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Ata n.º 47/2020 

da deliberação autônoma do Conselho de Diretores do dia nove de junho de 2020 

Ao nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e cinquenta e cinco 

minutos, o Sr. Presidente Cláudio Cardona abriu a votação por deliberação autônoma no grupo do 

Conselho de Diretores sobre o texto proposto pelo Diretor Científico André Brito, o qual passo a citar 

"O Conselho de Diretores do NELB, após a Assembleia Geral para prestação de contas, vem a público 

reiterar a sua união de sempre. Estamos juntos como NELB no propósito de servir da melhor maneira 

os brasileiros da FDUL em Portugal e no Brasil. Estamos juntos como Direção de Eventos 

trabalhando para levar à comunidade acadêmica eventos com a maior qualidade científica; Estamos 

juntos como Direção Científica trabalhando para entregar à comunidade acadêmica ferramentas que 

sejam úteis aos investigadores e fomentando investigação científica; Estamos juntos como Direção 

de Comunicação trabalhando na divulgação das nossas atividades e na preservação da nossa memória; 

Estamos juntos como Licenciatura lutando por propinas mais baixas e na coordenação do Manual de 

Ingresso e Permanência; Estamos juntos como Conselho de Diretores dialogando para tomarmos 

decisões que beneficiem os brasileiros e o Núcleo e em cooperação leal com a Direção Executiva na 

defesa do interesse dos alunos brasileiros da FDUL."  

Não houve proposta de alteração para o texto apresentado e este foi aprovado por 

unanimidade, nomeadamente, pela Diretora Científica Maria Mariana; pelo Diretor Científico André 

Brito; pelo Diretor de Eventos Caio Brilhante; pela Diretora de Eventos Catherine Rezende; pelo 

Diretor de Comunicação caio Escobar; pela Diretora de Licenciatura Laura Viana e pela Diretora de 

Licenciatura Thais Sousa. O Diretor de Comunicação Luiz Didonet não participou da votação pela 

análise de renúncia.  

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sr. Cláudio Cardona encerrou a votação às quatorze 

horas e vinte e oito minutos. 
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