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6 de setembro de 2021 

 

 

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

 

 

Entre o dia 12 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021 a diretoria efetuou os seguintes 

trabalhos:  

 

- Finalização da minuta do Grupo de Pesquisa de Sistemas Penais e do Termo de 

Cooperação, com extensão de convite de participação a professores convidados, tendo 

respondido positivamente os(as) professores(as) Ana Luisa Zago, Bruno Machado, Bruno 

Buonicore, Felipe Freitas, Francisco França Júnior e Manuela Abath. Aguarda-se a resposta 

dos demais. 

- Encaminhamento de convites a universidades para participação no Moot Court, de modo 

a garantir a realização do evento. 

- Recebimento e organização de artigos para o próximo volume da Revista JusScriptum. 

- Reunião e delimitação dos coordenadores cientificos nos grupos de pesquisa de Direito 

Romano e de História das Relações Internacionais, ambos inseridos no GIHF. Eduardo 

Vera-Cruz e Pedro Freitas, respectivamente. 

- Decisão do modelo a ser utilizado para o grupo de pesquisa História das Relações 

Internacionais  como working papers - trabalhos em curso. O início do processo de seleção 

se dará em finais de setembro e outubro adentro. O início dos trabalhos se dará em 

novembro com duração prevista de um ano. Tema a decidir. 
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- O grupo de pesquisa de Direito Romano ainda terá seus direcionamentos melhor 

encaminhados nas próximas semanas, de acordo com a disponibilidade do coordenador 

científico. 

 

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 


