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5 de outubro de 2021 

 

 

Assunto: Diretoria Científica - Relatório de atividades e 
planejamento setembro/outubro 2021. 

 

 

Entre o dia 05 de setembro a 05 de outubro de 2021 a diretoria efetuou os seguintes 

trabalhos:  

 

- Continuação da organização dos diferentes grupos de investigação. 

- Elaboração dos textos para a página de convite e página dos membros no site do NELB. 

- Definição da data de início para os grupos de HRI e de HD - salvo a possibilidade de 

mudanças. 

- Sucessivas e constantes tentativas de organização do grupo de DR com o Professor 

Doutor Eduardo Vera-Cruz. Infelizmente não foi possível conquistar nada. 

- Tentativa de conseguir membros para o Moot Court, também sem sucesso. 

- Angariação de mais artigos para as próximas edições da revista JusScriptum. 

- Discussão sobre a necessidade de mais um Zoom por parte do NELB para os grupos de 

investigação. 

 

Para o mês de outubro temos o objetivo de seguir com o início das candidaturas para os 

grupos de HRI, HD e DR, tal qual com o início das atividades do grupo de HD, que tem 

como projeto o dia 15 de outubro. O grupo de HRI tem apenas o seu início projetado no 

mês de novembro. Continuaremos as tentativas de contacto com o Professor Doutor 
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Eduardo Vera-Cruz na tentativa de iniciar o quanto antes as atividades do grupo de 

investigação da área do DR. Seguiremos com as atividades na revista. 

 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Paulo Rodrigues 
Diretor da Direção Científica do Núcleo de Estudos 

Luso-Brasileiro 

 

Iago Leal 
Diretor da Direção Científica do Núcleo de Estudos 

Luso-Brasileiro 


