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Ata n.º 4/2021 

da Assembleia Geral de 06 de julho de 2021 

Ao sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, no horário de vinte horas, 

teve início a reunião da Assembleia Geral do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente da Assembleia Geral, Cláudio Cardona, 

e secretariada pela assessora da Diretoria de Eventos Joice Bernardo, convocada extraordinariamente, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Regulamento dos grupos de investigação; 

2. Aprovação dos grupos de investigação; e, 

3. Outros assuntos. 

 

Fizeram-se presentes 5 associados no início da reunião. Às 20:15 a segunda chamada de 

quórum registrou a presença de 15 associados. Em terceira chamada de quórum, ás 20:30h registrou-

se a presença de 18 associados. 

 

PAOD - O Presidente da Assembleia abriu a reunião cumprimentando a todos os presentes. Perguntou 

se havia alguma questão a ser colocada pelos presentes antes de adentrar-se a ordem do dia, pelo que 

não houve manifestação alguma nesse sentido. 

 

Regulamento dos grupos de investigação - Passando para a ordem do dia o Presidente da 

Assembleia Claudio Cardona disponibilizou o documento em pauta para que a assembleia 

acompanhasse a leitura. Considerou conveniente esclarecer a razão porque convocou aquela última 

assembleia e porque estavam realizando a assembleia naquela data. Explicou que o André Brito a 

partir do dia 8 assumiria a assembleia e seguindo do padrão de sempre tomaria mais cinco (5) dias 

para convocar e realizar a reunião, postergando para metade de julho a aprovação do regulamento e 

dos grupos de pesquisa que já estavam em andamento. Lembrou que alguns grupos já estavam em 

andamento e naquele momento se iniciava a criação de novos grupos. Então obviamente a gestão 

eleita já estava trabalhando, como é a praxe do núcleo, entre a eleição e a posse o trabalho no núcleo 

prossegue para entregar os projetos e não apenas quando do início da nova gestão. Assim se apresenta 

um Regulamento que viera sendo discutido durante o último ano letivo ideia e portanto agora ele está 

pronto. Citou que tendo estado na função da Presidência da mesa por um ano e meio iria ressaltar que 

nesse meio tempo aprovaram-se diversas normativas. Dentre elas o Estatuto, o Regimento interno o 

Regulamento da revista, o Estatuto da Revista e agora este regulamento dos grupos de pesquisa para 
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formar um arcabouço de diplomas que poderiam auxiliar as próximas gerações a trabalharem com 

ele. Lembrou que aquilo era apenas um dia para o futuro. Dito isso compartilhou na tela a proposta 

de relatório e passou a ler e fazer considerações pontuais. Nesse momento Paulo Rodrigues, que deve 

assumir a Direção Científica na próxima Gestão 2021/2022 se manifestou sobre uma divergência na 

versão então apresentada, ao que o Presidente da Assembleia Geral imediatamente pediu auxílio ao 

mesmo para acompanhar se haveria qualquer outra divergência no decorrer da preleção. Assim o 

Presidente da assembleia ratificou para dizer que o art. 1º determina o objeto como sendo o quadro 

de regras dos grupos de investigação, pesquisa e iniciação científica no âmbito do NELB. Mencionou 

que o art. 2.º (segundo) conceitua os grupos de investigação científica, bem como o art. 3º explica a 

criação e dissolução dos grupos. Nesse item pontuou que não era possível a dissolução de um grupo 

de investigação se no âmbito deste existisse um grupo de pesquisa em atividade. Nessa esteira se 

dirigiu ao Presidente do NELB, André Brito e mencionou que lhe surgiu a ideia de pensar futuramente 

na inclusão de uma dissolução programada. Voltando a leitura dinâmica citou que o art. 4º explicava 

sobre a gestão dos grupos, explicando a atuação do coordenador executivo, mencionando que essa 

função seria para gerir e ter diálogo com a administração científica. Havia ainda a possibilidade de 

haver um patrono nomeado para um grupo. Assim mencionou que o ideal é que esse patrono fosse da 

nossa Faculdade, eventualmente poderia ser de outra com o cuidado de que tivesse conhecimento do 

funcionamento acadêmico da faculdade para evitar propostas sem respaldo na forma de agir da nossa 

Faculdade. Com relação ao art. 5º mencionou que este conceitua os grupos de pesquisa enquanto o 

art. 6º prevê a forma da sua criação, pelo que ressaltou que não há a previsão de dissolução do grupo 

de pesquisa porque ao fim do projeto o grupo precisaria entregar um objeto, se não o fizesse apenas 

teria falhado. Mencionou que a quantidade de 8 participantes poderia ser relativizada mas teria que 

ser submetido a assembleia. Essa quantidade levaria em conta a possível perda de vinte (20) a trinta 

(30) por cento dos participantes. Prosseguiu para leitura do art. 7º., que explica a composição dos 

grupos de pesquisa. Explica que eles teriam coordenadores executivos e científicos, Professores 

Doutores, e poderiam inclusive ter mais de um coordenador científico, inclusive de outras faculdades, 

desde que esta tivesse pesquisa. Mencionou que essa ideia de expertise do art. 7º, n.2, alínea “a” tem 

muito a ver com a possibilidade de ter um coordenador que seja do Brasil e outro de Portugal por 

exemplo. Esse ponto visava limitar a participação de instituição de ensino superior sem programa de 

pós graduação, e sem pesquisa consequentemente. Mencionou que o art. 8º especificava o prazo dos 

grupos de investigação, no mínimo 6 meses, e o rito para uma possível prorrogação. Que o art. 9º 

especifica os requisitos de candidatura e participação nos grupos de pesquisa. Citou a questão da 

flexibilização da regra no que tangia aos Protocolos estabelecidos, citando que através destes seria 

possível de forma hipotética um aluno da Faculdade NOVA de Lisboa participasse de um grupo de 

pesquisa. Que o art. 10º estabelece as reservas de vagas. Ressaltou que houve uma preocupação 

grande na reserva de vagas para alunos da FDUL como se poderia ver. Que com relação a essa reserva 

de vagas em números fracionados seriam aplicados pelo menor valor. Que o n. 4 se aplicava à Reserva 

de vagas para pretos, pardos, indígenas, estudantes com deficiência. Que o art. 11º estabelece os 

critérios de certificação dos grupos de pesquisa. Que o coordenador científico faz essa avaliação. Que 

a nota mínima seria catorze (14) valores. Que os que obtivessem notas a partir de dezesseis (16) 

valores qualificariam para ser publicados em dossiê próprio na revista jurídica, desde que feitos de 

acordo com a pronuncia do diretor da revista. Que essa questão seria levada sempre para o Conselho 

editorial, como prevê o estatuto da revista. Relativo ao art.12º destacou que em se tratando dos grupos 

de iniciação científica ´´e permitida a coordenação cientifica por mestrandos, mestres e doutorandos, 

desde que a qualificação destes esteja cima da do público alvo da pesquisa. Pode ter o mínimo de 4 
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participantes e o mínimo de 4 meses de pesquisa. O art. 13º menciona os projetos de pesquisa 

individuais ou coletivos que podem ser tutelados pelos grupos de investigação. Ressalta que mesmo 

pós-graduados ou licenciados podem apresentar projetos, desde que tenham concluído a participação 

num grupo de pesquisa ou de investigação científica. Os projetos de pesquisa coletivos precisam da 

participação de pelo menos um licenciando. Os licenciados não poderiam ser rejeitados. 

Eventualmente se não se encontrasse pelo menos um licenciando se admitiria um pós-graduado, mas 

haveria a responsabilidade de se buscar um licenciando pelo menos. O art. 14º estabelece a questão 

do orçamento dos projetos de pesquisa. Esse valor deve constar do Projeto e pode ser aprovado 

conforme as regras estatutárias. Pontuou que a interpretação seria de que poderia ser aprovado pelo 

Presidente discricionariamente, valores da monta de até 5% do orçamento, ou até 10% em ato 

conjunto do Presidente e do Tesoureiro. Por fim explicou que o art. 15º estipula o poder de veto pelo 

Presidente dos coordenadores executivos e científicos dos Grupos de Pesquisa e Investigação. 

Encerrada a preleção perguntou se haviam perguntas ou dúvidas. Mencionou que não tendo havido 

manifestações submetería a proposta do regulamento dos grupos de investigação à votação. Assim a 

proposta foi aprovada unanimemente com 17 votos.  

 

2. Aprovação dos grupos de investigação – O Presidente do NELB André Brito expôs que em relação 

aos grupos de pesquisa o que fora feito foi ampliar os grupos que já existiam. Explicou que haviam 

dois grupos já estabelecidos, o grupo de direito constitucional (GICD) e o grupo de direito do meio 

ambiente (GIDAS). Pontuou que até a penúltima AG haviam esses dois (2) grupos aprovados e que 

devem continuar. Que o Caio Brilhante estivera trabalhando nisso ativamente com a professora para 

concluir o trabalho que deve continuar no próximo ano letivo. Além disso citou que far-se-ia a 

inclusão de mais três (3) grupos de investigação. Um seria no direito privado (GIDP). O (GISP) um 

grupo de investigação de sistemas penais, que cuidaria dessa área do direito penal e Criminologia. O 

Paulo quem iria coordenar isso. Que também haveria um grupo de investigação de história e filosofia 

(GIHF). Citou que o objeto de cada um dos grupos não iria fugir muito daquilo que é o esperado de 

um grupo de investigação. Que como foi explicado pelo Cardona os Grupos de Investigação poderiam 

abarcar diversos grupos de pesquisa. De forma que esses grupos dariam um espectro muito amplo. 

No grupo de Direito Constitucional abarcaria além do dir. Constitucional o direito administrativo, 

ciência política, direito Europeu, processo civil, direito das obrigações, Teoria Geral do Direito.  No 

caso do grupo de História citou que poderia abarcar pesquisas sobre a história do direito, filosofia do 

direito, sociologia do direito, sobre a história das relações internacionais.  No âmbito do direito do 

ambiente, efetivamente o direito ambiental. No caso dos sistemas penais abarcaria o Direito Penal e 

a Criminologia.  Disse que esperava que tivesse ficado claro que os Grupos de investigação 

comportariam grupos de Pesquisa, que seriam onde a coisa realmente aconteceria. Que alguns grupos 

de pesquisa já estavam sendo encaminhados pelo Paulo e pelo Iago deixando preparado para a 

próxima gestão um grupo grande de grupos de investigação e de alguma forma se pudesse abranger 

muitas áreas do direito. Ressaltou que haveria de fato uma necessidade e muitas vezes um pedido dos 

alunos da casa. Assim encerrou sua fala. O Presidente da Assembleia Cláudio Cardona retomou então 

a palavra para inquirir a Assembleia se havia alguém que pleiteava que o voto de aprovação dos 

grupos de investigação fosse feito em apartado. Esclareceu que se pelo menos um membro assim 

pleiteasse a votação seria grupo por grupo, senão prosseguiria com a votação em bloco. Assim não 

havendo qualquer manifestação contrária à submissão em bloco, foi submetida e aprovada por 

unanimidade, com quinze (15) votos, a proposta de criação dos grupos de investigação.  
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3. Outros assuntos - Encerrados os assuntos da pauta e sem o levantamento de outras 

questões pela Assembleia o Presidente relembrou a todos que a posse estava marcada para dia 

seguinte às quinze horas(15:00h). Solicitou que os que fossem ser empossados chegassem mais cedo 

meia-hora, ou pelo menos 20 minutos, para poderem começar pontualmente a cerimônia. Citou que 

fora dado nota a ele que as máscaras personalizadas deveriam ter chego mas atrasaram e pela última 

informação obtida chegariam no dia seguinte, bem como os troféus. Assim deu a palavra a Mileny 

Silva, diretora pedagógica, que mencionou que estaria com as máscaras no dia da cerimônia para 

quem quisesse, comprar ressaltando que seria importante todos estivessem padronizados para as 

fotos. Que o valor das máscaras seria de cinco (5) euros cada e que o pagamento poderia ser feito 

para ela, caso o futuro tesoureiro não pudesse comparecer. 

Assim o Presidente da Assembleia Claudio Cardona, mencionou que as atas desta e da 

reunião anterior seriam devidamente remetidas para aprovação em Assembleia já sobre a presidência 

do André Brito a quem deu boas-vindas no cargo, assim como para a Joice Bernardo, na secretaria 

executiva e a todos os novos associados que se juntavam à gestão que se iniciaria.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia, Claudio Cardona, agradeceu a 

todos pela presença e encerrou a reunião às vinte e uma horas e onze minutos. 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente da Assembleia 

 

 

Joice Bernardo 

Secretária ad hoc 

 

 


