
Ata da Reunião 
6 de Novembro de 2020 

 
 
Na passada sexta-feira, dia 6 de Novembro de 2020, deu-se a reunião interna do 

Núcleo de Estudantes Internacionais com o objetivo de se votar para a eleição da Direção 
para o mandato de 2020-21. A reunião realizou-se pela plataforma Zoom e teve início oficial 
às 20:05 (oito horas e cinco minutos) estando presentes os seguintes: 

1) Aaliyah Bhikha 
2) Adramane Cassamá 
3) Alexandra Fernandes 
4) Ana Júlia Trindade 
5) António Idir 
6) Eduarda Cardoso 
7) Eva Lizardo 
8) Gilana Sousa 
9) Jean Cajaty 
10) Lara Sofia Silva 
11) Larissa Cosendey 
12) Maria Gabrielle 
13) Marielle Lopes 
14) Rafaela Rocha 
15) Shipping Shen  
16) Stefanye Araújo 
17) Victoria Costa 
18) Viviana Machado 
19) Vladyslava Lesyuk 

 
A Presidente da Mesa, Lara Sofia Silva deu início à reunião, explicando como se 

procederia à reunião: anonimamente, votando através de um link do Google Forms. A Lara 
explicitou de seguida que, uma vez havendo só uma lista, no boletim de votos poderíamos 
escolher entre a Lista A ou “Outro” – que seria a mesma coisa que voto nulo. 

 
O candidato à Presidência, Jean Cajaty passou depois a fazer uma breve apresentação 

do Núcleo, da direção candidata e seus objetivos, expondo a sua experiência no NEI: esteve 
presente desde a formação do NEI, como membro e mais tarde como coordenador de 
marketing. Quanto aos objetivos e propostas para o novo mandato, Jean clarificou que todos 
eles partilham a mesma visão de criação do NEI, mas alguns com maior amplitude e outros 
com diferentes formas de o fazer – entre outros a mudança de imagem do NEI; a expansão 
do alcance do Núcleo, nomeadamente para os alunos de mestrado, doutoramento e alunos 
de outras faculdades (como a IMS); a execução de eventos, sempre mantendo em vista 
expetativas realistas e promovendo a segurança de todos os participantes, neste caso face ao 
COVID, a maioria dos eventos previstos vão assumir a forma online; o aumento de parcerias 
e continuação de parcerias já existentes; a criação de maior ligação com outros núcleos na 
faculdade. Jean afirmou ainda que é bastante importante relevar que a integração que o NEI 
pretende fazer é exatamente isso, uma integração, não uma exclusão. 

 



O Jean passou de seguida a palavra à Rafaela Rocha, candidata a Vice-Presidente, e 
esta reforçou as ideias que o primeiro tinha transmitido no seu discurso, apontando que 
quanto à expansão do NEI para alunos de mestrado e de outras faculdades, a lista A já o está 
a fazer, visto que há pessoas candidatas a cargos de coordenadores que estão no mestrado-
pareceria da NLS com a IMS. A Rafaela fez ainda questão de lembrar que as portas do Núcleo 
estão abertas para todos que o queiram, incluindo estudantes nacionais portugueses. 

 
A palavra foi então para a Viviana, candidata da lista A para tesoureira, que contou 

um pouco do processo de formação do Núcleo de Estudantes Internacionais, como tiveram 
de mudar o nome quatro vezes, o quão extensivo foi o processo burocrático, etc. afirmando 
que foi cansativo mas que o trabalho árduo valeu a pena e que o NEI é um motivo de orgulho. 

 
A reunião prosseguiu com a candidata a Coordenadora de Eventos, Larissa Cosendey 

a apresentar-se. O Jean pediu à Stefanye Araújo, candidata a Coordenadora de Marketing que 
se apresentasse também, e ela assim o fez. Ambas rebateram que existe um grande obstáculo 
na integração de quem vem de fora, não só no meio académico, mas em todo o país, de forma 
geral, e que problemas como a xenofobia, o racismo e a discriminação dificultam ainda mais 
o processo. A Stefanye partilhou até uma situação em que ela foi agredida e insultada por ser 
estrangeira. 

 
A Eva Lizardo, Vice Presidente atual do NEI, pediu a palavra para que se pudesse 

despedir da Direção em término de funções, e de toda a gente que trabalhou com ela, 
prosseguindo com uma nota de felicitação à lista A. A Eva continuou o seu discurso ao contar 
em como no início do NEI haviam pessoas a entrar e a sair, não só Núcleo mas também da 
Direção, e como lhe faz feliz ao ver que a equipa candidata é constituída por pessoas serias 
que têm noção e carinho à importância do NEI. 

 
A atual Presidente, Gilana Sousa agradeceu igualmente a todos na Direção atual por 

todo o trabalho desempenhado e realizado no mandato presente, agradecendo duplamente 
a quem esteve presente na criação do Núcleo. A Gilana partilhou o porquê de ter tido a ideia 
de formar o NEI: por causa de alunos que, devido ao atraso da saída dos vistos, chegam à 
faculdade vários meses depois do início das aulas, sem apoio nenhum. Ambas a Eva e a Gilana 
mostraram-se disponíveis para ajudar a futura direção no que quer que seja. 

 
O Jean agradeceu à Gilana pelo seu trabalho e pediu à Lara que voltasse a explicar o 

procedimento da votação para que passássemos a essa parte. A Lara repetiu que a votação 
seria feita via Google Forms: ela iria por o link do formulário no chat da reunião, e que todos 
teriam de carregar no link, e votar, sendo que haveria duas opções no boletim: voto em 
branco ou Lista A.  

 
Após a votação, a Lara partilhou o seu ecrã, de forma a demonstrar os resultados 

(sempre de forma anónima): dezoito de dezoito dos votos (100%) foram na Lista A, pelo que 
esta foi eleita por via de maioria absoluta. 

 
A Lara prosseguiu congratulando a nova Direção e elogiou todo o trabalho do NEI, 

continuando por dizer que ficava feliz por poder contribuir para o crescimento do mesmo, 
ainda que de forma formalista. 



A Gilana, a Viviana, a Eva, o Jean e a Rafa agradeceram a todos os presentes por terem 
estado na reunião e, em avanço, pelo trabalho e apoio a ser feito, tendo tal marcado o fim da 
reunião, que acabou oficialmente às 20:47 (oito horas e quarenta e sete minutos). 
 
 
 
 
 Tendo concluído os assuntos da reunião, 
     enquanto tesoureira da Direção do 
    Núcleo de Estudantes Internacionais, 
       subscrevo e lavro a presente ata. 
------------------------------------------------------- 
                   Viviana Machado 

 
 
 


