
 

 

 

 

Ata n.º 29/2020 

da reunião do Conselho de Diretores de 03 do mês de março de 2020 

Ao terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas, 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 Claudio Cardona, e secretariada pela Secretária-

Geral Maria Eduarda Ribeiro, convocada ordinariamente, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD)  

2. VIII Instância  

3. Aprovação de ata da Reunião do Conselho de Diretores anterior  

4. Orçamento  

5. Balanço geral das diretorias  

6. Afastamento do vice-presidente Heitor Cavalcanti de Albuquerque  

 

Os presentes são: Presidente Claudio Cardona; a Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro; o Diretor 

de Comunicação Caio Escobar; a Diretora de Eventos Catherine Rezende; o Diretor Científico André 

Brito; a Diretora de Licenciatura Laura Viana. 

 

Apresentaram justificação de faltas o Diretor de Comunicação Luiz Didonet uma vez que que teve 

que ir à EDP – Energias de Portugal. 

 

 O Sr. iniciou inicia a reunião pontualmente às trezes horas, e explicita que a Diretora 

Financeira Rebecca Rosato avisou à Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro que não poderia estar 

presente uma vez que entrou em um novo emprego e está de treinee o dia todo, contudo, colocou que 

foram passados os valores respeitantes ao orçamento para o Sr. Presidente, que, com base neles, fez 

uma tabela com os valores, desse modo, o Sr. Presidente pergunta se há alguma pauta no PAOD, não 

havendo, informa que coloca no PAOD a alteração do logo do NELB, em que os moldes foram 

enviados para o grupo de WhatsApp do Conselho de Diretores. Explicita que quando assumiu a 

comunicação na gestão passada, fez pequenas modificações na letra, e agora fez alterações mais 

específicas. Para esta questão será realizada uma deliberação autônoma para ser votado na quinta 

feira a noite via grupo de WhatsApp.  

 Quanto à parceria do NELB com a VIII Instancia, o Sr. Presidente colocou no dia de hoje no 

período da manhã o documento da proposta realizada por João Tavares, Presidente de Direção da 

VenusMonti. Abre a votação elucidando que entende ser pertinente a votação em Conselho de 

Diretores, uma vez que difere-se das atividades corriqueiras do Núcleo. O que foi negociado com o 



Presidente de Direção da VenusMonti é que não será tirado nenhum dinheiro das contas do NELB 

além das bebidas, a barraca tem um preço de duzentos e cinquenta euros, mas que esse valor não será 

pago antes do evento. Foi perguntado pela diretora de eventos Catherine Rezende o que são bebidas 

brancas, termo utilizado na proposta, e foi explicitado pelo Sr. Presidente, que são bebidas com vodka. 

A diretora Laura Viana pergunta se haverá outras barracas no after party, evento o qual o NELB foi 

convidado a participar. O Sr. Presidente explicita que o NELB terá exclusividade na venda de shots, 

quanto à logística, coloca que serão dois dias de trabalho, um será na sexta-feira , dia vinte e quatro 

de abril, e no sábado no dia vinte e cinco de abril, coube referir que a festa no segundo dia do evento 

tem a duração de até as quatro da manhã, mas que por costume, tende a se estender até as sete horas 

da manhã. Dessa maneira, foi estabelecido a diretora de licenciatura Thais Kustank ficará responsável 

pelo Grupo de Trabalho que tratará dos assuntos das festas, assim como nas festas anteriores em que 

o NELB participou. Foi perguntado pela diretora de eventos, Catherine Rezende, qual é o público de 

uma festa da tuna uma vez que nunca esteve presente em uma.  Em resposta, o Sr, Presidente diz que 

são tantos alunos de fora, quanto alunos das FDUL.  

 De acordo com a proposta, caso sejam vendidos oitenta e três ingressos, o valor de duzentos 

e cinquenta euros do aluguel da barraca no afterparty estarão abatidos. O Sr. Presidente pergunta se 

há possibilidade do diretor de comunicação Caio Escobar e a assessora Leandra Freitas poderem fazer 

um grupo de trabalho que ficará em contato com o Presidente de Direção Joao Tavares, o qual foi 

aceito. A diretora de licenciatura Laura Viana pergunta qual será a logística da venda de ingresso, 

dessa maneira, o Sr. Presidente diz que isso ficará a cargo do Grupo de Trabalho realizado pelo diretor 

Caio Escobar e da assessora Leandra Freitas. Aberta a votação pelo Sr. Presidente acerca da 

pertinência da participação do NELB na VIII Instância. Os quatro diretores presentes votaram a favor, 

não houve abstenções e nem votos contrários.  

 O Sr. Presidente passa ao próximo passo da pauta, o qual consiste na votação para a aprovação 

ou não aprovação da ata da reunião passada do Conselho de Diretores, que ocorreu no dia dez de 

fevereiro de dois mil e vinte. A ata foi aprovada nomeadamente pelo diretor de comunicação Caio 

Escobar, pela diretora de licenciatura Laura Viana, pela Diretora Catherine Rezende. O diretor 

científico André Brito se absteve e justificou-se por razões de impossibilidade de acesso ao Grupo de 

WhatsApp, dado problemas técnicos no seu celular, dessa forma, não teve acesso a ata pelo que não 

a leu e achou prudente se abster. 

 Quanto ao orçamento, o Sr. Presidente diz que no dia vinte e três de dezembro o NELB tinha 

trezentos e sessenta e cinco euros e trinta cêntimos em caixa, em que havia uma pendência de 

teoricamente cento e vinte e um euros e setenta e oito cêntimos, da AAFDL, e além disso, há uma 

pendência de quarenta e seis euros e trinta cêntimos, referentes ao valor em conta da ex-presidente 

Elizabeth Lima, a qual na época correspondia com a conta do NELB. Nesta gestão, em três meses, 

foram gastos o total de cinquenta euros e dezessete cêntimos, justifica o baixo gasto pelos gastos 

maiores no último mês da gestão passada, o qual foram realizados gastos mais especificamente na 

área de comunicação, como o domínio do site e as fichas na sala do NELB. O Sr. Presidente coloca 

que esses cinquenta euros e dezessete cêntimos são reembolsáveis e explicita que ainda não é possível 

dizer quanto falta para atingir o valor total de mil e quinhentos euros anuais, uma vez que faltam notas 

do Sabores Express acerca do coffee break da posse do NELB, como não há e-mails nem registro 

desse acordo, o NELB está no aguardo do Sabores Express enviar as notas.  

 A Diretora Catherine Rezende indaga a possibilidade de ser deliberado sobre a cobrança dos 

certificados tardios, considerada questão de ordem. Para além desse assunto, foi colocado a 

possibilidade da nomeação da Assessora Leandra Freitas para diretora adjunta, uma vez que a mesma 



mostrou trabalho e poderia ajudar na organização e ter acesso aos e-mails da diretoria de eventos.  O 

Sr. Presidente quanto à cobrança de certificados demonstra que houve uma receita de noventa e cinco 

euros, o que dá uma média de vinte e cinco euros por evento, explicita que o objetivo do NELB não 

é o lucro, mas que é muito bom saber que os eventos dão alguma renda ao Núcleo.  

 A diretora de licenciatura Thais Sousa e a Diretora Cientifica Maria Mariana entraram na 

reunião as treze horas e vinte e oito minutos. 

 A Diretora Maria Mariana coloca que os valores tanto na cobrança dos certificados, quanto na 

receita obtida deles estão bons uma vez que na sua gestão não havia essa possibilidade dado que a 

cobrança dos certificados não foi provada pelos diretores, mesmo com o valor simbólico.  

 O Sr. Presidente coloca que em tese há quatrocentos euros e trinta cêntimos em caixa, e coloca 

que a partir daí será feito o portal da transparência. Feito um levantamento no final do ano passado, 

a The Original disponibilizou quinhentos euro em material, isso foi confirmado ao Sr. Presidente, e 

que o banner apenas não foi entregue porque a haste de metal não estava pronta mas que o material 

estava impresso, o Sr. Presidente fez um orçamento no site NÃO LEMBRO QUAL em que incluiria 

um carimbo do NELB, dois roll ups econômicos para colocar nas laterais dos eventos e um banner 

maior que o nosso. A Diretora Catherine pergunta se não há a possibilidade de fazer uma parceria 

com a Reprografia Vermelha, foi explicitado que os valores são elevados. Sendo assim, o Sr. 

Presidente pede ao Diretor Caio para ir à gráfica para ter uma negativa confirmada da não parceria, 

uma vez que não houve resposta de dois e-mails. Foi sugerido o nome do Luiz Augusto para ir à 

gráfica mas que como não está presente, é complicado a nomeação. 

 Quanto ao orçamento do streaming, o Diretor Caio explicita que não poderá deixar o 

computador na faculdade uma vez que os pais o utilizam, dado que a ideia é deixar um computador 

pronto apenas para o streaming. Em contrapartida, a Diretora Maria Mariana diz que tem um 

computador restante em casa e que poderá ser utilizado para tal. O Sr. presidente explicita que a C930 

é a melhor qualidade, mas que para o NELB, a C920 é suficiente.  

O diretor Caio Escobar saiu da reunião as treze e quarenta e sete. 

 A Diretora Catherine Rezende e a Maria Mariana colocam que por mais que seja um valor 

maior, preferem uma loja que exista presencialmente, no caso, a Worten, para caso haja algum 

problema, uma vez que a PC Componentes, a outra loja cotada, não é em Lisboa mas é um pouco 

mais barato. A Diretora Thais Sousa, uma vez confirmado pela Diretora Maria Mariana que a loja PC 

Componentes está regularizada, não vê necessidade em insistir na Worten por ser um valor de 

dezenove euros.  

O Diretor Caio Escobar entra na reunião as treze horas e cinquenta e três minutos.  

Foi pedido o parecer do Sr. Presidente pela Diretora Catherine, em que disse que tanto a 

Worten quanto a PC Componentes são confiáveis, mas que fora a isso, cabe aos diretores votarem 

nessa questão.  

Em acordo com a Diretora Thais Sousa, o Diretor André Brito expõe que uma vez que a PC 

Componentes está regularizada, não há motivos para optar pela Worten que é vinte euros mais cara. 

Dessa maneira, houve três votos para a Worten, nomeadamente, a Diretora Catherine Rezedem a 

Diretora Laura Viana e a Diretora Maria Mariana, dois votos para a loja PC Componentes, sendo os 

Diretores André Brito e a Diretora Thais Kustank e o Diretor Caio Escobar votou na loja Chiptec.  

O Sr. Presidente explicita a necessidade da Diretoria de Comunicação de um HD Externo, 

dado a quantidade de material de fotos e arquivos. Surgiu a comparação de manter os arquivos “na 

nuvem” ou no HD Externo, em que o Diretor Caio Escobar explicita que no Google cloud o espaço 

é alugado, e não comprado. Nesse sentido, o Sr. Presidente explicita que o Google cloud tem o preço 



de um dólar por mês para vinte e cinco gigas, o que já não é suficiente para o material atual do NELB. 

O Diretor Caio Escobar apresentou um orçamento com de HD Externo, contudo foram suscitados 

outras lojas que não constavam no orçamento, desse modo, foi pedido pela Secretária-Geral que o 

Diretor Caio Escobar envie um novo orçamento para ser debatido na próxima reunião do Conselho 

de Diretores.  

A Diretora Maria Mariana saiu da reunião as catorze horas e cinco minutos  

O Sr. Presidente explicita que fará um despacho para explicar a ausência do vice-presidente 

Heitor Cavalcanti Albuquerque, em que ele apresentou uma carta ao NELB que será anexada à essa 

ata. O Sr. Presidente quanto à esse assunto deixa suas palavras:  

“Heitor deixa o NELB porque deixa a FDUL, do contrário não o deixaria. Isso é importante 

que se diga. Estamos sem um vice, não por renúncia, mas por impedimento. Nosso vice-presidente 

deixa a Faculdade em razão de um problema que atinge tantos brasileiros nesta na FDUL: as altas 

propinas a que são submetidos os alunos internacionais. Quando entrei na FDUL, fui impactado por 

uma pichação na lateral da faculdade que pedia pela redução ou extinção das propinas. Claro que é 

estranho a um brasileiro a cobrança de propinas nas instituições públicas de ensino, seja para nacional, 

seja para estrangeiro. Mas também era estranho cobrar por saúde pública. Essas foram opções do 

estado do bem-estar social. Na FDUL, descobri a luta dos portugueses pela redução das propinas e 

que muitos portugueses sofrem para pagar a propina de €871,52. Sejamos empáticos a isso. Precisa-

se de quase um mês e meio de ordenado mínimo para se pagar a propina anual. É difícil. A FDUL e, 

por consequência, o NELB, perde (então, direi: perdemos) um cidadão fora do comum. Respeitador 

das instituições, proativo, responsável. Perdemo-lo, não pelos €871,52 de propinas anuais que são 

suportados pela maioria dos alunos desta instituição, mas pelos €3000,00 que são suportados pela 

minoria brasileira desta faculdade. Recebendo um ordenado mínimo, um brasileiro deve trabalhar 

seis meses apenas para pagar a faculdade. Na inscrição, tem de pagar €900,00, mais que qualquer 

aluno nesta Faculdade paga por ano. Somos cidadãos brasileiros, protegidos por um estatuto bilateral 

que garante igualdade de direitos civis, mas isso não é reconhecido pelas instituições portuguesas. 

Fomos empáticos à dificuldade de alunos e pais de alunos desta instituição em pagar as propinas de 

aproximadamente novecentos euros. Não posso esperar nada menos que empatia do corpo discente e 

docente desta faculdade relativamente a este tratamento assimétrico. O adeus de Heitor é 

naturalmente um ato político, fruto desta condição. Heitor precisou trabalhar. Heitor é responsável, 

precisou se capacitar. Heitor precisou de dinheiro para se capacitar. Heitor não pode pagar as 

propinas. Perdemos todos. Para o NELB, isso representa sempre um até logo. Ainda sem funções 

formais, sei que posso contar com o meu amigo. Heitor passou um ano e poucos meses na diretoria 

do NELB. Foi ativamente Diretor de Licenciatura, dando a esta diretoria, criada não-estatutariamente 

pela gestão 2019, dignidade que nunca tivera. Uniu sua equipe e encontrou consenso. Recepcionou 

os alunos brasileiros da licenciatura, o que nunca fora feito antes. Lutou pela redução das propinas 

para os alunos internacionais (o que, fatalmente, diante do insucesso, agora o retira de nós). Heitor 

apoiou em tudo o que foi possível. Resguardou a instituição como ninguém. Dentre os muitos elogios 

que posso fazer a esse homem, que me orgulho de ter dividido uma campanha eleitoral e uma gestão 

e meia, é exatamente o fato de ser um defensor inabalável das instituições. Heitor foi Diretor de 

Licenciatura e Vice-Presidente do NELB, Suplente do Conselho de Escola da FDUL durante dois 

anos. Agora, ele continua sendo cidadão do mundo, um amigo para as horas em que for preciso. Vejo-

o ir embora na certeza de que perco o melhor Vice-Presidente que poderia ter. Sua contribuição não 

cessará. Evitamos uma pauta populista de meio ambiente durante a eleição, apesar de termos um 

biólogo em nossa equipe, que é o Heitor. Agora, o Heitor assume, mesmo de fora, a responsabilidade 



de apresentar ao NELB um projeto de redução de impacto ambiental do Núcleo. É mais uma 

contribuição de Heitor, revelando mais uma vez o seu valor. Isso deve ser lembrado. Deixo meu 

profundo agradecimento pela amizade e pelo trabalho. Os que aqui permanecem trabalharão duro 

para todos os alunos desta faculdade, de todas nacionalidades.” 

 

A Diretora Maria Mariana fez-se presente às catorze horas e onze minutos. 

O Diretor Caio Escobar propõe um voto de louvor ao ex-vice-presidente Heitor Cavalcanti de 

Albuquerque pela sua participação no NELB, o qual foi aprovado por todos os diretores presentes.  

Quanto à cobrança dos certificados tardios, a Diretora Maria Mariana não vê problema que 

seja cobrado um valor maior pelos certificados uma vez que há um trabalho acrescido aos diretores, 

desse modo, entende que as inscrições até a hora do evento têm o valor de certificado normal.   

A Diretora Cientifica Maria Mariana precisou sair da reunião às catorze horas e vinte minutos 

devido à uma outra reunião em seguida.  

A Secretária-Geral Maria Eduarda entende que para os alunos de licenciatura, deve haver um 

acréscimo de dois euros, totalizando um valor de três euros pelo certificado tardio, já os alunos de 

mestrado, também um acréscimo de dois euros, totalizando quatro euros pelo pedido de emissão do 

certificado tardio. A Diretora Catherine coloca que acha interessante explicitar que a multa é de dois 

euros acrescido ao valor do certificado. Desse modo, foi deliberado que terá o valor normal da 

cobrança dos certificados até final do credenciamento do evento, e a partir desse momento, será 

necessário que caso haja interesse no certificado, é necessário que o requeira via e-mail à diretoria de 

eventos, desse modo, será certificado se a pessoa estava no evento e será cobrado a taxa de dois euros 

de ato fora de prazo, o pagamento será feito mediante disponibilidade dos diretores.  

Quanto a Direção de Comunicação, a Secretária-Geral Maria Eduarda pergunta sobre a 

organização da distribuição de cartazes e quem era o responsável pelo mesmo, o Diretor Caio Escobar 

explicita que de início o encarregado era o Diretor Luiz Augusto, mas que quem está atualmente 

responsável pela distribuição de cartazes é a Diretora-Adjunta Maria Luiza Ximenes. O Sr. Presidente 

pergunta ao Diretor Caio Escobar quanto o NELB Memória, em que o Diretor coloca que não está 

tendo tempo e que ainda não iniciou o NELB Memória.  

Quanto a direção de licenciatura, a Diretora de Licenciatura explicita que há três pontos: o 

MIP, o Workshop e o prêmio acadêmico. Quanto ao projeto do workshop a diretora Laura Viana 

explicita que enviou um documento ao Sr. Presidente em que propõe que a primeira sessão será 

mostrada como se desenvolve um caso prático, a conclusão, a introdução e o passo a passo de resolvê-

lo. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às catorze horas e quarenta e 

minutos. 
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