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NELB 
Núcleo de Estudo 
Luso-Dras1le1ro 

Ata n.º 1/2020 
da reunião do Conselho de Diretores de 04 de novembro de 2019 

Ao quarto dia do mês de outubro do ano de 2019, às dez horas e vinte e quatro minutos , 
teve início a reunião do Conselho de Diretores do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente eleito Claudio Cardona, e 
secretariada pelo Secretária-Geral eleita Maria Eduarda Ribeiro, convocada ordinariamente, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

1. Estrutura das direções eleitas 
2. Organização dos grupos de WhatsApp 
3. Estrutura do Conselho de Diretores 
4. Votação acerca do domínio do site/e-mail do NELB 
5. Organização dos e-mails do NELB 

Os presentes são: Presidente eleito Luiz Claudio Cardona, Secretária-geral eleita Maria Eduarda 
Ribeiro, Diretor de Comunicação eleito Caio Escobar, Diretora de Licenciatura eleita Laura Viana, 
Diretora de eventos eleita Catherine Rezende Barros, Diretor de Comunicação eleito André Brito. 

Cabe referir que essa reunião tem em conta o resultado da eleição para o Núcleo de Estudos Luso 
Brasileiro, ocorrida no dia trinta de outubro de dois mil e dezenove na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. 

Luiz Claudio Cardona, então Presidente eleito, inicia sua fala acerca da estrutura das Direções, que 
são compostas por dois diretores eleitos, quatro diretores adjuntos, algum ou nenhum assessor. 
Acrescenta a necessidade de cada diretoria ter um Secretário próprio, que ficará encarregado de 
redigir atas simplificadas das reuniões deliberativas, e encaminhá-las para a Secretária-Geral, com 
intuito de estabelecer contato e transparência com a Direção Executiva. 

A Diretora de Eventos eleita, Catherine Rezende, indaga a necessidade de nomear uma quinta 
pessoa para fazer parte da diretoria, uma vez que, coloca a dificuldade de encontrar e nomear até 
diretores adjuntos. Luiz Claudio Cardona, explicita que a Secretaria de cada direção não é um 
cargo, mas sim uma função que pode ser colocada para qualquer membro da direção. 

Luiz Claudio Cardona, coloca como funcionará o grupo de colaboradores do WhatsApp 
estabelecido durante a campanha, em que será feito uma "ficha de inscrição" que servirá de \Ó !~ 
documento para arquivo. Para além disso, o Presidente eleito coloca ainda que posteriormente, o 
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grupo será aberto para interessados que não estavam presentes durante a campanha. A encarregada 
pela administração do grupo será a Secretária Geral, Maria Eduarda Ribeiro. Caio Escobar, Diretor 
eleito de Comunicação propôs ser colocado no atual grupo de colaboradores a importância das 
diretorias, com o objetivo de cada colaborador optar pela diretoria que mais lhe agrada, de modo a 
ter um trabalho focado e participativo, medida essa que facilitaria a organização e evitaria o 
esvaziamento dos mesmos. 

O Presidente eleito acrescenta acerca da estrutura do Conselho de Diretores: este, é formado pelos 
oito diretores eleitos que detêm o poder de voto e pela Direção Executiva, que não tem poder de 
voto, exceto em casos de empate em que o Presidente intervirá. Será presidido pelo Presidente. 

Haverá também um grupo de WhatsApp para cada diretoria, que será composto pelos Diretores 
eleitos, e será administrado pelo Secretário de cada direção, além disso, o Presidente estará presente 
em todos os grupos, com o intuito de colocar algumas demandas e evitar falhas de comunicação, 
mas com poucas intervenções. Para além desse grupo, haverá um grupo com os Secretários de cada 
diretoria e a Secretária Geral, com o intuito de passar as atas simplificadas 
Luiz Claudio Cardona coloca a necessidade de deliberação acerca do domínio do site do NELB, 
entre "nelb.pt" ou "nelb.com.br". A cotação de preço estabelece-se num domínio válido por cinco 
anos. Posto isso, "nelb.pt" terá o valor de 86 euros, e "nelb.com.br" terá o valor de 40 euros. 
Coloca-se ainda a questão do domínio de "nelb.pt" ter a necessidade rápida de regularização 
jurídica do NELB, o que levaria tempo e pesquisa jurídica da situação atual do NELB, uma vez que 
para isso seria necessário ir à Conservatória para registrar o Estatuto do NELB, registrar a eleição 
ocorrida e regularizar o NIF do NELB, atividade por si só que demanda tempo. Para além disso, o 
estabelecimento do domínio de "nelb.pt" naturalmente demoraria três meses para se estabilizar, 
enquanto o domínio de "nelb.com.br" seria quase que imediato. 

A votação realizada conta com os presentes: 
Laura Viana 
Caio Escobar 
André Brito 
Catherine Rezende 
Luiz Didonet - via internet 
Caio Brilhante - via internet 

A Diretora eleita Laura Viana argumentou que seu voto está condicionado ao tempo em que 
demoraria para ser estabelecido o domínio de "nelb.pt", uma vez que há a necessidade rápida de ser 
estabelecido um domínio, de maneira que possa acessar os e-mails com eficácia que tem grande 
utilidade para a Direção de Licenciatura. Sendo assim, caso haja demora quanto à regularização 
jurídica do NELB e o estabelecimento do domínio, vota em "nelb.com.br". 

Caio Escobar argumenta que o "nelb.pt" é a melhor opção uma vez que o Núcleo foi criado em 
Portugal e atua em Portugal. Na mesma direção, a Diretora Catherine vê como melhor opção a 
opção "nelb.pt", contudo, deixa seu voto condicionado ao tempo de estabelecimento desse domínio, 
da mesma maneira que a Diretora Laura Viana. 

André Brito, Diretor eleito de Comunicação entende, pela rapidez do processo e necessidade de 
organização dos e-mails do NELB, que a opção de "nelb.com.br" é a mais viável. 
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Dh"ltür l~\\l) E..~oo'-':tr m,trou cm eontnto oom o Oirotor eleito Luiz Didonct. l'UO nno 1,Mo csuu· "'t~seme . · . · ·1 
• e e~ph«iu•lhc n s1hin"°i\o. de modo que- ele votussc por "nelb.com.br". 

Lt\Ut't\ Vinnn. t~ntou (.'Ontnctnr n Oirotom eloit11 de Ucench1h1m Thnls Kushmk. contudo 111\o houve 
r~spostt,. dú l\\Q(fo quú ti .Oh~tum 11uo \'l.U't.:icipou dn \1Qtt1çllo. 

S~t~tt\rin Gemi. Mt1ri11 Udunrda Ribeiro, cmbom não pnrlicipc dn ,·otnçílo ~lor intcgmr n niretorin 
E.,t!eutivu. Sé opõe tio mexi\) n\pido e som p1'l!visihilidudc dcssu decisilo. ttm11 wz quo ht\ \'incuhu;i\o 
pelos Pt't\.,11\\0S cinco nno.." e lX'" nchm· que umn decisão comploim domnis pnm ser dolibcmdn por 
qui,tt~ diret\)re.s l-ll\:sei, tus u dois dirutort-s vin intcmot. nüo pnrticiptmdo intcinm1cnh: d11 discussi\o. 

Posto is.."º· l.uiz Chmdio C:t1'tlonn, ustnbclt.-cc n dntn limire do din quinze (sc.,tn•foirn) de novcmhro 
pnrn imoor qunl a situnção jurldkn do NliLB e t't'tcbcr um pitl'\.,'CCr quanto tompo ncccss1\rio paro n 
reguforizaçi1o, mt'diantc nova vot:w~'io. A P1-osidcntc ahml f.liznbcth Llmu ficun\ cncmttgndu dessa 
situ:\ção. 

Luiz Claudio Cnrdonn, coloca que cnda Diretorh1 tcrt\ um e-mnil própl'io, em que os Diretores 
ficart1o respons.1veis, ou poderão atribuir essa t'l.mção ao Secretário da dit'l::çtfo. Coloca, ainda, que 
hã necessidnde de cadn Diretorin ter um e--mai l próprio porque serllo trotndas questões especificas 
de cada Diretoria em que muitos nssuntos não luwen\ necessidade de sobrecnnegar a Secretária 
Geral, como o e1wio de futos pela Dil\."'Çâo de Comunicnção e o envio de certiticndos pela Direção 
de EYentos e outras situações. 

O Presidente eleito coloca ainda a possibilidade de criação de um e-mail próprio da Presidência, 
para não haver confusão com a assinatura de e-mail entre a Secretaria e a Presidêncin. Quanto a esse 
nssunto n Secretária Gemi. Maria Eduarda Ribeiro, coloca que não Yê necessidade de crinção de um 
outro e-mail próprio da Presidência, wua vez que não vê problema de o Presidente assinar com o e-
mail da Secretaria Gemi. 

Luiz Claudio Cardona, pede que cada Direção selecione três pontos mais importantes do programa 
da própria Diretoria para ser realizado e desenvolvido nos primeiros três meses de gestão, e, quais 
propostas que, em tese não são de sua competência, as direções gostariam de participar. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e dois. 

_, , 

· ru'dona) 

~:G7 L~L \l . 
(Maria Eduarda Ribeiro) 
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