
 

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sala 10.08, Cidade 
Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014, Lisboa – Portugal 

 
 

 

 

 

 

Ata n.º 03/2021 

da reunião do Conselho de Diretores de 20 do mês de março de 2021 

Ao vigésimo dia do mês de março do ano dois mile  vinte e um, às dezessete horas e cinquenta 

e três 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  

4. Compra de um novo Zoom 

  

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

Executiva Maria Eduarda Ribeiro; Tesoureira Rebecca Rossato; Diretora Científica Claudia 

Marchetti; Diretora Científica Gabriellen Carmo; Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes; 

Diretor de Comunicação Victor Gabriel; Diretora do Apoio Pedagógico Mileny Silva; Diretora de 

Apoio Pedagógico Roberta Viana; Diretora de Eventos Leandra Freitas.  

Apresentou justificação de falta o Diretor de Eventos Sandro Parente por motivos laborais.  

 

O Sr. Presidente deu início à reunião e disse no PAOD que por um lapso, a ata n. 02 deste 

Conselho não foi submetida à Conselho e pediu à Secretária-Executiva para submeter em moldes de 

deliberação autonoma para aprovação. Não havendo nenhuma outr intervenção, encerrou o PAOD e 

deu início ao ponto dois da ordem do dia. O Sr. Presidente passou a palavra à Diretora Científica 

Gabriellen Carmo que disse: que, quanto aos Grupos de Investigação, estava um pouco alheia uma 

vez que os grupos estavam à cargo da Diretora Científica Claudia Marchetti; disse que estava tentando 

organizar mais dois Grupos de Investigação, um com tema de Direito e Religião e outro de Processo 

Civil; disse que estava sendo organizado mais uma edição do evento de Como Fazer um Relatório, 

que ocorreria no dia cinco de abril; que quanto à revista, tivera um problema técnico na atualização 

do programa e pensara que o material das inscrições haviam se perdido. O Sr. Presidente disse que 

houvera um problema na atualização do programa utilizado sendo necessário a reestruturação uma 

vez que também não fora possível a submissão de novos artigos; disse que o problema fora resolvido 

ontem com o auxílio de Beatriz Abath e fez um agradecimento a ela. Acresentou que havia artigos 

suficientes para, com a aprovação, a revista seria lançada. Quanto ao grupo de Investigação de Direito 
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e Meio Ambiente, o Sr. Presidnete disse que haveria uma Assembleia Geral para decidir sobre o 

Grupo de Investigação que teve que ser adiado por alguns motivos. A Diretora Gabriellen Carmo 

disse: que alguns assessores da equipe ficaramsem função, o que acarreta em um desânimo com o 

NELB e sua atividade; que conversou com o Presidente da Assembleia Geral, Cláudio Cardona, sobre 

a possibildiade de divulgação das oportunidades, como oportunidades de participação em eventos, 

em publicação em revistas e dessa forma, os Assessores ficariam a cargo de recolher essas 

informações e posterior divulgação. A Diretora Científica exemplificou que recebe e-mails diários do 

Comunicamack sobre novas oportunidades. A Diretora Cientifica disse que tivera diversos planos 

para a Diretoria Científica, mas que não foram possíveis de serem feitos, disse que é importante que 

novas pessoas sejam capacitadas para continuar com a atividade do Núcleo. A Secretária-Executiva 

disse que acha que é uma ótima ideia e pensa que o Instragram é  o meio interessante para executá-

la. O Vice Presidente Rodrigo David concordou quanto à ideia ser boa, mas discordou quanto ao 

meio, sugeriu, então, ser criado uma rede de email semanal com informações sobre essas 

oportunidades. A Diretora Científica disse que analisaria o melhor meio, e que acha que é apenas 

necessário decidir, se for pelo email, qual seria usado, acrescentou que pode haver uma divulgação 

no instagram sobre a newsletter e explicitar que é apenas para assuntos específicos. A Diretora 

Financeira Rebecca Rosatto parabenizou pela inciativa e disse que concorda com a posição do Vice 

Presidente Rodrigo David, e reforçou a necessidade da divulgação. Não havendo nenhuma oposição, 

a Diretora Científica Gabriellen Carmo teve autorização por parte deste Conselho para dar início ao 

projeto. A Diretora Científica acrescentou ainda que está descobrindo personalidades brasileiras que 

estão fazendo carreira em outros países, deu o exemplo de Professores brasilerios na Alemanha e 

Edimburgo, e disse que seria interessante que o NELB desse abertura para brasileiros em carreiras 

fora do nicho de Brasil e Portugal. O Sr. Presidente disse que não vê problema que haja quadros no 

NELB Convida e NELBCast sobre isso.  

O Sr. Presidente passou a palavra à Diretora de Eventos Leandra Freitas. A Diretora disse: que o mês 

de março fora um mês muito agitado, com diversos eventos, mas que foi muito gratificante uma vez 

que soube que houveera grandes felicitações; que o mês de março começara com o I Congresso de 

Direito Constitucional, com trezentos e cinquenta e nove inscritos, aponto que era p maior número de 

inscritos depois do Brasil Desafios e Soluções com o Professor Ciro Gomes; que nos dias nove e dez 

de março ocorrera o evento da V Semana do Dia Internacional da Mulher que contara com sessenta 

e três inscritos, com uma media de cinquenta participações com qualidade, que no dia dezessete de 

março ocorrera um evento de Distibuição dos Fundos Europeus, que contou com a participação do 

Professor Pereira Coutinho, que no dia vinte e dois de março haveria o evento com o tema Racismo 

Estrutural e Desdobramentos Sócio-jurídicos que contaria com a presença de Humberto Adami e 

Silvia Rodrigues, disse que no dia vinte e cinco haveria o II Colóquio Internacional sobre a 

Construção Jurídica do Brasil Colônia, que no dia trinta e trinta e um haveria um CPP em parceria 

com a SEACAD, mas que data deveria ser alterada por indisponibilidade de uma das professoras. O 

Sr. Presidente fez um agradecimento a todos os que pubiblicitaram em suas redes sociais o I 

Congresso de Direito Constitucional, dissera que é muito importante esse tipo de engajamento e 

informou que o evento fora compartilhado pela página da Universidade de São Paulo no Linkedin e 

também em grupos de outras escolas de Direito, inclusive a Escola Superior do Ministério Público da 

União. 

O Vice Presidente Rodrigo David disse que, no seguimento do que a Diretora de Eventos dissera, 

acerca do CPP de Direito Europeu, que infelizmente é difícil atrair pessoas que tenham interesse em 

temas diversos dos propostos entre Portugal e Brasil. A Diretora Leandra Freitas disse que houvera o 
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problema da questão do nicho, mas quisera relembrar a importância de divulgação dos eventos, para 

que haja uma corrente de divulgação de forma não discricionária. A Diretora de Eventos Leandra 

Freitas fez um agradecimento ao Vice Presidente Rodrigo David que a auxiliara na organização e 

mediação do evento de Distribuição de Fundos Europeus, e acrescentara que é desprestigiante para 

os Professores e para a organização que haja tão poucos participantes; disse que poucas pessoas se 

inscreveram e que isso também pode decorrera do fato do post ser repostado duas ou três vezes por 

erro na publicação, tendo isso em conta, pede maior atenção na publicação uma vez que o alcance do 

post diminui com a necessidade de republicação. O Sr. Presidente acrescentou que se faria necessário 

ter atenção em relação a esse fato para que haja uma boa divulgação. O Sr. Presidente disse que 

também é necessário que haja uma alternativa para o fato da dificuldade de receber link para acesso 

após o formulário, a Diretora Leandra Freitas disse que é necessário que haja uma alternativa para 

enviar o email para o participantes manualmente. A Diretora de Apoio Pedagogico disse que é 

importante a divulgação, mas que também é importante que os próprios membros do NELB estejam 

presentes nos eventos e na divulgação indicriminada dos posts. A Diretora de Comunicação Maria 

Luiza disse que precisou enviar email para todos os participantes e que seria possível copiar e colar 

no Google Sheets e enviar em copia oculta para todos os participantes. A Diretora de Apoio 

Pedagógico Mileny Silva disse que havia a possibilidade de criar um evento no próprio google para 

que os participantes sejam relembrados pro email do evento. O Sr. Presidente passou a palavra à 

Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes, a Diretora pediu desculpas pelas faltas nas reuniões 

anteriores, e tambem pediu desculpa pelo erro na divulgação do evento que a Diretora de Eventos 

citou; disse que foi um lapso de várias pessoas sobre as informações do evento em si, a Diretora 

agradecera o auxílio da Diretora de Eventos. O Diretor de Comunicação, Victor Gabriel, disse que 

não conversou com a Diretora Maria Luiza Ximenes sobre o que foi falado em sede de última reunião 

do Conselho, quanto às posatgens e aos erros, disse que está sendo organizado um sistema de double 

check, para que não passe nenhum erro na divulgação que acarrete a necessidade de fazer um repost.   

O Vice Presidente disse: que é necessário ter atenção o fato de que a Diretora Maria Luiza Ximenes 

não sabia sobre o que foi falado na reunião do Conselho passada; que é necessário ter uma maior 

organização e que não é admissível que seja falado pela segunda vez sobre uma dificuldade de 

comunicação dentro da Diretoria de Comunicação. A esse respeito, o Sr. Presidente disse que a equipe 

é muito boa, mas que tem deixado a desejar na organização interna que é fundamental para que não 

falte a  divulgação dos eventos com a devida  antecedência, uma vez que tal situação implicaria 

diretamente na quantidade de alcance e participantes.  

O Sr. Presidente passou a palavra à Diretoria de Apoio pedagógico. A Diretora de Apoio Pedagogico, 

Roberta Viana, disse que fora nomeada a aluna Mylla Meira Purcinelli como assessora. A Diretora 

Roberta Viana agradeceu ao Rodrigo Saldanha pelos esforços referente aos recursos serem por zoom, 

e que quanto ao retorno das aulas presenciais, como a Faculdade não é creditada para a lecionação 

online, o retorno das aulas presenciais implicaria o retorno para todos, mas disse que conversara com 

a Senhora Diretora sobre a situação de alunos que se encontram no Brasil e não conseguem retornar 

dado as questões de fronteiras fechadas entre Barsil e Portugal, nesse seguimento, a Senhora Diretora 

dissera que seria possível, para os alunos que não conseguiriam retornar a Portugal, realizarem os 

recursos de forma online, e para isso, seria necessário um requerimento e o modelo fora enviado pelo 

Vice-Presidente Rodrigo David no grupo de WhatsApp da Licenciatura. A Diretora de Apoio 

pedagógico perguntou se é possivel que esse modelo de requerimento esteja nas redes sociais para 

todos terem acesso, ao que o Sr. Presidente respondeu afirmativamente. A Diretora Mileny Silva 

disse: que a Diretoria entregou as alterações do Manual de Ingresso e Permanência para a Diretoria 
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Executiva, via e-mail, e que já foi passado pela correção da Diretora de Apoio Pedagógico, Roberta 

Viana, e também pelo o crivo do Presidente da Assembleia Geral, Cláudio Cardona, que fez parte da 

construção do MIP; que o Diretor de Comunicação Victor Gabriel  tem trabalhado diretamente com 

a Diretoria de Apoio Pedagógico e o agradeceu pela diligência; que será necessário um calendário de 

horários para o NELB Responde uma vez que recebeu feedback de que o horário estaria muito tarde; 

que algumas respostas do NELB Responde precisam ser mais cumpridas, como a exemplo, a resposta 

dada pelo Cláudio Cardona; que é necessario ter atenção uma vez que os vídeos vão para os destaques 

visto que servem de base para questões repetidas; que a equipe do Apoio Pedagógico sugeriu que haja 

uma lista de respostas prontas para o NELB Responde. A Diretora de Apoio Pedagógico disse: que 

os alunos do mestrado e doutoramento começaram a questionar a falta de tempo para a entrega dos 

relatórios em março; que no seguimento disso, surgira uma sessão de esclarecimentos e que fora feito 

um requerimento para prorrogamento de prazos; que fora lançado inquérito de entrega de relatórios 

por falta de lançamento de nota de relatório a serem entregues por alguns professores, e fora dado 

conhecimento ao Conselho Científico para apreciar. A Diretora de Apoio Pedagógico disse: que 

houvera um novo requerimento sobre as propinas uma vez que ocorrera um erro de duplicação destas; 

que esse requerimento fora enviado para a Diretora Executiva da FDUL, Professora Doutora Cláudia 

Madaleno, para que o terceiro ano do doutoramento começasse a realizar os pagamentos a partir do 

mês de maio, evitando a duplicidade. O Diretor de Comunicação, Victor Gabriel, quanto aos vídeos 

longos e  neceessários no NELB Responde, disse que poderia ser pensado uma forma de ser usado o 

IGTV. 

O Sr. Presidnete deu início ao relatório da Diretoria Executiva. O Sr. Presidente disse que fora feito, 

em parceria com o GSP, as Jornadas Luso Brasileiras, organizado pelo Gabinete de Saídas 

Profissionais que contou com a presença do Secretário-Especial de Mestrados, Doutoramentos e 

Empregabilidade, Filipe Vigo enquanto mediador e do Cláudio Cardona em substituição ao 

Presidente do NELB; que houvera o V Encontro do Dia Internacional da  Mulher com a SEACAD e 

que estaria sendo organzado um Grupo de Pesquisa de Direito do Ambiente, organizado pela Diretoria 

Científica e pelo Secretário-Especial de Meio Ambiente, Caio Brilhante, sob coordenção da 

Professora Doutora Luciana Fonseca. O Sr. Presidente passou ao próximo ponto da pauta acerca da 

compra de um novo Zoom. Disse que houvera um choque de horários para sua utilização dado a alta 

demanda, seja por Grupo de Investigação, CPP ou gravação do NELBCast. O Sr. Presidente disse 

que essas questões tendem a se repetir uma vez que há uma certa continuidade dos eventos e pelo fato 

de termos um acesso anual, o zoom não permite que seja adquirido um novo acesso mensal. O Sr. 

Presidente colocou duas possibilidades, a de comprar uma nova conta anual ou criar uma nova conta 

com o gmail do NELB e subscrever ao Zoom mensal. O Sr. Presidente disse que o NELB Cast passará 

a usar o One Core, que é uma paltaforma gratuita, diferente do Sound Cloud, que tinha um custo de 

cem euros; que reembolsado pela AAFDL cento e trinta do zoom atual e cento e trinta da nova 

compra. A Tesoureira, Rebecca Rossato, disse que sugerira a compra do plano mensal a título 

experimental porque a princípio parecera um conflito pontual, mas como sairia um gasto, referente 

ao SoundCloud, a compra se justificaria, e como os Grupos de Investigação continuaruam, para que 

se evite os choque de horário, faz sentido que haja uma nova compra. Foi aprovado por unanimidade 

dos presentes a compra de uma nova conta no Zoom com o plano anual.  

A Secretária-Executiva, Maria Eduarad Ribeiro, pediu deculpas pelo ponto fora da pauta e disse que 

é importante que se tenha atenção para marcar os users do palestrantes e dos institutos nos posts de 

divulgação do evento em que eles participam para que amplie a rede do NELB.  

 



Página 5  

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sala 10.08, Cidade 
Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014, Lisboa – Portugal 

 

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

 

 

O Presidente 

 

 

André Brito 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro

 

 

 

 

 


