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Ata n.º 02/2021 

da reunião do Conselho de Diretores de 06 de fevereiro de 2021 

Ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e onze 

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. Aprovação da ata n. 01 

3. Balanço geral das Diretorias  

4. Balanço da Diretoria Executiva  

 

Fizeram-se presentes: Sr. Presidente, o Vice-Presidente Rodrigo David; a Secretária-Executiva Maria 

Eduarda Ribeiro; a Tesoureira Rebecca Rossato; a Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva; a 

Diretora de Apoio Pedagógico Roberta Viana; a Diretora Científica Gabrielle Carmo; a Diretora de 

Eventos Leandra Freitas; a Diretora Científica Claudia Marchetti; o Diretor de Comunicação Victor 

Gabriel. 

 

Apresentou justificação de faltas a Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes por razões de 

saúde do animal de estimação teve que se deslocar à uma clínica veterinária.  

 

O Sr. Presidente iniciou a reunião apresentando a carta de renúncia recebida pela Diretora de Eventos 

Nicole Lintz, disse que já tinha conversado com a Diretora e por razões pessoais, ela optou por 

permanecer como assessora da Diretoria de Eventos. O Sr. Presidente colocou um segundo ponto no 

PAOD sobre o que a Diretora de Comunicação Maria luiza Ximenes disse na última reunião sobre a 

aprovação da Moção de Repúdio ao Caio Escobar, o Sr. Presidente esclareceu sobre o prazo de vinte 

e quatro horas das deliberações autônomas, que o então Presidnete, Cláudio Cardona, não encerrou a 

votação, mas tão somente declarou encerrada por decurso do tempo, uma vez que o prazo de votação 

nas deliberações autônomas é de vite e quatro horas após aberta a votação pelo Presidente e que no 

mento em que a Diretora levantou a questão, as vinte e quatro horas já haviam sido ultrapassadas. 

Não havendo mais nenhuma questão a ser tratada no PAOD, o Sr. Presidente deu início ao primeiro 

ponto da ordem do dia questionando a existência de correção na ata da última reunião. Não havendo 

correções abriu a votação. A ata n. 01 do Conselho de Direitores foi aprovada por todos os presentes 
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a exceção da Diretora de Apoio Pedagógico Roberta Viana que não esteve presente na reunião 

anterior e, portanto, se absteve. O Sr. Presidente passou ao segundo ponto da pauta sobre o balanço 

geral das diretorias, e passou a palavra para a Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, que inicou 

a sua fala apontando sobre a persistência do problema de pagamento de cartão internacional, que está 

a ser tratado e em conjunto com a Direção, mas que o problema é dos cartões de crédito do Brasil que 

não se adptaram a nova legislação da União Europeia. A Diretora de Apoio Pedagógico disse que as 

alterações do MIP estão em andamento para que sejam reunidos em um documento para ser entregue 

à Diretoria Executiva; que quanto ao NELB Responde, está sendo organizado um cronograma para 

ser passado para a Diretoria de Comunicação. A Diretora de Apoio Pedagógico Roberta Viana disse 

ainda que foi criado o grupo de whatsapp com os alunos de licenciatura para apoio e que a 

colaboradora Mylla Porcineli, aluna do segundo ano, foi nomeada como Assessora da Diretoria. A 

Diretora de Apoio Pedagógico perguntou ao Vice-Presidente se há alguma novidade sobre a questão 

do início das aulas para os alunos de licenciatura que não estão em Portugal. O Vice-Presidente disse 

que está organizando um formulário para ser enviado aos alunos internacionais, e  que faltava escrever 

um email ao Chefe da Divisão Académica, Dr. Bertolino, para pedir que fosse enviado aos alunos. O 

Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor de Comunicação Victor Gabriel para o relatório da 

Diretoria de Comunicação. O Diretor de Comunicação Victor Gabriel disse que concorda com uma 

segunda edição do NELB Responde, o que possibilita aproveitar os conteudos já feitos e a criação de 

novos conteúdos; que foi marcada uma reunião de caráter emergencial para discutir sobre a transição 

dos programas no carataz, e foi concluído que o programa do Adobe continuará a ser utilizado para 

o NELB Cast, e a plataforma Canvas será utilizada para os cartazes, com uma perspectiva mais 

minimalista para poder ser dado ênfase ao evento. Disse que foi discutido a necessidade de trazer um 

colaborador para atuar na Direção; que está sendo discutido a criação dos eventos na paltaforma do 

Facebook; que foi discutido na reunião a necessidade da proximidade da Direção de Eventos e a 

Direção de Comunicação uma vez que houve alguns problemas que geraram a necessidade de 

republicação de posts, que acarretaram perda de engajamento. O Diretor de Comunicação Victor 

Gabriel disse que se faz necessário que a Direção de Comunicação tenha acesso total ao site pela 

necessidade constante de atualização. O Diretor de Comunicação disse que na última reunião da 

Diretoria de Comunicação foi discutido sobre a criação de produtos do NELB. O Vice-Presidente 

disse que é necessário ser marcado uma reunião para ser discutido sobre produtos do NELB. O Vice-

Presidente perguntou ao Diretor de Comunicação como está sendo organizado a publicação das 

postagens, uma vez que algumas postagens tem tido um atraso ou não estão sendo postados. O Diretor 

de Comunicação Victor Gabriel disse que está discutindo com a Diretora de Comunicação Maria 

Luiza Ximenes para organizar a publicação e disse que já pediu o acesso ao instagram para dividir as 

tarefas. O Sr. Presidente disse que também é importante calendarização e que é necessário que os 

Diretores se organizem e cobrem os membros da Direção. A Diretora de Apoio Pedagógico Mileny 

Silva perguntou sobre a publicação do Aconteceu. O Diretor de Comunicação disse que ainda não foi 

possível de ser feito mas será postado. O Sr. Presidente disse que idealmente as postagens do 

Aconteceu ocorrem, no máximo, quarenta e oito horas depois do evento. A Diretora de Eventos 

Leandra Freitas disse que gostou muito do novo modelo de postagem dos eventos do NELB e 

perguntou ao Diretor de Comunicação como será criado através da plataforma do Facebook os 

eventos e o Diretor de Comunicação exemplificou com os eventos criados para as RGAs da AAFDL. 

O Sr. Presidente passou a palavra à Direção de Eventos. A Diretora de Eventos Leandra Freitas iniciou 

a sua fala falando sobre a carta de renúncia da Diretora de Eventos Nicole Lintz e que a Diretoria 

conta com apenas uma Diretora, mas vem recebendo grande auxílio dos assessores, nomeadamente, 
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o Assessor Eric Alejandro, a Assessora Joice e o Assessor Sandro. A Diretora disse que foi feito um 

evento de CPP sobre Inteligência Artificial, com cento e vinte e dois inscritos e com a presença de 

sessenta eventos e que foi um excelente número; disse que no evento Como Escrever um Relatório, 

houve um problema com os formulários em que constava um horário no início do formulário e outro 

horário no final do formulário, e foi decidido por ardiar o evento em trinta minutos, mas que esse 

problema não perturbou o a assistência no evento. O Sr. Presidente fez um agradecimento à Professora 

Margarida Seixas pela disponibilidade e compreensão pelo problema ocorrido. O Sr. Presidente 

também agradeceu ao Dr. Guilherme Grillo e ao Dr. Cláudio Cardona. A Diretora de Eventos Leandra 

Freitas retomou a sua fala dizendo que haveria um evento sobre sistema eleitoral que iria ocorrer no 

dia quatro de fevereiro, mas por indisponibilidade do Professor Pedro Delgado, foi sugerido pelo Sr. 

Presidente a data do evento que tinha sido estabelecido para um evento da SEACAD. A Diretora de 

Eventos Leandra Freita disse que estava pensando organizar um evento de Direito da União Europeia 

no dia dezessete de fevereiro, por ser carnaval e atrair o público europeu, mas como esse evento ainda 

não estava totalmente organizado, o evento do dia quatro de fevreiro passaria para o dia dezessete, 

mas o Sr. Presidente, por achar que o evento estava já organizado, adiou o evento do dia quatro para 

o dia vinte e três, acarretando a necessidade de alteração de data do evento da SEACAD, que foi 

alterado para o final do mês de março. A Diretora de Eventos Leandra Freitas disse que no dia vinte 

e dois haverá um evento com o Enpodderales, e que está em contacto com a Professora Liliam 

Emerique. O Sr. Presidente passou a palavra para a Diretora Científica Cláudia Marchetti, que disse 

que ontem, dia cinco, foi divulgado o Grupo de Investigação, e que, em conjunto com a SEACAD foi 

lançado a 2ª edição do Grupo de Estudos em Feminismos, a Diretora Científica disse que participou 

de uma discussão sobre o sistema de cotas nas vagas no grupo de Investigação, e que foi um pedido 

da Professora Coordenadora, tanto de cotas para pretos como indígenas, foi acordado pelas Diretoras 

Científicas que mesmo não havendo legislação de cotas em Portugal, as cotas seriam mantidas. A 

Diretora Científica Gabriellen disse que esteve em foco essa semana a Revista do NELB, e que consta 

com seis artigos; que está sendo organizado o livro de vinte anos do NELB; que está sendo organizado 

mais dois Grupos de Investigação, um de meio ambiente outro de Direito e Religião. O Sr. Presidente 

disse que a ideia do livro de homenagem do NELB, é chamar os professores que já fizeram parte de 

eventos do NELB para prestar uma homenagem. O Sr. Presidente passou ao próximo ponto da pauta 

sobre o relatório da Diretora Executiva. Quanto à Secretaria de Saídas Profissionais, disse que está 

sendo organizado em conjunto com o GSP as Jornadas Luso-Brasileiras; que a Secretaria de Meio 

Ambiente está organizando um Grupo de Investigação; que a Secretaria de Licenciatura está 

organizando a recepção dos alunos erasmus no dia dezoito de fevereiro. O Sr. Presidente disse que, 

quanto a SEACAD, está sendo organizado o evento do Dia da Mulher, e que foi divulgado ontem o 

Grupo de Investigação. O Sr. Presidente disse que houve uma questão sobre a necessidade de 

equiparação acadêmica dos currículos, e foi discutido porque houve um planejamento de um evento 

com uma convidada doutora e dois licenciandos. A Diretora Científica disse que é necessário ter 

atenção a essa questão sobre equidistância dos currículos e sobre o academicismo, que a SEACAD 

tem um caráter prático e tenta trazer uma pluralidade de pessoas e convites e que deveria ser da 

competência da Diretoria Científica analisar os currículos e a pertinência do convite. A Diretora de 

Eventos Leandra Freitas disse que não é competência da Diretora Científica decidir se um convidado 

tem ou não currículo para participar de um evento e sim da Direção de Eventos. O Sr. Presidente disse 

que as Secretarias enquanto organismos com competências delegadas da Presidência  têm uma função 

de auxiliar as Diretorias nas competências que são das Diretorias, e que a competência para análise 

de currículo é, de fato, da Diretoria de Eventos. A Diretora Científica Cláudia Marchetti disse que 
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não concorda, mas aceita. O Sr. Presidente passou a palavra para a Tesoureira Rebecca Rossato para 

falar sobre conta institucional do NELB. A Tesoureira Rebecca Rossato disse que para abrir uma 

conta é necessário regularizar a situação jurídica do NELB, que na Caixa Geral de Depósito há uma 

taxa de dez euros mensais, mas a Diretora Executiva decidiu que é possível dar seguimento a isso já 

que o fluxo de caixa é alto. A Diretora Financeira Rebecca Rossato disse que ainda há contas 

vinculadas, do Cláudio Cardona e da Catherine Rezende. O Sr. Presidente disse que a conta do Brasil 

vinculada foi alterada para a sua prórpia conta. O Sr. Presidente falou sobre a baixa dos bancos de 

sangue por causa da pandemia e colocou a ideia do NELB criar uma campanha para doação de sangue. 

A Diretora Científica Cláudia Marchetti perguntou se, conhecendo uma pessoa em potencial para um 

evento, é possível conversar com a pessoa em questão, no intuito de sondar a possibilidade de 

participação. O Sr. Presidente disse que não há problema em falar com os possíveis convidados e que 

isso é constantemente feito, mas é necessário ter atenção afim de que não se dê a entender que essa 

sondagem se traduz num convite formal ou na obrigatoriedade de ser feito um convite posteriormente 

afim de que não se crie sensibilidades desnecessárias quando por alguma razão não houver, de fato, 

um convite.  

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezenove horas e dez minutos. 

 

 

O Presidente 

 

 

André Brito 

Presidente 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva 

 

 

 

 

 


