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Ata n.º 05/2021 

da reunião do Conselho de Diretores de 01 do mês de abril de 2021 

Ao primeiro dia do mês de abril, às vinte horas e dezessete 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. Relatórios das diretorias  

 

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

Executiva; Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva; Diretora Científica Cláudia Marchetti; 

Diretor de Comunicação Victor Gabriel; Secretária Especial de Alícia Massotti; Diretora de Eventos 

Leandra Freitas.  

 

 O Sr. Presidente iniciou a reunião e abriu para questões no PAOD. A Diretora Científica 

Cláudia Marchetti pediu a palavra e apresentou e leu a sua carta de  renúncia (anexo I). O Sr. 

Presidente agradeceu à Claudia Marchetti pelo trabalho e pelo tempo dispendido e disse que enquanto 

Diretora Científica ela foi muito diligente no desempenho de suas funções. A Claudia Marchetti disse 

que estaria aberta caso alguém quisesse colocar alguma questão. O Sr. Presidente disse que a Claudia 

Marchetti, apesar da renúncia, continuava trabalhando nas atividades que vinham sendo 

desenvolvidas, como os Grupos de Investigação e o evento Como Escrever o Relatório, e disse que, 

caso quisesse, poderia continuar como mediadora do evento. O Sr. Presidente, a pedido, passou a 

palavra para a Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva. A Diretora de Apoio Pedagógico pediu 

para que a Claudia Marchetti continuasse na reunião e perguntou sobre o que acontecera quanto ao 

evento que estava sendo organizado em que informações referentes a esse evento saíram em grupos 

externos onde os diretores foram acusados de serem convenientes à uma ditadura e ao nazismo. A 

Diretoria de Apoio pedagógico disse que foi acusada de conveniência com a ideologia fascista, disse 

que tem as suas ideologias contrárias ao fascismo e pediu respeito a elas, a Diretora disse ainda que 

a internet não é terra sem lei, que embora seja nova tem formação na área penal e que estuda o direito 

criminal, que, nos dias de hoje, ser chamado de nazista é uma difamação grande, dessa forma, a 

Diretora perguntou como um assunto interno, do qual não tinha nem conhecimento, surgiu em grupos 

externos. A Cláudia Marchetti disse que, talvez, a pessoa que a Diretora estava se referindo não estava 

presente na reunião e que não iria falar por ela, quanto as razões que levaram a Diretora a se retirar 
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do NELB, disse que já tinha discutido com o Sr. Presidente e não via razão para que fosse colocada 

na reunião. A Claudia Marchetti disse: que participa da SEACAD não como Diretora Científica, mas 

como alguém que tem interesse nos assuntos discutidos na Secretaria e que foi elaborado um evento 

com o tema de representatividade de minorias, que esse tema foi pensado e estruturado e foram 

convidados pessoas para que ele se desenvolvesse de forma harmônica já que o tema é polêmico; 

disse que uma das convidadas é uma conhecida sua, que o convite foi feito por ela mesma embora o 

convite oficial venha de eventos, que é a Deputada Estadual Mônica Seixas, e disse que dos três 

convidados indicados um deles foi vetado pela Diretoria de Eventos, como bem poderia uma vez que 

tem poder para tal, embora achasse que uma vez que o primeiro foi vetado e que havia um segundo, 

deveria ser colocado para a SEACAD até para a possibilidade de repensar o evento. A Cláudia disse: 

que quanto ao terceiro nome para participar do evento, teve acesso a ele através da postagem do 

evento no Instagram do NELB e que, por curiosidade, buscou o nome da pessoa na internet e não 

encontrou nada, nem currículo, nem artigos, nem publicações, mas que achou uma rede social em que 

encontrou discurso de ódio contra as minorias, disse que fez prints das redes sociais e que mandou 

para o Sr. Presidente e para o Presidente da Assembleia Geral, Cláudio Cardona, e num grupo criado, 

falou sobre o constrangimento de participar de um evento em que, além do palestrante não ter 

qualificação acadêmica, participaria com uma deputada que sofre ameaças constantes, inclusive de 

morte, e que é uma pessoa muito próxima a ela, e que se o NELB insistisse nesse convidado, optaria 

por desconvidar a Deputada, nesse sentido, disse que o Sr. Presidente optou pelo cancelamento do 

evento, e nesse sentido, disse que se sentiu desprestigiada, em que se estava sendo preferido a posição 

de ódio. A Cláudia Marchetti disse que participou de quatro eventos sobre a reforma tributária em 

que a mesa contava com deputados do PSL e concluiu que não tinha problemas em discutir com a 

direita, mas sim com pessoas que teriam discurso de ódio, e que neste caso houve uma quebra de 

valores pessoais e que neste momento achou que não tinha mais posição para organizar eventos e 

convidar pessoas, mas que mantém seu compromisso com o Grupo de Investigação. A Diretora de 

Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que concorda com o posicionamento, e coloca o ponto desse 

assunto ter chegado para além do NELB. A Claudia Marchetti disse que o NELB é formado por 

pessoas, que conversam e tem opiniões próprias e que pode concordar com o que quiser porque tem 

liberdade de expressão. Dado as frequentes interrupções, a Secretária-Executiva, Maria Eduarda 

Ribeiro, pediu para que estas não voltassem a acontecer. Explicitou que, uma vez que a Cláudia 

Marchetti disse que não tinha mais nada a acrescentar, mas a Diretora de Apoio Pedagógico ainda 

tinha questões e a Cláudia se disponibilizou para respondê-las, achava justo que fossem respondidas, 

disse que, caso não houvesse mais respostas, nem mais perguntas, que maneirassem no tom. A 

Cláudia Marchetti disse que não tinha mais o que falar nem responder, que as questões já foram 

esclarecidas com o Sr. Presidente e em seguida retirou-se da reunião. 

O Sr. Presidente disse que tinha coisas para falar e que, embora a Cláudia Marchetti tivesse se retirado, 

entendeu que cabia explicitação. O Sr. Presidente disse: que esse evento foi pensado há muito tempo, 

que já fora objeto da reunião de fevereiro deste Conselho, que houve percalços pela existência de 

convites feitos informalmente sem autorização, que essa conduta era prejudicial na medida que o 

Núcleo não se organizava dessa maneira e que à época isso se traduziu numa impossibilidade de veto 

dos palestrantes, mas que isso fora tratado com a Diretora de Eventos, Leandra Freitas e com a 

Secretária-Especial, Alícia Massotti. O Sr. Presidente disse que, à primeira, teve uma posição de 

tentativa de desconvite para que fossem seguidas as normas do Núcleo, mas que a Secretária-Especial 

Alícia Massotti pedira para que a decisão fosse reconsiderada para que ninguém tivesse que voltar 

com a palavra. O Sr. Presidente disse que havia um interesse da Direção de Eventos para que esse 
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evento pudesse contar com pensamentos diferentes e em nenhum momento surgira para ser um 

debate, mas sim um CPP em que os oradores pudessem apresentar a sua visão de mundo sobre o tema. 

o Sr. Presidente disse que não negara a existência problemas comunicativos entre a Direção de 

Eventos e a Secretária, e que por parte da Diretora de Eventos também ocorrera convites informais 

que se traduziram em convites e que depois fora descoberto que o candidato não preenchia os 

requisitos internos, uma vez que não tinha escritos sobre a matéria específica e que sendo Mestrando 

da FDUL apenas tinha alguns relatórios com temas conexos, que essas questões foram colocadas pela 

Diretora de Eventos Leandra Freitas, pela Secretária-Executiva, que faz parte da SEACAD, e pela 

Secretária-Especial, Alícia Massotti, e que fora colocado também a possibilidade de cancelamento do 

evento. O Sr. Presidente disse que tentara assegurar junto do Diretor de Eventos, Sandro Parente, que 

é conhecido do orador em questão, que não haveria um clima desarmônico e que nesse sentido, tentara 

assegurar para a Secretária-Especial, para a Diretoria de Eventos e para a Secretária-Executiva que 

isso não seria um problema, contudo, a Secretária-Especial, Alícia Massotti, pediu para que a 

SEACAD não fosse vinculada ao evento caso a decisão de manter o evento nestes moldes se 

mantivesse. O Sr. Presidente disse que efetivamente, como já havia sido dito, fora criado um grupo 

pela Claúdia Marchetti em que também contava com a presença do Presidente da Assembleia Geral, 

Cláudio Cardona, mas que, embora entenda a questão de maior proximidade entre a Claúdia Marchetti 

e o Presidente da Mesa da Assembleia devido a gestão passada, este não fazia parte dessa diretoria e 

não havia motivos para que a discussão fosse levada a tal grupo. O Sr. Presidente disse que nesse 

grupo, a Claudia Marchetti apresentara prints da rede social do então convidado, mas que o prints 

eram de 2018 e que entendera não ser possível imputar comentários de 2018 ao presente e que tivera 

dúvidas de que certos textos pudessem ser enquadrados como discurso de ódio, mas tendo em conta 

os prints, a Claudia Marchetti pedira para que houvesse um desconvite. O Sr. Presidente disse que 

dado que o convite informal fora feito anteriormente e que houvera um pedido da Secretária-Especial 

para que não se desconvidasse, também entendera que não poderia haver lugar a um desconvite, ainda 

mais um desconvite sem falar com o Diretor de Eventos Sandro Parente, que fizera o convite. Nesse 

sentido, optou por um cancelamento do evento para que não houvesse qualquer desconvite e que 

ninguém tivesse que voltar atrás na palavra dada. O Sr. Presidente disse que em nenhum momento 

anuiu a discursos de ódio, que o apoio a este tipo de discursos não seria a sua posição pessoal, nem 

da Direção e nem deste Conselho, que também não pertencia ao mesmo lado político do então 

palestrante, se é que aquele posicionamento efetivamente era o pensamento político atual do 

palestrante. O Sr. Presidente disse que já conversara com a Diretora de Eventos quanto à falta de 

comunicação, disse que lamentava que o assunto tenha chegado a grupos externos, disse que esta não 

era a posição do NELB, que os problemas deveriam ser tratados internamente e que lamentava muito 

que alguém que fazia até pouco tempo parte da direção tenha se referido ao Núcleo e aos seus 

membros dessa forma. O Sr. Presidente encerrou a sua fala e, a pedido, passou a palavra à Diretora 

de Apoio Pedagógico, Mileny Silva. A Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva disse que pediu 

a palavra para falar aquando da presença da Secretária-Especial Alícia Massotti, uma vez ser 

importante a sua presença neste conselho dado a matéria em causa e por ser Secretária-Especial da 

SEACAD, que é uma Secretaria tão importante. A Diretora Mileny Silva disse que essa situação 

atingiu o extremo, que não é possível falar que um Núcleo deve seguir determinada ideologia uma 

vez que teria pessoas com diversos valores, que não poderia pedir a exclusão de alguém de um evento 

por um posicionamento político, mas sim pela falta de competência acadêmica. A Diretora de Apoio 

Pedagógico disse que o diálogo é a melhor saída para todos, que queria que a Claudia Marchetti 

estivesse presente para ouvir, mas que ela não saberia dialogar e por isso retirara-se sem ouvir os 
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colegas. A Diretora de Apoio Pedagógico disse que é preciso ter cuidado com as palavras que são 

faladas, que é necessário também ter cuidado com o que e como fala acerca do palestrante, que, 

embora não concorde com o discurso que estava na internet, é um estudante da casa e é um associado. 

Disse que entendia a importância do papel da Secretária-Especial, Alicia Massotti, que trazia uma 

questão de discussão de minorias na política extremamente relevante para o Núcleo; que era 

necessário manter a democracia, que o NLEB não tinha ideologia. A Diretora de Apoio Pedagógico 

falou também sobre a importância de separar nossos valores pessoais, e exemplificou quando 

participou de um NELBCast sobre violência doméstica e teve de se posicionar de maneira profissional 

e que esta nem sempre refletia na posição pessoal. O Sr. Presidente passou a palavra para a Secretária 

Especial Alícia Massotti, mas antes disse, que quem unicamente responde pela SEACAD é a Alícia 

tendo em conta o Estatuto e seu papel de Secretária-Especial, e disse também que a Secretária-

Especial sempre foi muito aberta ao diálogo e disponível.  

Às vinte horas e cinquenta minutos o Diretor de Eventos Sandro Parente fez-se presente. O Sr. 

Presidente deu as boas-vindas ao Diretor para a primeira reunião do Conselho de Diretores. A 

Secretária-Especial, Alícia Massotti, disse que por problemas de internet perdeu algumas partes, dessa 

forma não sabia se a fala da Diretora de Apoio Pedagógico fora direcionada à ela. A Diretora de 

Apoio Pedagógico esclareceu que a fala não fora direcionada à ela e nem à SEACAD, e que a 

SEACAD estava desenvolvendo um ótimo trabalho. O Sr. Presidente interveio e disse que o NELB 

não tinha nenhuma reticência para com a SEACAD, que não é possível imputar questões pessoais à 

SEACAD. A Secretária-Especial disse que nunca comentou sobre qualquer questão relativa ao evento 

e seu conteúdo em grupos, que estava presente na reunião como representante da SEACAD, que é 

necessário delimitar o lugar da SEACAD nessa situação. A Secretária-Especial discorreu sobre 

algumas questões de fato e disse: que a SEACAD questionou a Diretoria de Eventos sobre o terceiro 

convidado uma vez que o evento seria em poucos dias e foi informado à ela pela Diretora de Eventos, 

Leandra Freitas, que foi pensado sobre a possibilidade de um evento mais dinâmico, mas que não 

tinha informações suficientes sobre o currículo do convidado e apenas à sua rede social que 

apresentaram posicionamentos que continham posições políticas dele, mas explicitou que o problema 

não foi esse, e que fora falado com o Sr. Presidente sobre preocupações de falta de rigor acadêmico, 

e além disso, a incompatibilidade do modelo combinado com o modelo posteriormente informado à 

SEACAD, o que acarretou num pedido, por parte da Secretária-Especial, para desvincular a SEACAD 

do evento e que o pedido fora acolhido. A Secretária-Especial acrescentou que em nenhum momento 

o teor do cancelamento do evento foi sequer comentado no grupo da SEACAD. O Sr. Presidente 

passou a palavra à Diretora de Eventos, Leandra Freitas, que reiterou o que o Sr. Presidente e a 

Diretora de Apoio Pedagógico disseram. A Diretora de Eventos disse que houvera uma falha de 

comunicação com o Diretor de Eventos, Sandro Parente, que tentara com que o evento não fosse 

cancelado, e também não vira necessidade de desconvidar esse palestrante. Quanto à fala da 

Secretária-Especial, sobre a ideia da Diretoria de Eventos de fazer um evento mais dinâmico, 

entendera ter havido um problema de comunicação, disse que estaria sendo pensado a abertura de 

uma linha puramente de debates, mas que a ideia para esse evento não era essa, e sim uma exposição 

em modelo de aula como CPP, e não quisera dizer que esse evento seria o evento de debate. Quanto 

ao vazamento deste assunto para grupos externos, a Diretora de Eventos disse que aquilo foi jogar o 

nome do NELB no lixo e que marcou a Diretoria de Eventos com um mau trabalho, descredibilizando-

a e acrescentou que não se surpreenderia se o público dos eventos do NELB caísse muito. A Diretora 

de Eventos, Leandra Freitas, fez um apelo para que caso houvesse algum outro problema, que fosse 

resolvido internamente no NELB. O Sr. Presidente passou a palavra ao Vice-Presidente Rodrigo 
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David. O Vice-Presidente fez um apelo a dizer que, quando estamos em um grupo de trabalho, deveria 

haver um mínimo de confiança entre os integrantes. Quanto à essa questão em si, disse que quando 

houvesse um problema, seria necessário que se discutisse, não em um grupo específico com mais 

duas pessoas, mas sim em equipe, junto da Diretoria de Eventos, junto da Diretoria Executiva. A 

Diretora de Apoio Pedagógico disse que era importante que fosse dito aos diretores presentes que 

quem colocara questões internas em grupos de WhatsApp alheios ao da gestão atual do NELB havia 

sido a associada Renata Monteiro, que fora membro da gestão anterior e que acusara todos da atual 

gestão de Nazistas ao dizer que não era nazista porque não se misturara com essa gestão, e acrescentou 

que não era possível ter falas ofensivas em grupos e achar que não iria ser mencionado em reunião, 

disse que não adiantaria dizer que a divulgação de grupo não poderia ser feita porque era privada, 

uma vez que a mensagem fora enviada em um  grupo com diversos alunos da FDUL. A Diretora de 

Apoio Pedagógico reiterou a Renata Monteiro que foram cometidos crimes de injúria e ofensa. 

Quanto ao grupo em que as informações foram compartilhadas, o nome era Esquerdas da FDUL e 

que nele havia brasileiros e portugueses com um viés mais à esquerda. 

A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que a Cláudia Marchetti fazia parte do grupo 

externo ao NELB e que antes da presente reunião, ela, Cláudia Marchetti, se retirara do grupo, e que 

colocara no grupo que foram vazados prints do grupo. A Diretora de Apoio Pedagógico disse que 

continuou a receber ofensas da Renata Monteiro no grupo, visto que acreditavam que ela que tinha 

vazado os prints. A Diretora de Apoio Pedagógico reforçou que suas falas não eram direcionadas à 

SEACAD. A Secretária-Especial disse que não levou por mal a fala da Diretora de Apoio Pedagógico 

e que não tinha entendido para quem se referia. O Sr. Presidente passou a palavra para o Diretor de 

Eventos, Sandro Parente. O Diretor de Eventos Sandro Parente começou a sua fala agradecendo a 

possibilidade de participar dessa primeira reunião do Conselho de Diretores e que estávamos em 

pandemia, que era necessário lembrarmos que existia um mundo para além do NELB, que percebia a 

grandeza da reunião, mas que vinha na adrenalina da saída de outra reunião com um colega de 

advocacia sobre um caso de estupro de uma conhecida que teria ficam em cárcere e tivera sua casa 

depredada, e que a reunião anterior a esta fora para organizar uma vaquinha online, dessa forma, 

justificou sua ausência parcial da reunião. O Diretor de Eventos, Sandro Parente, disse que cabia um 

pequeno resumo sobre a situação, disse: que a Secretária-Especial teria ficado um pouco receosa 

quanto ao terceiro nome, que foi uma indicação própria, que o convidado fizera a cadeira com o 

Professor Blanco de Morais sobre a crise da democracia representativa e por isso concluiu que sereia 

um bom nome dado o tema de sua dissertação, disse que achara uma ideia interessante, que ele, 

Sandro, tem opiniões pessoais de esquerda, mas que o colega tinha posição pessoal de direita, e que 

seria interessante poder explorar essa situação, em que, apesar de posições ideológicas diferentes, 

existe um desafio a ser encarado; que quanto ao desencontro da falta de apresentação do currículo 

atempadamente, que o próprio é quem tinha a responsabilidade de apresentar o currículo e não o fez 

e o Diretor se responsabilizaria por isso uma vez que o convite partiu dele, mas que, por uma questão 

de fuso horário, já que o convidado morava no Acre, que tinha um fuso horário maior, e com a 

demanda de trabalho, ambos não conseguiram garantir a apresentação do currículo. O Diretor de 

Eventos, Sandro Parente, disse que no sábado, três dias antes do evento, fora informado pelo Sr. 

Presidente de que o evento tinha sido cancelado, e que achou que as razões que levaram o 

cancelamento do evento foram prematuras. O Diretor de Eventos esclareceu: que não pretendia ser 

incendiário em seu cargo, que entendera que faltara comunicação dentro do Núcleo. O Diretor de 

Eventos disse: que quanto à questão de vazamento de whatsapp, não teve conhecimento da situação 

antes desta reunião. O Diretor de Eventos disse que a situação foi extremamente desgastante para 
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todos que estiveram envolvidos, mas que também era possível retirar um aprendizado disso tudo para 

que seja possível, enquanto Núcleo, ter melhores relações e inclusive organizar um evento ainda 

melhor. O Diretor de Eventos disse que infelizmente não conseguiria estar presente em todas as 

situações do início ao fim, mas que colocaria a sua disponibilidade, dentro do possível, para auxiliar 

no que for necessário para o Núcleo. O Sr. Presidente agradeceu as palavras e frisou duas questões, 

de que o NELB é maior que essa situação e inclusive, maior que as próprias pessoas e reiterou que 

era necessário retirar algum aprendizado disso.  

 

O Sr. Presidente encerrou o PAOD e disse que inverteria a ordem do balanço geral das diretorias para 

aproveitar que a Secretária-Especial da SEACAD estava presente, e começou pelas Secretarias da 

Diretoria Executiva. O Sr. Presidente comentou sobre o status formal das pessoas que auxiliam hoje 

na SEACAD acerca da sua falta de nomeação/cargo dentro do NELB, e exemplificou pelo fato de 

que na gestão passada, as integrantes da SEACAD estavam integradas nas diretorias também, fosse 

como colaboradoras, fosse como diretoras ou adjuntas. O Sr. Presidente disse que, após um aviso do 

Conselho Fiscal quanto a essa situação, conversara com a Secretária-Especial para que fosse possível 

incluir as pessoas que auxiliam hoje a SEACAD na Diretoria. O Sr. Presidente reforçou que a 

SEACAD não é um núcleo autônomo, mas sim que faz parte do NELB e o que, portanto,, seria muito 

interessante que as pessoas que trabalham na SEACAD estejam incluídas, disse ainda que esta 

situação de nomeação não atrapalha as atividades da SEACAD e que estaria sendo organizado um 

evento de pluralismo jurídico em colaboração com a Secretaria de Meio Ambiente. O Sr. Presidente 

agradeceu a presença da Secretária-Especial e justificou a sua presença por ser importante a visão da 

Secretária-Especial sobre o ocorrido. A Secretária-Especial disse que agradeceu o convite e que, por 

não se lembrar se o Diretor de Eventos estava presente aquando da sua fala, reiterou que a 

comunicação da SEACAD com o Sr. Presidente não foi no sentido do cancelamento do evento. O Sr. 

Presidente disse que iria atualizar o Diretor de Eventos sobre a primeira parte da reunião. A 

Secretária-Especial disse que, quanto aos comentários da Renata Monteiro no grupo de whatsapp, 

soubera na reunião e que concordava com a integração das participantes da SECAD no Núcleo. O Sr. 

Presidente passou a palavra ao Vice-Presidente e Secretário Especial de Licenciatura, Rodrigo David. 

O Secretário-Especial iniciou a sua fala dizendo que conversou com a Sra. Diretora da FDUL sobre 

a situação dos alunos que não conseguiam retornar a Portugal para as aulas, mas que ainda não havia 

um despacho prevendo a possibilidade dos alunos de licenciatura terem aulas a distância por 

impossibilidade de retorno, dessa forma, pediu para que caso houvesse conhecimento de algum aluno 

nessa situação, passasse para que ele pudesse entrar em contato uma vez que seria necessário um 

requerimento para que fosse autorizado ter aulas à distância. O Sr. Presidente agradeceu e acrescentou 

que a Sra. Diretora disse que, em sede de Conselho de Escola, sobre essa situação. O Sr. Presidente 

disse que o Secretário-Especial de Meio Ambiente lançou ontem um Grupo de Investigação, em 

conjunto com a Diretoria Científica e fez um apelo para divulgação deste Grupo, e que, embora esse 

grupo tenha apenas três meses de duração, a Professora Coordenadora, disse que tinha interesse em 

reeditá-lo. O Sr. Presidente iniciou o relatório sobre a Diretoria Científica e explicou sobre a 

impossibilidade da Diretora Gabriellen Carmo uma vez que ela estaria em viagem a Campinas e não 

poderia estar presente, o Sr. Presidente explicou que, uma vez que a última reunião do Conselho foi 

há pouco tempo, não haveria nada a acrescentar além do Grupo de Investigação.  

O Sr. Presidente passou a palavra para a Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva. A Diretora de 

Apoio Pedagógico disse que a Diretora Pedagógico Roberta Viana não poderia estar presente por 

problemas pessoais, mas que foi conversado em sede de reunião da Diretoria de Apoio Pedagógico 
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sobre os assuntos relevantes a serem mencionados em conjunto pela Diretoria de Apoio Pedagógico. 

A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que não havia muito para acrescentar para além 

da última reunião do Conselho, disse que havia um novo período de candidatura para mestrados e 

doutorado. A Diretora de Apoio pedagógico, Mileny Silva, disse: que quanto ao pedido de 

prorrogação dos prazos para os relatórios falado na última reunião deste Conselho, foi negado 

parcialmente, uma vez que foi concedido para dissertação de mestrado, e indeferido o pedido de 

prorrogação de prazo para relatórios, que tendo isso em questão, está sendo trabalho para tentar 

reverter essa situação, uma vez que os alunos encontram-se frustrados. A Diretora de Apoio 

Pedagógico disse: que acerca das candidaturas, estão sendo bastante questionadas em grupos e no 

NELB responde, e que haveria uma live para tratar dessas questões. A Diretora de Apoio Pedagógico, 

Mileny Silva, disse que no dia anterior não havia sido divulgado uma live que foi solicitada 

anteriormente, a Diretora de Apoio Pedagógico disse que solicitara a divulgação da live o dia todo, e 

que, uma vez não tendo sido divulgada, cancelou a live, mas que, após conversar com o Conselheiro 

Pedagógico Cláudio Cardona, que também participará, optaram pela remarcação por não ser justo 

com os alunos. A Diretora de Apoio Pedagógico disse também que não fora divulgado um vídeo do 

NELB Responde, e que precisou cobrar o Diretor de Comunicação, Victor Gabriel, para essa 

divulgação. A Diretora de Apoio Pedagógico disse que inclusive pedira para o Sr. Presidente e para 

o Vice-Presidente. Tendo em conta a falta de divulgação, a Diretora de Apoio Pedagógico expressou 

seu desânimo com essa questão, mas que este seria por falta de reciprocidade no trabalho entre as 

Diretorias, e disse que estaria cogitando devolver a competência do NELB Responde para a 

comunicação. O Sr. Presidente disse que cabia fazer uma precisão em relação à parte da arte, que 

passou as informações para a Diretoria de Comunicação muito tardiamente, mas que, às dezoito horas 

a arte estava pronta, mas que fora pedida uma alteração que pensou ser simples, mas não era e não 

foi informado isso pela equipe de Comunicação, e que caso houvesse esse aviso teria retirado o pedido 

de alteração. O Sr. Presidente agradeceu ao Diretor de Comunicação, Victor Gabriel, que prontamente 

respondeu e tentou auxiliar no melhor possível, mas que ainda assim não foi possível a sua 

divulgação, dessa forma, a arte foi divulgada no dia seguinte até as doze horas. O Vice-Presidente 

disse que é necessário pontuar que seria a quarta reunião seguida que o trabalho da Comunicação é 

questionado e que, embora entendesse que houvesse problemas gerais do Núcleo como um todo, este 

não seria o caso, uma vez que a Diretora de Comunicação faltara a duas reuniões num total de quatro, 

e que disse que não pudera fazer uma correção simples porque estava em um evento de um outro 

núcleo da qual é Secretária-Geral, e disse que, se houvesse alguém ignorando completamente o que 

seria preciso fazer ou deixar de fazer, seria a Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes. O 

Vice-Presidente disse que seria necessário ter alguma inciativa, e congratulou o Diretor de 

Comunicação, Victor Gabriel, uma vez que este fazia o trabalho que lhe era cabido. O Vice-Presidente 

pediu desculpas à Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, porque esta semana estivera mais 

ausente, mas que ainda assim, não era espectável uma demora de três horas para uma alteração 

simples em uma arte. O Diretor de Comunicação, Victor Gabriel, disse que vira a urgência da questão 

e do post do material, e salientou a necessidade o envio antecipado de vinte e quatro horas para 

postagens, e retirara a parte dos comunicados por ser uma arte pré-pronta. O Diretor de Comunicação, 

Victor Gabriel, disse que entendera a questão de ter sido enviado pela Diretora de Apoio Pedagógico, 

Mileny Silva, atempadamente, mas que fora enviado para a Diretoria de Comunicação sem este 

intervalo. O Diretor de Comunicação disse que, vira que a alteração era pouca, mas que não foi do 

seu agrado o modelo da arte e que tentara adequar o modelo da arte, e foi alterar o ponto da arte pelas 

vinte e uma horas, mas que as alterações feitas não foram bem recebidas pela equipe de edição, então 
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alterou novamente e fez mais de cinco modelos apenas para essa arte, e antes das vinte e duas horas 

e meia a arte estava pronta e que enviara para a Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, que 

não concordara com a arte final, o que acarretara numa nova alteração e que esta ficara encarregada 

de fazer a postagem, mas que a Diretora de Comunicação não estava conseguindo ter acesso ao 

Instagram e que o Diretor de Comunicação tivera receio de postar a publicação em duplicado, gerando 

um problema de engajamento. O Diretor de Comunicação disse que, quanto à publicação dos stories 

do NELB Responde, o Diretor iria publicar aproximadamente às dezesseis horas, mas teve um 

problema no iCloud e não conseguirá resolver por ser um problema no servidor, e quando conseguiu 

fazer o download, o horário já não era adequado, e dessa forma postou a resposta pelas dezoito horas 

tendo em conta as visualizações. O Sr. Presidente disse: que a arte fora enviada em tempo hábil e 

enviou para a Diretora de Comunicação e precisava de uma alteração que demorou três horas. O Sr. 

Presidente disse: que quando fizesse um pedido para algum Diretor, não importaria quem, 

especificamente faria a arte, mas que era preciso que fosse feito. A Diretora de Apoio Pedagógico 

disse que fez um pedido direto ao Sr. Presidente para a postagem do NELB Responde, a Diretora 

disse que se deu conta que aproximadamente sete respostas eram sobre o mesmo conteúdo. A 

Tesoureira Rebecca Rossato retira-se da reunião às vinte e duas horas e dois minutos. Foi na sequência 

das perguntas repetidas que a Diretora de Apoio Pedagógico optou por fazer uma live, junto do 

Presidente da Assembleia Geral, Cláudio Cardona. A Diretora de Apoio pedagógico pediu para que 

quando houvesse um problema na comunicação, como o problema do servidor do icloud, fosse 

avisada para que tivesse ciência da ocorrência de um problema. A Diretora de Apoio Pedagógico 

disse que essas questões de atraso, falta de aviso, dificuldade com postagens de uma atividade que 

estaria encarregada, acaba por trazer consequências negativas e dificuldades na prossecução dos fins 

da sua diretoria. O Diretor de Comunicação disse: que com relação à junção dos problemas, poderia 

falar quando surgisse um problema específico; que prestaria mais atenção quanto à essa questão e 

caso ocorresse novamente, entraria em contato diretamente com a Diretora de Apoio Pedagógico; e 

que também vem tendo semanas difíceis de conciliar com o NELB tendo em conta a semana de 

recursos que está a decorrer, além da gravação do NELBCast; agradeceu às partes que expuseram a 

situação. O Diretor de Comunicação iniciou o relatório da Diretoria de Comunicação, e disse: que 

havia um seguimento dos trabalhos falados na reunião anterior; que havia uma continuidade no 

tocante ao Linkedin que estaria a cargo da Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes junto do 

Assessor Matheus Morais. O Sr. Presidente passou a palavra à Diretoria de Eventos. A Diretora de 

Eventos, Leandra Freitas, iniciou a sua fala e disse: que ocorrerá o evento com o Inpoderalles, sobre 

racismo estrutural e as perspectivas sociojurídicas; que houvera o II Colóquio de História do Brasil 

Colônia. O Sr. Presidente disse que a Professora Margarida Seixas elogiou o evento, bem como o 

Presidente da Biblioteca Nacional do Brasil que estava no evento, Dr. Rafael Nogueira, e de outros 

amigos que estavam presentes. O Sr. Presidente disse que ainda seria realizado o III Colóquio. A 

Diretora de Eventos agradeceu ao Sr. Presidente e disse que também recebera bons comentários e 

expressou a gratidão pelo evento. A Diretora de Eventos disse que a arte do Colóquio tinha um erro, 

mas que foi culpa sua e também de quem fez a arte, um erro ortográfico que foi prontamente corrigido 

pelo Diretor de Comunicação. A Diretora de Eventos disse que fora criado um grupo de checagem 

das artes dos eventos, que conta com a Diretora de Eventos Leandra Freitas, Diretor de Eventos 

Sandro Parente, Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes e com o Diretor de Comunicação 

Victor Gabriel. A Diretora de Eventos disse que seria realizado o evento de Como Escrever um 

Relatório no dia sete de abril. A Diretora de Eventos disse que no dia vinte e um haveria um CPP em 

aberto, e que na semana seguinte haveria um evento com a ESA-PE. A Diretora de Eventos disse que 
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que gostava muito do modelo de evento de CPP, mas que foi discutido em sede de Diretoria de 

Eventos um modelo diverso, e que o Diretor de Eventos Sandro Parente sugeriu serem organizados 

eventos com cariz de debate, mas que entendeu que haveria um desafio para com a Faculdade e que 

seria sabido que os Professores não gostariam deste tipo de exposição. O Diretor de Eventos, Sandro 

Parente, disse que a ideia seria apresentar um debate, e que conversou com o Dr. Raimundo Neto para 

compreender como seria possível esse modelo, e que o professor expressara preocupações sobre a 

abertura dos Professores para esse tipo de modelo.  

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte e duas horas e trinta e 

seis minutos.  

 

 

 

O Presidente 

 

 

André Brito  

Presidente 

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva 
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ANEXO I  

 

 

Ao Presidente do NELB André Brito  

 

Assunto: Renúncia de mandato  

 

 

Caro Senhor Presidente, Comunico minha renúncia ao cargo de Diretora Científica com 

efeitos imediatos. As razões da minha decisão não me colocam em posição de superioridade aos 

membros ou membras deste núcleo, bem como a decisão comunicada não deve ser qualificada como 

certa ou errada, justamente porque foi alicerçada em valores pessoais construídos na trajetória da 

minha vida.  

 

 

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida” Vinicius de Moraes. 

Sigo convicta dos meus valores. Boa sorte e bom trabalho a todos.  

 

 

 

 

 

Lisboa, 01 de abril de 2021.  

Claudia Marchetti da Silva 

 


