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NELB 
Núcleo de Estudo 
Luso-Bras1le1ro 

Ata n. º 10/2020 
da deliberação autônoma do Conselho de Diretores de 22 de novembro de 2019 

Ao vigésimo segundo 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 8:47, com tempo aberto e 
sem limite. A questão a ser debatida dizia respeito ao domínio do site e do e-mail do NELB, 
colocado pela Secretária-Geral Maria Eduarda. A discussão pautou-se na diferença de preço entre o 
domínio brasileiro e o domínio português, o período necessário para estabelecimento de cada um 
deles e a urgência de decisão para podermos utilizar o site do NELB e os e-mails das direções. 
Foram cotados os preços para domínio com duração de cinco anos. Dessa maneira, os preços foram 
explicitados: 

SITE: 
nelb.com.br - R$ 184 (36 €) - registro.br (governo) 
nelb.pt - 86 € - dns.pt (governo) 

nelb.pt- 76.88 €- ptisp.pt (privado) 
nelb.com - 60.02 € - ptisp.pt (privado) 
nelb.eu- 50.01 €- ptisp.pt (privado) 

A diferença entre o domínio público e privado é que no domínio privado há um terceiro que atua 
como intermediário, encarregado de fazer o registro. 

E-MAIL: (e.g.: eventos@nelb.pt) 
Zoho - gratuito (até cinco emails - considere um administrador) 
Ptisp.pt- até 10 contas: 47.00 € por um ano 
Zoho lite - 1 O contas: 120 € por um ano 
Dominios.pt - 1 O contas: 162.00 € por um ano 
Google Suite- 10 contas: 561.60 € por um ano 

A desvantagem do domínio público é a ,restrição de cinco e-mails, de modo que haveria necessidade 
de criação de e-mails paralelos do do gmail para a realização de formulários do google. 

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. 
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Foi levado a votação, tendo sido decidido por w1animidade, quanto ao site, nelb.pt (privado), e 
quanto ao e-mail, ptsi.pt até I O contas, 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 Cientifico eleito André Brito, 
a Diretora Científica eleita Maria Mariana, e, à Diretora de Eventos Catherine Rezende. O Sr. 
Presidente eleito explicitou uma alteração de preço do domJnio do site escolhido, em que o valor 
passaria a ser de 94.56€ por conta do IV A, o qual os diretores unanimemente não alteraram os 
respectivos votos. 

Foi aprovado o domínio de site do NELB ser estabelecido no modo privado por nelb.pt, assim como 
o domínio do site estabelecido por ptsip.pt, apesar da alteração de preço, por oito votos a favor e 
nenhuma abstenção. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação às 01 :29 no vigésimo quarto dia de 
novembro de dois mil e dezenove pelo Sr. Presidente eleito, Dr. Cláudio Cardona. 

- "' 
10 ar ona) 

~•-Gt~L 
(Maria Eduarda Ribeiro) 
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