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Ata n.º 38/2020 

da reunião do conselho de diretores de 08 de maio de 2020 

Ao oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às seis horas e cinquenta e um 

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 da ata anterior  

3. Orçamento SoundCloud 

4. Balanço Geral das diretorias 

 

Fizeram-se presentes: Presidente Cláudio Cardona; Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro; Diretor 

de Comunicação Caio Escobar; Diretor de Comunicação Luiz Perine; Diretor Científico André Brito; 

Diretora Científica Maria Mariana; Diretora de Licenciatura Catherine Rezende; Diretor de Eventos 

Caio Brilhante.  

 

 O Sr. Presidente iniciou a reunião e perguntou se havia alguma questão antes da ordem do dia. 

O Diretor de Comunicação Caio Escobar afirmou que tinha duas questões: de início, propôs um voto 

de louvor ao assessor Victor Gabriel pelo trabalho de edição do NELBCast, que ressaltou vir sendo 

realizado com grande qualidade, sendo voto seguido por todos os outros diretores, e acompanhado, 

ainda que sem direito a voto, pela Secretária-Geral e pelo Presidente; e, em seguida, fez a sugestão 

de um evento online em um formato diferente dos que vêm sendo realizados, ao que pediu a 

manifestação dos demais diretores, em especial, os de eventos. O Diretor de Comunicação Caio 

Escobar ainda ressalvou que os eventos estão ótimos, mas muito focados na relação com a Covid19,  

expôs uma saturação de informação, razão pela qual propunha uma abertura do tema e um formato 

diferente: a proposta seria a de realizar um evento sobre música. Comentou do seu ex-professor de 

história, Ivan Lima, que tem mestrado sobre música brasileira, e explicou que ele tem um projeto 

chamado “O que cresci ouvindo”, que versa sobre a análise de músicas brasileiras. O Diretor de 

Comunicação Caio Escobar disse que, em conversa com o Ivan Lima, surgiu a ideia de um evento 

com o repórter João Carlos Callixto. A Diretora de Eventos Catherine Rezende pediu um briefing do 

Diretor de Comunicação Caio Escobar sobre esse evento e uma estrutura mais detalhada. O Diretor 

de Comunicação Caio Escobar disse não ter ainda pensado em um formato específico, mas que 



Página 2  

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 

 

preferia falar com o Conselho antes de o fazer. O Presidente Cláudio Cardona propôs a criação de um 

grupo de trabalho para cuidar desse projeto proposto, em que os diretores poderão participar, bem 

como outros membros do NELB, ficando o Diretor de Comunicação Caio Escobar responsável por 

reunir o grupo e apresentar o projeto. 

 

 A Diretora Laura Viana entrou na reunião às dezenove horas e dois minutos. 

 

 Passando à ordem do dia, relativamente à ata n. 37, não houve oposição à sua aprovação por 

parte de nenhum dos diretores sendo aprovada por unanimidade. Quanto ao próximo ponto da ata, o 

Sr. Presidente Cláudio Cardona, autorizou o pagamento da mensalidade do SoundCloud, dentro da 

discricionaridade do presidente do NELB, durante três meses,- e explicou a situação: o Diretor de 

Comuniação Luiz Perine havia sugerido, por indicação de um amigo radialista, o programa da 

SoundCloud, que reputava gratuito, porém, percebeu-se, em momento posterior, que havia limitação 

de três horas gratuitas, as quais já foram utilizadas após o upload de três programas gravados, razão 

pela qual o Sr. Presidente teve de decidir quanto à contratação do serviço. O Presidente Cláudio 

Cardona informou que entendeu ser necessário a manutenção do serviço, tanto pela necessidade 

técnica de um sistema de hospedagem do podcast, quanto para não perder os programas já publicados 

na plataforma. Explicou que procurou plataformas com melhor custo, mas que o SoundCloud 

apresentava o mais vantajoso em custo benefício, ainda que esteja aberto a sugestões de outras 

plataformas, cuja indicação e verificação de vantagem factual levará a uma análise das formas de 

migração do podcast. O Presidente Cláudio Cardona referiu-se a duas formas de pagamento: a 

anuidade, cujo valor é de noventa e nove euros, e a mensalidade, cujo valor é de cento e trinta e dois 

euros ao final de um ano. Comparou a situação atual com a do programa Zoom e acrescentou que a 

experiência com este o surpreendeu de modo positivo. O Sr. Presidente pontou que não pretendia que 

houvesse uma votação sobre essa questão naquele momento, pois submeteria, sendo oportuno, em 

deliberação autônoma, mas que poderia haver discussão sobre a matéria e que estaria à disposição 

para qualquer diretor propor essa questão em outra reunião. O Diretor Científico André Brito 

questionou se não seria oportuno realizar uma votação naquele momento, opinião que obteve 

concordância do Diretor de Comunicação Luiz Perine. O Diretor de Comunicação Caio Escobar 

perguntou qual seria a consequência de mudar de plataforma, e o Sr. Presidente respondeu que não 

ocorreria o apagamento desses programas, mas que os programas que estivessem para além do limite 

da plataforma se tornariam indisponíveis para o público; acrescentou que, pensando exatamente nisso, 

o NELBCast também está sendo disponibilizado no YouTube, operação que foi delegada ao assessor 

Victor Gabriel, que foi capacitado pelo Presidente para a realizar, caso outras gestões não queiram se 

vincular à programas pagos como o SoundCloud; adicionalmente, levar a outra plataforma também 

poderia ter algum custo, mas, principalmente, ocasionaria a alteração o RSS que localiza o podcast 

nas plataformas de streaming de áudio. O Diretor de Comunicação Luiz Perine perguntou se essa 

votação será válida posteriormente aos três meses ou já alteraria o plano. O Sr. Presidente respondeu 

que, sendo positivo o sentido da votação, pretende já começar com a anuidade uma vez que se 

apresenta mais vantajosa economicamente.  

 

A Diretora de Licenciatura Laura Viana retirou-se da reunião às dezenove horas e dezessete 

minutos. 
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 O Diretos Científico André Brito propôs duas votações: a primeira acerca da contratação do 

SoundCloud, o qual foi aprovada unanimidade, e a segunda votação acerca do método de pagamento, 

se anual ou mensal, que também foi aprovada por unanimidade. Desta forma, ficou decidida a 

contratação do serviço de hospedagem da plataforma SoundCloud no plano anual no valor de noventa 

e nove euros. 

 

O Diretor de Comunicação Caio Escobar perguntou acerca do orçamento disponível. O 

Presidente Cláudio Cardona compartilhou a tela do Portal da Transparência. Antes de mais nada, 

expôs que houve um problema relativamente aos gastos do ano anterior, pois foram contabilizados a 

partir das informações prestadas pela Direção Executiva da gestão anterior e aprovados pela 

Assembleia Geral Extraordinária de Prestação de Contas, mas que, conforme requerido ao Sr. Miguel, 

do Sabores Express, foram recebidas as faturas emitidas em favor do NELB, verificando-se que os 

valores foram contabilizados na pretérita prestação de contas sem o IVA, mas que, como convém, 

foram faturados e passado à AAFDL com o IVA. Essa correção deverá ser devidamente informada 

aos associados na Assembleia Geral do mês vindouro, conforme informou o Presidente Cláudio 

Cardona. Relatado isso, o Sr. Presidente informou que o valor gasto pelo NELB é de quase mil euros. 

Ainda nesse sentido, a AAFDL deve reembolsar trezentos e vinte e quatro euros e noventa e cinco 

cêntimos relativamente a reembolsos de valores pagos antecipadamente pelo NELB e faturados no 

contribuinte da AAFDL. O Sr. Presidente falou acerca da proposta de ter uma análise orçamental 

prospectiva de gastos fixos, como o Zoom. Falou ainda acerca da cobrança dos certificados e analisou 

que eles cobrem o valor pago pelo programa.  

 

 O Diretor de Comunicação Luiz Perine informou que precisaria se ausentar temporariamente 

da reunião. Por essa razão, o Presidente Cláudio Cardona decidiu alterar a ordem da pauta a fim de 

não prejudicar a participação do Diretor no âmbito de sua própria diretoria e nem o acompanhamento 

das questões financeiras em andamento. O Diretor de Comunicação Luiz Perine retirou-se da reunião 

as dezenove horas e vinte e seis. 

 

O Presidente Cláudio Cardona informou que a atual gestão do NELB já cumpriu quase metade 

dos compromissos assumidos na eleição. Fez especial menção ao Manual de Ingresso e Permanência. 

Lembrou que um dos compromissos assumidos na eleição do ano anterior foi exatamente a revisão 

dos estatutos e a propostas de um novo estatuto. 

O Presidente Cláudio Cardona recordou que esse compromisso foi uma exigência da oposição, 

inclusive, mas também que era uma proposta feita por ele próprio antes de ser presidente e que chegou 

a reunir um grupo formado pelo atual Diretor Científico André Brito e pelo então Diretor de 

Licenciatura, Heitor Cavalcanti, mas que não avançou àquele tempo, em especial pela instabilidade 

política de duas tentativas de promover o impedimento da então Presidente Elizabeth Lima por parte 

da oposição de um então Diretor Científico. Para cumprir com o compromisso assumido, o Sr. 

Presidente falou que é necessária a formação de uma Comissão para a alteração dos estatutos, que 

será composta por um relator ou uma relatora, um revisor ou uma revisora, um secretário ou uma 

secretária e será possível ter vogais, tal qual determina a estrutura mínima de qualquer comissão. 

O Sr. Presidente pediu para os diretores refletirem sobre essa comissão e sua estrutura e pediu 

que pensem na possibilidade de a comporem, levando em conta a disponibilidade de trabalho. A 

Diretora de Eventos Catherine Rezende se dispôs a participar. O Presidente Cláudio Cardona 

agradeceu a disponibilidade e fez notar o trabalho que vem tendo para conseguir dar conta dos emails 
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da Diretoria de Eventos e da realização dos CPPs Online. O Presidente Cláudio Cardona informou 

que a comissão terá um prazo de 45 dias para apresentar sua proposta, podendo ser adiada por igual 

período. Disse que a proposta será submetida ao Conselho de Diretores e apenas após a concordância 

do Conselho e da Presidência que será marcada a Assembleia para a aprovação ou rejeição da 

proposta. Por fim, Presidente Cláudio Cardona informou que aguardaria até à sexta-feira seguinte 

para nomear a equipe e que todos os diretores que tivessem interesse poderiam participar e que seriam 

automaticamente integrados, no entanto, ressaltou que isso valeria apenas até o termo da nomeação. 

 

O Diretor de Comunicação Luiz Perine regressou às dezenove horas e quarenta e quatro 

minutos.  

 

O Presidente Cláudio Cardona informou que retomaria a questão financeira, haja vista o 

retorno do Diretor de Comunicação Luiz Perine. O Sr. Presidente deixou um agradecimento público 

à Diretora Financeira Rebecca Rosatto e afirmou que a Tesoureira está trabalhando bastante acerca 

das notas e contas do NELB. O Sr. Presidente afirmou que foi enviado um e-mail para Tomé Batista, 

Tesoureiro da AAFDL, acerca do pagamento pendente, mas que nada foi respondido até aquele 

momento, mas que, no entanto, atribui isso à excepcionalidade do momento e quer, em breve, terão 

uma resposta, haja vista o Tesoureiro da AAFDL sempre ter sido atencioso e diligente para com o 

NELB. 

 

O Presidente Cláudio Cardona disse que, haja vista terem chegado ao ponto de situação da 

AAFDL, convinha atualizar os Diretores Conselheiros acerca do curso de línguas da AAFDL, assunto 

discutido na última reunião deste Conselho. O Sr. Presidente expôs que a Secretária-Geral Maria 

Eduarda enviou, no dia seis de maio, um email ao Francisco Carvalho, Vogal do Cultural e dos 

Núcleos Autónomos, porém, até o momento, ainda não obtivera resposta. Disse que a resposta 

anterior havia informado que seria resolvido quando tudo retornasse à normalidade, ao que o NELB 

apresentou uma proposta multinível de como lidar com a situação e evitar o prejuízo a alunos, em 

especial àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade, cuja 

resposta foi de que a questão foi encaminhada à Direção da AAFDL, contexto no qual foi enviado o 

email a que se fez referência e se encontra sem resposta. Relativamente a isso, o Sr. Presidente disse 

que há um limite de atuação do NELB e o limite é exatamente a atuação da AAFDL em sua atividade 

de prestação de serviço e comercial, na qual o NELB não tem legitimidade e autonomia para interferir, 

apenas comunicar e ponderar, o que foi feito. Nada obstante, o Sr. Presidente informou que, em 

recebendo uma resposta, informará ao Conselho imediatamente e, se oportuno, aos alunos, e, não 

recebendo, antes da próxima reunião requererá a gentileza de nova comunicação por parte da 

Secretaria Geral do NELB. 

 

O Presidente Cláudio Cardona tratou da nomeação de Jeferson Nicolau, assessor e secretário 

da Diretoria de Licenciatura, e de Victor Gabriel, assessor da Direção de Comunicação, como 

Diretores-Adjuntos, o que fez mediante despacho assinado naquela tarde. Informou que aguardaria 

não haver qualquer impugnação dos Diretores das respectivas pastas para incluir publicamente no site 

a alteração, razão pela qual ainda não faz incluir na presente ata. No seguimento desta informação, 

elogiou o trabalho de ambos: relativamente ao Victor Gabriel, comentou da proatividade e empenho 

no NELBCast, e, em relação ao Jeferson Nicolau, comentou da assiduidade dele e da competência 

científica que ele tem demonstrado.  
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O Presidente Cláudio Cardona informou que, naquela semana, surgiu uma discussão séria 

sobre a autonomia do NELBCast. A questão foi trazida por parte de membros da equipe do podcast 

a partir de dois fatos: o primeiro, em razão de um comentário público, por parte de um membro da 

Diretoria do NELB, contrário a um episódio o NELBCast e que recomendava que o programa não 

fosse ouvido porque não valeria a pena, ao qual foi atribuída uma resposta institucional do Núcleo, 

cumprindo informar, também, que, naquele momento, já não fora apagado pelo emitente e substituído 

por outro comentário que se restringia ao conteúdo do episódio; e, o segundo, em razão da reclamação 

de alguns membros, que integram as listas que se pretendem candidatar nas eleições vindouras da 

AAFDL, relativamente a episódios do NELBCast com a participação de membros das respectivas 

listas, ainda que conjuntamente, e que chegou a ser tratado diretamente com membros da redação, ao 

que o Sr. Presidente informou que refletiu durante a semana e decidiu que será comunicado a todos 

os membros do NELB que participam de alguma lista eventual convite a membros de suas listas, de 

modo que irá pedir para que os membros que participem de alguma lista da AAFDL, enviem um e-

mail para o NELB para que seja sabido e para que seja possível recorrer à um procedimento. 

No seguimento desta discussão, o Sr. Presidente informou que a Diretora-Adjunta de Eventos 

Renata Monteiro e o Assessor Victor Gabriel, membros da equipe de pauta e edição, respectivamente, 

questionaram-no acerca da autonomia da pauta do NELBCast com relação à Direção Executiva 

NELB e à Direção de Comunicação, ao qual estão submetidos, bem como a outras que se pretendam 

interferir, ao que o Sr. Presidente lhes garantiu autonomia jornalística e de opinião, mas salientou que 

não para falam em nome do NELB enquanto instituição. 

A Diretora Científica Maria Mariana questionou sobre o primeiro fato apontado e quis saber 

acerca do comentário feito pelo membro da Diretoria em face do NELBCast. O Diretor de 

Comunicação Caio Escobas relatou o fato e à Diretora, informando o conteúdo do comentário da 

Tesoureira Rebecca Rossato. O Presidente Cláudio Cardona ressaltou sua posição de que se trata de 

um comentário pessoal e no âmbito da liberdade de expressão da Tesoureira e disse que, ainda que 

preferisse que esses processos de discussão se dessem internamente, entende que a opção da 

Tesoureira pela publicidade, haja vista ter um caráter mais panfletário em razão de sua posição 

política em relação ao convidado de oportunidade, o Ministro José Eduardo Cardozo, do que com as 

questões institucionais do NELB em si. A Diretora Científica Maria Mariana disse que entendia o 

ponto do Presidente e que não havia considerado cercear a liberdade da pessoa física, mas que 

acreditava ser mais adequado, do ponto de vista institucional, que não fossem realizadas críticas 

abertas por membros da Diretoria que possam dificultar a realização de projetos de grande qualidade 

e esforço de seus membros, ainda mais sem permitir uma discussão interna anterior. O Diretor de 

Comunicação Caio Escobar informou que conversou privadamente com a Tesoureira e ressaltou que 

o comentário acabava por desprestigiar as pessoas que trabalham no projeto e não o conteúdo do 

episódio em si, ao que atribui a exclusão do comentário anterior por um comentário que reflete a 

opinião da Tesoureira quanto ao conteúdo. O Diretor Científico André Brito informou que a 

Tesoureira entrou em contato com ele para tratar do assunto e disse que não tinha pessoalmente nada 

contra as pessoas que realizavam o projeto, mas apenas quanto ao viés ideológico que o programa 

tomou e que não concordava com convidar políticos de esquerda, mas apenas juristas. O Diretor 

Científico André Brito informou ainda que, na conversa, explicou que o programa não tinha um viés 

político, inclusive deu seu próprio exemplo como referência, e disse ainda que já fez convites a vários 

juristas de viés de direita, mas ainda não obtiveram êxito em os trazer para o programa. O Diretor de 

Comunicação Luiz Perine informou que conversou bastante com a Tesoureira Rebecca Rossato e que 
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escutou os pontos trazidos pela Tesoureira, mas que discorda absolutamente da postura dela; 

informou que disse à Tesoureira que acreditava que ela deveria ter tratado essa questão internamente, 

inclusive porque tem abertura com quase todos os membros da equipe, ademais, ressaltou a postura 

da Tesoureira deveria ser de contribuir para o projeto e que ela tem como o fazer em razão de seus 

contatos políticos, ao invés de fazer críticas públicas e desarrazoadas. 

O Presidente Cláudio Cardona, aproveitando a oportunidade, disse que o Assessor Victor 

Gabriel ficará responsável pela produção, passando também a coordenar o Projeto no âmbito da 

Diretoria de Comunicação, razão inclusive que reforça a importância da sua nomeação como Diretor-

Adjunto da pasta, e o Diretor Científico André Brito e a Diretora-Adjunta de Eventos Renata Monteiro 

na pauta. Relativamente à saída do Diretor de Comunicação Luiz Perine da coordenação do 

NELBCast, o Diretor informou que foi consensual e que tem vários outros projetos em mente, 

inclusive, como já adiantara ao Presidente, conforme inclusive proposta deste, irá elaborar um projeto 

de funcionamento à distância do Cineclube Raízes. 

 

A Diretora Científica Maria Mariana, acerca da atividade da diretoria, explicou que ainda não 

fez o seu relatório de atividades. A Diretora Científica ainda fez notar que o grupo de investigação 

continua com suas atividades. O Presidente Cláudio Cardona disse que é uma experiência memorável 

e que faz pensar na possibilidade de novos grupos de investigações sobre temas diversos, adiantando 

que é algo que está em seu radar. Relativamente à revista, disse que, de fato, a culpa por não terem 

lançado o edital era sua e que as reuniões dos órgãos e das comissões da direção da FDUL estão a lhe 

tirar algum tempo, ademais, os problemas tecnológicos para a informatização da revista estão sendo 

um empecilho para acelerar esse processo. A Diretora Científica Maria Mariana disse que é 

compreensível. 

O Diretor Científico André Brito pediu à Secretária-Geral Maria Eduarda para fazer uma 

compilação de e-mails e identificação de pessoas que já participaram nos eventos do NELB dessa 

gestão, a fim de poder promover a comunicação desses professores para a realização de um livro de 

anais dos eventos do NELB. Ademais, disse que precisaria de um levantamento dos artigos enviados 

à Diretoria Científica da gestão anterior, pois precisava entrar em contato com esses colegas, cujos 

artigos foram ignorados no ano passado. O Presidente Cláudio Cardona se comprometeu a fazer esse 

levantamento e enviar. O prazo para ambos os envios foi a sexta-feira, 15 de maio. 

 

A Diretora Científica Maria Mariana retirou-se da reunião às vinte horas e três minutos.  

 

O Diretor de Comunicação Caio Escobar perguntou se é para ser feita uma apresentação do 

relatório de atividades e o Presidente Cláudio Cardona respondeu-lhe dizendo que não é necessário. 

O Diretor de Comunicação Caio Escobar comentou acerca dos mil e quinhentos seguidores, e 

comenta que, quando o Sr. Presidente assumiu a Diretoria de Comunicação no ano anterior, o número 

de seguidores era de novecentos, e que houve um crescimento grande e significativo desde aquele 

momento. O Direto de Comunicação Caio Escobar perguntou acerca da opinião dos diretores 

relativamente ao NELB Memoria, que, de acordo com o seu relatório, está suspenso, e, em alternativa, 

deu a ideia de fazer como uma capsula do tempo nos stories, com vídeos gravados sobre a perspectiva 

da pessoa para daqui dez anos. Quanto a esse projeto, o Sr. Presidente perguntou sobre o plano de 

execução, correspondendo à periodicidade desse projeto. O Diretor de Comunicação Luiz Perine 

concordou com essa questão e falou sobre a importância de ter todo o material pronto antes de ser 

postado, para ser feito uma agenda que possibilite melhor organização e cumprimento. O Sr. 
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Presidente comentou que o ideal era ter de dois a três meses de material preparado para iniciar a 

publicação, mas que isso se consegue fazer e que acha muito bom transpor a capsula do tempo do 

feed para os stories neste modelo. O Diretor de Comunicação Caio Escobar disse que pensava em 

fazer uma postagem por semana e que iria preparar desta forma. O Diretor Científico André Brito 

perguntou em relação ao projeto anteriormente aprovado no Conselho sobre as dúvidas dos 

seguidores do Instagram, já referida em reuniões anteriores. O Diretor de Comunicação Caio Escobar 

respondeu que foi por culpa sua que as respostas ainda não foram preparadas e postadas, mas que, ao 

final da reunião, disponibiliza as perguntas aos diretores. 

 

A Diretora de Eventos Catherine Rezende falou dos últimos CPPs realizados e o Presidente 

Cláudio Cardona falou que no total houve trezentos e dois inscritos nos CPPs online. A Diretora falou 

também sobre a intenção de desativação do grupo antigo da diretoria de eventos para tornar o grupo 

do CPP Online como o grupo oficial de eventos. O Sr. Presidente perguntou sobre a institucionalidade 

da situação, acerca da “exoneração” dos diretores adjuntos e ou assessores. O Diretor de 

Comunicação Caio Escobar falou acerca da sua experiência na Diretoria de Comunicação, comentou 

sobre a inatividade do assessor Igor, circunstância em que mesmo assim não achou necessário tirá-lo 

do grupo, desse modo, expressou a opinião de que a Diretora deveria conversar individualmente com 

os membros inativos e explicar as razões da mudança. A Diretora de Eventos Catherine Rezende 

falou que que o grupo do CPP online é composto pelos seguintes membros: Caio Brilhante, Leandra 

Freitas, Thais Sousa, André Brito e o Sr. Presidente, que são os que estão trabalhando ativamente 

para a realização dos eventos. O Sr. Presidente fala do caso específico da Alícia Massotti, que tem 

um vínculo informal com a SEACAD, expôs que a Diretora Bruna Lebre relatou o trabalho da Alícia 

Massotti na SEACAD e o seu comprometimento. O Sr. Presidente comentou acerca da ideia de, antes 

de “desnomear” algum membro, comunicar às outras diretorias para saber se há algum interesse de 

ser adicionado em alguma outra diretoria. O Diretor de Comunicação Caio Escobar complementou a 

importância de parabenizar e reconhecer os membros da diretoria que trabalham e perguntou se a 

Diretora de Eventos Catherine Rezende chegou a falar com os assessores inativos acerca dessa 

situação, a qual a resposta foi negativa  

 

O Diretor de Comunicação Luiz Perine retirou-se da reunião às vinte uma horas e doze 

minutos. 

 

Relativamente à Diretoria de Licenciatura, a pauta fica materialmente prejudicada por 

ausência neste ponto da reunião das Diretoras da pasta. 

 

Ainda quanto a licenciatura, o Presidente Cláudio Cardona explicou que o Diretor-Adjunto 

João Pedro Duarte está deixando a FDUL e, consequentemente, o NELB, e presta um elogio ao 

trabalho e proatividade dele, não só no NELB, mas também fora dele. O Sr. Presidente ainda falou 

da vontade do Diretor-Adjunto de aprender e expôs ser uma perda para o NELB. 

 

O Sr. Presidente pediu para a Secretária-Geral comunicar o Conselho de Diretores acerca da 

triagem feita na Diretoria de Eventos sobre a Alicia Massotti, a Isadora Hartmann e Giovanna 

Constantino, como já mencionado nesta reunião.  
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente Cláudio Cardona encerrou a reunião às vinte e uma 

horas e vinte minutos. 

 

 

O Presidente 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-geral do NELB 

 

 

 

 

 


