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Ata n.º 61/2020 
da reunião do Conselho de Diretores de 09 de outubro de 2020 

Ao nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze 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 do NELB, 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  

 
Fizeram-se presentes: O Presidente Cláudio Cardona, a Secretária-Geral Maria Eduarda 

Ribeiro, Diretora de Eventos Catherine Rezende, o Diretor Científico André Brito, o Diretor de 
Comunicação, Caio Escobar, o Diretor de Eventos Caio Brilhante, e, a Diretora de Licenciatura Thais 
Sousa. 

 
O Sr. Presidente deu início à reunião e disse, no PAOD, que, na última reunião do Conselho 

de Diretores, estivera na pauta o assunto da sucessão do NELB; que fora falado acerca da possível 
sucessão do NELB e fora posto o nome da Diretora Catherine que dissera que estava incerta a sua 
permanência em Portugal e, por isso, não conseguiria exercer o cargo. O Sr. Presidente disse: que 
fora levantada a possibilidade do nome da atual Secretária-Geral Maria Eduarda, mas que fora 
exposto pela mesma que a sua rotina estava com algumas modificações, que pretendia começar a 
trabalhar e passara a estudar na noite, e, por isso, não seria possível assumir. O Sr. Presidente disse 
que, desde a reunião, a Secretária-Geral Maria Eduarda tratara de conversar com o Diretor Científico 
André brito sobre possibilidade de se candidatar à presidência. O Sr. Presidente disse que a Diretora 
de Eventos Renata Monteiro colocou publicamente em um grupo de whatsapp sua vontade de criar 
uma chapa para as eleições. A Diretora de Eventos Catherine Rezende disse que a Diretora Renata 
Monteiro já expressara vontade de fazer parte da próxima Direção Executiva do NELB e disse que 
falava sobre isso por ter percebido que o Diretor Científico André Brito não estava confortável com 
a situação. O Diretor Científico disse que sua posição sempre fora contrária à licenciatura na 
presidência do NELB, por entender que pessoas do mestrado ou doutorado teriam uma visão diferente 
relativa à Faculdade, assim como a Direção relativa ao NELB, mas disse que, após seu nome ser 
cotado em reunião, e após algumas mensagens de apoio, entendeu que podia ser algo positivo, 
principalmente com o atual Sr. Presidente Cláudio Cardona fazendo parte do Conselho Pedagógico, 
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por entender que será benéfico ao NELB para auxiliar da melhor forma possível os alunos. A Diretora 
Catherine Rezende disse que trouxera o nome da Diretora Renata Monteiro por ter visto um interesse; 
que tambem tem interesse na Presidência do NELB, mas que, realmente, por ser incerta sua 
permanência em Portugal, entendia não ser o ideal. O Sr. Presidente disse que, uma vez aprovado o 
novo Estatuto, o processo eleitoral é aberto pelo período de uma semana para que se apresentem 
candidaturas de presidente, e, então,é formada comissão eleitoral, e, nesta ocasião, seria aberto um 
novo prazo para apresentação da candidatura definitiva. O Sr. Presidente informou que havia uma 
relevância na discussão, porque, por um lado, em chapa unitária o Presidente cessante tem 
determinados deveres, enquanto, por outro, em havendo concorrência de chapas, o Presidente, em 
face de naquele momento, por razões Estatutárias e transitórias, acumular também as funções da 
Assembleia Geral, teria outros deveres. O Sr. Presidente fez informar que, não obstante não deixar de 
fazer os aconselhamentos quando lhe for pedido, não poderia auxiliar na organização de eventual 
sucessão de membros da diretoria, haja vista o dever de presidir eventual comissão eleitoral. 

 
O sr. Presidente passa para o segundo ponto da pauta, sobre o balanço das diretorias e deu 

início pela Diretoria Cientifica. A Diretora Maria Mariana disse: que a Professora Luciana Ramos 
aceitou o convite para coordenar o Grupo de Investigação, e que fora conversado com a Diretora de 
Comunicação e da SEACAD Bruna Lebre para que fossem passadam as informações para a 
divulgação até o final da semana seguinte; que fora acertado que, para a obtenção de certificado do 
Grupo de Investigação, seria necessário a produção e publicação de um artigo; que fora lançada a 
Revista Científica do NELB, e que já contava com dois ou três artigos. A Diretora de Eventos 
perguntou para a Diretora Científica qual o tema do Grupo de Investigação. A Diretora Científica 
Maria Mariana disse que o tema ainda seria definido uma vez que a Professora Luciana Ramos tem 
diversas áreas de interesse, mas que era focada na parte criminal, e que na parte da inscrição por parte 
dos alunos teria a opção de assinalar as áreas de interesse que se enquadravam nas áreas da Professora 
Luciana Ramos.  
 O Sr. Presidente disse: que haveria outro evento de tributário, nos dias 19 outubro, 23 
novembro, 07 de dezembro, e pediu para que a Diretora Catherine Rezende enviasse naquele dia 
ainda a carta convite para o Professor Miguel Raimundo de Assis para que haja resposta até o final 
daquela semana. A Diretora Catherine Rezende disse que era necessário marcar uma reunião com a 
Diretoria de Eventos para acertar os eventos dos próximos meses. O Sr. Presidente disse que havia 
vários alunos que estavam interessados em entrar no NELB e, dessa forma, pensou em criar uma 
Comissão de Eventos para que fossem integradas todas essas pessoas e para que pudessem participar 
previamente do NELB e entender seu funcionamento interno. O Sr. Presidente disse que pensara na 
Diretora Adjunta Leandra Freitas para coordenar a Comissão por ocorrer via zoom e a Diretora 
Adjunta ter capacitação para tal. A Diretora Catherine Rezende disse que marcaria uma reunião para 
que isso fosse possível de ser organizado.  
 O Sr. Presidente passou a palavra para a Diretoria de Licenciatura. A Diretoria de Licenciatura 
disse sobre a premiação dos melhores alunos da licenciatura. O Sr. Presidente disse: que não era 
necessário recorrer à AAFDL, uma vez que havia a possibilidade de utilizar o orçamento do NELB. 
A Diretora Thais Sousa disse que, quanto à tutoria, devido às circunstâncias, terá que acontecer 
online. 
 O Sr. Presidente passou a palavra para a Diretoria de Comunicação. O Diretor Caio Escobar 
disse que não se recordava se fora na última reunião, mas reitera que o instagram do NELB superou 
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os 2050 seguidores. O Sr. Presidente perguntou sobre o Linkedin e o Diretor Caio Escobar disse que 
não tinha conhecimento sobre isso. ~ 
 
A Diretora Científica Maria Mariana deixou a reunião às quinze horas e vinte e cinco minutos. 
 

O Sr. Presidente disse que na última reunião fora falado sobre dar um upgrade no Linkedin e 
no Facebook e que isso ficaria a cargo da assessora Isadora, mas o Diretor de Comunicação disse que 
não tivera feedback sobre isso. O Sr. Presidente disse que o NELB Cast voltara a ser publicado, e 
que, no dia seguinte, dia dez de outubro, haveria um episódio com três candidatos das vogalidades e 
os presidentes candidatos para AAFDL para que fossem expostas ideias, programas e divergências. 
O Sr. Presidente disse que não estavam disponíveis dois eventos no youtube, nem no NELB 
aconteceu, e pediu para que o Diretor de Comunicação Caio Escobar cuidasse disso e expôs que o 
NELB nunca ficara mais de quarenta e oito horas sem evento postado. O Sr. Presidente disse que 
haveria o evento do dia dezenove, de tributário, que seria transmitido via zoom e que era necessário 
organização prévia para ficar na parte técnica. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e dois 
minutos. 

 
 

O Presidente 
 
 

Cláudio Cardona  
Presidente 

 

A Secretária 
 
 

Maria Eduarda Ribeiro  
Secretária-Geral  

 
 
 
 
 


