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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DO NÚCLEO DE ESTUDO LUSO-BRASILEIRO 
DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

 

 

 

O plano de atividades do ano de 2019-2020 foi absolutamente ambicioso e esta gestão tem a honra 

de informar que o cumpriu em quase todos os seus aspectos, mesmo com as limitações impostas pela 

pandemia sanitária da Covid-19. É importante informar que a pandemia trouxe para o NELB novos 

desafios, os quais foram respondidos efetivamente pela gestão. 

 

No âmbito do atendimento aos alunos, a Direção Executiva realizou durante os 12 meses de gestão, 

aproximadamente 9 mil atendimentos a alunos. Um número que nos orgulha a todos e que nos fez 

refletir a necessidade de uma diretoria especializada, uma vez que acabou por sobrecarregar bastante 

as atividades da Presidência. Por fim, o Regimento Interno previu uma Diretoria de Apoio Pedagógico 

a fim se dedicar exclusivamente ao apoio dos alunos na resolução de questões pedagógica e na 

promoção de uma melhor experiência académica. 

 

Quando, em março de 2020, a Faculdade de Direito fechou suas portas dois desafios se impuseram: 

(1) como cuidar dos alunos que mais precisarão; e, (2) como manter o programa e garantir a 

concretização dos objetivos do núcleo. O cuidado aos alunos se deu junto a um contato direto com a 

Direção da Faculdade e o Gabinete de Responsabilidade Social, que permitiu atender rapidamente os 

alunos em situações de desamparo. O núcleo realizou inquéritos com os alunos, que permitiu ter um 

panorama melhor da vida dos alunos e suas necessidades, com destaque ao inquérito da pós-

graduação, que permitiu auxiliar o Conselho Científico da FDUL nas decisões relativas às 

prorrogações de prazo e aos júris virtuais; e, ao inquérito da licenciatura, que contou com uma 

participação de metade dos estudantes brasileiros matriculados no primeiro ciclo de estudos e nos 

mostrou um diagnóstico bastante claro das carências e fragilidades estruturais que atingem os alunos. 

 

A manutenção das atividades do núcleo veio com a abnegação das necessidades pessoais de muitos 

de seus dirigentes, que optaram por renunciar a suas atividades pessoais em prol da realização de 

atividades que beneficiassem toda a academia. O NELB, que já vinha em um processo de transmitir 

seus eventos de maior proporção, entrou de uma vez nas redes sociais. A distância entre Brasil e 

Portugal foi encurtada e os eventos passaram a ser realizados pela plataforma Zoom. Aquilo que foi 

motivo de divergência em relação a alguns dirigentes e outras associações de estudantes da Faculdade, 

que se posicionaram contrariamente à continuidade das atividades, provou-se uma medida de 

coragem da Executiva e da Diretoria de Eventos. O NELB realizou seu programa de atividades e 

entregou aos estudantes da FDUL uma rica agenda de eventos neste período. 

 

Foram 44 eventos, entre congressos, jornadas, lives e, em especial, as palestras do Ciclo Permanente 

de Palestras, que foram apresentadas no âmbito do programa de atividades e que se tornaram uma 

marca do núcleo. Trata-se do ano com maior atividade da diretoria de eventos da história do núcleo. 
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Mas os números são positivos também em relação ao alcance. Foram 3.620 inscritos, o que representa 

uma média de 82 inscritos por evento e 301 inscritos por mês nos eventos do Núcleo. O online foi 

uma realidade e a assistência relativamente maior, de forma a termos atingido a assistência 10.740 

pessoas, ou 895 pessoas por mês, ou ainda 244 pessoas por evento. Neste ano, tivemos a participação 

de 142 palestrantes nos eventos do NELB. 

 

Em decorrência de algumas crises interna, a Diretoria de Comunicação não alcançou os melhores 

resultados. Divergências internas da diretoria e em relação às eleições da AAFDL levaram à renúncia 

dos dois diretores eleitos. Por razão de estabilidade no atendimento, o site continuou passou a ser 

gerido essencialmente pela Diretoria Executiva. O site mostra que um processo de longo prazo traz 

retornos também em cauda longa e o fato de se ter triplicado os acessos ao site demonstram bem 

como ele se tornou um Portal de acesso às atividades do Núcleo e para que se conheça a Faculdade 

de Direito. O Youtube também foi gerido pela Diretoria Executiva por uma questão de qualificação 

técnica. A sua retomada esse ano ocasionou um crescimento de quase 2.000%, o que se deve ao fato 

de ter sido uma rede basicamente não utilizada até aquele momento. Os eventos e outras produções, 

levaram para aquela rede um total de 56 vídeos e aproximadamente 160 horas de conteúdo. O 

NELBCast saiu do papel e entregou 19 episódios e já conta com 60 seguidores. As redes sociais, no 

entanto, sofreram intensamente com a instabilidade na Diretoria. O crescimento exemplar das redes 

do NELB deu lugar a um crescimento inexpressivo e mesmo à estagnação. Os primeiros seis meses 

de gestão somaram um crescimento de apenas 12,79% no Instagram, o que veio a ser modificado no 

segundo semestre, com a mudança de parte da diretoria, que tomou medidas de interação via stories 

e que alcançou um crescimento de 37,5% - a recuperação não foi suficiente para aproximar o 

percentual do crescimento de 91,1% do ano anterior. A maior tragédia atingiu mesmo o Facebook, 

que é e continua sendo a maior rede do NELB, mas que amargou um crescimento de apenas 4,52% 

no ano, incrivelmente menor que os 29,97% do ano anterior. O LinkedIn do NELB foi criado, mas o 

trabalho de implementação efetiva ficará para o ano posterior. A experiência da Diretoria de 

Comunicação deste ano é muito importante para o Núcleo, pois diz muito de como ele pode crescer 

e de como ele pode falhar. O excesso de associativismo e o uso do núcleo por dirigentes para 

autopromoção e para o favorecimento pessoal devem ser sempre afastados e evitados pelo núcleo. 

Como em outros momentos, sempre que esses elementos aparecem, não se cumpre com os objetivos 

do núcleo. Essa autorreflexão também é importante, pois gestão tem de ser capaz de fazer uma 

autocrítica. 

 

A Diretoria Científica pode entregar o Como escrever um relatório, essencial no auxílio aos alunos 

de pós-graduação. As bases para o retorno da revista do NELB foram devidamente estabelecidas e a 

próxima gestão será capaz de lançar uma nova edição da revista. Outros projetos que dependiam do 

espaço físico da faculdade, infelizmente, foram deixados para o próximo ano. A Diretoria de 

Licenciatura cuidou bastante dos alunos mais vulneráveis, uma atividade muitas vezes não observada. 

Essa foi a última composição desta diretoria, que vai ser extinta e incorporada suas competências à 

Diretoria de Apoio Pedagógico e à Direção Executiva, preferencialmente através de uma Secretaria 

Especial da Licenciatura. 

 

Este foi o último ano também que a Assembleia Geral foi presidida pelo Presidente de Direção. O 

trabalho da Comissão de Revisão dos Estatutos deve ser mencionado. Foram aprovados um novo 
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Estatuto e um Regimento Interno para o Núcleo. Esses dois diplomas vieram a responder a maior 

parte das demandas no âmbito das normas de funcionamento do núcleo e também a dar base para 

futuras regulamentações. 

 

Por fim, é importante dizer que as contas se encontram saneadas. São créditos pendentes de integração 

o reembolso ao núcleo da Presidente que nos antecedeu e da AAFDL. Cumpre informar que esse foi 

o primeiro ano em que se passou a cobrar pelos certificados, o que, ainda que seja uma cobrança 

simbólica, pelo valor de 2 euros atribuídos, acabou per permitir uma receita própria ao núcleo, o que 

possibilitou a manutenção do Zoom e de outros instrumentos necessários ao funcionamento do 

Núcleo. Cumpre dizer que foi usado do orçamento concedido pela AAFDL apenas 2/3, no entanto, 

isso não significa que não sejam necessários mais recursos para que se possa entregar efetivamente 

mais atividades e mais apoios diretos aos alunos. 

 

Dito isso, concluímos que esse ano foi desafiador para todo o mundo e o NELB pode o superar de 

uma forma que merece o reconhecimento desta Presidência. A todos os associados e membros 

dirigentes, apresentamos a nossa prestação de contas e deixamos as portas abertas. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente 
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GESTÃO 2020 
 

Diretoria Executiva 
Cláudio Cardona, Presidente 
Heitor de Albuquerque, Vice-presidente (até 31 de janeiro de 20201) 
Maria Eduarda Ribeiro, Secretária-Executiva 
Rebecca Rossato, Tesoureira (a partir de 2 de dezembro de 201910) 
Secretarias Especiais da Presidência: 
Bruna Lebre, Secretária da SEACAD 
Juliano Vicente da Rosa, Secretário de Empregabilidade 
Diego Mayer, Secretário de Empregabilidade 
 

Diretoria Científica 
Maria Mariana Moura, Diretora Científica 
André Brito, Diretor Científico 
Amanda Hipólito, Diretora-Adjunta 
Maria Luíza de Azevedo, Diretora-Adjunta. 
Elaine Linhares, Assessora 
Stella Almeida, Assessora 
Mileny Lopes, Assessora (a partir de 01 de junho de 20204) 
Filipe Vigo, Assessor (a partir de 09 de julho de 20204) 
 

Diretoria de Eventos 
Caio Brilhante, Diretor de Eventos 
Catherine Rezende, Diretora de Eventos 
Renata Monteiro, Diretora-Adjunta 
Tais Vilela, Diretora-Adjunta 
Leandra Freitas, Diretora-Adjunta (a partir de 28 de março2) / Assessora (até 28 de março de 2020) 
Isadora Hartmann, Assessora-Secretária 
Alícia Massotti, Assessora 
Giovana Constantino, Assessora 
 

Diretoria de Comunicação 
Bruna Lebre, Diretora de Comunicação (a partir de 16 de junho de 20206) 
Caio Escobar, Diretor de Comunicação (afastado desde 23 de outubro7) / (até 01 de dezembro 20208) 
Luiz Didonet, Diretor de Comunicação (até 06 de junho de 20205) 
Maria Luíza Ximenes, Diretora de Comunicação (interina por afastamento a partir de 23 de outubro7 e por vacância a partir de 1º de 
dezembro9) / Diretora-Adjunta (até 1º de dezembro de 2020) 
Victor Gabriel, Diretor-Adjunto (a partir de 08 de maio3) / Assessor (até 08 de maio de 2020) 
Julia Guilardi, Diretora-Adjunta 
Beatriz Berganton, Assessora-Secretária 
Juliana Pereira, Assessora 
Laura Pacheco, Assessora 
Igor Prado, Assessor 
Isadora Michelin, Assessora 
 

Diretoria de Licenciatura 
Laura Viana, Diretora de Licenciatura 
Thais Sousa, Diretora de Licenciatura 
Jefferson Nicolau, Diretor-Adjunto (a partir de 08 de maio3) / Assessor-Secretário (até 08 de maio de 2020) 
João Villaça, Diretor-Adjunto 
João Pedro Duarte, Diretor-Adjunto (até 08 de maio de 2020) 

1 Despacho 11/2020 
2 Despacho 18/2020 
3 Despacho 23/2020 

4 Nomeação por despacho da Diretoria Científica 
5 Reunião do Conselho de Diretores de 16 de junho de 2020 (Ata 49/2020) 

6 Despacho 28/2020 
7 Despacho 34/2020 

8 Reunião do Conselho de Diretores de 1º de dezembro de 2020 
9 Despacho 36/2020 

10 Nomeação prévia à posse pelos membros do Conselho de Diretores 

https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/06/despacho-n.-11-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/06/despacho-n.-11-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/06/despacho-n.-11-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/04/despacho-n.-18-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/04/despacho-n.-18-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/04/despacho-n.-18-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/05/despacho-n.-23-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/05/despacho-n.-23-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/05/despacho-n.-23-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/07/ata-n.-49-conselho-de-diretores.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/07/ata-n.-49-conselho-de-diretores.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/07/ata-n.-49-conselho-de-diretores.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/06/despacho-n.-28-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/06/despacho-n.-28-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/06/despacho-n.-28-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/11/despacho-n.-34-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/11/despacho-n.-34-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/11/despacho-n.-34-2020.pdf
https://nucleodeestudolusobrasileiro.files.wordpress.com/2020/12/despacho-n.-36-2020.pdf
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DIRETORIA 

EXECUTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS E REALIZAÇÕES 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Portal da Transparência. Permitirá que todos 

possam acompanhar constantemente o 

desenvolvimento de cada proposta 

anunciada pela Lista P e os gastos 

financeiros do subsídio anual que o NELB 

tem junto à AAFDL. 

O Portal da Transparência foi lançado em 25 de abril de 2020 e desde 

então conta com regular atualização dos despachos, atas e contas do 

Núcleo. O Portal da Transparência pode ser acessado pelo link: 

https://nelb.pt/transparencia 

Garantir a segurança do valor das propinas já 

pagas pelos atuais alunos de licenciatura e 

continuar no trabalho pela redução das 

propinas. Paralelamente, buscar melhores 

formas de pagamento das propinas, inclusive 

com a possibilidade de financiamento com 

juros baixos. 

Foi garantida a segurança do valor da propina, bem como foi discutido 

e deliberado junto aos Órgãos da Faculdade e da Direção 

parcelamentos excepcionais nos períodos de crise, o que se 

conseguiu efetivamente, tendo sido a taxa de 30% da propina no ato 

da inscrição da licenciatura parcelada igualmente durante o ano e 

também parcelado a propina relativa à prorrogação do prazo dos 

mestrados e doutoramento. 

Propor, em parceria com os outros núcleos 

da FDUL, a criação de um conselho dos 

alunos internacionais, concretizando e 

institucionalizando um espaço para troca de 

informações quanto a problemas e questões 

comuns a fim de se alcançar soluções 

conjuntas. 

O conselho de alunos internacionais ainda não foi concretizado, tendo 

a suspensão prolongada das atividades presenciais dificultado sua 

realização. Isso não impediu a realização de atividades conjuntas, 

como o Cineclube Raízes, em parceria com o NEA, e o Grupo de Apoio 

Juntos em Família, em parceria com o NEA, com o NERA e com a 

AAFDL. 

 

Incentivar e auxiliar, respeitando limites 

institucionais, a formação de núcleos de 

estudantes brasileiros nas faculdades da 

Universidade de Lisboa 

Pudemos firmar parceria com o NEI-FDUNL e também participar de 

reuniões com diversas associações de brasileiros pela Europa. A 

pandemia dificultou a possibilidade de auxiliarmos outros alunos 

externos a poder implementar núcleos em suas respectivas 

instituições. 

https://nelb.pt/transparencia
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Conceber a Secretaria Especial de 

Empregabilidade a fim de auxiliar na 

integração dos alunos de pós-graduação 

formados no Brasil ao mercado de trabalho 

português. 

A Secretaria foi concebida e foram nomeados os seus diretores. 

Chegamos a participar da Jornada da Empregabilidade junto ao 

Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL e também do programa 

NELB Responde, para auxiliar os brasileiros que pretendiam ingressar 

na advocacia portuguesa. As restrições deste ano impediram de 

realizar o programa de classificados junto aos escritórios. 

Criar a Secretaria Especial para 

Administração de Conflitos e Apoio à 

Diversidade com o intuito de promover 

espaços de estudo e diálogo com diferentes 

temáticas para trocas de conhecimento 

cultural e compreensão de diferentes 

perspectivas (à partida, será estabelecido 

grupo de estudo e diálogo sobre a mulher na 

esfera do Direito). 

A secretaria foi criada com sucesso e o trabalho da Secretária Bruna 

Lebre e das diversas colaboradoras fizeram a pasta cumprir com seus 

objetivos e traçar novos caminhos para o futuro. A secretaria participou 

diretamente da organização do evento do dia internacional da mulher, 

bem como de três conferências do Ciclo Permanente de Palestras, nas 

quais se discutiu o preconceito linguístico, a violência doméstica e os 

direitos reprodutivos, além de três lives, uma sobre a mulher negra 

caribenha, outra sobre direito e resistência e outra relativa ao princípio 

da proporcionalidade da realização de políticas públicas. A secretaria 

foi responsável pelo Grupo de Estudos em Feminismos, que fora uma 

proposta específica da gestão. Além disso, avançou na organização e 

preparação de um grupo de investigação sobre violência doméstica, 

que é entregue para a próxima gestão da Diretoria Científica. 

A secretaria participou da Pesquisa sobre a situação Financeira de 

Brasileiros da Licenciatura, tanto na formação do inquérito quanto na 

análise de dados e produção do relatório final que foi entregue a 

Direção da FDUL. 

Também foi importante para consolidar a necessidade de se ter uma 

Diretoria especificamente voltada ao atendimento dos alunos e com 

estrutura própria, o que não é possível em uma Secretaria Especial, 

tendo sido relevante a observação de que a secretaria não seria capaz 

de administrar conflitos individuais e pedagógicos na velocidade que 

eles surgem, de forma que foi essencial para a mudança estatutária 

para incluir uma Diretoria de Apoio Pedagógico. 

Comprometimento para a convocação de 

Assembleias com o intuito de discutir a 

criação de Mesa para a Assembleia, sendo 

um órgão separado da Diretoria Executiva, e 

a criação de uma comissão especial 

temporária para propor correções de erros e 

omissões do estatuto. 

Foi criada Comissão Especial para a Revisão dos Estatutos e, 

também, para a criação de um Regimento Interno. A comissão 

trabalhou durante seis meses para poder apresentar um projeto capaz 

de dar conta das demandas atuais do NELB, bem como deixar 

caminhos normativos livros para a resolução de conflitos futuros. Em 

05 de dezembro de 2020, foram aprovados o novo Estatuto do NELB 

e seu Regimento Interno, sendo previsto, conforme compromisso, a 

criação de uma Mesa da Assembleia Geral autônoma à Direção Geral. 

Também foi previsto o Conselho Fiscal, conforme determinado pela 

Lei portuguesa. 

Criar pontes com instituições portuguesas de 

apoio social e ambiental para que o NELB 

também seja centro de integração para os 

alunos interessados em realizar voluntariado 

em Portugal. 

O núcleo conseguiu fazer contato com algumas associações, seja 

relacionadas ao atendimento aos casos de violência contra a mulher, 

seja às pessoas em situação de risco. Infelizmente, não foi possível, 

em razão da redução dos recursos humanos durante a pandemia, 

ampliar essas relações. No final do ano, o NELB participou do Xmas 

Challenger do Núcleo de Estudantes Humanitários. 
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DIRETORIA CIENTÍFICA 

Realizar workshops constantes em parceria 

com a Diretoria de Eventos para os alunos 

de licenciatura e mestrados de modo a 

estimular o desenvolvimento do pensamento 

científico e fornecer conhecimento para a 

escrita de textos científicos 

Os workshops foram projetados em fases e em estrutura presencial, o 

que, ao passo que a pandemia progrediu e as atividades presenciais 

na FDUL foram suspensas, fez com que os workshops também 

fossem suspensos, não tendo sido possível retomar suas atividades. 

Simpósios para estimular os alunos de 

licenciatura a desenvolverem projetos e 

compartilharem os trabalhos. 

Os simpósios ao estilo da Conferência para Jovens Investigadores 

foram suspensos em razão da pandemia. Em todos os casos, foram 

previstas cotas para a licenciatura no âmbito dos Grupos de 

Investigação, exatamente para permitir uma iniciação científica. 

Promover espaços físicos e online (como 

um blog) para exposição de ideias e para 

debates sobre temas do Direito, estimulando 

e desenvolvendo o pensamento crítico e 

científico. 

O NELB retomou a sua vocação para a realização de grupos de 

investigação, o que não ocorria há mais de sete anos. O Grupo de 

Investigação “Democracia e Constitucionalismo em Tempos de Crise” 

foi iniciado e encerrado dentro da gestão e foi exitoso, ao que 

deixamos o agradecimento à Profa. Lilian Emerique pela dedicação ao 

projeto. 

No mesmo sentido, o NELB deu início a uma nova cultura científica, 

qual seja, a de realizar cursos jurídicos, tendo sido lançado e 

disponibilizado gratuitamente o mini curso Juiz das Garantias: análise 

à luz do direito comparado, sob a coordenação do Presidente e da 

Assessora Científica Mileny Silva (disponível em: 

https://nelb.pt/cursos/juizdasgarantias/). 

Havendo estrutura madura, avançar, com 

responsabilidade e focando na qualidade, 

para a publicação da Revista Jurídica do 

NELB. Não sendo possível na gestão 

2019/2020, permitir que toda a estrutura e 

todo o conhecimento acumulados sejam 

repassados para a próxima gestão executar 

com facilidade a publicação. 

Conforme previsto, não se prometia o lançamento efetivo da revista, 

mas a preparação da estrutura, o que foi feito de forma exitosa. A 

Revista Jus Scriptum conta com um site próprio e um sistema de 

administração interno OJS. Já tem um corpo de pareceristas a 

trabalhar e artigos aprovados para o lançamento de um volume no 

primeiro bimestre de 2021. 

A revista conta com uma página no site do NELB 

(https://nelb.pt/revista) e seu site próprio (https://jusscritum.pt). 

 

DIRETORIA DE EVENTOS 

Promover a pauta cultural em parceria com 

outros núcleos através de uma agenda 

comum de troca cultural, como é o exemplo 

do Cineclube Raízes, uma parceria com o 

NEA que trará à FDUL filmes africanos e 

brasileiros. 

O Cineclube Raízes foi concretizado e chegou a ter duas sessões, 

com mais duas marcadas, quando foi interrompido pela suspensão 

das atividades presenciais na FDUL. Até o final da gestão, não foram 

autorizadas novas sessões para atividades culturais, dadas as 

restrições sanitárias. 

Ainda foram realizadas outras atividades conjuntas, como é o caso do 

Jantar de Natal do NELB e do NEA, onde confraternizaram alunos 

brasileiros e africanos. A medida não pode ser reproduzida neste 

dezembro em razão das determinações legais de distanciamento 

social. 

Agora em dezembro, uma parceria do NELB, NEA, NERA e AAFDL, 

nomeadamente as vogalidades do Acompanhamento Académico e 

https://nelb.pt/cursos/juizdasgarantias/
https://nelb.pt/revista/
https://jusscritum.pt/
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dos Mestrados, Doutoramentos e Saídas Profissionais, lançaram o 

Grupo de Apoio Juntos em Família. 

Dar continuidade aos eventos temáticos de 

grande porte e desenvolver uma agenda 

quinzenal de “eventos-pocket” em formato 

de seminários, a fim debater os temas em 

voga nas especialidades da pós-graduação. 

Foi de êxito absoluto o programa de eventos deste ano de 2020. 

Apesar dos eventos de grande porte presenciais terem sido frustrados 

pela pandemia, o NELB se transformou e adotou o meio digital de 

realização de eventos, tendo se especializado de forma eficaz. 

Os eventos do NELB deste ano, em especial aqueles do Ciclo 

Permanente de Palestras, propostos no programa como eventos 

pockets, mas também a continuidade de eventos tradicionais ligados 

ao meio ambiente e ao direito do trabalho, por exemplo, permitiram 

aos eventos do NELB produzirem um conteúdo de mais de 150 horas, 

os quais se encontram disponíveis gratuitamente no Youtube do 

NELB. 

Realizar novas edições dos eventos de 

médio e grande porte, abrindo espaço para 

a apresentação de papers e resumos, em 

consonância com o trabalho desenvolvido 

pela Diretoria Científica. 

As suspensões de atividades presencias e as limitações financeiras 

para programas de teleconferência mais robustos impediram a 

realização desta medida, não obstante a capacidade ativa do núcleo 

de a ativar. 

Manter a eficiência na entrega dos 

certificados para os inscritos nos eventos de 

grande porte. 

Os certificados foram mantidos em dia em 97% dos casos. Sendo 

entregues dentro do prazo de 15 dias úteis. Os certificados passaram 

a ter um custo de emissão, que, apesar de simbólico, também ajudou 

núcleo a manter a plataforma digital de realização dos eventos. 

A fim de garantir a continuidade do envio dos certificados quando a 

Diretoria de Eventos estava muito atarefada, a Tesouraria assumiu a 

emissão, haja vista ser responsável pelo procedimento de análise dos 

certificados dos pagantes. Esse procedimento acabou por ser 

incorporado nos novos instrumentos normativos do Núcleo. 

No final do ano, a Tesouraria teve problemas informáticos e não pode 

garantir a contemporaneidade dos certificados. Nesta oportunidade, a 

Diretora Adjunta de Eventos, Leandra Freitas, realizou uma força 

tarefa para cumprir com todas as pendências de certificação até o fim 

do mandato. Ainda restam três certificados por emitir. 

Prosseguir com a realização das recepções 

de Erasmus, licenciatura, mestrados e 

doutoramento. Ampliar o programa de 

integração continuada com a realização de 

almoços e jantares de convivência durante 

todo o ano letivo. 

Não obstante os almoços de convivência terem sido suspensos por 

conta dos decretos do governo e despachos da FDUL, e ainda em 

memória tenhamos realizado o Jantar de Natal do NELB e do NEA no 

início da gestão, foram tomadas outras medidas de integração. 

Foi lançado o programa de Apadrinhamento 

(https://nelb.pt/apadrinhamento/), que muito auxiliou os alunos em 

seus primeiros passos antes e depois de entrarem na faculdade. 

Também foram mantidas as sessões de recepção, realizadas à 

distância, e também sessões de esclarecimento prévio. Foram feitos 

grupos de whatsapp por disciplina para auxiliar os alunos. 

A fim de auxiliar os alunos, a assessora da científica Mileny Silva foi 

deslocada para trabalhar com o Presidente nas atividades 

pedagógicas. 

Dar suporte a todas as Diretorias 

Especializadas no desenvolvimento dos 

A Presidência esteve em todos os momentos disponível para as 

diretorias, inclusive participou de todas as reuniões que envolveram a 

https://nelb.pt/apadrinhamento/
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seus eventos próprios, nomeadamente no 

que diz respeito à pré-produção, estrutura e 

organização. 

realização de projetos, em especial na fase de estruturação. Também 

esteve lá para substituir os diretores em suas dificuldades e vacâncias 

técnicas. 

Realizar uma pesquisa ampla para descobrir 

quais os assuntos relevantes para o Direito 

que possuem maior interesse entre os 

alunos da FDUL e facilitar um canal para 

recebimento de propostas de elaboração de 

eventos. 

Esta proposta não foi efetivada a contento, mas teve bons resultados, 

inclusive na realização de eventos e minicursos proposto por 

associados. Efetivamente, muitas propostas ficaram sem 

atendimento, mas por falta mesmo de capital humano interno para a 

realização. Também, muitos colegas que queriam contribuir, não 

puderam, exatamente porque não tínhamos pessoal para realizara a 

capacitação atempada e sem prejuízo do atendimento pedagógico dos 

alunos ou da realização das demais atividades do núcleo. 

Sistematizar uma lista, para uso interno, de 

professores parceiros e colaboradores, bem 

como de alunos da FDUL e de outras 

instituições de ensino, dispostos a contribuir 

voluntariamente com seus conhecimentos e 

pesquisas, a fim de facilitar a organização 

da programação de eventos futuros. 

Não foi realizado e não há uma justificativa válida. Apenas não foi 

possível por material humano e capacidade de lidar com todas as 

adversidades deste ano. 

Apoiar projetos de eventos de outros grupos 

e núcleos, oferecendo a experiência positiva 

da diretoria para incubar novos 

organizadores de eventos autônomos, 

empoderando grupos e núcleos dentro e 

fora da FDUL. 

Foi feito na medida do que era possível. A experiência logística de fato 

não poderia ter sido ensinada em um ano com atividades presenciais 

suspensas. Foi feito na medida do possível, como por exemplo com 

os protocolos com o NEI-FDUNL e com a HeForShe. 

Além dos eventos autônomos, realizar 

eventos científicos em parceria com 

institutos, como é o caso do Simpósio sobre 

as Cartas de Foral e o Direito Brasileiro, 

organizado em parceria com o THD, e o 

Simpósio Internacional sobre a 

Representatividade, organizado em parceria 

com o NEA. 

O Simpósio Internacional sobre a Representatividade foi pensado e 

discutido com membros do NEA, mas acabou por sair do calendário 

por conta da suspensão das atividades presenciais e porque o NEA 

não realizou atividades digitais. 

O Simpósio sobre as Cartas de Foral e o Direito Brasileiro foi 

convertido em um programa anual de Colóquio Internacional sobre A 

Construção Jurídica do Brasil, tendo a primeira edição sido realizada 

sobre o Brasil Colônia de 1500 a 1640. 

 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

Criar o NELBCast com a intenção de 

entrevistar semanalmente as diferentes 

histórias dos alunos brasileiros da FDUL, 

além de estabelecer um programa para 

debater assuntos diversos e das questões 

em voga na semana. 

O NELBCast foi concretizado e, conforme o Spotify, “it dropped 968 

minutes”. Foram mesmo 968 minutos. Foram 19 episódios. Foram 

muitos entrevistados, foram diversas pesquisas discutidas. As 

entrevistas foram de ministros da justiça a colegas de sala, foram de 

pesquisas científicas a discussões sobre o melhor miradouro de 

Lisboa. O NELBCast entregou 15 programas regulares, com um já na 

agulha, 5 entrevistas de vogais e presidentes da AAFDL, e vários 

amigos. Aos poucos, torna-se um espaço de difusão de conhecimento 

e boas conversas. Conta com uma coluna fixa da Dra. Camila 

Henriques sobre mulheres na História e já tem garantida uma coluna 

do Dr. Caio Brilhante Gomes sobre Meio Ambiente. No segundo 
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semestre, abriu espaço para oito mestrandos e doutorandos da casas 

fazerem divulgação científica de suas pesquisas. 

Reestabelecer e aprimorar o NELB Convida, 

no qual se entrevistam professores, 

pesquisadores, juristas e figuras públicas 

sobre temas de amplo interesse no universo 

jurídico. 

O NELB Convida foi retomado em outubro de 2020 pela Diretoria 

Científica. Apesar de ter tido apenas uma edição, sua descontinuidade 

até dezembro teve a ver com o adoecimento de uma das integrantes 

da mesa e das frequências da licenciatura. O projeto se encontra 

pronto e preparado para mais cinco edições. Já apresentou bases 

para o futuro e uma novas estrutura. Ao invés de uma entrevista curta 

de 15 a 20 minutos dividida em três ou seis blocos de 3 a 5 minutos, o 

NEBL Convida ganhou substância e profundidade. Com entrevistas de 

ate 2h, o programa conta com uma mesa de quatro a sete 

entrevistadores e uma professor convidado. A primeira entrevista do 

novo NELB Convida foi dada pelo Prof. Doutor Edvaldo Pereira Brito. 

O NELB Convida está disponível em https://nelb.pt/nelbconvida/. 

Implementar o Programa NELB Memória, a 

fim de realizar um resgate à história dos 18 

anos do Núcleo e contar histórias dos 

brasileiros que frequentam atualmente a 

FDUL. Dentro deste projeto, estabelecer 

uma capsula do tempo, exibindo fotos dos 

alunos atuais da faculdade no Instagram do 

NELB, informando o que os trouxe à FDUL, 

o que fazem atualmente e o que esperam 

estar fazendo em cinco ou dez anos. 

O Programa NELB Memória ganhou sua dimensão histórica e sua 

dimensão capsular. A Presidência, na dimensão histórica, avançou em 

materiais antigos do NELB, conseguiu contato com a primeira gestão 

do Núcleo e com outras cinco gestões, a fim de fechar nossos ciclos. 

Atualmente, contamos com um material de arquivo de revistas antigas 

e atas de outras gestões, como nunca antas. 

Na dimensão capsular, tocada pela comunicação, fez o levantamento 

de 16 alunos, que enviaram vídeos para a promoção em stories. 

Apenas 11 foram ao ar e foram descontinuados unilateralmente pela 

Diretor responsável. 

Integração do Guia de Ingresso e 

Permanência ao site, tornando-o acessível a 

um número maior de pessoas, inclusive 

estudantes estrangeiros de outras 

instituições do país. A segunda fase do guia, 

a qual inclui explicações em formato 

audiovisual, encontrará no site seu suporte 

essencial de acesso. 

A Presidência, por razões de conhecimento técnico, assumiu, a 

integração ao site do Manual de Ingresso e Permanência. A 

comunicação não executou a segunda fase do projeto. 

Permanência e aperfeiçoamento do canal 

informativo, para maior e melhor divulgação 

dos eventos entre os alunos, incluindo 

eventos de outros locais e informações 

institucionais. 

A realização desta medida envolveu todas as diretorias e foi exitosa. 

O principal meio de divulgação ainda foi o whatsapp, mas as redes, 

apesar de uma evolução tímida em relação ao ano anterior, ainda 

tiveram um efeito positivo. 

 

DIRETORIA DE LICENCIATURA 

Atribuição de prêmios de destaque 

acadêmico para os alunos brasileiros de 

licenciatura com o intuito de dar o devido 

destaque e reconhecimento aos esforços 

empreendidos. 

A atribuição de prêmios aos melhores alunos da licenciatura foi um 

projeto que, apesar de não ter acontecido, está pronto para ser 

executado, devendo o edital ser lançado ainda este ano. A ideia 

inicial, era abranger apenas os alunos da licenciatura, mas 

entendemos necessário alagar para os mestrados e renovar o 

Prêmio Professor Jorge Miranda, vigente no NELB nos anos de 2007 

https://nelb.pt/nelbconvida/
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e 2008. O projeto está finalizando, cabendo a próxima direção a sua 

execução. 

Desenvolver o Guia de Ingresso e 

Permanência, com detalhamento da 

documentação e procedimento junto ao SEF 

para cada caso e o Guia Informativo para os 

alunos brasileiros recém-chegados em 

Portugal. 

O Manual de Ingresso e Permanência pode ser considerado o maior 

legado desta direção ao NELB e para além das informações do 1º 

ciclo de estudos, a Secretaria Executiva alargou o âmbito de 

informações do MIP para que a pós-graduação também fosse 

incluída tornando o nosso Manual o mais robusto e completo, 

trazendo não apenas informações sobre a nossa faculdade, mas 

também sobre a chegada e a permanência em Portugal. a chegada e 

a permanência em Portugal.  

Criação da “Sociedade de Debates NELB” 

que visa enriquecer o senso crítico do aluno 

e sua capacidade retórica através da 

discussão de assuntos atuais que envolvem 

o Brasil e sua relação com Portugal e com o 

mundo. 

A criação da Sociedade de Debates, pensada para auxiliar os alunos 

a debaterem, a exemplo do que acontece em muitas universidades 

mundo a fora, foi um projeto não executado por questões logísticas, 

na medida em que foi pensado para ser presencial e com a 

pandemia tornou-se impraticável. A criação da Sociedade de 

Debates, pensada para auxiliar os alunos a debaterem, a exemplo do 

que acontece em mu 

Workshops Mensais de Casos Práticos e de 

dicas para as Provas Orais voltado para 

auxiliar os alunos da licenciatura a 

resolverem casos práticos complexos. Serão 

convidados alunos brasileiros com 

desempenho de excelência para serem os 

tutores. 

O projeto previa a realização de resoluções e workshops presenciais 

e foi suspenso por conta de despacho da Direção da FDUL 
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DIRETORIA 

CIENTÍFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Caros colegas, a fim de cumprir as nossas obrigações 

estatutárias de prestação de contas e de atividades nos 

cabe anunciar sucintamente os trabalhos que 

desenvolvemos a nível da Direção Científica. Portanto, 

face ao relatório passado, o que este relatório apresenta 

são as concretizações do que estávamos desenvolvendo. 

Informações adicionais e procedimentais das atividades 

ora expostas podem ser encontradas nas atas do Conselho 

de Diretores.  

 

Portanto, passamos a destacar:  

 

1) Em primeiro lugar o grupo de investigação científica 

coordenado pela Senhora Professora Doutora Lílian 

Márcia Balmant Emerique, Professora Associada da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutora pela 

PUC-SP e Pós-Doutora pela Universidade de Lisboa 

e pela Universitat de València. O tema é “A Crise do 

Constitucionalismo”. O grupo de investigação foi 

iniciado em abril e encerrou suas atividades em julho 

com um seminário coordenado pela Professora.  

2) Outro destaque é a revista Jus Scriptum, no último 

relatório estávamos em um momento de pré-

lançamento do “call for papers” e hoje estamos em 

processo bem avançado de encerramento e 

preparação para publicação deste primeiro volume, o 

que significa dizer que em pouco tempo conseguimos 

grande adesão da comunidade acadêmica e 

esperamos que isso se repita nos próximos volumes.  

 

3) Por último, cabe destacar que os cursos online são 

uma realidade, uma vez que as nossas previsões se 

concretizaram no minicurso acerca do juiz de 

instrução, que foi desenvolvido pela Assessora 

Mileny Lopes e pelo Presidente Cláudio Cardona em 

parceria com a ABRACRIM. 

 

André Brito 
Diretor Científico 

Maria Mariana Moura 
Diretora Científica 
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DIRETORIA 

DE EVENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

05 de dezembro de 2019 | 15:30 | Anfiteatro 4 
Evento: III Como escrever um relatório 
Palestrantes: 

▪ Doutor Vasco Pereira da Silva 
▪ Guilherme Grillo, Dr. Caio Brilhante Gomes 
▪ Cláudio Cardona  

Mediador: Dr. Caio Brilhante Gomes 
Fotografia: Victor Gabriel 
Credenciadora: Sem Credenciamento 
Certificação: Sem Certificação 
Público: 99 pessoas 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

11 de dezembro de 2019 | 14:30 | Sala de Audiências 
Evento: CPP Perspectivas Legais do Direito do Ambiente: em Brasil e 
Portugal 
Palestrantes: 

▪ Carla Amado Gomes 
▪ Terence Trennepohl 

Mediação: Dr. Caio Brilhante Gomes 
Credenciação: Tais Vilela 
Certificação: Sem Certificação 
Inscritos: 25 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

06 de fevereiro de 2020 | 14:30 | Sala de Audiências 
Evento: CPP A língua portuguesa em suas várias faces: caminho ou 
barreira? 
Palestrantes: 

▪ Juliana Iorio 
▪ Emellin de Oliveira 

Mediadora: Bruna Lebre 
Credenciadora: Leandra Freitas 
Inscritos: 14 pessoas 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

NÚMEROS 
 
 

| NÚMERO DE EVENTOS | 

44 
EM 12 MESES 

 
| TOTAL DE INSCRITOS | 

3.620 
EM 12 MESES 

301 INSCRITOS POR MÊS  
82 INSCRITOS POR EVENTO 

 
| ASSISTÊNCIA ONLINE | 

10.740 

EM 12 MESES 
895 ASSISTÊNCIAS POR MÊS 

244 ASSISTÊNCIAS POR EVENTO 

 
 

| PALESTRANTES | 

142 

 
 

https://nelb.pt/2019/12/04/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-perspectivas-legais-do-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/01/24/como-foi-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-perspectivas-legais-do-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2019/12/04/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-perspectivas-legais-do-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/01/24/como-foi-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-perspectivas-legais-do-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/01/30/ciclo-permanente-de-palestras-a-lingua-portuguesa-em-suas-varias-faces-caminho-ou-barreira/
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11 de fevereiro de 2020 | 14:30 | Sala de Audiências 
Evento: CPP Direitos sociais em tempos de crise 
Palestrantes: 

▪ Hugo Cavalcanti Melo Filho 
▪ Jorge Reis Novais 

Mediadora: Dra. Renata Monteiro 
Credenciadora: Leandra Freitas 
Inscritos: 48 pessoas 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

13 de fevereiro de 2020 | 14:30 | Anfiteatro 8 
Evento: Recepção dos Erasmus 
Palestrantes: 

▪ Thais Souza 
▪ Maria Eduarda Ribeiro 
▪ Caio Escoba 
▪ Laura Viana 

Público: 30 pessoas 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

15 de fevereiro de 2020 | 10:00 | Anfiteatro 9 
Evento: A emergência do feminino, da cor da pele e da voz, no espaço 
público e na representação política 
Palestrantes: 

▪ Jeanne Wiltord 
▪ Maria Belo 
▪ Joacine Katar Moreira 
▪ Jorge Gravanita 
▪ Hans Eickhoff 
▪ André Barata 
▪ Ricardo Sá Fernandes. 

Fotografia: Júlia Guilard 
Mediadora: Maria Eduarda 
Credenciadora: Leandra Freitas 
Inscritos: 34 pessoas 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

19 de fevereiro de 2020 | 10:00 | Anfiteatro 9 
Evento: A Construção Jurídica do Brasil Colônia: de 1500 a 1640 
Palestrantes: 

▪ Margarida Seixas 
▪ Ana Fouto 
▪ Ibsen Noronha 
▪ Raimundo Neto 
▪ Iago Leal 

Mediador: André Brito 
Fotografia: Caio Escobar 
Logística: Leandra Freitas 
Credenciadora: Giovanna Constantino 
Inscritos: 63 pessoas 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

https://nelb.pt/2020/01/30/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-direitos-sociais-em-tempos-de-crise/
https://nelb.pt/2020/02/25/como-foi-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-direitos-sociais-em-tempos-de-crise/
https://nelb.pt/2020/01/30/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-direitos-sociais-em-tempos-de-crise/
https://nelb.pt/2020/02/24/como-foi-recepcao-dos-erasmus-2020/
https://nelb.pt/2020/02/11/conferencia-a-emergencia-do-feminino-da-cor-da-pele-e-da-voz-no-espaco-publico-e-na-representacao-politica/
https://nelb.pt/2020/03/08/aconteceu-conferencia-a-emergencia-do-feminino-da-cor-da-pele-e-da-voz-no-espaco-publico-e-na-representacao-politica/
https://nelb.pt/2020/02/17/coloquio-internacional-sobre-a-construcao-juridica-do-brasil-colonia-1500-1640/
https://nelb.pt/2020/03/08/aconteceu-coloquio-internacional-sobre-a-construcao-juridica-do-brasil-colonia-1500-1640/
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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 

 

04 e 05 de março de 2020 | Anfiteatro 7 (em elaboração)  

Evento: Encontro do Dia Internacional da Mulher 

Palestrantes: 

▪ Paula Vaz Freire 
▪ Sílvia Alves 
▪ Regina Tavares da Silva 
▪ Rosa Monteiro 
▪ Cristina Roldão 
▪ Jessika Oliveira Aguia 

Mediadoras: 
▪ Maria Eduarda Ribeiro 
▪ Bruna Lebre Scultori 
▪ Cláudia Marchetti 
▪ Renata Monteiro 

Logística: SEACAD 

Inscritos: 27 pessoas 

Clique para saber mais 

Clique aqui para saber como foi 
 

06 de março de 2020 | 14:30 | Sala de Audiências 

Evento: CPP Liberdade de expressão e discurso de ódio 

Palestrantes: 

▪ André Andrade 
▪ Gonçalo Andrade Fabião 

Mediadora: Dra. Elizabeth Lima 
Fotografia: Direção de Comunicação 

Credenciadora: Catherine Rezende e Renata Monteiro 

Inscritos: 20 pessoas 

Clique para saber mais 

Clique aqui para saber como foi 
 

15 de abril de 2020 | 12:00 | Zoom  
Evento: CPP Renda Básica Universal e Renda Básica Emergencial  
Palestrantes: 

▪ Doutor Roberto Merrill 
▪ Thiago Rocha 
▪ Leandro Ferreira  

Mediador: Cláudio Cardona  
Credenciadora: Catherine Rezende  
Inscritos: 46 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 99 visualizações 
Clique para saber mais  

Clique aqui para saber como foi 
 

22 de abril de 2020 | 14:00 | Zoom 
Evento: CPP Relação entre a COVID19 e o Direito do Ambiente 
Palestrantes: 

▪ Rui Tavares Lanceiro 
▪ Luciana Costa da Fonseca 
▪ Tiago Fensterseifer 

Mediador: Caio Brilhante 
Credenciadora: Leandra Freitas 
Inscritos: 71 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 55 visualizações 

https://nelb.pt/2020/02/28/iv-encontro-do-dia-internacional-da-mulher/
https://nelb.pt/2020/03/08/aconteceu-iv-encontro-do-dia-internacional-da-mulher/
https://nelb.pt/2020/03/02/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-liberdade-de-expressao-e-discurso-de-odio/
https://nelb.pt/2020/03/08/aconteceu-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-liberdade-de-expressao-e-discurso-de-odio/
https://nelb.pt/2020/04/14/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-renda-basica-universal-e-renda-basica-emergencial/
https://nelb.pt/2020/04/22/aconteceu-cpp-online-renda-basica-universal-e-renda-basica-emergencial/
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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 

 

Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

29 de abril de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: Sistema Prisional nos tempos da Covid19  
Palestrantes:   

▪ Thaise Mattar Assad  
▪ Carlos Eduardo Barreiros Rebelo  
▪ Duarte Fonseca.  

Mediadora: Mileny Lopes  
Fotografia: sem foto   
Credenciadora: Catherine Rezende e Leandra Freitas   
Inscritos: 52 pessoas  
Assistência (s/inscritos): 41 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

06 de maio de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP Violência contra a mulher nos tempos da Covid  
Palestrantes:   

▪ Inês Ferreira Leite  
▪ Marília Montenegro Pessoa de Mello  
▪ José Raimundo Carvalho  

Mediadora: Renata Monteiro  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas  
Inscritos: 133 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 164 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

13 de maio de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP Finanças Públicas e Tributação nos tempos da Covid  
Palestrantes:  

▪ Guilherme Waldemar d’Oliveira Martins  
▪ Vanessa Siqueira  
▪ Helenilson Cunha Pontes  

Mediadora: Cláudia Marchetti 
Fotografia: sem foto   
Credenciadora: Leandra Freitas e Catherine Rezende    
Inscritos: 48 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 86 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

https://nelb.pt/2020/04/19/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-a-relacao-entre-a-covid19-e-o-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/04/19/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-a-relacao-entre-a-covid19-e-o-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/04/19/ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-a-relacao-entre-a-covid19-e-o-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/04/28/aconteceu-cpp-online-relacao-entre-a-covid19-e-o-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/04/26/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-o-sistema-prisional-nos-tempos-da-covid19/
https://nelb.pt/2020/05/03/aconteceu-cpp-online-sistema-prisional-nos-tempos-da-covid19/
https://nelb.pt/2020/04/30/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-o-violencia-contra-a-mulher-nos-tempos-da-covid/
https://nelb.pt/2020/05/07/aconteceu-cpp-online-sistema-prisional-nos-tempos-da-covid19-2/
https://nelb.pt/2020/05/09/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-o-violencia-contra-a-mulher-nos-tempos-da-covid-2/
https://nelb.pt/2020/05/14/aconteceu-cpp-online-financas-publicas-e-tributacao-nos-tempos-da-covid/
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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 

 

20 de maio de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP Pandemias e Direito através da História  
Palestrantes:  

▪ Bernardo Bissoto Queiroz de Moraes  
▪ Eduardo Vera-Cruz  

Mediador: André Brito  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas   
Inscritos: 128 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 182 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

27 de maio de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP A responsabilidade civil em situações excepcionais  
Palestrantes:  

▪ Antônio dos Reis Júnior  
▪ Ezequiel Morais  

Mediadora: Catherine Rezende  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas  
Inscritos: 22 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 26 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

08 de junho de 2020 | 14:00 | Zoom/Youtube  
Evento: II Simpósio Luso-Brasileiro do Direito do Ambiente: “Escolhas 
verdes para o futuro e a agenda 2030: novos paradigmas ambientais pós-
pandemia?”  
Palestrantes: 

▪ Fernando Loureiro Bastos 
▪ Consuelo Yoshida 
▪ Rute Saraiva 
▪ Pedro Curvello Saavedra Avzadarel 

Responsável: Caio Brilhante  
Mediador: Caio Brilhante  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas   
Inscritos: 65 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 68 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

17 de junho de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP Democracia: desafios para o século XXI  
Palestrantes:  

▪ Caroline Proner 
▪ Lenio Streck 
▪ Anjuli Tostes 

Responsável: Renata Monteiro  
Mediadora: Renata Monteiro  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas  
Inscritos: 113 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 126 visualizações 

https://nelb.pt/2020/05/17/inscricao-ciclo-permanente-de-palestras-pandemias-e-direito-atraves-da-historia/
https://nelb.pt/2020/05/21/aconteceu-cpp-online-pandemias-e-direito-atraves-da-historia/
https://nelb.pt/2020/05/25/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-a-responsabilidade-civil-em-situacoes-excepcionais/
https://nelb.pt/2020/05/28/aconteceu-cpp-online-a-responsabilidade-civil-em-situacoes-excepcionais/
https://nelb.pt/2020/06/06/inscricoes-ii-simposio-luso-brasileiro-de-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/06/08/aconteceu-online-ii-simposio-luso-brasileiro-de-direito-do-ambiente/


 

 

P
ág

in
a 

 2
0

 
P

ág
in

a 
2

0
 

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 

 

Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

25 e 26 de junho de 2020 | 14:00 | Zoom/OAB-SP  
Evento: Simpósio Internacional sobre o Constitucionalismo em 
Movimento: o que esperar do Direito?  
Paineis: 
25 | 19h (PT) – 15h (BR)| Racismo estrutural, igualdade racial e a ordem jurídica 
| Eunice Aparecida de Jesus Prudente e Catarina Marcelino | 2h   
26 | 14h (PT) – 10h (BR)| Democracia e autoritarismo na Europa e na América 
Latina | Pedro Serrano e Jorge Bacelar Gouveia | 2h  
26 | 19h (PT) – 15h (BR)| Estado federado e Estado unitário | Maria Garcia e 
Francisco Pereira Coutinho e Pedro Lomba | 2h  
Responsável: Cláudio Cardona, Caio Brilhante e Catherine Rezende   
Mediadora: Renata Monteiro e Maria Mariana Moura  
Fotografia: sem foto   
Credenciadora: OAB/SP   
Inscritos: 1045 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 1439 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

08 de julho de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP Dimensão Política do Poder Judicial Democrático  
Palestrantes:  

▪ Rubens Casara  
▪ Susana Videira  
▪ Flávia Santiago  

Responsável: Caio Brilhante  
Mediadora: Renata Monteiro  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Catherine Rezende, Leandra Freitas e Caio Brilhante  
Inscritos: 47 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 34 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

15 de julho de 2020 | 14:00 | Zoom  
Evento: CPP Marco Legal do Saneamento Básico 
Palestrantes:  

▪ Luciana Costa da Fonseca  
▪ Clarissa Ferreira Macedo D'Isep  

Responsável: Caio Brilhante  
Mediadora: Renata Monteiro  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Catherine Rezende, Leandra Freitas e Caio Brilhante  
Inscritos: 61 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 33 visualizações 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

22 de julho de 2020 | 14:00 | Zoom  
Brasil: Desafios e Soluções  
Palestrantes:  

https://nelb.pt/2020/06/11/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-democracia-desafios-para-o-seculo-xxi/
https://nelb.pt/2020/06/17/aconteceu-cpp-online-democracia-desafios-para-o-seculo-xxi/
https://nelb.pt/2020/06/23/inscricoes-simposio-sobre-o-constitucionalismo-em-movimento/
https://nelb.pt/2020/06/26/aconteceu-online-simposio-sobre-o-constitucionalismo-em-movimento/
https://nelb.pt/2020/07/04/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-dimensao-politica-do-poder-judicial-democratico/
https://nelb.pt/2020/07/10/aconteceu-cpp-online-dimensao-politica-do-poder-judicial-democratico/
https://nelb.pt/2020/07/12/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-marco-legal-do-saneamento-basico/
https://nelb.pt/2020/07/15/aconteceu-cpp-online-marco-legal-do-saneamento-basico/
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▪ Celso Amorim  
Responsável: Leandra Freitas  
Mediador: Thiago Santos Rocha  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas   
Inscritos: 37 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 249 visualizações 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

24 de julho de 2020 | 21:00 | Instagram   
NELB Live – O dia 25 de julho: a mulher negra latino-americana e 
caribenha no direito  
Palestrante: 

▪ Dina Alves  
Responsável: Bruna Lebre   
Mediadora: Alícia Massotti 
Assistência: 722 visualizações 

 

30 e 31 de julho de 2020 | ??:00 | Zoom/Youtube  
Evento: II Conferência Internacional sobre o Futuro do Trabalho  
Paineis:  
 30 | 14h (PT) – 10h (BR) | Primeiro Painel | Direitos sociais e tecnologia | Luiz 
Phillipe Vieira de Melo e Guilherme Dray) | 1h40’ |  
 30 | 16h (PT) – 12h (BR) | Segundo Painel | Das relações de trabalho 
contemporâneas | Eduardo Pugliesi e Vítor Fidalgo | 1h40’ |  
 30 | 18h (PT) – 14h (BR) | Terceiro Painel | Proteção de dados e direito laboral | 
Claudio Brandão e Pedro Madeira de Brito | 1h40’ |  
 30 | 20h (PT) – 16h (BR) | Quarto Painel | Economia, austeridade fiscal e o 
trabalho em tempos de crise | Pepe Chaves e Araújo/ Paula Vaz Freire | 1h40’ |  
 31 | 14h (PT) – 10h (BR) | Quinto Painel | Greves e reivindicação de classe | 
Pedro Romano Martinez e Augusto César Leite de Carvalho | 1h40’ |   
31 | 16h (PT) – 12h (BR) | Sexto Painel | O trabalho do futuro | Renan 
Hannouche, Dante Freitas e Leonor Ruivo | 1h40’ |   
31 | 18h (PT) – 14h (BR) | Sétimo Painel | Teletrabalho, hoje e amanhã | Katia 
Arruda e Luís Gonçalves da Silva | 1h40’ |   
31 | 20h (PT) – 16h (BR) | Oitavo Painel | Trabalho 4.0 | Noêmia Porto e Mestre 
Sara Leitão | 1h40’ |   
Responsável: Cláudio Cardona e Catherine Rezende  
Mediadores:  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Catherine Rezende e Leandra Freitas   
Inscritos: 105 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 1.137 visualizações 
Parceria: EJTRT6 e PPGD/UNICAP  
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

06 de agosto de 2020 | 20:00 | Instagram   
NELB Live – A mulher na criminologia   
Palestrante: Fernanda Martins   
Responsável: Mileny Lopes   
Mediadora: Mileny Lopes 
Falha na transmissão 

https://nelb.pt/2020/07/15/inscricoes-brasil-desafios-e-solucoes-celso-amorim/
https://nelb.pt/2020/07/22/aconteceu-brasil-desafios-e-solucoes-celso-amorim/
https://nelb.pt/2020/07/27/inscricoes-ii-conferencia-internacional-sobre-o-futuro-do-trabalho/
https://nelb.pt/2020/07/30/aconteceu-ii-conferencia-internacional-sobre-o-futuro-do-trabalho/
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05 de dezembro de 2019 | 15:30 | Anfiteatro 4 
Brasil: Desafios e Soluções  
Palestrantes:  

▪ Gov. Flávio Dino 
Responsável: Renata Monteiro  
Mediador: Luis Ricardo Filgueiras   
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Catherine Rezende    
Inscritos: 36 pessoas 
Assistência (s/inscritos): 321 visualizações 
Clique para saber mais 
Clique aqui para saber como foi 

 

13 de agosto de 2020 | 19:30 | Instagram   
NELB Live – Direito e Resistência   
Palestrante: Robeyoncé Lima   
Responsável: Bruna Lebre e Renata Monteiro  
Mediadora: Maria Eduarda Ribeiro 
Assistência: 40 visualizações 

 

20 de agosto de 2020 | 20:00 | Instagram   
NELB Live – IBS ou CBS? O que esperar da Reforma Tributária Brasileira.   
Palestrante: Cláudia Marchetti  
Responsável: Cláudia Marchetti   
Mediadora: Filipe Vigo 
Assistência: 144 visualizações 

 

27 de agosto de 2020 | 20:00 | Instagram   
NELB Live – O princípio da proporcionalidade na construção de políticas 
públicas  
Palestrante: Chiara Ramos  
Responsável: Bruna Lebre 
Mediadora: Cláudia Marchetti 
Assistência: 155 visualizações 
 
02 de setembro de 2020 | 20:00 | Zoom  
Experiências pós-coloniais 
Palestrantes:  
Patrícia Serrudio Santelices  
João Paulo A. Teixeira 
Parceria: INPODDERALES  
Assistência: 20 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

09 de setembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP Criminologia Feminista  
Palestrantes:  

▪ Soraia Mendes  
▪ Caroline Bispo   

Responsável: Mileny Lopes  
Mediadora: Mileny Lopes  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas 
Inscritos: 8 pessoas 
Clique para saber mais  

https://nelb.pt/2020/08/05/inscricoes-brasil-desafios-e-solucoes-flavio-dino/
https://nelb.pt/2020/08/12/aconteceu-brasil-desafios-e-solucoes-flavio-dino/
https://nelb.pt/2020/01/24/como-foi-ciclo-permanente-de-palestras-conferencia-sobre-perspectivas-legais-do-direito-do-ambiente/
https://nelb.pt/2020/09/06/inscricoes-ciclo-permanente-de-palestras-criminologia-feminista/
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Clique aqui para saber como foi 
 

16 de setembro de 2020 | 14:00 | Youtube  
Brasil: Desafios e Soluções  
Palestrantes: 

▪ Vice-Presidente Hamilton Mourão  
Responsável: 
Mediação: Caio Brilhante Gomes e Cláudio Cardona  
Fotografia: sem foto 
Credenciadora: Leandra Freitas e Catherine Rezende   
Assistência: 319 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

21 de setembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Reforma da tributação das empresas – 1ª edição 
Palestrantes:  

▪ Aguinaldo Ribeiro   
▪ Gustavo Brigadão  
▪ Marcelo Jabour Rios  
▪ Sandro de Vargas Serpa  

Responsável: Cláudio Cardona e Fabrício Quirino  
Mediadora: Cláudia Marchetti   
Fotografia: sem foto  
Credenciadora:  Leandra Freitas   
Inscritos: 111  
Assistência: 545 visualizações 
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

 
23 de setembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP SEACAD - Direitos reprodutivos: Evolução ou Retrocesso?  
Palestrantes:  

▪ Gabriela Rondon  
▪ Alexandra Silva  

Responsável: Renata Monteiro  
Mediadora: Maria Eduarda Ribeiro  
Fotografia: sem foto  
Credenciadora: Leandra Freitas   
Inscritos: 21  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

30 de setembro de 2020 | 21:00 | Zoom  
Natureza: Sujeito de direito?  
Palestrantes:  

▪ Marisa Quaresma dos Reis  
▪ Christiane Derani  
▪ Tatiana Ribeiro   

Responsável: Caio Brilhante 
Mediador: Caio Brilhante  
Fotografia: sem foto  
Credenciador: Cláudio Cardona    
Parceria: INPODDERALES  
Assistência: 100 visualizações  
Clique para saber mais  

https://nelb.pt/2020/09/05/inscricoes-brasil-desafios-e-solucoes-hamilton-mourao/
https://nelb.pt/2020/09/16/aconteceu-brasil-desafios-e-solucoes-hamilton-mourao/
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Clique aqui para saber como foi 
 

19 de outubro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Reforma da tributação das empresas – 2ª edição    
Palestrantes:  

▪ Roberto Rocha   
▪ Tathiane dos Santos Piscitelli  
▪ Leonardo Alvim  

Responsável: Cláudio Cardona e Fabrício Quirino  
Mediadora: Cláudia Marchetti    
Fotografia: sem foto  
Credenciadora:  Leandra Freitas   
Inscritos: 22  
Assistência: 274 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

28 de outubro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Análise de impacto normativo e das decisões judiciais   
Palestrantes:  

▪ Bruno Bodart   
▪ Rui Lanceiro   
▪ Erik Navarro Wolkart  

Responsável: André Brito  
Mediador: Sandro Parente  
Fotografia: sem foto  
Credenciador: André Brito  
Inscritos: 16  
Assistência: 88 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 
 
28 de outubro de 2020 | 20:00 | Zoom  
Religião e política: desafios para a democracia  
Palestrantes:  

▪ Ivanir dos Santos 
▪ Nilza Valéria Nascimento  
▪ Alexandre Brasil da Fonseca  

Parceria: INPODDERALES  
Assistência: 20 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

11 de novembro de 2020 | 20:00 | Zoom  
O processo constituinte no Chile  
Palestrantes:  

▪ Pamela Figueroa Rúbio  
▪ Jaime Bassa 

Parceria: INPODDERALES  
Assistência: 20 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

23 de novembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Reforma da tributação das empresas – 3ª edição    
Palestrantes:  

▪ Hélcio Honda  
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▪ Tatiane Midori Migyama   
▪ Eduardo Maneira  

Responsável: Cláudio Cardona e Fabrício Quirino  
Mediadora: Cláudia Marchetti   
Fotografia: sem foto  
Credenciadora:  Leandra Freitas   
Assistência: 236 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

07 de dezembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Reforma da tributação das empresas – 4ª edição    
Palestrantes:  

▪ Gilmar Mendes  
▪ Maria do Carmo Cardoso  
▪ Adriene Miranda  
▪ Misabel Abreu Machado Derzi   
▪ Valter Souza Lobato  

Responsável: Cláudio Cardona e Fabrício Quirino  
Mediadora: Cláudia Marchetti   
Fotografia: sem foto  
Credenciadora:  Leandra Freitas   
Inscritos: 23  
Assistência: 232 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

 

10 de dezembro de 2020 | 20:00 | Zoom  
Migração e Diáspora | fluxos humanos e direito  
Palestrantes:  

▪ Ana Rita Gil  
▪ Bas’llele Malomalo 

Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi  

 

02 de dezembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | O Sistema das Nações Unidas nos seus 75 Anos 
Palestrantes:  

▪ Valerio de Oliveira Mazzuoli 
▪ Patrícia Galvão Teles 

Responsável: André Brito  
Mediador: Emmanuel Matheus  
Fotografia: sem foto  
Credenciador: André Brito  
Inscritos: 25  
Assistência: 1.5k visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

11 de dezembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Tendência à reforma do Conselho de Segurança da ONU   
Palestrantes:  

▪ Francisco Pereira Coutinho    
▪ Paulo Henrique Gonçalves Portela  

Responsável: André Brito  
Mediador: Emmanuel Matheus  
Fotografia: sem foto  
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Credenciador: André Brito  
Inscritos: 25  
Assistência: 2.2k visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 

17-18 de dezembro de 2020 | 14:00 | Zoom  
CPP | Diálogos Tributários Luso-Brasileiros: do IVA à Tributação 
Internacional da Economia Digital 
Palestrantes:  

▪ Clotilde Celorico Palma 
▪ Paula Rosado Pereira 
▪ Flavio Rubinstein 
▪ André Mendes Moreira 
▪ Roberto França Vasconcellos 
▪ Guilherme W. d’Oliveira Martins 
▪ Daniel de Paiva Gomes 
▪ César Vale Estanislau 
▪ Jônata Souza Guimarães 

Responsável: Cláudio Cardona e  Jônatas Souza Guimarães 
Fotografia: sem foto  
Credenciador: OAB/SP  
Inscritos: 1000 
Assistência: 105 visualizações  
Clique para saber mais  
Clique aqui para saber como foi 
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DIRETORIA 

DE COMUNICAÇÃO 
 

 

REDES DO NELB 
 

Instagram 
Seguidores em 01/12/2018: ≡ 720 (início da média histórica) 
Seguidores em 16/06/2019: 970 (6m: +34,72%) 
Seguidores em 01/12/2019: 1376 (6m: +41,85% | 12m: +91,1%) 
Seguidores em 01/06/2020: 1552 (6m: +12,79%) 
Seguidores em 18/12/2020: 2134 (6m: +37,5 % | 12m: +57,19%) 

Avaliação: 
2018 | Início da aferição da média histórica. 
2019 | Crescimento superior a 91% em relação ao ano anterior; um crescimento em números 

absolutos de 656 seguidores 
2020 | Crescimento de aproximadamente 57,2% em relação ao ano anterior, representando uma 

queda de 37% no crescimento anual; um crescimento em números absolutos de 758 
seguidores, portanto, maior que o do ano anterior. 

 

Facebook 
Seguidores em 01/12/2017: 2.294 (início da média histórica) 
Seguidores em 01/12/2018: 2.730 (6m: +7,73% | 12m: +16,98%) 
Seguidores em 16/06/2019: 3.353 (6m:+ 22,82%) 
Seguidores em 01/12/2019: 3.543 (6m: +5,66% | 12m: +29,97%) 
Seguidores em 01/06/2020: 3.653 (6m: +3.1%) 
Seguidores em 18/12/2020: 3.703 (6m: +1,36 % | 12m: +4,52%) 
Avaliação: 
2017 | Início da aferição da média histórica 
2018 | Crescimento anual de 16,98%; um crescimento em números absolutos de 436 seguidores. 
2019 | Crescimento anual de aproximadamente 30%; representando um aumento de 56,7% na 

curva de crescimento em relação ao ano anterior; um crescimento em números absolutos 
de 813 seguidores. 

2020 | Crescimento anual de 4,52%, representando uma queda de 92% na curva de crescimento 
em relação ao ano anterior; um crescimento em números absolutos de 160 seguidores. 

 

Linkedin 
Seguidores em 19/09/2020: ≡ 0 
Seguidores em 18/12/2020: 29 (início da média histórica) 
Avaliação: 
2020 | Início da aferição da média histórica [considere-se que não houve um trabalho específico 

da diretoria] 

 

NÚMEROS 
 
 

| TOTAL DE SEGUIDORES | 

6.345 
+28,52% 

 
| Facebook - 3.703 | 
| Instagram - 2134 | 

| Youtube - 365 | 
| Site - 62 | 

| Spotify - 61 | 
| Linkedin - 29 | 

 
 

| VISUALIZAÇÕES NO SITE 
| 

79.584 

 
 

| VISITANTES NO SITE | 

26.228 

 
 

| VÍDEOS NO YOUTUBE | 

56 

 
| HORAS DE CONTEÚDO | 

158 

 
| EPISÓDIOS DE PODCAST | 

19 
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SITE DO NELB 
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YOUTUBE DO NELB 

Em 2020, foram publicados 56 vídeos no Youtube do NELB, em um total de 158h48’38’’ de material científico e jurídico 

disponibilizado gratuitamente parta toda a comunidade académica. 

 

Youtube 
Inscritos em 13/02/2018: ≡ 0 
Inscritos em 16/12/2018: 12 (início da média histórica) 
Inscritos em 03/12/2019: 18 (12m: +50%/+6) 
Inscritos em 19/12/2020: 356 (6m: +1.978%/+338) 

 

 
[Comparação entre o ano de 2020 e o ano de 2018. No ano de 2018, foram lançados 46 vídeos, em um total de 3h09’24’’] 
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[Comparação entre o ano de 2020 e o ano de 2019. No ano de 2019, não foi lançado nenhum vídeo. O trabalho de redes sociais, no 

entanto, acabou por chamar a atenção para o Youtube, ainda que sem atividades, já que, naquele ano, foram investidos em vídeos 

transmitidos no Facebook. Em todo caso, a repercussão levou a mais visualizações no Youtube do que no ano anterior] 

 

 

 
 

SPOTIFY DO NELB (NELBCast) 
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ANTERIOR: A Diretoria de Comunicação cumpriu com 

quatro das suas cinco propostas, ainda que uma delas se 

encontre levemente limitada, nomeadamente o NELB 

Memória, que iniciou hoje a publicações das capsulas do 

tempo dos alunos. O NELBCast se encontra no ar, o NELB 

Convida teve a coordenação passada para a Diretoria 

Científica, que deverá colocar no ar o projeto a partir de 

setembro de 2020. O site foi aperfeiçoado, ainda que 

tenhamos de melhorar a curva de comunicação do 

Instagram e, especialmente, o Facebook. A integração do 

MIP ao site foi feita pela presidência e se encontra 

completamente funcional em relação ao que foi entregue 

pela Diretoria de Licenciatura. 

 

ATUALIZAÇÃO: Com relação aos dirigentes da Diretoria 

de Comunicação é necessário colocar a renúncia de Luís 

Perine e a entrada da então Diretora Interina Bruna Lebre 

pelo que isto acarretou uma redistribuição de tarefas e 

responsabilidades entre os diretores por sobre o globo de 

trabalhos realizados pela Diretoria.  

Anexo: 

 

 

Quanto ao Projeto do NELB Responde este foi realizado 

até o dia 24 de setembro tendo se esgotado pela falta de 

perguntas feitas pelos seguidores, tendo uma especial 

característica de perguntas que necessitavam de 

respostas dadas por pessoas que não são dirigentes do 

NELB.  

Com relação ao NELB Memória o último foi postado no dia 

11 de setembro tendo ainda alguns reservados para 

postagem, não os tendo sido por decisão unilateral do 

então Diretor. 



 

 

P
ág

in
a 

 3
3

 
P

ág
in

a 
3

3
 

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 

 

Com relação ao NELBCast foram produzidos no total 

quinze episódios, sendo quatro deles especiais sobre as 

eleições da AAFDL, previsivelmente no final da atual 

temporada serão vinte. Foram publicados ainda episódios 

para divulgação do trabalho científicos de mestrandos e 

doutorandos da casa.  

Com relação as redes: o site permaneceu sendo atualizado 

com mais seções como a do projeto do NELB Convida, do 

Programa de Apadrinhamento, e mais recentemente o 

Grupo de Apoio Juntos em Família.  

Especificamente sobre o Instagram: atualmente este se 

encontra com 2134 seguidores, consistindo em um 

aumento substancial.  

Ainda com relação as redes, foram produzidas cinco lives, 

sendo quatro disponibilizadas no instagram e no site, a 

única que não está disponível foi por conta de um corte na 

gravação pela queda de rede de uma das participantes, o 

que acarretou na perda de qualidade da gravação. Neste 

ponto vale ressaltar o trabalho da Diretora Bruna Lebre que 

esteve responsável pela parte de Comunicação na 

execução deste Projeto, tendo ainda feito a ponte entre a 

Diretoria de Comunicação e a SEACAD, visto que três das 

cinco lives foram em conjunto com a referente secretaria.  

 E, ainda, foi iniciado um perfil no Linkedin pelo que não 

houve manutenção para engajamento devido ao 

faseamento de postagem nas demais redes para, por fim, 

chegar a possibilidade de postar na rede Linkedin, sendo 

faseado com relação aos responsáveis, dificultando a 

celeridade do processo de postagem nas redes no geral. 

Sobre este fator, mais recentemente foi redescoberta a 

ferramenta de programação de postagens em algumas 

redes pela Diretora Maria Luiza Ximenes (nomeadamente 

site e Facebook) pelo que esta não estava sendo utilizada 

também por motivos de faseamento das tarefas, o que 

descentraliza as atribuições prosseguidas pela Diretoria, 

porém torna mais burocrático e efetivo a postagem em 

todas as redes ficando algumas prejudicadas em termos 

de engajamento.  

Destaque para o trabalho do Diretor-Adjunto na 

coordenação do NELBCast, sendo responsável pela 

respectiva gestão e postagens dos episódios.  

Destaque também para a produção de artes para 

divulgação que finalmente passou a ser feito, mesmo que 

não completamente, pela Diretoria de Comunicação, por 

parte da Diretora Bruna Lebre. Com relação ao 

engajamento na rede do Instagram, destaca-se o trabalho 

de produção de conteúdo para histórias e manutenção da 

rede por parte da Diretora Bruna Lebre.  

Além disso, destaca-se o trabalho de manutenção do site 

da Diretora Maria Luiza Ximenes, e consecutiva 

responsabilidade herdada pelo afastamento e renúncia do 

Diretor Caio Escobar, ficando responsável pela postagem 

da divulgação dos eventos no site, Instagram e Facebook, 

e ainda as postagens de eventos já ocorridos. 

Bruna Lebre 
Diretora de Comunicação 

Maria Luíza Ximenez 
Diretora de Comunicação 
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DIRETORIA 

DE LICENCIATURA 
 

 

 

 

 

 

 
A Diretoria de Licenciatura implementou um dos seus 

projetos, nomeadamente a coordenação do Manual de 

Ingresso e Permanência. Além disso, realizou-se a 

recepção dos alunos novos brasileiros do ano letivo 

2020/2021. A recepção foi feita via plataforma zoom. Por 

conseguinte, foi elaborado o edital para o programa de 

premiações. As outras atividades não foram elaboradas 

devido ao período letivo anormal da COVID-19. 

 

Cumpre iniciar o relatório destacando os feitos já 

realizados pela Direção de Licenciatura na gestão do ano 

de 2020. 

 

1) 13 de fevereiro de 2020 | 14:30 | Anfiteatro 8 

Evento: Recepção dos Erasmus 

Palestrantes: Thais Souza. Maria Eduarda Ribeiro, Caio 

Escobar e Laura Viana 

Fotografia: Direção de Comunicação. 

Público: 50 pessoas 

 

2) 09  de novembro de 2019 / 17:00 / Sala do NELB 

Elaboração do edital MIP 

Participantes: Laura Viana, Thaís Souza, João Villaça, 

Leandro Nogueira 

 

3) 15 de novembro de 2019 / 15:30 / Anfiteatro 3 

Audiência para a elaboração MIP 

Participantes: Laura Viana, Leandro Nogueira, Claudio 

Cardona, João Pedro Duarte, Jefferson Nicolau. 

4) 04 de março de 2020 / 17:00 / Sala do NELB 

Segunda reunião da elaboração do MIP 

Participantes: Laura Viana, Jefferson Nicolau, Leandro 

Nogueira, Thaís Souza, João Villaça 

 

5) 11 de abril de 2020  

Reunião via WhatsApp  

Terceira reunião para a elaboração do MIP 

Participantes: Laura Viana, Leandro Nogueira, Jefferson 

Nicolau, João Pedro Villaça. 

 

6) Lançamento do MIP / 11 de maio de 2020  

 

7) Inquérito direcionado aos alunos brasileiros que 

retornaram ao Brasil em virtude da COVID19. O inquérito 

foi realizado via formulário Google formulário com a 

resposta de sessenta e nove alunos. 

 

Cumpre Destacar também os eventos que não foram 

realizados em virtude da suspensão das atividades na 

Universidade de Lisboa, devido ao COVID19. 

 

1) Workshop de resolução de casos práticos para 

frequências e exames 

2) Workshop de passo a passo para as orais de 

passagem e melhoria de nota 

Laura Viana 
Diretora de Licenciatura 

Thais Sousa 
Diretora de Licenciatura 
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CONTAS 
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