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Anexo do Despacho n. 05/2020 

Regulamento das Diretorias Especializadas 

Considerando as alterações estatutárias havidas em 25 de setembro de 2019, as quais consolidaram 
estatutariamente as Diretorias Especializadas, e considerando que deixou de determinar a 
competência das Diretorias Especializadas, bem como seu funcionamento interno e relação com a 
Diretoria Executiva, são determinadas as normas vigentes relativamente às Diretorias 
Especializadas. 

Título I 
Da constituição, organização e competência 

Artigo 1.0 

(Constituição) 
1. Constituem Diretorias Especializadas as Diretorias Científica, de Comunicação, de Eventos e de 
Licenciatura, nos termos do art. 18º-B do Estatuto do NELB. 
2. As Diretorias Especializadas são compostas por dois Diretores eleitos, nos termos do Parágrafo 
Primeiro do art. 18° -B do Estatuto do NELB, podendo ser composta ainda por até quatro Diretores
Adjuntos, nomeados diretamente pelo Presidente em exercício, e por Assessores de Direção, 
nomeados conjuntamente pelos respectivos Diretores. Ademais, além dos cargos elencados, deverá 
ser destacado um dos nomeados para a função de Secretário de Diretoria, de livre nomeação dos 
Diretores. 

Artigo 2.0 

(Diretoria Científica) 
1. Compete privativamente à Diretoria Científica a organização das publicações científicas do 
NELB 
2. Compete ainda à Diretoria Científica a realização ou o auxílio de pesquisas científicas 
desenvolvidas por outras Diretorias. 

Artigo 3.0 

(Diretoria de Comunicação) 
1. Compete privativamente à Diretoria de Comunicação o gerenciamento das redes sociais, do site e 
de quaisquer outros meios de publicidade externa do NELB. 
2. Compete ainda à Diretoria de Comunicação: 

a. A produção de conteúdo e material gráfico para os meios de comunicação social, incluindo a 
cobertura de eventos do NELB ou de parceiros, quando determinado pela Diretoria Executiva; 

b. A produção de conteúdo e material gráfico para as demandas das demais Diretorias; 
c. A gravação do streaming em parceria com a Diretoria Especializada envolvida com o evento. 

Artigo 4.0 
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. . (Diretoria de Eventos) 
1. Compete pnvatlvamente à Diretoria de Eventos a organização de eventos científicos. 

2 .. A o~ganização d~ eventos científicos envolve concepção, convite aos palestrantes, envio à 
Drretona de Comumcação das informações necessárias à publicidade, preparação e logística do 
evento, certificação dos participantes e emissão de certificados. 

3. Compete ainda à Diretoria de Eventos dar parecer dos eventos propostos ao NELB e, aprovados, 
integrar sua organização ou auxiliar na sua realização, conforme determinado pela Diretoria 
Executiva. 

Artigo 5.0 

(Diretoria de Licenciatura) 
1. Compete à Diretoria de Licenciatura desenvolver atividades de interesse da licenciatura e manter 
o contato com os alunos da licenciatura. 

2. Compete ainda à Diretoria de Licenciatura informar à Diretoria Executiva as demandas da 
licenciatura e elaborar propostas de solução ou melhora. 

Artigo 6.0 

(Diretoria Executiva) 
1. A gestão e a prática de atos no âmbito da competência de cada Diretoria Especializada devem ser 
concretizadas dialogicamente com a Presidência do NELB, a fim de evitar incongruência entre as 
Diretorias. 

2. Competirá derivadamente a cada uma das Diretorias Especializadas a realização dos projetos 
determinados pela Diretoria Executiva, seja para realização própria da Diretoria, seja para 
realização em conjunto com a Diretoria Executiva. 
3. É prerrogativa da Presidência o veto motivado de qualquer ato praticado pelos Diretores. 

Artigo 7.0 

(Gestão) 
1. As Diretorias Especializadas podem-se gerir internamente e estabelecer a melhor estrutura para 
realização de suas atividades e cumprimento de suas funções. 
2. É facultado aos Diretores a criação de Grupos de Trabalho, sendo livre a nomeação de seus 
membros, desde que eleitos ou nomeados de qualquer das Diretorias Especializadas, ou 
condicionada à aprovação da Presidência, quando o membro for externo à gestão, devendo o 
Diretor, no primeiro caso, informar por oficio à Secretaria Geral, e, no segundo caso, requerer a 
apreciação da nomeação por oficio à Presidência via Secretaria Geral. 
3. As Diretorias Especializadas têm o dever de elaborar atas de suas reuniões e deliberações 
autônomas, devendo ser assinadas pelo Secretário de Diretoria e pelo Diretor que presidir a sessão. 
As atas devem ser concluídas e remetidas em até 48h à Secretaria Geral via Comissão de 
Secretários e devem ser aprovadas pelos Diretores, Adjuntos e Assessores, seja via reunião, seja via 
deliberação autônoma, até 48h antes da Reunião Ordinária do Conselho de Diretores. 
4. A administração dos gastos realizados pelos Diretores-Adjuntos e Assessores será de 

responsabilidade dos Diretores, que devem levar o detalhamento dos gastos, bem como os originais 

das faturas, na Reunião Ordinária do Conselho de Diretores próxima. 

5. Quaisquer divergências internas entre os Diretores das Diretorias Especializadas devem ser 
levadas imediatamente ao conhecimento da Presidência do NELB. 
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Título II 

Dos atos de comunicação e dos atos de competência 
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Artigo 8.0 

(Atos enunciativos) 
1. São atos de comunicação aqueles que se pretendam a informar determinado fato ou ato, ou, 
requerer determinada informação ou realização de ato. 

2. Os atos de comunicação podem ser informais ou formais. 

a. São obrigatoriamente formais os atos que sejam de interesse público ou que sejam, por sua 
própria natureza, de necessária publicidade. 

b. São formais, também, os atos que alguma das partes da comunicação, seja o remetente, seja o 

destinatário, deseje que sejam formalizados. 

3 • Os atos de comunicação formais realizados às demais Diretorias Especializadas e à Diretoria 

Executiva devem ser realizados por oficio remetido via e-mail ao destinatário. 

4. Não é necessária a formalização de atos realizados dentro das Diretorias, à exceção das atas das 

reuniões e de deliberações autônomas. 

Artigo 9.0 

(Atos de competência) 
1. São atos de competência aqueles que estejam no âmbito de competência originária ou derivada de 
cada Diretoria Especializada, podendo ser normativos ou ordinatórios. 
2. Os atos de competência devem ser realizados por despacho. 
3. Devem ser remetidos via oficio por email endereçado à Secretaria Geral: 

a. Os despachos de atos normativos; e, 
b. Os despachos de atos ordinatórios que dependam de aprovação ou veto da Presidência do 

NELB. 

Artigo 10.0 

(Publicidade dos atos) 

1. A publicidade interna dos atos deve ser feita mediante Secretaria Geral. 

2. A publicidade externa dos atos deve ser feita mediante Diretoria de Comunicação, por 
determinação da Presidência. 

3. A publicidade externa se dará obrigatoriamente pelo site oficial do NELB, podendo ser estendida 

a outros meios comunicativos por necessidade e conveniência avaliados pela Diretoria de 
Comunicação e pela Diretoria Executiva. 
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