
 

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sala 10.08, Cidade 
Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014, Lisboa – Portugal 

 
 

 

 

 

 

Ata n.º 33/2020 

da reunião do Conselho de Diretores de 09 de março de 2020 

Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às vinte e duas horas e onze minutos, 

teve início a reunião virtual do Conselho de Diretores do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente Cláudio Cardona, e 

secretariada pela Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro, convocada extraordinariamente, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Emissão do comunicado acerca do COVID-19 

 

Fizeram-se presentes: Sr. Presidente, a Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro, a Diretora de Eventos 

Catherine Rezende, o Diretor de Eventos Caio Brilhante, a Diretora Científica Maria Mariana, o 

Diretor Científico André Brito, a Diretora de Licenciatura Thais Kustank, a Diretora de Licenciatura 

Laura Viana, o Dietor de Comunicação Luiz Augusto e o Diretor de Comunicação Caio Escobar. 

 

O Sr. Presidente inicia a reunião explicitando que o tema da reunião já é público e notório, 

esclarece que a Universidade de Lisboa suspenderá suas atividades e, consequentemente, o NELB 

também. Expõe que a convocação desta reunião não é deliberativa, pois essa é uma decisão da 

Presidência, no entanto, gostaria de saber como os Conselheiros se sentem e que sugestões têm a dar 

neste momento. No mais, informa que será lançado uma nota no dia de hoje, dia nove de março e que 

será proferido um despacho determinando a suspensão parcial das atividades do NELB. Dessa forma, 

pede que cada uma das diretorias promova a comunicação aos participantes dos eventos e grupos de 

investigação.  

A Diretora de Eventos Catherine Rezende pergunta o que está sendo efetivamente fechado, se 

apenas afeta as aulas ou também a própria faculdade. Sugeriu que o Conselho se reúna na faculdade 

amanhã, dia dez, caso seja possível. A Diretora Científica Maria Mariana expõe seu sentimento é que 

tem de parar as atividades até a gente saber qual é a profundidade e o risco disso tudo. 

O Sr. Presidente concorda que é uma boa opção nos reunirmos, mas que não sabe se será 

possível, diz que a reitoria determinou o fechamento do prédio, desta forma, ficam fechados serviços, 

biblioteca, sala de estudos, além das salas de aula e demais institutos da faculdade. Então, em 

princípio, não será possível uma reunião na faculdade. A Diretora Maria Mariana pergunta se a 

reunião pode ser feita por via de mensagens ou por Skype. 
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A Diretora Laura Viana, no que toca o projeto do WorkShop, pergunta se os Conselheiros 

pensam que ficaria muito em cima das frequências se ele fosse passado para abril, uma vez que não 

é certo que as aulas retomem dia vinte e sete de março. 

O Sr. Presidente expõe que irá se reunir com a subdiretora Suzana Videira na manhã seguinte 

às dez horas. E que, trata-se, em princípio, de uma precaução, mas que nos afeta diretamente. A 

Diretora de Eventos Catherine Rezende propõe que os Conselheiros se reúnam fora da Faculdade e 

sugere um café. O Sr. Presidente concorda, mas diz que não sabe se todos têm essa disponibilidade. 

Quanto ao WorkShop, o Sr. Presidente diz que já não poderá se realizar em março, uma vez 

que a faculdade está fechada. Neste ponto aqui, diz que qualquer atividade do NELB na faculdade, 

está suspensa, e isso inclui eventos e grupo de estudo, mas que a emissão de certificados e trabalhos 

burocráticos desta na natureza serão mantidos.  

O Sr. Presidente envia o comunicado para o grupo de Conselho de Diretores onde está sendo 

realizada a reunião e diz que está aberto a sugestões e correções. A Diretora Maria Mariana concorda 

com o comunicado, mas sugere que seja enumerado, uma vez que é muito extenso. O Diretor André 

Brito acha que o comunicado deveria restringir-se a dizer que, segundo as ordens do Reitor, as 

atividades do NELB estariam parcialmente encerradas. O Sr. Presidente expõe que tecnicamente o 

Reitor não suspende nossas atividades, uma vez que até a Faculdade depende de um despacho interno, 

além disso, coloca que as pessoas estão pedindo uma comunicação por parte do NELB, uma vez que 

querem saber o que será feito.  

A Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro expõe que acha que o comunicado está muito 

grande, mas devido as circunstâncias, ele faz-se necessário, além disso, sugere que seja alterado o 

tipo de letra para que a leitura seja facilitada. Quanto a esse último ponto, o Sr. Presidente mudou a 

letra e reenviou a proposta. O Sr. Presidente determinou à Diretora de Eventos Catherine Rezende, 

junto da Diretora Adjunta Renata Monteiro, a comunicação aos professores que participariam dos 

eventos sobre o seu cancelamento, e, aos Diretores Científicos, André Brito e Maria Mariana, a 

informação da suspensão do grupo de investigação aos inscritos. O Diretor Científico questiona a 

eficácia de um comunicado extenso e pensa que um comunicado curto e preciso seja mais eficiente.  

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Cláudio Cardona encerrou a reunião às onze horas e três 

minutos do dia dez de março de dois mil e vinte. 

 

 

O Presidente 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Geral do NELB 

 

 

 

 

 


