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Ata n.º 37/2020 
da reunião do Conselho de Diretores de 16 do mês de abril de 2020 

Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta  e 
três minutos, 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 Cláudio Cardona, e 
secretariada pela Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro, convocada ordinariamente, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

 
1. PAOD 
2. Votação das atas anteriores 
3. Convalidação ou revogação do n. 3 do despacho 19 
4. Balanço das diretorias 

 
Fizeram-se presentes: o Sr. Presidente Cláudio Cardona, a Secretária-Geral Maria Eduarda 

Ribeiro, Diretor de Comunicação Caio Escobar, Diretora de Licenciatura Thais Kustank, Diretora 
Científica Maria Mariana, Diretor Científico André Brito, Diretora de Eventos Catherine Rezende, 
Diretor de Comunicação Luiz Perine, Diretora de Licenciatura Laura Viana, Diretora de Licenciatura 
Thais Kustank. 
 
 O Sr. Presidente alterou a ordem da pauta do dia, dado a impossibilidade de extensão de 
horário da Diretora de Licenciatura Thais Kustank, da Diretora de Licenciatura Diretora de 
Licenciatura Laura Viana e da Diretora Científica Maria Mariana. O Sr. Presidente perguntou se 
alguém tem algo antes da ordem do dia. O Diretora Científico André Brito propôs um voto de louvor 
à Diretoria de Eventos pelo CPP realizado via Zoom e disse que o NELB fez um belo evento; 
informou ainda que outras instituições estão promovendo eventos online, como a Faculdade nos 
cursos intensivo, a AAFDL, os Centros de Investigação. O Diretora Científico André Brito lamentou 
pelo NELB não ter sido, como costuma ser, pioneiro nessa atividade, dado o atraso de efetivar a 
decisão. Nesse sentido, o Sr. Presidente corroborou com o voto de louvor. A Diretora de Eventos 
Catherine Rezende agradeceu e expôs que a organização foi extremamente rápida, e que a ideia acerca 
do evento foi do Presidente Cláudio Cardona, expôs que foi obtido uma média de trinta participantes 
durante todo o evento, com interações agregadoras. 
 Tendo em consideração a antecipação de pauta, o balanço geral das direções foi feito nesta 
ordem: Direção Cientifica, Direção de Licenciatura, Direção de Eventos e Direção de Comunicação. 
Mas antes, foram vistas as questões deliberativas, a começar pela votação das atas. O Sr. Presidente 
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se desculpou pela quantidade de atas enviadas, mas colocou que foi muito trabalho nesse período 
excepcional, além disso, agradece à Secretária-Geral pelo trabalho. A votação foi acerca das atas 
vinte e nove, trinta, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro e trinta e cinco. Por razões de celeridade, 
o Presidente propôs que ao invés de ser ata por ata, caso algum diretor se oponha à algo, que seja dito. 
Nesse sentido, o Diretora Científico André Brito questionou se ata trinta e três, de uma reunião 
realizada via internet sobre o comunicado a ser feito pelo NELB relativo à alteração das 
circunstâncias, dizia respeito à uma deliberação ou mera consulta, e foi colocado pelo Presidente que 
foi mera consulta. As atas de números vinte e nove, trinta, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro e 
trinta e cinco foram aprovadas por unanimidade. 
 O Sr. Presidente iniciou a deliberação sobre a convalidação ou revogação do despacho 
dezenove, que já está disponibilizado no site do NELB. Colocou que a questão dizia respeito às taxas 
administrativas para cobrança de certificados no Brasil. A Diretora de Eventos Catherine Rezende 
disse que cedeu a conta bancária pessoal do NuBank para a realização dos depósitos, mas expôs que, 
dada a flutuação do câmbio, a taxa de conversão representaria uma perda financeira para o NELB. O 
Diretor de Comunicação Diretor de Comunicação Luiz Perine perguntou se o NELB consegue lidar 
com essa perda. O Sr. Presidente expôs que o orçamento do NELB é independente dessas cobranças 
de certificados, mas que, por outro lado, a preocupação fora posta no sentido de que muitas pessoas 
poderiam deixar de pagar pelo certificado justamente pela taxa de conversão efetiva, que, além de 
variável, já estaria se aproximando dos seis reais por euro. A Diretora de Eventos Catherine Rezende 
colocou que houve um problema com uma participante de um evento que não conseguiu fazer a 
transferência pela Caixa Geral de Depósitos e depois tentou pelo NuBank, mas que pedia o CPF, mas 
que já fora informado e resolvida a questão. A Diretora Científica Maria Mariana perguntou se houve 
necessidade de converter os valores agora, e o Sr. Presidente explicitou que as pessoas estão já 
depositando na conta do Brasil com o valor de referência não variável do despacho. O Diretor de 
Comunicação Caio Escobar perguntou se não há a possibilidade de apenas estabelecer um valor único, 
de cinco para um, o que ficaria um valor de dez reais. O Sr. Presidente informou que esses são os 
exatos termos do despacho, que determina a taxa de conversão de cinco reais para um euro, fixando 
em dez reais o valor do certificado padrão, ressalvadas as possibilidades de desconto para alunos da 
licenciatura da FDUL e o acréscimo para atos fora de prazo. Nesse sentido foi votada e aprovada a 
manutenção do valor da cobrança, ratificadando-se o valor de cinco reais para um euro, nos termos 
do despacho dezenove.  
 A Diretora Científica Maria Mariana expôs sobre a sua diretoria e o Diretor Científico André 
Brito perguntou sobre a possibilidade de lançar a revista, uma vez que o material está pronto. A 
Diretora Científica expôs que a ideia seria já lançar o edital para quem tem interesse e, depois, o prazo 
seria prorrogado conforme a necessidade. O Sr. Presidente disse que se for possível ter doze artigos 
aprovados, já é possível lançá-la. A Diretora de Eventos Catherine Rezende perguntou se pode 
escrever para publicar na revista, ao que foi respondida positivamente e que terá um modelo para tal. 
A Diretora Científica Maria Marina propôs o lançamento na segunda-feira, dia dezenove. O Sr. 
Presidente deu a ideia dos diretores do NELB avisarem aos seguidores do NELB do lançamento do 
edital da revista do NELB e perguntou se os diretores estavam de acordo com esse ato e se estariam 
dispostos a replicar essa ideia e apoiá-la, expôs também que esse é um dos principais papeis científico 
do NELB, dado que faziam três anos que a revista não conseguia ser lançada. A Diretora Científica 
Maria Mariana perguntou aos diretores de comunicação se seria possível ser feita a arte para segunda 
feira, dia dezenove, para o lançamento do edital. O Diretor de Comunicação Caio Escobar expôs a 
dificuldade em relação as aulas, mas que poderia fazer ao longo da semana caso fosse realmente 
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necessário. A Diretora Científica Maria Mariana disse que mandaria o material para o Sr. Presidente. 
A Diretora Científica Maria Mariana falou sobre a primeira reunião do grupo de investigação, que foi 
muito interessante e proveitoso, a Diretora disse que o tema inicial era a Crise do Constitucionalismo, 
mas que se transformou em O Constitucionalismo na época do COVID19, com uma boa dinâmica. A 
Diretora de Eventos Catherine Rezende perguntou sobre como está funcionando o grupo de 
investigação e a Diretora Científica Maria Mariana expôs que foi realizado pelo zoom, com a 
Professora Emerique, durante duas horas, de maneira muito dinâmica. Expôs que um dos 
participantes do grupo apresentou sobre os textos que a Professora tinha passado na semana interior. 
O Sr. Presidente expôs que, quando conversou com a Professora em setembro de dois mil e dezenove, 
não foi possível ser colocado em prática o grupo de investigação em razão da instabilidade criada 
pelas idas e vindas do processo eleitoral, mas que essa ideia surgiu pela deficiência da licenciatura 
em investigação, haja vista os alunos da casa não terem à sua disposição projetos de iniciação 
científica. O Sr. Presidente falou sobre o quanto é positivo que esse projeto esteja dando certo e a 
Diretora de Eventos Catherine Rezende acrescentou que teria interesse em um grupo de investigação 
com a Professora Marcia Cristina Xavier com o tema de Processo Civil.  
 A Diretora Científica Maria Mariana retirou-se da reunião às vinte horas e quatro minutos. 
 O Sr. Presidente iniciou sua fala agradecendo à Direção de Licenciatura, principalmente à 
Diretora Laura Viana, pelo projeto do MIP. A Diretora de Licenciatura Laura Viana expôs que o 
grupo do MIP foi muito bom, e que contou com a ajuda de João Villaça, Leandro Freitas, e o Jeferson 
Nicolau, contudo expôs que tem alguns tópicos que precisam ser desenvolvidos, e afirmou que o 
Diretor Científico André Brito já se disponibilizou para a ajudar. O Sr. Presidente expôs a necessidade 
de o máximo de pessoas possíveis contribuírem, uma vez que, por mais que já houvesse muito 
material, ainda careceria de muitas informações que precisariam ser preenchidas. Falou sobre o MIP 
ter sido um projeto da Direção Executiva, mas que foi passado para a Direção de Licenciatura pela 
sua força executiva e agradeceu mais uma vez esse espaço preenchido pelas Diretoras de Licenciatura. 
A Diretora de Licenciatura Thais Kustank iniciou sua fala dizendo que tratou antecipadamente com 
o Sr. Presidente sobre alunos com dificuldades para pagar a faculdade, dado que alguns estão com 
menos renda e pelo fato de o real estar desvalorizado. Informou que o fora sugerida a extinção das 
duas últimas prestações, mas que fora observado não ser possível, uma vez que isso não diz respeito 
à Direção da Faculdade, mas à uma renúncia de receita do próprio Estado. O Sr. Presidente, no 
entanto, lembrou que o pedido apresentado pelo NELB em março à Direção da FDUL foi 
concretizado em meados de abril, sendo adiado o pagamento do pagamento das propinas desde março 
até o final do estado de emergência. O Sr. Presidente falou ainda sobre a situação de uma aluna que 
reclamou que se matriculou no curso de alemão da AAFDL. A aluna informou que já havia enviado 
um email para a AAFDL para requerer o reembolso, mas não obtivera resposta. Acerca dessa situação, 
o Sr. Presidente disse que enviou um email para o Sr. Francisco Carvalho, vogal do cultural e dos 
núcleos autónomos da AAFDL, e, nesse meio tempo, outros dois alunos relataram o mesmo 
problema. O vogal da AAFDL, sobre essa questão, respondera que valor seria reembolsado quando 
as circunstâncias retornarem à normalidade. Um dos alunos expusera que pretendia fazer uma 
reclamação formal para às autoridades competentes, ao que o Sr. Presidente informou não saber ao 
que se referia, mas que seria uma preocupação válida a proteção dos alunos neste momento de 
vulnerabilidade e, por outro lado, da própria imagem da AAFDL, que poderia ser afetada 
negativamente. O Diretor de Comunicação Caio Escobar falou sobre o seu conhecimento do 
funcionamento interno da AAFDL, em que há uma falsa impressão que o caixa da AAFDL é muito 
grande, falou sobre redução da receita, dado que editora está parada, tanto presencial quanto online, 
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falou ainda sobre a existência de um fundo emergencial, que é um assunto polêmico, que tem como 
intuito evitar a demissão de funcionários da AAFDL. O Sr. Presidente agradeceu a exposição e 
clarificação do Diretor, disse que entende ser uma questão complexa, mas expôs que muitos alunos 
não voltaram para o Brasil, o que os coloca numa posição complicada financeiramente, e, por outro 
lado, outros voltaram e podem não retornar mais a Portugal. A proposta do Sr. Presidente seria a 
apresentação de um procedimento a ser sugerido à AAFDL, que passaria por (a) informar os alunos 
sobre a situação dos cursos, uma vez que o próprio Presidente está inscrito em um curso e não foi 
informado sobre nada, de forma que pode atestar a falta de informação, (b) neste email, aproveitar 
para explicar o procedimento para repetição dos valores pagos antecipadamente pelos alunos à 
AAFDL; e, (c) a necessidade de um plano de ação para lidar com as situações mais urgentes, uma 
vez que há muitos alunos em situações complicadas, principalmente pelo início das inscrições do 
mestrado, cujo pagamento não foi suspenso pela Direção da FDUL. Fez notar o Sr. Presidente na 
situação de vulnerabilidade de diversos alunos brasileiros e que se trata de uma preocupação dele, 
além disso, neste aspecto, informou que há alunos que realmente pretendem deixar o país e, dada a 
questão peculiar dos calendários da pós-graduação, vários deles não retornarão, o que faz necessária 
a consideração da AAFDL de pagamento por transferência bancária, considerados imediatamente 
eventuais situações de alunos que sequer terão conta corrente em Portugal após o retorno das 
atividades. Sumarizando, o Presidente propôs três pontos: informação imediata que os cursos não vão 
acontecer, procedimento de reembolso, procedimento de análise dos casos excepcionais. O Sr. 
Presidente disse que aproveitou essa reunião ordinária para colocar a proposta para ser discutido.  
 A Diretora de Eventos Catherine Rezende falou sobre o evento pela plataforma do zoom, em 
que teve uma linearidade de participantes, pessoas que se mantiveram, expôs que parte do debate 
também foi bem frutífero, em que os palestrantes também deram um feedback positivo. A Diretora 
de Eventos Catherine Rezende falou sobre a possibilidade de ser postado nas redes sociais do NELB 
logo no final de semana, colocou também da facilidade que teve com os palestrantes, nesse sentido, 
o Sr. Presidente falou sobre a importância de dar uma atenção para chamar mulheres palestrantes, 
nesse sentido, falou sobre um evento programado para o dia seis de maio com a SEACAD, sobre 
violência doméstica em tempos COVID, complementou sobre a importância desse tema, dado o 
aumento nas estáticas de violência doméstica. O Sr. Presidente falou sobre o CPP do dia vinte e nove 
de abril, sobre sistema penitenciário nos tempos de COVID e agradece o Diretor Científico André 
Brito pela disponibilidade para auxiliar na comissão de CPP.  
 O Diretor de Comunicação Caio Escobar fez um balanço sobre a Diretoria de Comunicação e 
falou que ficou durante bastante tempo sem foto no Instagram de evento dado que pensou que não 
ocorreriam eventos neste período e, portanto, procurou resguardar as fotos dos eventos anteriores para 
serem lançadas aos poucos. Apontou, no entanto, que as redes foram movimentadas pelos 
comunicados publicados pela Diretoria Executiva. Disse, no entanto, que as fotos dos eventos online 
seriam postadas. Além da questão das fotos, falou sobre seu trabalho de eliminar seguidores que não 
sejam compatíveis com os fins do NELB, falou ainda sobre o efeito direto dessa ação que é a perda 
de seguidores que ocorreu, mas que houve outros seguidores provenientes do CPP online. O Sr. 
Presidente falou também do momento de abertura de inscrições do mestrado do NELB. O Diretor de 
Comunicação Caio Escobar diz sobre o projeto do NELB Memória, que exigiria uma participação 
não-virtual, de modo que não achou efetivo continuar com o projeto de modo virtual. O Sr. Presidente 
falou sobre a tentativa de conseguir material com o Vice-Presidente do NELB da Gestão 2001-2002, 
Filipe Sarinho, mas que ainda não obtivera os documentos prometidos. Falou também sobre o 
surgimento da ideia de fazer vídeos respondendo perguntas, em um dia específico da semana, o 
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Diretor de Comunicação Luiz Perine falou da possibilidade de fazer uma live, mas que se mostrou 
não viável pela formatação. Ainda sobre as respostas via stories, o Sr. Presidente expôs que essa ideia 
surgiu dada a alta demanda de dúvidas, da licenciatura, as especialmente da pós-graduação. Disse ser 
uma boa oportunidade de aumentar o engajamento da rede. Informou ainda que o MIP é um bom 
instrumento para tirar dúvidas de todos os ciclos, que virá para disponibilizar de modo didático as 
questões. O Sr. Presidente perguntou a opinião dos diretores sobre gravar vídeos de respostas de 
perguntas no Instagram, e o Diretor de Comunicação Caio Escobar deu a ideia de ser utilizado os 
“destaques” do Instagram para já deixar fácil as respostas às perguntas frequentes. O Sr. Presidente 
disse que a Direção de Comunicação ficaria responsável por cuidar da logística e que, repassadas as 
perguntas, elas seriam divididas entre os Diretores para apresentarem as respostas. 

A Diretora de Eventos Catherine Rezende retirou-se da reunião as vinte e uma hora e quarenta 
e dois minutos.  

O Diretor de Comunicação Luiz Perine falou sobre o projeto do NELBCast, e falou sobre o 
auxílio do Sr. Presidente de organizar da melhor maneira a equipe e as funções cumpridas por cada 
um. Expôs que a ideia futura é estabelecer de maneira coerente uma agenda, e explicitou que todos 
estão convidados a participar. O Sr. Presidente falou sobre os dados de acesso do NELBCast, e que 
recebeu uma mensagem de um aluno que vai entrar no mestrado da FDUL. O Diretora Científico 
André Brito colocou a ideia dessa semana falar sobre o COVID em África, chamando o Nuno e 
Leocádia, ela angolana e ele moçambicano, com uma abordagem jurídica e também um relato pessoal 
do que está acontecendo na sociedade. O Sr. Presidente falou sobre os números, houve nove 
seguidores em que dezessete viram o programa completo, vinte e cinco foram os que escutaram e o 
de trinta e três foram pessoas que escutaram menos de sessenta segundos, falou da importância de 
analisar esses dados. Além disso, comentou as críticas construtivas do Diretor de Comunicação Caio 
Escobar e do Diretor Científico André Brito sobre um caráter radialista do podcast. O Diretor de 
Comunicação Luiz Perine sugeriu que seja disponibilizado, no final do programa, um momento para 
ser lido um email de quem quiser e interagir.  

O Diretor de Comunicação Luiz Perine retirou-se da reunião as vinte e duas horas e quatro 
minutos 

O Diretora Científico André Brito colocou uma questão de ordem acerca da inatividade da 
Secretaria de empregabilidade.  O Sr. Presidente, sobre essa questão, falou que a ideia da Secretaria 
de Empregabilidade é muito boa para o NELB, e que de início, houve uma divisão de tarefas, em que 
o aluno de mestrado Diego Meyer teria uma abordagem de mercado associada às empresas que estava 
trabalhando e o aluno de mestrado Juliano Vicente teria uma abordagem focada na sua experiência 
trabalhando autonomamente, quanto à atividade, diz sobre o evento realizado em parceria com o 
Gabinete de Saídas Profissionais, em que o Juliano Vicente e a Secretária-Geral Maria Eduarda 
Ribeiro participaram. Além disso, falou sobre a Diretora Científica Amanda Hipolito, que demonstrou 
interesse em atuar no Gabinete de Saídas Profissionais com a realização de um relatório de todos 
escritórios de advocacia aqui em Portugal, com o intuito de recolher dados sobre brasileiros. De 
qualquer forma, o Sr. Presidente, entendendo da importância e da possibilidade de atuação dessa 
Secretaria, se comprometeu a pensar e analisar sobre essa questão e desenvolver algo que possa ser 
feito, uma vez que a Secretaria de Empregabilidade está inserida da Direção Executiva. Reforçando 
a importância da mesma, Diretora Científico André Brito expôs que no período eleitoral, houve 
muitos alunos que demonstraram interesse por esse projeto.  
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte e duas e dezessete 
minutos. 

 
 

O Presidente 
 
 

Cláudio Cardona 
Presidente do NELB 

 

A Secretária 
 
 

Maria Eduarda Ribeiro 
Secretária-Geral do NELB 

 
 
 
 
 


