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Ata n.º 01/2021 

da reunião do Conselho de Diretores de 09 de janeiro de 2021 

Ao nono dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, às dezoito horas e seis minutos, 

teve início a reunião do Conselho de Diretores do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente, André Brito, e secretariada pela 

Secretária-Executiva Maria Eduarda Ribeiro, convocada ordinariamente, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

1. PAOD  

2. Relatório das Diretorias  

3. Relatório da Executiva  

 

Fizeram-se presentes: o Presidente André Brito; o Vice-Presidente Rodrigo Saldanha; a Secretária- 

Executiva Maria Eduarda Ribeiro; a Tesoureira Rebecca Rosatto; a Diretora de Eventos Leandra 

Freitas; a Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva; a Diretora de Comunicação Maria Luiza 

Ximenes; o Diretor de Comunicação Victor Gabriel e a Diretora Científica Cláudia Marchetti.  

 

O Sr. Presidente inciou a reunião agradecendo a participação dos presentes e dando as boas vindas 

aos novos membros do Conselho de Direitores afirmando que este é um órgão de suma importância 

na vida do Núcleo. Após as boas vindas o Senhor Presidente infirmou que sua vontade era que a 

primeira reunião tivesse lugar em dezembro, mas face a impossibilida da Direção Executiva se reunir 

antes do Conselho de Direitores, optou-se por transferir a reunião para o presente mês. Feitas as 

considerações iniciais, o Senhor Presidentou perguntou se algum diretor queria fazer uso da palabra 

no PAOD e não tendo nenhum diretor se manifestado, deu início ao primeiro ponto da ordem do dia 

dando a palavra à Direção Científica. A Diretora Científica Cláudia Marchetti inciou o seu relatório 

falando que, na reunião da Diretoria Científica, foi discutida a efetivação de três Grupos de 

Investigação, o de Meio Ambiente, o de História do Direito e o Grupo de Investigação de Violência 

Doméstica em conjunto com a SEACAD, quanto a  este último, disse que estava em permanente 

contato com a Secretária Especial da SEACAD, Alícia Massotti. A Diretora Científica disse ainda 

que houve uma mudança no evento de Como Escrever um Relatório, para uma versão estendida com 

seic encontros e com sub temas, sendo o primeiro deles sobre Aspectos Introdutórios, e os próximos, 

com temas específicos. Foi falado da criação de um formulário para os alunos que participaram para 

sugestões de sub temas para outros encontros. O Senhor Presidente acrescentou que para o primeiro 

evento de Como Escrever um Relatório, seria convidada a Senhora Professora Margarida Seixas. A 
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Diretora Científica acrescentou por último que está elaborando um projeto para um Clube do Livro, 

sobre discussão sobre o pensamento crítico. A Diretora de Eventos Nicole Lintz fez-se presente às 

dezoito horas e treze minutos. A Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva perguntou acerca da 

Revista do NELB. O Sr. Presidente respondeu que a questão da Revista do NELB foi discutida por 

alto na reunião da Diretoria Científica, por falhas de internet da Diretora Científica Gabriellen, mas 

que faltou ser distribuída as competências sobre a revista. A Diretora Cláudia Marchetti acrescentou 

que, caso seja possível, prefere trabalhar mais a fundo com os Grupos de Investigação. O Senhor 

Presidente, quanto a revista, acrescentou que o Conselheiro Cláudio Cardona é agora diretor da revista 

face as modificações feitas pelo Estatuto e Regimento Interno; que a Revista consta com seis artigos 

e que há em falta outros seis artigos para que seja fechada e publicada. A Secretária-Executiva 

perguntou à Diretora Científica sobre a determinação de um secretário, e se disponibilizou para 

exercer esta função excepcionalmente. A Diretora Científica Cláudia Marchetti disse que não havia 

necessidade de um secretário e que a própria pode ficar responsável pela redação das atas, foi então 

determinado que a Diretora Científica Cláudia Marchetti ficaria responsável pela elaboração das atas 

da Diretoria Científica. Encerrado o relatório da Diretoria Científica, o Senhor Presidente passou a 

palavra a Diretora de Eventos Leandra Freitas que disse que a Diretoria de Eventos se reuniu no final 

de dezembro e decidiu que em todos os meses serão realizados dois CPPs e um evento fixo, e disse 

que o evento de Processo Penal iria acontecer no dia treze de janeiro, mas que foi decidido que seria 

melhor passar para o dia vinte para que houvesse tempo para entrar em contato com os Professores 

em tempo hábil; que está sendo organizado um CPP no início de fevereiro com o tema Federalismo 

e Estado Unitário e um congresso em março de Direito Constitucional. Quanto ao CPP do dia vinte 

de janeiro, o Senhor Presidente faz um apelo para a participação e explicitou que os convidados são 

os Professores Geraldo Prado, Janaina Matira e, ainda não confirmado, Paulo Sousa Mendes. A 

Diretora Científica Cláudia Marchetti sugeriu que seja organizado um evento com tema central de 

Inteligencia Artificial com vários subtemas. A Diretora de Eventos Leandra Freitas respondeu que os 

CPPs tem o intuito de serem aulas menores e que esse tipo de evento exigiria uma estrutura maior, 

mas que essa ideia é boa e pode ser desenvolvida. A Diretora Leandra Freitas ressaltou ainda que a 

Diretora de Eventos Nicole Lintz sugeriu que fosse criado um formulário para sugestão de temas de 

eventos, uma vez que há a opção de sugestão apenas para quem se inscreve nos eventos, o que acaba 

por limitar a possibilidade de sugestão. A Diretora de Eventos Nicole Lintz disse que há a ideia de 

explorar o tema de Direito do Desporto e que tem alguns contatos que podem ser aproveitados para 

serem chamados no evento; que tem estado muito ocupada por estar procurando apartamentos e com 

os relatórios, mas disse que estaria disponível para auxiliar nesses no que puder eque tinha pensado 

em convidar o Professor Leandro Karnal para falar sobre metodologia em um dos eventos do NELB, 

e teve concordância da Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva que disse que a participação do 

Professor Karnal seria uma grande conquista para o NELB. A Diretora Científica Gabriellen fez-se 

presente às dezoito horas e quarenta e quatro minutos. Concluído o relatório da Diretoria de Eventos 

o Senhor Presidente passou a palavra ao Diretor de Comunicação Victor Gabriel que iniciou dizendo 

que houve uma reunião da Diretoria de Comunicação, e disse que não sabia do adiamento do evento 

do dia treze e perguntou quando as informações poderiam ser enviadas. A Diretora de Eventos 

Leandra Freitas respondeu que é possível enviar as fotos e informações do evento depois da reunião, 

mas que ainda não tinha os currículos. O Diretor de Comunicação Victor Gabriel continuou afirmando 

que foi decidido que a Diretora Adjunta de Comunicação Bruna Lebre iria organizar um workshop 

para auxiliar na feitura dos cartazes. O Vice-Presidente Rodrigo David completou que também foi 

discutido sobre o merchan do NELB para que seja criado uma renda extra para o núcleo com produtos 
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on demand, e que já foi discutido alguns produtos de interesse. O Diretor de Comunicação Victor 

Gabriel continuou sua fala afirmando que a segunda temporada do NELBCast foi encerrada com 

dezesseis episódios e que seria conversado com o Diretor Adjunto Pedagógico Jeferson Nicolau como 

seria organizado o formato da nova temporada, masque a coluna de direito ambiental e a de história 

por elas continuaria. Terminando o relatório da Direção de Comunicação o Senhor Presidente passou 

a palavra a Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, que justificou ausência  da Diretora de 

Roberta Viana em razão de uma viagem ao Brasil, mas que houve uma reunião entre elas no dia oito 

de janeiro. A Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva disse que estava tratando da questão da 

dificuldade de pagamento de propinas com cartão de crédito internacional através da plataforma 

Fênix, mas que o problema estava nas empressa dos cartões e que foi informada pelo técnico 

informático da faculdade,  Rui Pina, que o problema deveria se estender por mais tempo. A Diretora 

de Apoio pedagógico disse que o projeto da Diretoria, tem como intuito reunir com a diretoria para 

que seja revisto o Manual de Ingresso e Permanência por haver novas questões e algumas relacionadas 

especificamente ao Covid, como aulas online. A Diretora de Eventos Nicole Lintz retirou-se da 

reunião às dezoito horas e cinquenta e seis minutos. A Diretora de Apoio Pedagógico disse ainda que 

pretende retomar o NELB Responde mas com um novo formato, que não impeça o aproveitamento 

dos vídeos já existentes; que pretende a criação de um grupo de WhatsApp para que seja colocado 

dúvidas e questões pedagógicas atuais; que será criado um e-mail para que possa ser resolvidas 

questões mais pessoais dos alunos. O Vice-Presidente Rodrigo David perguntou se háverá perdão dos 

juros de pessoas que não puderam realizar o pagamento por problema no pagamento. A Diretora de 

Apoio Pedagógico disse que teve uma conversa informal com a Diretora Executiva e com a Vice-

Diretora da Faculdade que concordam em haver o perdão do juros, mas disseram que essa questão 

depende também do Conselho de Gestão. O Diretor de Comunciação Victor Gabriel disse que quanto 

ao NELB Responde, pode verificar os vídeos arquivados no instagram para passar para a Diretora 

atualizar o NELB Responde. A Diretora de Apoio Pedagogico colocou também que quanto a 

Secretaria da Direção, foi decidido pelas Diretoras que a função será exercida pelo Diretor-Adjunto 

Iago Leal. A Secretária-Executiva sugeriu alterações no no MIP mas entende que a questão é 

complexa, sugeriu que seja criada uma aba para “pós” licencatura, informando os alunos das 

possibilidades no mercado de trabalho. Não havendo mais relatórios das diretorias a serem 

apresentados, o Senhor Presidente passou ao segundo ponto da ordem do dia apresentando o relatório 

da Diretoria Executiva. O Senhor Presidente começou dizendo Vice Presidente, também Secretário 

de Licenciatura, estava organizando a recepção dos alunos de erasmus, que quanto a Secretaria de 

Meio Ambiente, estava sendo organizado eventos nesse sentido com a Direção de Eventos e o já 

falado grupo de investigação. A respeito da SEACAD, salientou o Senhor Presidente a organização 

do grupo de investigação sobre Violência Doméstica, já adiantado pela Diretoria Científica, e que 

algumas competências de ouvidoria estão agora na Diretoria de Apoio Pedagógico e por isso a 

SEACAD fica mais restrita aos eventos e estudos internos. O Senhor Presidente disse ainda que 

quanto a Secretaria de Empregabilidade, está sendo organizado a segunda Jornada de 

Empregabilidade Luso Brasileira pelo Gabinete da Saídas Profissionais e que o Secretário Filipe Vigo 

participaria enquanto membro do NELB. O Senhor Presidente disse também que foi decidido em 

reunião da Diretoria Executiva que ele próprio e o Vice Presidente Rodrigo David ficariam 

encarregados de verificar a questão da regularização dos estatutos do NELB na conservatória e  

também foi debatido, junto à Tesoureira Rebecca Rosatto, a criação de uma conta bancária 

instituiconal do NELB, mas que esta só poderia ser criada após a regularização. O Senhor Presidente 

salientou que acolheu a sugestão da Diretora Gabriellen Carmo sobre a criação de um Moot Court, 
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mas que não havendo nada em concreto, seriam estudas as possibilidades. A respeito do uso dos e-

mails institucionais do NELB, seria enviado, pela Secretária Executiva, o regulamento de utilização 

para todos os e-mails do NELB. O Senhor Presidente trouxe uma questão colocada pela Diretora de 

Apoio Pedagógico Mileny Silva sobre a necessidade da criação de um segundo e-mail para a Diretoria 

para que questões mais sensíveis sejam colocadas por alunos. O Senhor Presidente informou que seria 

utilizado o e-mail da SEACAD uma vez que não tínhamos e-mails sobrando, que a secretaria não 

precisaria de e-mail uma vez que era possível o uso por meio da Direção de Eventos e que outroas 

secretarias pediram um e-mail e que lhes foi negada, portanto, por razãoes de equidade a SEACAD 

também não deveria ter. A  proposta de criação de um segundo e-mail para a Diretoria de Apoio 

pedagógico foi aprovado por unanimidade. O Vice Presidente Rodrigo David pediu a palavra e 

colocou a possibilidade de criação de um formulário a ser disponibilizado em grupos, instagram, 

facebook e site, para que os alunos que tiverem interesse consigam se inscrever afim de se candidatar 

como colaboradores do NELB e que disponibilizaria o formulário no grupo do Conselho de Diretores 

para que os membros pudessem ler e dar sugestões. O Senhor Presidente colocou o último ponto do 

seu relatório era acerca de uma decisão do Conselho de Diretores da gestão passada. O Senhor 

Presidente disse que a questão versava sobre  um pedido da retirada do ar de um episódeo do NELB 

Cast levada a cabo pelo ex-Diretor de Comunicação, que não estava no exercício de suas funções, 

Caio Escobar; disse que o Conselho de Diretores da gestão passada entendeu que a decisão do Vogal 

do Cultural foi uma atitude gravosa e que por isso foi aprovada uma Moção de Repúdio; disse que o 

Conselho de Direitores anterior entendeu que a conduta não se deu enquanto Vogal, mas que por 

decisão do Conselho de Diretores a Moção de Repúdio deveria ser enviada à AAFDL por razões de 

complience, mas que esta ainda não havia sido enviada à AAFDL, mas informa que será enviado por 

essa gestão uma vez que tem sido um costume do NELB que os presidentes executem os atos não 

terminados pela gestão anterior. O Senhor Presidente também deu nota que a Diretoria Executiva 

entendeu que a decisão deveria ser respeitada, mas que não havia necessidade de submeter a Moção 

de Repúdio a uma ratidicação por parte do atual Conselho de Direitores. A Diretora de Comunicação 

Maria Luiza Ximenes disse que, como ela mesmo refereiu no grupo de Conselho de Diretores, pediu 

para que o seu nome não constasse na Moção de Repúdio que foi aprovada pelo Conselho de 

Diretores. A Secretária-Executiva esclareceu que a diretora fez a declaração de voto para a retirada 

do seu nome da Moção de Repúdio findo o prazo para a votação, e dessa forma, incluiu o pedido em 

ata mas manteve o nome na moção. A Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes disse que 

aprovou sem querer a moção e apagou a mensagem, e enviou uma mensagem, às dezenove horas e 

vinte e três minutos, ao então Presidente, Cláudio Cardona, para saber como deveria reagir, mas que 

o mesmo apenas respondeu no dia seguinte, às oito horas e trinta e sete minutos, e encerrou a 

deliberação ás nove horas e trinta e sete minutos. A este respeito o Senhor Presidente respondeu que 

entende as questões apresentadas pela Diretora de Comunicação e que conversaria com o Presidente 

Cláudio Cardona uma vez que a situação ocorreu horas antes da posse da atual gestão. A Diretora de 

Eventos Leandra Freitas pediu a palavra e questinou a Secretária-Executiva, Maria Eduarda Ribeiro, 

sobre a feitura de uma planilha com o nome dos palestrantes e os  respectivos e-mails afim de que 

pudessemos ter um banco de dados para as próximas gestões. A Secretária-Executiva respondeu que 

poderia auxiliar a Diretora de Eventos na feitura desta planilha O Senhor Presidente, concluiu o 

relatório da Diretoria Executiva, destacou a importância dos membros do Conselho de Diretores 

estudarem o novo Estatuto e o Regimento Interno, principalmente o Regimento afim de que pudessem 

ter um entendido melhor do funcionamento do órgão e dos direitos e deveres de cada um e também 
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salientou o caráter sigiloso das reunões do Conselho de Diretores enquanto a ata da reunião não fosse 

aprovada e publicada no site do NELB. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte horas. 

 

 

O Presidente 

 

 

André Brito 

Presidente 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva

 

 

 

 


