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Ata n.º 60/2020 
da reunião do Conselho de Diretores de 07 do mês de setembro de 2020 

Ao sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e treze 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. Balanço Geral das Diretorias 
3. Estatuto 
4. Programa de novos membros  

 
Fizeram-se presentes: Diretora de Comunicação Bruna Lebre, Sr. Presidente Cláudio Cardona, 
Secretária-Geral Maria Eduarda Riberio, Diretora de Eventos Catherine Rezende, Diretora de 
Licenciatura Laura Viana, Diretor Científico André Brito, Diretora Científica Maria Mariana.  
 

O Sr. Presidente iniciou a reunião e perguntou se algum Diretor tinha alguma pauta para o 
PAOD. A Diretora de Licenciatura Laura Viana respondeu afirmativamente e disse que estava 
encarregada de entrar em contato com a lista de alunos da licenciatura, mas que não conseguira entrar 
em contato com nenhum aluno, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram. O Sr. Presidente disse: que 
falaram com a Diretora Executiva, para que fosse remetido via Egoi para os novos alunos; que 
remeteria para o site do NELB, com os nichos para cada grupo referente; que era necessário 
pensarmos em um dia para a recepção de alunos brasileiros; que provavelmente seria online dado as 
regras de segurança e sugeriu que fosse dia 13 ou 14, mas que dependia do início das aulas do primeiro 
ano. A Diretora Catherine Rezende disse: que gostaria de colocar um ponto na PAOD sobre a conta 
bancária da Diretora no Brasil ; que tem o valor de setecentos e cinquenta reais, mas que previsava 
utilizar a sua conta, e estava com receio de problemas com o banco do Nubank. O Sr. Presidente disse 
que era necessário conversar com a Diretora Financeira sobre a possibilidade de criar uma conta no 
Brasil, ou outra alternativa para que a Diretora Catherine pudesse usar a conta.  

O Sr. Presidente passou para o segundo ponto da pauta acerca do balanço geral das diretorias, 
e deu início pela Diretoria Científica. A Diretora Científica Maria Mariana disse que o edital da revista 
sairia no dia dezoito de setembro. A Diretora Cientifica Maria Mariana perguntou à Diretora de 
Eventos Catherine Rezende da possibilidade de um novo Grupo de Investigação, e a Diretora de 
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Eventos Catherine Rezende disse que seria possível entrar em contato o Professor Antonio, professor 
na UFRJ e que fora professor da Diretora de Eventos Catherine Rezende, mas explicou que era 
necessário o modelo do Grupo de Investigação para entrar em contato com ele. Acerca do grupo de 
Investigação da SEACAD, a Diretora de Comunicação Bruna Lebre disse que fora escolhida a 
coordenadora do grupo de investigação.  

O Sr. Presidente passou a palavra para a Diretora de Eventos, que disse: que os CPP 
continuavam a acontecer às quartas-feiras; que na semana seguinte haveria o evento do Vice-
Presidente da República Hamilton Mourão; que estava sendo planejando um evento de Direito 
Tributário no dia vinte e um. A Diretora Bruna Lebre disse: que era necessário ter atenção à 
sobrecarga e sobre a zona cinzenta das lives, uma vez que era sabido que a Diretora de Eventos Renata 
Monteiro pegara para si a responsabilidade das lives, mas que era interessante ser discutido na Direção 
de Eventos, que, por mais que fosse um evento mais informal, ainda assim era um evento e 
necessitaria de mediação.  

O Sr. Presidente passou a palavra à Diretora de Licenciatura Laura Viana, que disse que já 
havia adiantado a pauta da sua diretoria no PAOD. O Sr. Presidente passou a palavra à Diretoria de 
Comunicação. A Diretora de Comunicação Bruna Lebre disse que houvera a reunião da Diretoria de 
Comunicação e que fora acordado que o Diretor de Comunicação Caio Escobar ficaria encarregado 
de supervisionar a gravação dos eventos. A Diretora Catherine Rezende disse: que o Diretor de 
Eventos Caio Escobar ainda não falara com ela sobre a gravação dos eventos, e que  era mais 
interessante falar com a Diretora-Adjunta Leandra Freitas, que já fizera a gravação de host. O Sr. 
Presidente disse que  era interessante falar com o Diretor de Comunicação Caio Escobar o mais rápido 
possível, uma vez que seria necessária a gravação do evento no dia nove de setembro, na quarta-feira, 
dia vinte e um, dia vinte e três e dia trinta. A Diretora Catherine Rezende disse que não poderia estar 
presente no dia vinte e três de setembro. A Diretora Bruna Lebre disse que a Diretoria de 
Comunicação dera apoio às últimas lives; que a página da SEACAD fora ao ar no site do NELB, em 
decorrência do despacho do Sr. Presidente atribuindo a ouvidoria à SEACAD. O Sr. Presidente 
perguntou sobre a atualização de números de1856 ate 1909. O Sr. Presidente disse que a Secretária-
Geral perguntou havia algum tempo sobre Linkedin do NELB, e que achava importante o NELB ter 
um Linkedin, e que muitos posts conectam com conteúdo do Facebook. 

 
Às onze horas e vinte e cinco minutos, a Diretora Científica Maria Mariana deixou a reunião. 
 
O Sr. Presidente disse que achava que a partir do segundo ano a propina deveria ser cobrada dessa 
forma, sem a inscrição de novecentos euros. Além disso, o Sr. Presidente disse que estava sendo feito 
um formulário para os alunos da FDUL, para que fosse possível chegar à Direção, tanto as avaliações 
positivas quanto as negativas. A Diretora Bruna Lebre disse que  era fundamental os inquéritos que 
o NELB vinha fazendo, para que fosse possível perceber uma linha do problema e assim analisar uma 
linha de resolução. O Sr. Presidente disse: que o primeiro caso foi do Inquérito sobre a prorrogação 
do prazo para os alunos de pós graduação; que o NELB estava recebendo vários e-mails sobre 
prorrogação do prazo e que estava sendo ... O Sr. Presidente disse: que havia um outro formulário 
que decorrera da denúncia de uma aluna, que terminara o curso e requerera o diploma, entrara em 
contato com a Reitoria, que dissera que havia sido enviado à Divisão Académica havia três meses, a 
aluna então havia entrado em contato com a Divisão Académica, que lhe pedira para esperar, e dessa 
forma, fora feito um inquérito para saber sobre outros alunos que estão nessa situação. O Sr. 
Presidente disse que o orçamento continuava atualizado do Portal da Transparência.  
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Às onze horas e trinta e oito minutos a Diretora de Licenciatura Laura Viana deixou a reunião.  
 
O Sr. Presidente passou para o terceiro ponto da pauta, sobre os Estatutos, e disse que esperara que 
aquele mês fosse um mês mais tranquilo, mas que houve dificuldades para reunir e demandas 
específicas como os Inquéritos. O Sr. Presidente disse que havia duas opções: ou prorrogar o prazo, 
ou entregar o Estatuto da forma em que se encontrava. A Secretária-Geral perguntou qual o tempo 
necessário para que fosse terminado o Estatuto. O Sr. Presidente disse: que faltava de quinze a vinte 
por cento do Estatuto; que  era muito relativo o tempo necessário para o término. O Sr. Presidente 
disse que as questões estavam interligadas, como, por exemplo, o método eleitoral, no Estatuto e no 
Regimento Interno. A Secretária-Geral perguntou quando seria o período das eleições, e o Sr. 
Presidente disse que, pelo Estatuto atual, em abstrato, era necessário ser marcado pelo menos um mês 
antecedente à posse. 
 
A Diretora Bruna Lebre deixou a reunião às onze horas e trinta e oito minutos.  
 
O Sr. Presidente disse que  era importante a abertura de um novo formulário para alunos que estavam 
chegando da licenciatura e, para isso, pediu à Secretária-Geral para que mandasse uma mensagem no 
grupo do Conselho de Diretores para que cada Diretoria informasse o perfil mais interessante para 
novos integrantes, o que possibilitava um período de capacitação. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e sete minutos.  
 
 

O Presidente 
 
 

Cláudio Cardona  
Presidente 

 

A Secretário 
 
 

Maria Eduarda Ribeiro 
Secretária-Geral  

 
 
 
 
 


