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Ata n.º 05/2020 
da deliberação autônoma do Conselho de Diretores de 11 de novembro de 2019 

Ao décimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, foi aberta votação em 
deliberação autônoma no grupo de Whatsapp do Conselho de Diretores do Núcleo de Estudo Luso-
Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa às 9:25, com tempo aberto e sem 
limite. A questão a ser debatida dizia respeito à data da posse a· ser sugerida à Sra. Presidente do 
NELB, a Dra. Elizabeth Lima. Foi ponderado na proposta mesmo que era um petíodo complicado 
devido às frequências da licenciatura, mas também os diversos eventos do mesmo período. Por fim, 
foi sugerido o dia 03 de dezembro de 2019 e o horário das 12h (doze horas). 

Proposta a questão para votação pela sra. Secretária-Geral eleita, Maria Eduarda Ribeiro, 
não houve pedido de ser levado a reunião do Conselho de Diretores. Foi levado a votação, tendo 
participado em votação nominal todos os Diretores-Conselheiros, nomeadamente a Diretora de 
Licenciatura eleita Laura Viana, o Diretor de Comunicação eleito Caio Escobar, o Diretor de 
Eventos Caio Brilhante, o Diretor de Comunicação eleito Luiz Didonet, a Diretora de Licenciatura 
Thais Sousa, o Diretor Científico eleito André Brito, a Diretora Científica eleita Maria Mariana, e, à 
Diretora de Eventos Catherine Rezende. Foi aprovada a data de posse para o dia 03 de dezembro de 
2019 às 12h por 7 (sete) votos a favor e uma ausência. A ausência da Maria Mariana foi justificada 
pelo fato de não poder estar presente na data. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação às 13:13 pelo Sr. Presidente eleito, o Dr. 
Cláudio Cardona. 
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(Maria Eduarda Ribeiro) 
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