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Ata n.º 10/2021 

da reunião do Conselho de Diretores de 14 de junho de 2021 

Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e vinte 

e um 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. Nomeação do Presidente do Conselho Fiscal 

3. Relatório das Diretorias 

 

Fizeram-se presentes: o Sr. Presidente André Brito; a Secretária-Executiva Maria Eduarda Ribeiro; a 

Tesoureira Rebecca Rosatto; a Diretora de Eventos Leandra Freitas; a Diretora de Apoio pedagógico 

Mileny Silva; o Diretor Científico Paulo Rodrigues; o Diretor de Comunicação Victor Santos; a 

Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes.  

 

O Sr. Presidente iniciou a reunião e perguntou se há alguma questão no PAOD, não havendo, o Sr. 

Presidente informou que no dia quatro de junho a Diretora Científica, Gabriellen Carmo pedira 

afastamento tendo em conta os seus compromissos no Brasil que a impossibilitam de responder a 

demanda que o cargo exige, sendo assim, nomeou interinamente como Diretora  Laura Viana. O Sr. 

Presidente disse que, como é sabido, não havendo eleições seria necesário que fosse indicado o nome 

do Presidente do Conselho Fiscal, e sugeriu o nome do Jeferson Nicolau, que já tinha contribuído 

para o NELB e ficara responsável, na época de revisão do estatuto, pela parte do Conselho Fiscal,  

bem como estava atuando no NELB Cast. O Sr. Presidente perguntou se havia alguma oposição para 

a sua indicação, e, não havendo, informou que foi aprovado por unanimidade a sua indicação para 

Presidente do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente passou a palavra à Diretora de Eventos, Leandra 

Freitas. A Diretora Leandra Freitas começou o seu relatório informando que não pudera estar presente 

na anterior reunião do Conselho, no dia trinta e um de maio, uma vez que estava em viagem e o sinal 

na estrada não era suficiente. A Diretora informou que o III Simpósio de Meio Ambiente foi 

prorrogado para o mês de julho, portanto, para a próxima gestão, tendo em conta que alguns 

professores, tanto de Espanha, Portugal, Brasil e Estados Unidos, não responderam em tempo, 

tornando inviável a realização do evento. Quanto aos eventos que eram para ter ocorrido no mês de 

maio, informou que deveria ter acontecido um CPP de Direito Marítimo, sugerido pela Tesoureira 
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Rebecca Rossato e pela a associada Andressa Telles, mestranda da FDUL, mas que tivera de ser 

cancelado porque na primeira vez que o evento foi organizado, alguns professores não responderam 

em tempo hábil, levando ao adiamento em uma semana, e, posteriormente um adiamento 

indeterminado uma vez que alguns professores que já tinham respondido não tinham mais 

disponibilidade, mas a Diretora de Eventos, Leandra Freitas, disse que por ser uma área interessante, 

pretendia levar adiante para a próxima gestão.  O Diretor Científico, Paulo Rodrigues, ingressou na 

reunião às quinze horas e vinte e seis minutos. Quanto ao relatório da Diretoria de Eventos, foram 

feitos dezessete eventos,  três eventos de Como Escrever um Relatório, um evento em parceria com 

o grupo de Estudos do IURIS, quatro eventos junto do Inpoderalles, o V Encontro do Dia 

Internacional da Mulher e o I Congresso Internacional de Diretor Constitucional, para além disso 

informou que iria ser realizado o I Congresso de Direito Internacional Público mas que também não 

foi possível de concretizá-lo devido à intenção de fazer um evento nos mesmos moldes do Congresso 

de Direito Constitucional, de forma que foi optado pela Diretoria de Eventos de realizá-lo na próxima 

gestão. Para além dos já citados eventos, para a próxima gestão ficou o CPP organizado pela SEMA 

e SEACAD, organizado pela Secretária Especial, Alícia Massotti, um CPP de Mídia e Processo Penal 

e um evento sobre a CPLP que será em parceria com a AAFDL, NEI – Núcleo de Estudantes 

Internacionais da NOVA e o NEA. O Sr. Presidente disse que o Professor Januário Costa Gomes, em 

uma aula de mestrado, fez meção a iniciativa pelo CPP de Direito Marítimo. O Sr. Presidente fez 

também um elogio a SEACAD pela organização do CPP sobre pluralismo jurídico e pelo trabalho 

desempenhado pela Secretária Especial, Alícia Massotti. Quanto ao CPP de Direito Penal e Mídia, a 

Diretora de Eventos disse que deveria ter acontecido no primeiro mês de gestão, mas que não foi 

possívele que poderá ser executado na próxima gestão, quanto ao evento de Como Escrever um 

Relatório, disse que era para ter ocorrido no mês de maio mas, que por contratempos na Diretoria 

Científica tendo em conta a ausência justificada da Diretora Científica, Gabriellen Carmo, o evento 

não ocorreu, mas sublinhou que tendo em conta o saldo anual, este fora positivo e esperava que fosse 

possível a continuação das edições deste evento na próxima gestão. O Sr. Presidente passou para a 

Diretoria de Apoio Pedagógico. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que não tem a 

acrescentar do que foi passado na última reunião do dia trinta e um de maio. A Diretora de Apoio 

Pedagógico disse que houve uma live no instagram do NELB com o Cláudio Cardona e com o Filipe 

Vigo, que contara com trezentas pessoas. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que 

apresentaria um resumo da prestação de contas. A Diretora de Apoio Pedagógico disse que a primeira 

etapa foi a atualização do Manual de Ingresso e Permanência, principalmente a parte de Erasmus e 

Cursos Intensivos. A Diretora de Apoio Pedagógico disse que houve a retomada do projeto do NELB 

Responde em cojunto com a Diretoria de Comunicação desde o início da gestão, com o levantamento 

de questões e as respectivas respostas, que além disso, houve a live sobre as candidaturas dos 

mestrados e doutorados com a própria e o Claudio Cardona, e que já fora feito o levantamento, pela 

Diretoria de Apoio pedagógico, de todas as perguntas e a decupagem por parte da Diretoria de 

Comunicação. A Diretora disse que fora criado um grupo de whatsapp para possíveis alunos, para 

poder auxiliar no processo de candidatura, bem como o grupo Help Licenciatura! que conta com a 

atuação maioritária da Diretora de Apoio pedagógico, Roberta Viana e o Secretário de Licenciatura, 

Rodrigo David. A Diretora disse que em fevereiro houve a agregação da Camila Purcinelli como 

assessora e que também houve, pela parte do mestrado e doutoramento o pedido de extensão de prazo 

para entrega das dissertações e relatório dos mestrados, uma vez que apenas tinha sido aprovado a 

extensão do prazo para a fase da tese no doutoramento. A Diretora explicou que no primeiro momento 

o Conselho Científico aprovara a extensão do prazo para as dissertações dos mestrados, mas negara 
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os pedidos dos relatórios, contudo o NELB fizera um pedido conjunto entre o NELB e os conselheiros 

discentes dos órgãos da Faculdade e foi concedido, no entanto, só para o ano de 2018/2019 que ficou 

para 31 de agosto, novamente fora refeito o pedido de extensão do prazo para os anos de 2020/2021 

tendo em conta as dificuldades devido à pandemia se mantiveram e que houvera um parecer positivo, 

não formal, do Presidente do Conselho Científico, Professor Doutor Dário Moura Vicente. A Diretora 

de Apoio Pedagógico disse que fora feito um levantamento do número de alunos que não tinham 

recebido as notas da entrega de setembro de 2019, e isso foi acompanhado e os que entregaram até 

janeiro já receberam as notas. A Diretora de Apoio Pedagógico informou a retomada do drive para 

compartilhamento de livros entre os alunos e que este era administrado pelo NELB, mas qualquer 

aluno da Faculdade ou fora dela poderia acrescentar livros. A Diretora de Apoio Pedagógico disse 

que recebera há um mês e meio a uma reclamação sobre o a duplicidade de pagamentos para os 

doutoramentos, e que tal já foi prontamente resolvido pela Diretora Executiva, Professora Doutora 

Cláudia Madaleno. A Diretora Pedagógica disse que fora feito um inquérito para saber sobre a atuação 

dos professores nesse período de avaliação a distância, e que a Diretora de Apoio pedagógico, Roberta 

Viana,  faria um levantamento sobre os resultados. Quanto ao pagamento de propinas através de 

cartões internacionais, a Diretora de Apoio Pedagógico disse que estaria aproximadamente quatro 

meses em discussão com a Direção, mas que por enquanto não havia uma solução uma vez que esta 

questão seria de responsabilidade dos bancos que ainda não tinham atualizado os seus sistemas com 

as novas regras da União Europeia, no entanto, disse que estaria em constante contato para que os 

alunos que não são de Portugal pudessem pagar propinas com cartões internacionais. O Sr. Presidente 

passou a palavra à Diretoria de Comunicação. A Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes 

disse que fora separado na Diretoria de Comunicação a prestação de contas pelos diretores, em que o 

Diretor de Comunicação Vitor Gabriel ficara responsável pelo Youtube, Spotify, NELBCast, NELB 

Responde e a Diretora Maria Luiza Ximenes tratara das mídias, do Linkedin, do site do Instagram e 

do Facebook. A Diretora de Comunicação disse que no documento a ser enviado para prestação de 

contas haverias todas as informações de números e que quanto ao site, o maior mês com visualizações 

foi o mês março com quinze mil visualizações, e as postagens que mais atraíram visualizações foram 

as relativamente aos mestrandos e a abertura de candidaturas de mestrados e doutoramentos, e que o 

menor mês foi junho. Quanto ao Facebook, disse que era um desafio e que era uma rede que tem 

diminuído cada vez mais, mas que ainda assim, em comparação com a gestão passada houve um 

crescimento de 8,03%, disse que houve um pedido para consideração de live no Facebook mas que 

ao ser debatido com o outro Diretor de Comunicação, foi concluído que não seria uma mais valia para 

o Núcleo. Quanto ao Instagram, a Diretora de Comunicação disse que apenas consegue visualizar os 

dados de 30 dias atrás devido a limitação da rede de modo que não foi possível verificar os números 

durante os seis meses, mas disse que tentara fazer uma comparação com a gestão passada dos números 

de seguidores, mas que também não fora possível verificar os valores exatos da gestão passada na 

última prestação de contas, mas que tentaria entrar em contacto com a Diretora de Comunicação, 

Bruna Lebre, da gestão de 2020. Quanto aos últimos trinta dias na rede do Instagram, informou que 

houvera quarenta e nove stories e seis publicações e um crescimento de 7,1% comparado ao período 

de 15 de abril a 14 de maio. Quanto ao Linkedin, disse que começara a utilizá-lo em março a pedido 

da Diretoria Executiva, e que houvera um pico em março com as postagens com regularidades dos 

eventos e dos “Aconteceu!”, e que houvera uma queda em junho pela diminuição dos eventos e 

acontecimentos. A Diretora Maria Luiza Ximenes passou a palavra ao Diretor de Comunicação Vitor 

Gabriel, que disse, quanto às artes desenvolvidas pela gestão, como as artes do “Aconteceu”, uma 

vez que na gestão passada a arte utilizada era um print do Zoom com a thumb do evento. O Diretor 
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de Comunicação disse que no total foram feitas 59 artes, sendo essas, 23 comunicados, 8 de eventos, 

3 de grupo de Estudos, 4 de Lives, 12 de “Aconteceu” e 9 do NELB Cast. O Diretor de Comunicação 

disse que as artes foram divididas entre os programas do Canvas e o Ilustrator, esse último por ser o 

programa que já era utilizado na gestão passada, maioritariamente utilizado nas artes mais clássicas, 

como o NELB Cast, alguns comunicados até aproximadamente metade da gestão por uma questão de 

praticidade e as artes dos Grupos de Estudos. O Diretor de Comunicação Vitor Gabriel explicou que 

não citou todas as postagens como arte produzida isso porque alguns eventos com entidades parceiras 

já produzem a arte. Quanto ao NELB Responde informou foi dado continuidade junto com a Diretoria 

Pedagógica, como já dito pela Diretoria de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, em que a cada início de 

semana fora aberta uma caixa de perguntas, e nas dúvidas repetidas eram feitas remissões específicas 

para o próprio NELB Responde. Quanto ao Youtube, o Diretor de Comunicação fez um 

agradecimento aos organizadores dos congressos umas vez que o Congresso de Direito Constitucional 

trouxe muitos espectadores, por exemplo, em fevereiro de 2020 a rede tinha 300 inscritos, em março 

de 2021 havia 573 inscritos e em maio de 2021, 667 inscritos, em termos de vídeos mais visualizados, 

houve o CPP de Tendências na Reforma do Conselho Europeu e o CPP de Sistema das Nações 

Unidas. Quanto ao NELBCast, houveram um total de 299 reproduções e disse que em termos de 

conteúdo e de qualidade em si o NELBCast apenas expandiu e informou que os episódios mais 

reproduzidos o 20, 23 e 19, o primeiro com a participação do aluno Dinis Chan. O Sr. Presidente disse 

que concordava com a Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, que o Facebook era manos 

usado, mas ao mesmo tempo disse que seia a rede social do NELB mais antiga, e portanto, por mais 

que houvesse uma tendência para deixar de usar o Facebook, ainda seria rede social que seria possível 

atingir os associados e seguindores mais antigos, complementou e lamentou que o Linkedin tivese 

sido negligenciado e que era importante que a próxima gestão o desenvolvesse. O Sr. Presidente 

passou a palavra ao Diretor Científico, Paulo Rodrigues, quedisse que a primeira questão seria sobre 

o evento “Como Escrever um Relatório”. Apontou que já foi referido, pelo Sr. Presidente, as 

dificuldades entre arranjo de horários. O Diretor Científico disse a Revista jurídica estaria para ser 

publicada no corrente mês e que o Conselho Científico estava composto, faltando apenas textos em 

homenagem ao Professor Zeno Veloso e a emissão do DOI mas que essa situação não impediria a 

publicação da revista. Disse que pedira orçamento para três editoras para a emissão do DOI e uma 

delas cobrou o valor de 200 reais para 16 artigos, valor acessível. O Diretor Científico, Paulo 

Rodrigues, disse que a publicação da revista seria online e física com um edital de convocação geral 

de artigos, que seria enviado para diversos programas de pós-graduação do Brasil e, se possível, 

Europa. O Sr. Presidente fez um acréscimo relativamente a questão do NELB Convida, e o projeto 

existe há algum tempo, disse que foram gravados dois episódios, mas que estariam pendentes algumas 

questões técnicas que impossibilitaram que fossem ao ar, mas que seriam resolvidas brevemente pela 

Comunicação. A Tesoureira Rebecca Rossato disse que a prestação de contas para postagem no Portal 

da Transparência já estava no grupo da Diretoria Executiva, pronta para a publicação. A Tesoureira 

disse que houve o reembolso pela AAFDL da prestação que estava pendente da Gestão 2020, disse 

que havia o valor de 473,46€ para ser reembolsado referentes à 315,96€ da gestão de 2020 da gestão 

transata e 157,50€ referente a gestão de 2021. A Tesoureira disse que tinha atualizado todos os 

pedidos de certificados e estavam todos emitidos, e que todos os pagamentos estavam alocados em 

uma planilha. O Sr. Presidente disse que, face ao que foi a prestação de contas parcial, as atualizações 

são apenas referentes aos certificados, e disse que já conversou com o Tesoureiro da AAFDL, Miguel 

Cruz, que disse que o segundo valor seria enviado em breve. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny 

Silva, disse que foi passado, no mês de abril, uma questão de um aluno da gestão de 2020 que esteve 
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no evento Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio, mas que não recebera o certificado e que fizera 

o pagamento em dinheiro à épocae que iria reencaminhar a situação para o e-mail da tesouraria. A 

Diretora de Eventos, Leandra Freitas, e a Tesoureira Rebecca Rossato retiraram-se às dezesseis horas 

e trinta e um minutos. Quanto ao relatório da Diretoria Executiva, disse que referiu na reunião passada 

sobre o a criação de um Núcleo de Estudantes Brasileiros no ISCP-UL, e que não pôde estar em uma 

reunião que tivera lugar no corrente mês, mas que forainformado que o Núcleo provavelmente seria 

criado em setembro e que provavelmente o Estatuto do NELB seria modelo para o novo Núcleo. Em 

relação ao MIP, o Sr. Presidente disse que pediu para a Secretária-Executiva Maria Eduarda Ribeiro 

revisá-lo e enviá-lo a Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, e que essa questão já fora feita. A 

Diretora de Apoio Pedagógico disse que apenas recebeu revisado até a página 17, a Secretária-

Executiva respondeu que já finalizaraa revisão e iráia enviá-la. O Sr. Presidente agradeceu as 

Diretorias que já enviaram a prestação de contas, nomeadamente a Diretoria de Apoio Pedagógico e 

a Diretoria de Eventos e instou as demais diretorias a enviá-lo oportunamento.  Encerrando a reunião 

agradeceu a todos que estiveram presentes nesses seis meses de gestão abnegando do tempo livre para 

servir o NELB e todos os brasileiros da FDUL.  

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezessesis horas e trinta e nove 

minutos. 

 

 

O Presidente 

 

 

André Brito   

Presidente 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva 

 


