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Ata n.º 44/2020 

da reunião do Conselho de Diretores do dia 03 de junho de 2020 

Ao terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e vinte 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 da reunião anterior  

3. Preparação para a prestação de contas  

 

Fizeram-se presentes na abertura da reunião: Presidente Cláudio Cardona; Secretária-Geral Maria 

Eduarda Ribeiro; Diretora de Licenciatura Laura Viana; Diretora de Eventos Catherine Rezende; 

Diretor de Eventos Caio Brilhante. 

 

O Sr. Presidente iniciou a reunião expondo a situação com a Professora Claudia Madaleno. 

Comentou que duas semanas antes a Professora informou o Sr. Presidente que, na interpretação dela, 

o prazo dos relatórios não estaria afetado pela suspensão dos prazos pela Direção. Para clarificação, 

o Sr. Presidente expõe que o prazo para a entrega dos relatórios no primeiro ano de mestrados é dia 

trinta de setembro, mas no início da pandemia do Covid19, a Direção suspendeu os prazos de 

relatório, tendo a concordância do Conselho Científico. O Sr. Presidente informou à Professora 

Claudia Madaleno que não concordava com esta posição uma vez que não achava fundamento no 

despacho da Direção e nem no Regulamento para tal interpretação. O despacho da Direção do dia de 

hoje explicita que, a partir do dia quinze de junho voltam a contar todos os prazos, inclusive para o 

segundo ano do mestrado.   

A Diretora Científica Maria Mariana fez-se presente às dezenove horas e vinte e nove minutos.  

O Sr. Presidente clarificou a situação para a Diretora Científica Maria Mariana, a qual 

expressou surpresa, dado o nível de exigência da FDUL. O Sr. Presidente colocou que recebeu 

relatórios de atividade das direções de licenciatura e de eventos, a Secretária-Geral Maria Eduarda 

Ribeiro acrescentou que recebeu o relatório de atividades da direção de comunicação por mensagem 

privada do Diretor Caio Escobar. O Sr. Presidente pediu à Diretora Científica Maria Mariana e ao 

Diretor Científico André Brito para mandarem o relatório de atividades da Direção Científica até as 

doze horas do dia quatro de junho, dia seguinte, para que pudesse organizar junto da Secretária-Geral 
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o material a ser apresentado na prestação de contas. O Sr. Presidente pediu também para que as 

Diretoras de Licenciatura, Laura Viana e Thais Sousa, acrescentassem no relatório da Direção de 

Licenciatura o número de acessos até o momento do MIP. 

O Sr. Presidente iniciou a fala acerca da prestação de contas da Executiva, e comentou que a 

AAFDL pagou os trezentos e vinte e quatro euros que constavam pendentes, de possível verificação 

no site do NELB através do Portal da Transparência. Seguindo a linha financeira, o Sr. Presidente 

comentou com a Diretora de Eventos Catherine Rezende acerca da última remessa do valor relativo 

aos certificados dos CPPs, e comentou que a remessa tem o valor cento e doze euros e quarenta 

cêntimos. Acrescentou que, de acordo com a tabela apresentada no zoom e compartilhada com os 

diretores, há aproximadamente setecentos euros em caixa. O Sr. Presidente comentou também acerca 

da possibilidade de cobrança dos cursos de investigação da Direção Científica, os quais seriam cursos 

mais longos e densos, de duração de três a seis horas, com a possibilidade de tema sobre Juiz de 

Garantia, além disso, comentou sobre a possibilidade de outro curso com o tema de Metodologia 

Científica e Meios de Investigação. A Diretora Científica Maria Mariana comentou que a proposta 

seria sobre a realização de um e-curso, o qual seria fechado, por zoom. Explicou que esses cursos têm 

um grande valor, e consequentemente com um valor superior, contaria com pessoas qualificadas que 

também seriam remuneradas. A Diretora Científica comentou que pensou no valor de dez euros como 

cobrança para esses cursos, por ter entendido ser um valor justo, o qual possibilita o fomento da 

pesquisa científica. A Diretora Científica Maria Mariana fala sobre a qualidade das teses entregues 

para a FDUL, comentou de problemas de forma e de cientificidade também. A Diretora de Eventos, 

Catherine Rezende, comentou que no seu primeiro ano de mestrado viu muitos relatórios com um 

déficit de forma, e falou da sua experiência com as regras da ABNT, e disse ainda que participaria do 

curso, assim como o Sr. Presidente. A Diretora de Licenciatura Laura Viana entendeu que o valor 

poderia ser superior, uma vez que teve a experiência de um curso de Direito Internacional Público, o 

qual pagou trinta euros e demonstrou descontentamento quanto a organização. A Diretora Catherine 

Rezende entendeu que o valor do curso, uma vez que é um curso prático, com aulas, deveria ter um 

valor superior a dez euros, e nesta linha, o Sr. Presidente comentou que poderia haver diferença de 

valor entre os licenciandos e os mestrandos. A Diretora Cientifica Maria Mariana disse que a Diretoria 

Científica poderia dar oportunidade aos alunos para ter contato com as regras de metodologia, uma 

vez que vê carência nesse setor. A Diretora Científica Maria Mariana colocou que o grupo de 

investigação atual chegará ao fim em aproximadamente três semanas, e explicitou que a Professora 

Liliam Emerique pediu para que fosse conversado no NELB para que o encerramento do curso seja 

feita num webinar, quanto ás datas, colocou que seria aproximadamente na primeira quinzena de 

julho. A Diretora de Eventos Catherine Rezende comentou da agenda cheia para eventos do NELB, 

principalmente em julho, que conta com um evento grande de Direito do Trabalho. O Sr. Presidente 

colocou que há modelos diferente para realizar os eventos, colocando que depende deste para saber 

qual a necessidade de pessoal e materiais. A Diretora Cientifica Maria Mariana comentou que 

conversará com acerca do modelo pretendido e informará ao NELB. A Diretora de Eventos Catherine 

Rezende indagou acerca do próximo grupo de investigação, o qual a Diretora Maria Mariana 

respondeu que ainda não pensou sobre o assunto. Neste sentido, o Sr. Presidente comentou que a 

Diretora Bruna Lebre está pensando sobre um grupo de investigação acerca da violência doméstica e 

as consequências econômicas. A Diretora Científica Maria Marina comentou que o grupo atual de 

investigação tem quinze participantes, e salientou que os participantes efetivos são aproximadamente 

seis/sete pessoas, neste sentido, entendeu que é necessário ter um pouco a mais de pessoas.   

A Diretora Financeira Rebecca Rossato fez-se presente às vinte horas e dezoito minutos.  
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O Diretor Cientifico André Brito colocou a possibilidade de já ser votado acerca da cobrança 

do curso de investigação, tendo em consideração a eficiência, e sugeriu deliberarmos acerca dos 

valores máximos e mínimos da cobrança dos cursos de investigação, desse modo, foi votado e 

aprovado por unanimidade dos presentes, o valor máximo de trinta euros e mínimo de vinte euros 

para a cobrança dos certificados. A Secretária-Geral comentou e reiterou acerca da necessidade de 

diferença da cobrança de preços para alunos da licenciatura e para os mestrados, o qual obteve a 

concordância de todos os presentes. O Sr. Presidente perguntou se há alguma dúvida de orçamento, 

o qual não houve, acrescentou que há um bom superávit no NELB. Explicitou o que foi discutido até 

agora para a Diretora Financeira Rebeca Rossato. O Sr. Presidente agradeceu à Diretora Rebecca 

Rossato pelo auxílio nas contas e também à Diretora de Eventos Catherine Rezende por estar fazendo 

o controle das contas no Brasil.  

O Sr. Presidente falou sobre a prestação de contas, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 

cinco de junho, seguindo os trâmites formais previstos no Estatuto. O Sr. Presidente falou que a 

ordem, assim como está prevista no Estatuto, será: Direção Científica, Direção de Eventos, Direção 

de Comunicação, Direção de Licenciatura e, por fim, a Direção Executiva. A Diretora Financeira 

Rebecca Rosato indagou se deverá apresentar a planilha atualizada de gastos, e perguntou acerca dos 

comprovativo de gastos, o Sr. Presidente comentou sobre ser levado dois documentos, um de receita 

e outro de despesas, e após isso, o Sr. Presidente disse que colocará no Portal da Transparência. O Sr. 

Presidente relembrou a Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro das questões de ata da Assembleia 

Geral, e sugeriu um secretário para redigir a ata ao mesmo tempo.  

O Sr. Presidente abriu a votação da ata nº 38 do Conselho de Diretores, a qual foi votada e 

aprovada por unanimidade. A Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro explicitou que o Diretor 

Científico André Brito pediu, no dia de hoje, via WhatsApp, uma alteração na ata anterior, no final 

da página cinco acerca da sua fala, o qual acrescentou pontos que faltaram. A pedido do Sr. 

Presidente, a Secretária-Geral acolheu o pedido de alteração para que fossem feitos pedidos de 

alteração da ata anterior antes da presente reunião. 

A Diretora de Licenciatura Thais Sousa fez-se presente na reunião às vinte horas e quarenta e 

três minutos, justificando a ausência por estar com dores de cabeça. 

O Sr. Presidente falou acerca do CPP de hoje que foi reagendado para um de julho de dois mil 

e vinte. O Sr. Presidente falou que não haverá exposição da Diretoria de Comunicação uma vez que 

não há nenhum dos Diretores presentes; o Diretor de Comunicação Luiz Didonet não respondeu as 

mensagens da Secretária-geral Maria Eduarda Ribeiro acerca da sua presença na presente reunião, e 

o Diretor de Comunicação caio Escobar justificou sua ausência por problemas inesperados de 

internet. O Sr. Presidente colocou que caso haja alguma dúvida, pediu para que seja feita até o dia de 

amanhã, quatro de junho, às doze horas, uma vez que será necessário fazer uma compilação dos 

relatórios de atividade das diretorias. O Sr. Presidente colocou que a Diretora Laura Viana enviou o 

relatório da Diretoria de Licenciatura e colocou que nele, consta o MIP, a Recepção de Erasmus e 

sugeriu que a Diretora Thais Sousa acrescente os inquéritos de licenciatura. 

A Diretora de Licenciatura Thais Sousa perguntou ao Sr. Presidente da possibilidade de não 

haver aula presencial no segundo semestre, e justificou sua pergunta com a intenção de auxiliar a 

Diretora de Licenciatura Laura Viana nos workshops, uma vez que, comentou ela, quase não auxiliou 

presencialmente no projeto do MIP, que fora uma proposta sua no programa da gestão. Ao fim, o Sr. 

Presidente enalteceu as realizações feitas até agora pelas diretorias e comentou que foi realizado cerca 

de setenta e cinco por cento dos projetos que foram apresentados no plano eleitoral. 
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A Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro comentou acerca da importância de um 

comunicado oficial nas redes do NELB sobre o racismo, motivado pelas circunstâncias atuais, 

principalmente em decorrência do assassinato de George Floyd. Desse modo, perguntou aos diretores 

a opinião deles sobre essa questão. A Diretora de Eventos Catherine Rezende disse que acha válido 

um comunicado, a Diretora de Licenciatura Laura Viana concordou com a Diretora de Eventos e 

falou que “quem cala consente”, o Diretor de Eventos Caio Brilhante comentou que a questão racial 

ultrapassa qualquer questão política, concordando com a iniciativa da Secretária-Geral, a Diretora de 

Licenciatura Thais Sousa fala sobre a importância e o relevo do racismo. O Diretor Científico André 

Brito concorda com a necessidade de um comunicado sobre essa questão e afirmou a necessidade de 

um cuidado para que não se torne um post de caráter político. Quando a Diretora Financeira Rebecca 

Rossato foi questionada acerca de sua opinião sobre o assunto abordado pela Secretária-Geral, se 

absteve de dar uma declaração e justificou por não ter o poder de voto, uma vez que integra a Direção 

Executiva.  

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte e duas horas e vinte e quatro 

minutos.  

 

 

O Presidente 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro  

Secretária-Geral do NELB 

 

 

 

 

 


