
 

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 36/2020 

da reunião do Conselho de Diretores de 28 de março de 2020 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e dez 

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

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de modo virtual por via do aplicativo Zoom, 

presidida pelo Presidente, Claudio Cardona, e secretariada pela Secretária-Geral Maria Eduarda 

Ribeiro, convocada extraordinariamente, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Assinatura do aplicativo Zoom Pro  

 

Fizeram-se presentes no início da reunião: o Presidente Claudio Cardona; a Secretária-Geral Maria 

Eduarda Ribeiro; o Diretor Científico André Brito; a Diretora de Licenciatura Laura Viana; a Diretora 

de Licenciatura Thais Sousa; e, o Diretor de Comunicação Caio Escobar  

 

 O Presidente Claudio Cardona iniciou a reunião explicitando que essa reunião foi marcada 

por chamamento do diretor de comunicação Caio Escobar e de diretora de licenciatura Laura Viana, 

dado a deliberação autônoma que estava ocorrendo no grupo de WhatsApp do Conselho de Diretores, 

a votação consistia no estabelecimento do orçamento para o modo de transmissão dos eventos online 

que ocorrerão no próximo mês. O Sr. Presidente disse entender que a plataforma do Zoom é um 

sistema estável, tanto para a transmissão de eventos quanto para seguir com o grupo de investigação, 

atividades que considera ser de imprescindível continuação.  

A diretora científica Maria Mariana ingressou na reunião as dezenove horas e vinte e cinco 

minutos. 

 O Sr. Presidente continuou sua fala explicitando que, em sede de deliberação autônoma, a 

Diretora Científica Maria Mariana colocou a ideia de usar o VPN da Faculdade, que o Sr. Presidente 

ficou de analisar a viabilidade de utilizar o VPN da Faculdade. O Presidente colocou que o ideal seria 

o sistema do Zoom Pro, com a disponibilização do evento online posteriormente. Na análise, observou 

que diversos alunos reclamaram da instabilidade do VPN da Faculdade e que seria arriscado contar 

com isso para a manutenção de um evento por três ou quatro horas. O Sr. Presidente continuou sua 

fala, informando ainda sobre a importância de dar continuidade aos CPP, projeto este da Direção de 

Eventos, e que precisavam encontrar uma solução para a plataforma de transmissão. O Sr. Presidente 

colocou que o Diretor Caio Escobar questionou no grupo de WhatsApp, em sede de deliberação 

autônoma, acerca da adesão dos alunos a esses eventos. O Diretor de Comunicação Caio Escobar 

interrompeu e questionou acerca da fala do Sr. Presidente sobre a continuação dos CPPs. O Diretor 
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de Comunicação Caio Escobar indagou a viabilidade disso, uma vez que entende que o NELB deveria 

se abster dado as circunstâncias atuais. Em continuidade, a diretora de eventos Catherine Rezende 

explicitou a dificuldade acerca da dificuldade de horários compatíveis, tanto dos alunos da 

licenciatura, quanto dos alunos do mestrado, e ainda em relação ao fuso horário de alunos que se 

encontram fora de Portugal, indagou se haveria adesão e qual seria o público alvo. O Presidente 

Cardona colocou que o Diretor de Comunicação Caio Escobar demonstra uma preocupação 

institucional, o que é importante e merece atenção, não obstante a isso, fala também sobre o caráter 

pioneiro das atividades  do NELB, a exemplo disso, o evento da Semana da Mulher, que o NELB 

começou por organizar em razão do dia da mulher, atividade que nenhuma outra instituição na 

Faculdade realizava, e, nesse sentido, explicou que o fato das outras instituições não estarem fazendo 

eventos e o NELB os realizar não é um prejuízo institucional, ao contrário, seria um benefício 

institucional. O Sr. Presidente colocou, como referência de adesão a eventos online, o exemplo do 

Prof. Fredie Didier, da UFBA, que realizou aula remotamente para milhares de pessoas, e disse apenas 

colocar este exemplo para demonstrar que há pessoas interessadas em receber conteúdo acadêmico 

de forma online e que essa é uma das funções do NELB também. Quanto à adesão dos alunos de 

licenciatura FDUL, o Sr. Presidente explicou que ela não ocorrerá em número relevante, mas que não 

há uma alteração de público, dado que o público dos eventos do NELB tende a ser de alunos do 

mestrado, nada obstante o trabalho que se busca fazer para atrair alunos de fora da pós-graduação. O 

Sr. Presidente ainda explicou que se trata da oportunidade de trazer para o debate com alunos da 

faculdade professores e pesquisadores que não são acessíveis para eventos presenciais, dada a questão 

orçamentária do NELB, e ilustrou como o exemplo do Dr. Thiago Rocha, ex-diretor científico do 

NELB, que aceitou convite para o CPP em planejamento, que se pretendia realizar na semana 

seguinte, mas que se encontrava suspenso até uma definição quanto à plataforma e, agora, quanto a 

realizar ou não eventos online. 

Acerca dos preços, a diretora de licenciatura Thais Kustank questionou se o valor de oitenta e 

dois euros é semestral ou mensal, pelo que o Sr. Presidente colocou que esse é o valor semestral e 

que tem como valor mensal a quantia de treze euros e noventa e nove cêntimos, sendo possível ser 

cancelado a qualquer momento.  

A diretora Catherine expôs uma dificuldade dos alunos de mestrado, em que uma aluna do 

mestrado teve dificuldades de contactar com uma de suas professoras, o que demonstra uma grande 

quantidade de atividade e ocupação por parte dos professores da casa. O Sr. Presidente disse que os 

professores da casa não seriam o caminho, dado a carga de trabalho recente, mas colocou que é uma 

grande possibilidade para chamar professores do Brasil que não conseguiam vir dado o processo de 

deslocamento; ademais, expôs também a possibilidade de alunos participarem dos eventos e emitir 

certificados para os que estejam presentes na live. 

O diretor de comunicação Caio Escobar voltou à questão institucional e disse que a fala do 

Presidente não faz sentido, uma vez que o eventos do Dia da Mulher correm em circunstâncias de 

normalidades, desse modo, disse pensar que, diante das circunstâncias, o NELB deveria seguir a 

posição das outras instituições de apenas cuidar da parte burocrática da instituição. O Sr. Presidente 

lembrou que os eventos são elemento essencial no apoio e acompanhamento acadêmico aos alunos, 

além de proporcionar ajuda aos alunos que demonstram problemas nessas circunstâncias atuais. A 

diretora de eventos Catherine Rezende colocou que entende tanto o ponto do Sr. Presidente, quanto 

do diretor de comunicação Caio Escobar e complementa que a posição do diretor Caio Escobar está 

baseada no ciclo da licenciatura, mas que seria interessante propor eventos principalmente para alunos 

de mestrado, trazendo uma movimentação para esse período. A diretora de licenciatura Thais Kustank 
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disse entender que os eventos são interessantes principalmente para alunos de mestrado. A diretora 

científica Maria Mariana perguntou quem teria trabalho para organizar esses eventos, pelo que foi 

explicitado que seria a diretora de eventos Catherine Rezende, o Sr. Presidente e a diretora-adjunta 

de eventos Renata Monteiro, colocou  esse questionamento por não ter tempo disponível para 

trabalhar nisso, e que, desse modo, acreditava que caberia ao grupo de trabalho desses eventos 

ponderar sobre a possibilidade de fazer tais eventos.  

A Secretária-geral Maria Eduarda Ribeiro disse que entende as razões pelo qual o diretor de 

comunicação Caio Escobar e a diretora de licenciatura Laura Viana requereram essa reunião e 

acrescenta que os pontos suscitados quanto à adesão e a institucionalidade são válidos e importantes. 

A Secretária-Geral disse entender, no entanto, que o NELB tem duas vertentes principais: a primeira, 

relativamente à ajuda aos alunos brasileiros quanto à Faculdade, as respectivas burocracias e outras 

questões, uma segunda, baseada no apoio acadêmico disponibilizado principalmente através de 

eventos. Continuou dizendo que, após o período de suspensão das aulas, no dia nove de março, o 

NELB manteve mais do que nunca o apoio aos alunos e auxílio relativamente às dificuldades quanto 

às aulas a distâncias, ao retorno no país de origem e outras questões; a ideia de retomar a segunda 

vertente – o apoio acadêmico, através de meios disponíveis, como a plataforma Zoom – não são só 

válidas como necessárias, ainda mais para os alunos de segundo e terceiro ciclo, que carecem de 

materiais para continuação de suas teses. Dado entender a essencialidade da continuação dos eventos, 

sugere que, pelo menos de início, os temas dos eventos relacionem direito e as circunstâncias da 

Covid-19.   

O Diretor Caio Escobar perguntou sobre qual será o formato do evento, e pensa que o Zoom 

não é a plataforma mais interessante para eventos de palestra. O Sr. Presidente colocou que será no 

formato de CPP, em princípio, com dois professores, com uma possibilidade de colocar oitenta 

pessoas, haverá uma pré-inscrição, com a tela de todos os participantes bloqueadas.  

 

O diretor de comunicação Caio Escobar mais colocou duas preocupações: a primeira seria 

acerca da facilidade do esvaziamento do evento, ao que o Sr. Presidente disse ser uma preocupação é 

válida, mas que também existia na nossa realidade presencial; e, a segunda seria acerca da câmera 

dos participantes, que poderia mostrar algo impróprio, ao que o Sr. Presidente disse que seria 

resolvido com a possibilidade do anfitrião desligar o microfone e vídeo; a segunda preocupação. No 

seguimento, o Sr. Presidente disse que, quanto aos certificados, será necessário pedir o nome e 

documento dos participantes, de forma que qualquer ato impróprio e ilegal poderia ter seu autor 

identificado, salva na hipótese de falsidade ideológica, mas que, neste caso, já estavam avançando 

demais na discussão; além disso, tratou da facilidade das perguntas poderem ser feitas pelo chat, em 

que o moderador escolhe as perguntas pertinentes, caso a participação por vídeo nas perguntas venha 

a apresentar problemas. A Secretária-Geral Maria Eduarda concordou com a ideia do chat, mas que 

é possível deliberar acerca dos procedimentos baseando-se na quantidade das pessoas nos eventos, 

em reuniões específicas da direção de eventos ou da comissão própria para esses eventos online. O 

diretor científico André Brito colocou que cabe à direção de eventos delimitar esses pormenores, uma 

vez que está em causa nessa votação a plataforma a ser utilizada e não os detalhes da atuação da 

comissão ou da diretoria no âmbito de sua própria competência; neste ponto, recomendou que a 

questão pautada na reunião fosse votada. 

Antes de abrir a votação, o sr. Presidente acrescentou que conversara com a Profª Lilian 

Emerique, que se mostrara disponível, após ser auxiliada para utilizar a plataforma escolhida, mas 

condicionara ao fato de apenas participar os alunos entrevistados por ela, para dar continuidade ao 
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grupo de investigação. O Sr. Presidente informou que havia assegurado à professora a condição e que 

apenas precisaria resolver a questão da plataforma, que seria discutida e votada em reunião. 

O Sr. Presidente abriu para a votação e seguiu em ordem alfabética em relação aos votos já 

apresentados em deliberação autônoma, questionando se desejava manter ou alterar o voto, e 

questionando o voto para aqueles que não haviam antecipado o voto. O diretor de eventos Caio 

Brilhante, ausente, teve o voto preliminar mantido. O diretor de comunicação Caio Escobar modificou 

seu voto negativo para favorável, com declaração de voto. As diretoras de licenciatura Laura Viana e 

Thais Sousa mantiveram seus votos favoráveis. Os diretores científicos André Brito e Maria Mariana 

votaram favoravelmente à proposta. Confirmada a ausência do diretor de comunicação Luiz Didonet, 

sem voto preliminar e ausente da reunião, havendo justificado problemas no equipamento de áudio.  

O diretor de comunicação Caio Escobar fez sua declaração de voto em reunião e disse que 

votava a favor para não contrariar os demais, que mantém sua opinião que o NELB não deveria fazer 

eventos online neste período e que isso será visto como algo negativo e trará prejuízos institucionais; 

que melhor seria o NELB seguir o exemplo das demais instituições e não realizar eventos, apenas 

cuidar de questões burocráticas. 

Encerrada a votação, a proposta foi aprovada com sete votos favoráveis e uma ausência. 

 

O Sr. Presidente disse que entende ser de importância a nomeação da assessora Leandra 

Freitas para diretora adjunta da direção de eventos, dado a demonstração de trabalho e interesse. A 

diretora de eventos Catherine Rezende concordou. O Sr. Presidente nomeou Leandra Freitas como 

diretora adjunta da direção de eventos e determinou à Secretária-Geral a certificação do despacho. 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte horas e quarenta minutos. 

 

 

O Presidente 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Geral do NELB 

 

 

 

 

 


