambiente   € 36,00     

18/05/2019 Novíssimo Almoço Evento Eventos Elizabeth Lima Eventos Evento

 Almoço para participantes do Simpósio de Direito do Ambiente -€ 39,35    Pendente 

   € 39,35  

29/05/2019 Reprografia Vermelha 200 A5 Cores Licenciatura André Brito Licenciatura

 Open Day Participação do Open Day da Licenciatura a pedido da AAFDL   € 60,00 

    

29/05/2019 Reprografia Vermelha 2 A3 Cores Comunicação Cláudio Cardona

 Comunicação Portfólio Portfólio de Comunicação   € 1,20     

30/05/2019 Reprografia Vermelha 8 A3 Cores Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Divulgação de Evento de Processo Civil   € 4,80     
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30/05/2019 Reprografia Vermelha 31 A4 P&B Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Material do Evento de Processo Civil   € 1,24     

30/05/2019 Reprografia Vermelha 21 A4 P&B Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Material do Evento de Processo Civil   € 0,84     

30/05/2019 Continente Suprimentos Festa da Cerveja Eventos Thais Kustank Eventos

 Festa AAFDL Suprimentos para participação na Banca da Festa da Cerveja -€ 171,58  

  € 171,58   € 171,58   € 171,58  

30/05/2019 Continente Suprimentos Festa da Cerveja Eventos Maria Eduarda Eventos

 Festa AAFDL Suprimentos para participação na Banca da Festa da Cerveja -€ 11,50  

    € 11,50  

30/05/2019 Mercado no Brasil Suprimentos Festa da Cerveja Eventos Caio Escobar

 Eventos Festa AAFDL Suprimentos para participação na Banca da Festa da Cerveja -€ 

22,00      € 22,00  

30/05/2019 AAFDL Ingressos Festa da Cerveja Eventos Caio Escobar Eventos

 Festa AAFDL Ingressos para participantes da Banca da Festa da Cerveja -€ 32,00  

    € 32,00  

31/05/2019 Festa AAFDL Banca na Festa da Ceveja Eventos Thais Kustank Eventos

 Festa AAFDL Receita na venda de bebidas na Festa da Cerveja  € 235,00   

  € 235,00   

05/06/2019 Reprografia Vermelha 11 A4 Certificado Comunicação Cláudio Cardona

 Eventos Evento Certificado do Evento de Direito do Ambiente   € 13,20  

   

05/06/2019 Reprografia Vermelha 1 A4 Certificado Executiva Elizabeth Lima Eventos

 Evento Certificado do Evento de Processo Civil   € 1,20     

05/06/2019 Reprografia Vermelha 13 A4 P&B Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Material de Direito do Ambiente   € 0,52     

05/06/2019 Aquarelas Material Evento Eventos Catherine Rezende Eventos

 Evento Águas para palestrantes do evento de Direito do Ambiente -€ 8,06    Pendente 

   € 8,06  

05/06/2019 Faculdade de Direito Anfiteatro 9 Executiva Cláudio Cardona Eventos

 Evento Reserva de Sala para Simpósio de Direito do Ambiente   € 17,00   

  

18/06/2019 Reprografia Vermelha 11 A4 Certificado Comunicação Cláudio Cardona

 Eventos Evento Certificado do Evento Jovens Investigadores   € 13,20  

   

18/06/2019 Reprografia Vermelha 11 A4 P&B Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Material do Evento Jovens Investigadores   € 0,44     

18/06/2019 Reprografia Vermelha 20 A3 Cores Comunicação Cláudio Cardona Eventos

 Evento Divulgação do Evento Jovens Investigadores   € 12,00     

19/06/2019 Aquarelas Material Evento Eventos Kescianny Miguez Eventos

 Evento Águas para palestrantes do evento de Jovens Investigadores -€ 9,00    Pendente 

   € 9,00  
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19/06/2019 Faculdade de Direito Sala de Audiências Executiva Cláudio Cardona

 Eventos Evento Reserva de Sala para Jovens Investigadores   € 22,00  

   

01/07/2019 Reprografia Vermelha 10 A4 P&B Comunicação Cláudio Cardona Executiva

 Documento Cópias da prestação de contas para Assembleia   € 0,40     

01/07/2019 Reprografia Vermelha 1 A4 Cores Comunicação Cláudio Cardona Executiva

 Documento Ata da Assembleia da prestação de contas   € 0,10     

01/07/2019 Reprografia Vermelha 30 A3 Cores Comunicação Cláudio Cardona Científica

 Revista Divulgação Call for Paper da Revista Jurídica do NELB   € 18,00   

  

01/07/2019 Faculdade de Direito Sala 12.36 Executiva Cláudio Cardona Executiva

 Assembléia/ Reunião Reserva de Sala para Assembleia Geral de Prestação de Contas   € 

7,00     

 

Sem mais, era o que tínhamos para informar. 

 

Lisboa, 1º de julho de 2019. 

 

 

---assinado no original--- 

Fábio Barbosa 
Tesoureiro 
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