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Regulamento de utilização do Instagram do NELB 
 
 
 

Visando uma melhor gestão das redes sociais do NELB, em específico a conta do Instagram 
(@nelb_ul), fica determinada a observância às seguintes disposições para a utilização da rede social: 
 

Artigo 1.o 
(Seguidores) 

1. A fim de assegurar uma maior propagação das medidas e eventos do Núcleo, assim como 
observando o livre acesso à informação da comunidade luso-brasileira, fica assegurado a 
possibilidade de qualquer indivíduo seguir a conta do NELB. 
2. O direito de seguir o NELB encontra seu limite nas clausulas gerais de utilização do Instagram, em 
especial a vedação quanto à propagação de mensagens de ódio, xenofóbicas, racistas ou pornográficas 
de qualquer forma que relacione ou atinja o Núcleo ou . 
3. Na inobservância do disposto na alínea 2, o administrador da rede social do NELB terá o dever de 
excluir qualquer postagem ao seu alcance com esse conteúdo, bem como de reportar a conta ofensora 
e a bloquear. 

 

Despacho n. 01/2020 
da Diretoria de Comunicação de 30 de janeiro de 2019 

Regulamento de utilização do Instagram do NELB 

Considerando a gestão das redes sociais do NELB e a necessidade pública de 
haver critérios objetivos na administração das redes, a Diretoria de 
Comunicação apresenta para aprovação da Presidência do Núcleo o 
Regulamento de utilização do Instagram do NELB, juntado em anexo. 

 
 
 
Lisboa, 30 de janeiro de 2020 
 
 

Caio Escobar 
Diretor de Comunicação do NELB 
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Artigo 2.o 

(Seguidos) 
1. Os usuários que se encontrem dentro das situações a seguir poderão ser seguidos pela conta oficial 
do NELB, ficando à discrição do Diretor de Comunicação responsável pela administração da página 
e da Diretoria Executiva a consolidação da ação: 

a. Membros das diretorias de qualquer gestão do NELB; 
b. Palestrantes convidados para eventos do NELB; 
c. Perfis institucionais afins às atividades realizadas pelo NELB e de outros núcleos externos; 
d. Presidentes de Associações e Núcleos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 

vogais/diretores que exerçam atividades diretamente relacionadas ao NELB em suas respectivas 
instituições; 

e. Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 
f. Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 

2. No caso do n. 1, é requisito para seguir ou permanecer seguindo um perfil que este siga de volta 
as redes do NELB. A análise deve ser realizada bimestralmente pela Diretoria de Comunicação, 
deixando de seguir os perfis que não cumpram com esta regra. 
3. No caso das alíneas e e f do n. 1, os perfis deverão trazer conteúdo relevante à comunicação do 
NELB, não podendo se tratar de perfis meramente pessoais. 
4. A Presidência poderá autorizar que o perfil do NELB siga personalidades de aclamada notoriedade 
dentro da comunidade acadêmica luso-brasileira. 
 

Artigo 3.o 
(Obrigação de seguir) 

Os usuários que se encontrem dentro das seguintes situações deverão ser seguidos pela conta oficial 
do NELB: 

a. Diretores eleitos da atual gestão do NELB 
b. Perfis oficiais de Associações e Núcleos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
c. Perfis oficiais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e de seus institutos. 

 

Artigo 4.o 
(Revisão dos usuários seguidos) 

A revisão dos usuários seguidos deve ser realizada no primeiro bimestre de cada gestão e há de ser 
feita pelo Diretor de Comunicação competente, seguindo as normas dispostas neste regulamento. 

 
Artigo 5.o 

(Compartilhamento de Stories) 
O compartilhamento de Stories que tenham mencionado o NELB (@nelb_ul) fica a critério do Diretor 
de Comunicação competente, desde que se relacionem com as atividades afins do Núcleo ou 
advenham de um protocolo correspondente. 
 

Artigo 6.o 
(Disposições Finais) 

As normas dispostas neste regulamento se aplicam no que couber às demais redes sociais do NELB. 
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