
 

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sala 10.08, Cidade 
Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014, Lisboa – Portugal 

 _

 

 

 
 

Ata n.º 66/2020  
da reunião da Assembleia Geral de 19 do mês de dezembro de 2020 

Ao décimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta 
minutos, teve início a Assembleia Geral Ordinária 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. Deliberação quanto ao Relatório Anual de Atividades e Contas  
3. Deliberação quanto à ratificação da lista candidata à Direção Geral 

 
O Sr. Presidente suspendeu, às dezenove horas e trinta e quatro minutos, a Assembleia geral para 
dezenove horas e quarenta e cinco minutos por falta de quórum. O Sr. Presidente fez uma nota especial 
para explicar que a Assembleia seria gravada, para que a Secretária-Executiva pudesse redigi-la, sendo 
depois apagada conforme as regras RGDP. O Sr. Presidente disseque estava feliz em podermos executar 
o novo Estatuto do Núcleo, e agradeceu ao André Brito por ter aceitado seguir o Estatuto. O Sr. 
Presidente disse que essa tinha sido a prestação de contas com maior aderência. O Sr. Presidente fez 
mea culpa em nome de toda a equipe dizendo que o NELB tinha o costume de entregar os documentos 
com antecedência e que isso deveria ter sido respeitado, dado a importância de as pessoas terem 
conhecimento desses documentos e tempo suficiente para revisá-los. O Sr. Presidente agradeceu à 
Secretária-Executiva Maria Eduarda Ribeiro, à Diretora-Adjunta de Eventos Leandra Freitas, ao Diretor 
Científico André Brito, à Diretora de Licenciatura Laura Viana e à Diretora Financeira Rebecca 
Rosatto, pela ajuda para a elaboração, em tão pouco tempo, dos documentos que seriam apresentados 
na prestação de contas e atividades. O Sr. Presidente explicou o porquê dos documentos terem sido 
enviados apenas naquele momento, uma vez que a posse do novo presidente aconteceria somente em 
janeiro de 2021, entretanto fora necessário mudar o calendário e correr com os dados para que a posse 
fosse antecipada para o dia vinte e um de dezembro a fim de adequar o calendário do NELB às 
condições impostas pela Faculdade, que determinara a necessidade de realizar o evento ainda em 2020. 
O Sr. Presidente abriu o PAOD e perguntou se havia alguma questão a ser colocado, não havendo, 
passou ao ponto da prestação de contas.  
O Sr. Presidente falou sobre a página de número seis do Relatório Anual de Atividades e de Contas 
enviado, e informou que houve uma diferença entre os membros da gestão inicial e da gestão atual. O 
Sr. Presidente disse que a gestão atual optou por elaborar a prestação de contas de acordo com as 
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propostas do nosso programa, mas como essa opção não estava estatutariamente prevista, houve a 
preocupação de criar uma práxis para as próximas gestões, e que essas informações constam nas páginas 
sete e oito do documento de prestação de contas. O Sr. Presidente explicitou que, quanto à Direção de 
Eventos, todos os eventos realizados estavam previstos no documento e que seria acrescentado, 
posteriormente, as fotos dos eventos. O Sr. Presidente esclareceu que o evento em parceria com a OAB 
ainda não estava incluído, uma vez que a equipe ainda não tinha todas as informações relevantes como, 
por exemplo, o número de inscritos. O Sr. Presidente, acerca da Diretoria de Comunicação, disse que 
geralmente tinham vários dados a serem apresentados e atualizados e que todos estavam presentes no 
documento. Quanto à Direção de Licenciatura, fez um agradecimento especial às Diretoras Laura Viana 
e Thaís Sousa e enfatizou a relevância das diretoras nos casos pedagógicos, que chegaram através da 
SEACAD. O Sr. Presidente disse: que caso não haja uma mudança regimental, este seria o último ano 
da Direção de Licenciatura; que essa diretoria teve grande relevância e fez um trabalho essencial dentro 
do Núcleo; e que se fez necessário a criação de uma diretoria de apoio pedagógico. O Sr. Presidente 
disse também: que a Direção Científica cumpriu o que tinha sido proposto a ser feito, e ainda retomou 
algo que não existia há sete anos no NELB, que foram os Grupos de Investigação; que a Direção 
Científica deixou de cumprir duas propostas das quatro que se comprometeu mas apenas por causa da 
pandemia; que a Diretoria de Eventos se reinventou, realizou vinte e três CPP, cinco lives no Instagram 
do NELB, dois eventos de prática jurídica, dois simpósios, uma conferência, “Brasil: Desafios e 
Soluções”, um colóquio internacional e outros dois eventos científicos; e que  houve a emissão dos 
certificados solicitados tanto pela Diretora-Adjunta de Eventos Leandra Freitas, quanto pela Diretora 
Financeira Rebecca Rossato. Sobre o NelbCast, o Sr. Presidente disse: que o projeto  lhe é  muito caro 
e que conseguiu sair do papel em abril; que foi concretizado tendo sido cinco deles sobre as eleições da 
AAFDL, o que demonstra uma atenção do Núcleo à Escola, e agradeceu ao Diretor-Adjunto de 
Licenciatura Jefferson Nicolau, à Conselheira Pedagógica Roberta Viana, à Secretária-geral Maria 
Eduarda Ribeiro, ao Diretor Científico André Brito e ao associado Rodrigo David; que o projeto se 
reinventou, tendo tido uma preocupação científica importante e agradeceu especialmente à Camila 
Henriques por ter se integrado a coluna “Mulheres na História”, e ao Diretor de Eventos Caio Brilhante 
por ter aderido à participação em uma coluna sobre o meio ambiente: e que tudo isso demonstrou o 
sucesso e a aderência alcançados pelo projeto. Em relação ao NelbConvida, o Sr. Presidente disse que 
fora remodelado, passando a ser uma grande entrevista no estilo Roda Viva. E sobre o Nelb Memória, 
o Sr. Presidente falou sobre as duas dimensões do programa, a dimensão histórica e a dimensão 
capsular, e agradeceu aos antigos presidentes e vice-presidentes por terem facultado informações que 
possibilitaram reconstruir a história do NELB, especialmente ao Felipe Sarinho por ter transmitido 
documentos históricos do Núcleo. O Sr. Presidente fez referência à importância das diversas atividades 
que o NELB realizou esse ano, que estavam previstas nas quarenta e seis páginas do Relatório Anual 
de Atividade e de Contas. O Sr. Presidente disse que o Portal da Transparência fora feito desde vinte e 
cinco de abril desse ano, e nele havia a apresentação regular de contas, e agradeceu à Diretora Financeira 
Rebecca Rosatto por ter tornado isso possível. O Sr. Presidente disse ainda que é importante deixar 
claro que somos a única instituição que presta contas regularmente na Faculdade de Direito de Lisboa 
e que está disposto a auxiliar outras instituições que tenham interesse em implementar esse projeto. O 
Sr. Presidente disse que na questão das propinas, é certo que não houve a redução do valor das propinas 
para alunos inscritos como estudantes internacionais, mas que houve a estabilidade dos preços, e 
agradeceu à AAFDL, e em especial, ao João Moreira pelo auxílio na questão do faseamento da primeira 
parcela da propina, no valor de novencentos euros. O Sr. Presidente fez menção à boa relação com o 
NEA, e disse que pretendia que tivessem sido realizados outros eventos em conjunto, assim como 
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jantares como os que já tinham se realizado, mas que todo o planejamento foi alterado em virtude da 
pandemia. Além disso, o Sr. Presidente falou sobre as boas relações também com o NERA, e sobre o 
projeto “Juntos em Família”,  encabeçado pela Diretora de Licenciatura Thaís Sousa, pela Vogal do 
Acompanhamento Académico Marta Leite e pelo Vogal dos Mestrados e Saídas Profissionais e também 
Assessor da Diretoria Científica Filipe Vigo. Acerca da Secretaria de Empregabilidade, o Sr. Presidente 
disse que não mostrou trabalho como se pretendia, mas que fora realizado um evento sobre Jornadas de 
Empregabilidade em conjunto com o Gabinete de Empregabilidade.    
O Sr. Presidente fez uma menção honrosa à SEACAD, e explicitou que até mesmo quando a Secretaria 
não conseguiu ser plenamente eficaz, mostrou ser de extrema necessidade dentro do Núcleo, o que 
levou à criação da Secretaria de Apoio pedagógico. Além disso, o Sr. Presidente falou sobre: o evento 
do Dia da Mulher, que fora realizado presencialmente, mas que infelizmente não estava disponível na 
página do YouTube do NELB;  a participação da SEACAD em três CPP, em parceria com a Diretoria 
de Eventos; a organização de três lives na página do Instagram do Núcleo, com mulheres discursando 
e debatendo sobre temas relevantes, mas que não são comumente discutidos;  e o Grupo de Estudo em 
Feminismos e o feedback positivo que fora alcançado; o grupo de investigação que fora planejado pela 
SEACAD e que será efetivado na próxima gestão. O Sr. Presidente disse que houve também um 
comprometimento para a criação de uma Mesa autônoma, e ficou feliz em reforçar que a mesma foi 
criada no novo Estatuto. O Sr. Presidente agradeceu à Diretora de Licenciatura Laura Viana, ao Diretor 
Científico André Brito, à Diretora de Eventos Catherine Rezende, ao Rodrigo David, ao Vice-
Presidente do Conselho Fiscal Luís Januário, e à Assessora Científica Mileny Lopes, pelo trabalho de 
cinco meses na elaboração do novo estatuto que fez disso possível, além da criação de um Conselho 
Fiscal.  
 
Foi aprovado com vinte votos favoráveis e uma ausência a prestação de contas.  
 
O Sr. Presidente passou para o terceiro ponto da pauta, referente à ratificação da lista candidata à 
Direção Geral do NELB, passando a palavra ao Diretor Científico André Brito. O candidato à 
presidência, André Brito agradeceu a todos que aceitaram o convite para estar na lista candidata à 
próxima gestão e informou a composição da lista: a Rodrigo David enquanto Vice-Presidente e também 
o responsável pela Secretaria da Licenciatura, Maria Eduarda Ribeiro como Secretária-Geral e Rebecca 
Rosatto na Direção Financeira; Cláudia Marchetti e Gabriellen Carmo como Diretoras na Direção 
Científica, Laura Viana como Diretora-Ajunta, e João Villaça, Maria Luíza Carpinteiro, Laura Dutra 
como Assessores;  Leandra Freitas e Nicole Lintz, como Diretoras na Direção de Eventos, Emmanuel 
Matheus e Luana Lara, enquanto Diretores-Adjuntos, e Sandro Parente, Letícia Bittencourt e Joice 
Carmo na Assessoria;  Victor Gabriel e Maria Luíza Ximenes, como Diretores na Direção de 
Comunicação, Bruna Lebre, Isabelle Carvalho e Rafaela Mascaro, como Diretoras-Adjuntas, e Matheus 
Morais na Assessoria;  Mileny Lopes e Roberta Viana, enquanto Diretoras na Direção Pedagógica, 
Camila Henriques, Jeferson Nicolau e Iago Leal, como Diretores-Adjuntos, e Ana Krum, Larissa Lopes, 
Natália Farinha, na Assessoria;  Filipe Vigo como comandante da Secretaria de Empregabilidade, que 
passa a ser uma Secretaria que abrange também Mestrado e Doutorado;  Caio Brilhante enquanto 
Secretário da Secretaria Especial de Meio Ambiente; e Alícia Massotti como secretária responsável 
pela SEACAD. O Diretor Científico Andre Brito ponderou que a lista conseguiu manter um equilíbrio 
do que já existia, trazendo pessoas novas e pessoas que já estavam no NELB.  
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O Sr. Presidente disse que haveria uma continuidade sobre a redução da propina, assim como a 
reestruturação da SEACAD e da licenciatura a ser assumida pelo candidato à presidência na próxima 
gestão. O Diretor Científico André Brito falou sobre as oficinas criadas e apontou que, quanto à revista 
científica do NELB, já estávamos em fase da conclusão, com dez artigos aprovados e dois em avaliação, 
o que significava que a publicação já seria feita na próxima gestão. O candidato à presidência disse que 
havia um projeto de classificados do NELB, que permitiria que as pessoas que fizessem o tipo de serviço 
de digitalização tivessem algum lugar para expor seu trabalho e quem tivesse interesse soubesse onde 
procurar. O Diretor Científico e candidato à presidência André Brito disse que quanto ao grupo de 
investigação “Democracia e Constitucionalismo em Tempos de Crise”, apenas conseguíramos fazer um 
grupo com a Professora Lilian Emerique, que tivera adesão e sucesso, que pretendíamos fazer mais três 
grupos de estudo. O Diretor Científico e candidato à presidência André Brito, sobre eventos, falou da 
importância da continuidade dos CPP, assim como do evento do Dia da Mulher e disse que pensava em 
abranger outras áreas do Direito como propriedade intelectual e direito do desporto, por exemplo. O Sr. 
Presidente disse que entendeu que o valor de cem euros seria o necessário para a compra de 
equipamentos para o NelbCast, e perguntou se o valor de duzentos euros seria o suficiente para a compra 
de um notebook para o Núcleo, como fora informado no plano orçamentário. O Diretor Científico e 
candidato à presidência André Brito disse que recentemente comprou de um conhecido um notebook 
usado por um preço razoável e com uma qualidade boa, tendo entendido, portanto, que seria o ideal. O 
Sr. Presidente perguntou também sobre a proposta do merchandising, sobre como seria a reestruturação 
das redes previstas e perguntou ainda como pretendiam fomentar a adesão à plataforma do LinkedIn. O 
Diretor Científico e candidato à presidência André Brito passou a palavra ao Rodrigo David, que disse 
que a ideia com merchandising era estudar e começar com objetos mais simples, como camisetas e 
moletons, e dar ao Núcleo uma outra vertente de entrada financeira que seja autônoma e que tenha a 
possibilidade de ser expandida; quanto ao Linkedin, disse que haverá a tentativa de explorar e expandir 
todas as redes sociais do NELB. O Sr. Presidente disse que o primeiro semestre foi o pior do NELB, 
não tendo sido possível expandir as redes do NELB, e que grande parte se deu pela instabilidade 
presente na Diretoria de Comunicação. O Sr. Presidente disse que, até aquele momento, houvera 
dificuldade para informar os grupos de delegados, principalmente no mestrado prático, e perguntou se 
havia, enquanto Núcleo, alguma estratégia para alcançar essas pessoas. A Assessora Mileny Lopes disse 
que foi decidido montar uma equipe de alunos do doutoramento, do mestrado, e da licenciatura, para 
que se possa ter acesso a essas pessoas. 
 
O Sr. Presidente abriu a votação para a ratificação da lista candidata à Direção Geral e informou que 
essa ratificação é secreta. A lista foi ratificada por dezenove votos favoráveis e uma ausência.  
 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte e uma horas e dezessete 
minutos.  

 
O Presidente 

 
 

Cláudio Cardona  
Presidente  

 

A Secretária 
 
 

Maria Eduarda Ribeiro 
Secretária-Geral 

 


