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NELB 
Núcleo de Estudo 
Luso-Bras1le1ro 

Ata n.º 21/2020 
da deliberação autônoma do Conselho de Diretores de 27 de dezembro de 2020 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 nove horas e trinta minutos, com tempo de vinte 
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e quatro horas. A questão a ser debatida dizia respeito à realização de uma festa em fevereiro, 
proposta pela AAFDL, a qual ainda não tem modelo definido e que esse será construído após a 
possível concordância em realizá-la. A festa seria com todos os núcleos e a temática do carnaval 
estaria incluída, além de outras temáticas propostas pelos outros núcleos, o Presidente explicita que 
esta festa desenvolveu-se a partir e um pedido da pós graduação, encabeçado pela Diretora Adjunta 
Renata Monteiro, para uma confraternização voltado para o público da pós graduação, contudo, a 
AAFDL não pôde, infelizmente apoiar isso. 

O Presidente Claudio Cardona diz ainda que, caso seja autorizado, a organização será tocada 
pela Diretora de Licenciatura Toais Sousa, dado seu histórico na realização de boas festas, e pela . 
Assessora de Eventos Leandra Freitas, que já vem tratando desta questão específica, sem prejl,lízo 
de quaisquer outros que queiram contribuir, e esclarece também que o resultado se atinge com 
maioria absoluta do Conselho de Diretores. Coloca que não será concedido chamamento deste 
conselho a reunião por pedido autônomo, haja vista a urgência, não estando os impedidos os 
Conselheiros-Diretores de abrirem uma divergência para realização de reunião tisica, desde que 
assinada por metade deste conselho. 

Após vinte e quatro horas, a participação na festa proposta pela AAFDL foi aprovada em 
votação nominal por seis votos a favor, nomeadamente o Diretor de Comunicação Caio Escobar; a 
Diretora de Licenciatura Thais Kustank; a Diretora de Eventos Catherine Rezende; a Diretora de 
Comunicação Maria Mariana; o Diretor e Comunicação Luiz Didonet; e a Diretora de Licenciatura 
Laura Viana. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação às nove horas e vinte e um minutos do dia vinte 
e sete de janeiro de dois mil e vinte, pelo Sr. President~, o Dr. Cláudio Cardona. 
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P esidente 

~•árlt'~L~ 
(Maria Eduarda Ribeiro) 
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