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Ata n.º 09/2021 

da reunião da reunião do Conselho de Diretores de 31 do mês de maio de 2021 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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-Geral Maria Eduarda Ribeiro, convocada ordinariamente, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. PAOD  

2. Relatório das Diretorias  

 

Fizeram-se presentes: Presidente de Direção André Brito; Vice-Presidente Rodrigo David; Secretária-

Executiva Maria Eduarda Ribeiro; Diretor Científico Paulo Rodrigues; Diretor de Comunicação 

Victor Santos; Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva; Diretora de Apoio Pedagógico Roberta 

Viana.  

 

Apresentaram justificação de faltas: O Diretor Científico Sandro Parente por estar em reunião; a 

Diretora de Eventos, Leandra Freitas por estar em viagem e sem sinal de internet. A Diretora de 

Comunicação Maria Luiza Ximenes confundiu o horário da reunião e não pôde estar presente.   

 

O Presidente de Direção do NELB, André Brito, deu início a reunião do Conselho de Diretores 

perguntando se havia questões para o PAOD, e, não havendo, iniciou o relatório da Diretoria de 

Eventos. Disse que foi organizado um evento Brasil: Desafio e Soluções com a ex-Senadora e 

candidata à Vice-Presidente e atual Secretária, Ana Amélia. O Sr. Presidente de Direção disse que o 

evento fora enriquecedor; que houvera um evento com a ESA-PE sobre Direito Tributário que contara 

com a presença do Professor Carlos Lobo e que esse fora o primeiro evento ao abrigo do Protocolo 

com a ESA-PE; que os eventos com o Inpoderalles continuaram e o último evento fora sobre o papel 

da mulher na política e contaracom a Professora Maria Fernanda Palma e que esse evento atingira a 

lotação máxima do zoom de cem convidados; que na semana anteriores houvera um evento sobre 

Direito Decolonial que contara com o Professor César Auguso Baldi e com a Professora Liliana 

Estupian Achury. Quanto aos eventos, durante o mês de maio foi tentado organização de outros três 

eventos de Brasil: Desafios e Soluções, com a Senadora Sinome Tebet, que na altura era Presidente 

da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e outro com o Senador Jacques Wagner, 

também foi pensado sobre o um evento com o Governador da Bahia, Rui Costa, além disso, um outro 
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nome pensado foi o ex presidente Michel Temer para evento o Brasil: Desafios e Soluções, mas não 

foi concluído o contato. Para junho, o Sr. Presidente disse que estava sendo organizado o III Colóquio 

de História do Direito, bem como o Simpósio de Direito do Ambiente em conjunto com a SEMA. O 

Sr. Presidente passou para a Diretoria Científica e pediu licença ao novo Diretor Científico Paulo 

Rodrigues para esclarecer algumas questões sobre a Revista do NELB. O Sr. Presidente disse que 

havia um problema relativamente aos arquivos no site, mas que já fora resolvido, e informou que foi 

ainda decidido pela Comissão Editorial que passaria a não precisar de doze artigos para a publicação 

da revista. O Sr. Presidente disse ainda que haveria artigos em homenagem ao Professor Zeno Veloso. 

O Diretor Científico Paulo Rodrigues complementou que havia convites aceitos para a composição 

do Conselho Cientifico, e que havia quatro ou cinco artigos prontos para publicação. O Sr. Presidente 

disse que haveria um Moot Court que iria ocorrer nos dias 24, 25 e 26  de junhone iria homenagear o 

Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é um constitucionalista e antigo diretor da Faculdade 

de Direito do Largo de São Francisco, Vice-Governador do Estado de São Paulo e Doutor Honoris 

causa pela FDUL. O Sr. Presidente esclareceu que o Moot Court contraria com oito equipes e um 

caso de Direito Constitucional do Brasil. O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor de 

Comunicação Victor Gabriel. O Diretor de Comunicação Victor Gabriel disse: que a Diretoria de 

Comunicação tivera uma reunião no mês anterior e que a Diretora de Comunicação, Maria Luiza 

Ximenes, questionara a competência da Diretoria de Comunicação na descrição e decupagem da live 

do NELB Responde. O Diretor de Comunicação Victor Gabriel disse: que concordava que a forma 

discutida não foi a mais adequada, que criou-se uma animosidade desnecessária, mas que fora 

solucionado de forma positiva em que a Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, acordara com 

seus colaboradores para fazerem a descrição das perguntas da Live e que o próprio Diretor de 

Comunicação, em conjunto com a Assessora Rafaela Mascaro, a quem agradeceu, fariam a 

decupagem. O Diretor de Comunicação, Victor Gabriel, disse: que por virtude da limitação de 

caracteres do instagram, não fora possível adicionar todas as perguntas e disse que a situação repete-

se em virtude das reuniões anteriores, que deixara o microfone aberto para a Diretora de 

Comunicação, Maria Luiza Ximenes, mas que infelizmente ela não tem estado presente para prestar 

os esclarecimentos das atividades que tem desenvolvido. O Diretor de Comunicação esclareceu que 

quanto às artes, mantêm seu desenvolvimento a ritmo da Dietoria de Eventos, salvo uma ou outra que 

foram realizadas por outras pessoas do NELB. O Diretor de Comunicação disse: que quanto ao NELB 

Convida a arte estava sendo desenvolvida pelo Daniel Domingos. Quanto ao NELB Cast, o programa 

estava em um hiato e o próximo programa seria de pauta livre, como de costume no último programa 

da temporada, mas estava havendo discussões internas sobre alterar esse programa de pauta livre para 

uma discussão sobe a CPI da Covid e que a gravação desse programa deveria ocorrer entre o período 

de exames e orais. A Diretora de Apoio Padagógico Mileny Silva disse que não iria comentar e não 

iria mais acrecsentar algo com apenas um Diretor de Comunicação presente. Foi feito um pedido para 

a Diretoria de Apoio Pedagógico para o levantamento das perguntas, de uma parceria entre a Diretoria 

de Apoio Pedagógico e a Dietoria de Comunicação, uma vez que antes  era apenas uma competência 

da Diretoria de Comunicação, a Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que soube 

tardiamente pelos Diretores de Comunicação de que havia um problema de competência. Tendo em 

conta esse problema, a Diretora de Apoio Pedagógico disse que não houvera uma comunicação, 

principalmente por parte da Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, tendo em conta que a 

Diretora de Comunicação não aparecia nas reuniões, e nem apareceu nessa reunião para expor os 

argumentos do que entendia ser ou não competência da sua diretoria. O Diretor de Comunicação, 

Vitor Gabriel, disse que apenas conseguia dizer sobre a sua parte, e que devido à falta da Diretora de 
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Comunciação, Maria Luiza Ximenes, essa questão fica uma incógnita. O Sr. Presidente parabenizou 

o Diretor de Comunicação Vitor Gabriel e a Assessora Rafaela Mascaro pela decupagem tendo em 

conta que foram quase duas horas de Live e diversas perguntas improtantes respondidas. A Diretora 

de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que foram respondidas quase quarenta e cinco perguntas. 

O Sr. Presidente fez um agradecimento ao Diretor de Comunicação, Vitor Gabriel e à Diretora de 

Apoio Pedagógico, Mileny Silva, pelo empenho no NELB Responde e pelo sucesso face à gestão 

passada e disse ser de suma improtância devido à grande quantidade de perguntas nesse sentido. O 

Diretor de Comunicação, Vitor Gabriel, disse que era importante frisar que a caixa de perguntas no 

instagram mantem-se aberta todas as semanas. Quanto ao problema de competência explicitado pela 

Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, o Sr. Presidente disse que falou à própria que ficou 

bastante surpreendido com essa oposição da Direção de Comunicação, tendo em conta que essa 

informação chegou como uma deliberação da Diretoria de Comunicação. Uma vez que é um projeto 

partilhado entre duas Diretorias, é natural a partilha de competência entre essas Diretorias, disse ainda 

que, que a separação de perguntas poderia não ser competência da Diretoria de Comunicação, mas a 

decupagem certamente o seria. O Sr. Presidente disse que tambem estranhara e lamentara o fato da 

Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, ter se recusado a fazer alguma atividade “que não 

era de sua competência”, uma vez que diversas vezes, membros externos à Diretoria de Comunicação, 

fizeram atividades que não eram de sua competência simplemente porque queriam auxiliar, disse que 

internamente sempre houvera um instinto coletivo de algum Diretor cobrir outro quando houvesse 

indisponibilidade. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que fora levado, pela 

Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, à Diretoria de Comunciação o assunto de 

competência da decupagem da live, mas disse que a Diretora não trabalhava no NELB Responde, 

então, entendia que caso houvesse problema, faria mais sentido que ela mostrasse seu 

descontentamento ao Diretor de Comunicação, Vitor Gabriel, que realizava o trabalho. O Diretor de 

Comunicação disse que entendia ser válido a discussão sobre ser competência ou não da Diretoria de 

Comunicação, mas entendia que poderia ter havido uma comnicação prévia, mas que a Diretora de 

Comunicação, Maria Luiza Ximenes, optou por falar com o Sr. Presidente e entendeu que a Diretora 

não tomou as diligências necessárias com o devido respeito por quem executa os trabalhos do NELB 

Responde.  

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

Roberta Viana disse que na penúltima reunião da Dietoria de Apoio Pedagogico, fora decidido que 

seria benéfico a realização um inquérito sobre a situação dos brasileiros no Brasil e as aulas online. 

A Diretora de Apoio Pedagógico disse que não houvera tanta adesão, que contou com onze respostas, 

mas que acreditava que haveria poucos alunos no Brasil. A Diretora de Apoio pedagógico disse que 

não houvera grandes problemas nas respostas, apenas uma ou duas situações que exigiam maior 

atenção. A Diretora de Apoio Pedagógico disse: que até o final da gestão o inquérito seria repetido 

na altura das orais e dos exames para saber se a Faculdade continuaria assegurando as condições 

necessárias. A Diretora de Apoio Pedagógico disse: que estava a tratar de uma situação de um aluno 

da licenciatura que não concordava com a correção nem com os critérios de correção, mas que a 

questão já foi levada ao Conselho Pedagógico. O Sr. Presidente disse que houveram alunos que não 

receberam o link atempadamente para para avaliação via Zoom e agradeceu a pronta resposta da 

Diretoria Pedagógica e também agradeceu ao Secretário de Licenciatura, Rodrigo David, que tratou 

de diversos casos semelhantes.  

A Tesoureira Rebecca Rossato retirou-se da reunião às dezasseis horas e quarenta e seis minutos.  
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A Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva fez um pedido à Diretoria Executiva para que o Manual 

de Ingresso e Permanência seja atualizado, tendo em conta que o MIP fora entregue para a Diretora 

Executiva há dois meses e que se iniciariam as matrículas do mestrado e do doutorado. A Diretora de 

Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que fora aprovado a prorrogação de prazos para 2019/2020, 

após ter recorrido da decisão de apenas aprovar a prorrogação do prazo para as teses. A Diretora de 

Apoio Pedagógico disse que fora conversado com o Presidente do Conselho Científico e com o 

Presidente da Pós-Graduação para que houvesse prorrogação dos relatórios dos anos 2020/2021. A 

Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva disse que houvera um problema no doutoramento com a 

duplicidade de propinas entre a última propina do terceiro ano e a primeira propina do quarto ano, e 

que, fora enviado pelo Sr. Presidente, um email para a Diretora Executiva a fim de que a questão 

fosse resolvida. Além dessas questões, a Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva disse que 

houvera uma reclamação de atraso na entrega das notas de quem realizou a entrega do relatório em 

setembro, mas que a questão estava sendo resolvida. A Diretora de Apoio Pedagógico reiterou o 

agradecimento ao Diretor de Comunicação Victor Gabriel no NELB Responde. O Sr. Presidente 

pediu desculpas em relação ao Manual de Ingresso e Permanência e que a revisão seria concluída nos 

próximos dias; fez um agradecimento aos conselheiros discentes, nomeadamente aos presentes, 

Rodrigo David, Roberta Viana e Mileny Silva pelo apoio e subscrição no pedido ao Conselho 

Científico. O Sr. Presidente iniciou o relatório da Diretoria Executiva passando a palavra ao Vice-

Presidente, Rodrigo David, que disse: que no final de abril o Vogal do Núcleos Autônomos da 

AAFDL, Caio Escobar, entrou em contato com o Sr. Presidente para falar sobre o Dia Mundial da 

Língua Portuguesa e fora conversado sobre os aspectos gerais do evento também em conjunto com o 

NEA, e fora acordado sobre três painéis um dos quais voltado para os alunos internacionais exporem 

as suas experiências, e que ficou subentendido que cada Núcleo iria sugerir nomes, ou seja, um poder 

individual de dizer um nome, mas que o Vogal Caio Escobar tinha um nome em mente e insistiu nele, 

porquê “para o  azar do núcleo” ele era brasileiro, frase que proferiu por mensagem à Diretora de 

Eventos, Leandra Freitas. A Diretora de Apoio Pedagógico Mileny Silva perguntou qual era o nome 

escolhido. O Vice-Presidente Rodrigo David respondeu que fora escolhido pelo Vogal o nome da 

Diretora de Comunicação Maria Luiza Ximenes. O Vice-Presidente Rodrigo David disse que não via 

como absurdo a nomeação, mas não via sentido em deixar a escolha em aberto para o NEA e para o 

NELB não, disse que em uma das conversas que o Vogal do Cultural e dos Núcleos Autónomos teve 

com o Sr. Presidente na Faculdade fora sugerido que as parcerias com a AAFDL funcionavam dessa 

maneira. O Vice-Presidente disse também que o evento estava a ser apresentado muito em cima da 

hora e não estava apresentando a qualidade que se exigia no NELB, uma vez que estava sendo feito 

em menos de duas semanas, foi então uma decisão da Direção do Núcleo se retirar do evento. A 

Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, perguntou se o Vogal do Cultural, Caio Escobar, chegou 

a ouvir o nome sugerido pelo NELB, e em segundo, como essa questão fora tratada com o Presidente 

da AAFDL, tendo em conta que a pessoa em questão é um Vogal da AAFDL. Fez ainda uma nota de 

que avisara que essa situação aconteceria quando fora eleita a atual Direção da AAFDL e o então 

candidato a presidente da AAFDL fizera uma carta em que explicitamente prometera retirar 

autonomia do Núcleo. O Sr. Presidente disse que era necessário fazer uma linha cronológica e que 

quando o Vogal do Cultural, Caio Escobar, se recusou em permitir o NELB escolher um nome, 

imediatamente a Diretora de Eventos, Leandra Freitas passou a questão para a Executiva. O Sr. 

Presidente referiu que ligara ao Presidente da AAFDL para explicar o desconforto, e disse que o 

Presidente da AAFDL, Ricardo Vicente, fora muito solícito e que prometera resolver a questão com 

o Vogal do Cultural, Caio Escobar, e este pedira para conversar com o Presidente do NELB, que disse 
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que o Núcleo quereria indicar um nome para participar no evento porque se tratava um evento 

partilhado, o quepermitiria esse tipo de conduta, e informou que havia dois nomes em causa, o da 

Diretora Roberta Viana e o do Adjunto Científico Iago Leal, e o Vogal do Cultural, Caio Escobar, 

respondeu que o nome em causa já estava decidido e que seria o da Diretora de Comunicação Maria 

Luiza Ximenes. O Sr. Presidente quanto à essa questão disse que não tem nenhum problema com a 

Diretora de Comunicação, Maria Luiza Ximenes, mas que no momento em que o NELB não tivesse 

autonomia para a indicação, o nome indicado deixaria de ser do NELB.  Nesse sentido, o Sr. 

Presidente disse que o NELB foi constrangido a não participar do evento, disse ainda que acreditava 

não ser esse o modo de trabalho da AAFDL tendo conta que outros eventos em parceria com a 

AAFDL nos quais a conduta foi absolutamente diferente e que, talvez, esse seja o modo do Vogal do 

Cultura e dos Núcleos Autônomos, Caio Escobar, de trabalhar. O Sr. Presidente disse que em respeito 

aos organizadores do evento, avisou ao Presidente do NEA sobre essa questão.  

O Diretor de Eventos Sandro Parente se desculpou por entrar a meio da reunião, e, passada essa 

formalidade, concluiu que o Vogal do Cultural, Caio Escobar, se comportou como representante do 

NELB para escolher um nome para o evento, invadindo, portanto, competências internas, e nesse 

sentido perguntou se essa situação já ocorrera outras vezes e se sim, como o Núcleo reagiu diante 

dessa ingerência. O Sr. Presidente disse que não era a primeira vez que uma questão como a essa 

acontecera, uma vez que em novembro de 2020, enquanto Diretor de Comunicação afastado a pedido, 

o associado Caio Escobar, já Vogal do Cultural, enviou mensagens e fez ligações para Diretores 

diligenciando a retirada do ar de um episódio do NELBCast sem a autorização da Diretoria Executiva 

criando uma falsa sensação de urgência. A Diretora de Apoio pedagógico, Mileny Silva, disse que 

acreditava que novamente o Vogal do Cultural, Caio Escobar, mostrava a sua incompetência como 

vogal e mostrava o desrespeito pelo NELB e pelos alunos brasileiros. O Diretor de Comunicação, 

Victor Gabriel, disse quanto à questão formal e estatutária do NELBCast que, este seria um projeto 

autônomo à própria Diretoria de Comunicação e que esse projeto não responderia à Diretoria de 

Comunicação, mas sim ao Presidente. O Vice-Presidente Rodrigo David disse que o NELB tem que, 

nessas situações, se portar mais como, por exemplo, o Sr. Presidente do NELB se portou quando se 

dirigiu ao Presidente da AAFDL, tendo em conta que o Vogal do Cultural Caio Escobar se portou de 

forma inadequada. O Vice-Presidente, Rodrigo Saldanha, retirou-se da reunião às dezassete horas e 

vinte e três minutos. O Sr. Presidente disse, quanto à segunda questão, que essa discussão se dera na 

última reunião do Conselho de Presidentes da gestão de 2020 e que nessa reunião, após a apuração 

dos fatos, fora proposta pelos Diretores Laura Viana e Caio Brilhante uma moção de repúdio, e que 

na altura fora feita uma diferenciação do que teria sido a atuação pessoal do associado Caio Escobar 

e uma atuação do Vogal da AAFDL. O Diretor de Eventos, Sandro Parente, disse que se os demais 

diretores chegassem a conclusão de que o acontecimento fora tão grave quanto a atuação do último 

mandato, então proporia uma moção de repúdio. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva disse 

que no último acontecimento o Conselho de Diretores concordou que teria sido apenas uma atuação 

individual do associado Caio Escobar, mas disse que acreditava que na presente atuação a moção de 

repúdio deveria ser dirigida ao Vogal do Cultural e dos Núcleos Autônomos, Caio Escobar, e enviada 

à AAFDL, tendo em conta que se tratou de um evento associativo. O Sr. Presidente colocou a proposta 

da moção de repúdio ao Vogal do Cultural e Núcleos Autônomos, Caio Escobar, em votação e 

lembrou que nesse caso, aprova-se ou rejeita-se a moção e o texto seria discutido e aprovado 

posteriormente. Tendo a moção de repúdio ao Vogal do Cultural e Núcleos Autónomos, Caio 

Escobar, sido aprovada por unanimidade dos presentes, o Sr. Presidente incumbiu à Secretária-

Executiva, Maria Eduarda Ribeiro, a redação do texto e submissão ao Conselho de Diretores. O Sr. 
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Presidente esclareceu que essa moção, diferentemente da anterior, levaria em conta a atuação do Caio 

Escobar enquanto membro e vogal da AAFDL, e que a moção seria enviada ao Presidente da AAFDL, 

Ricardo Vicente. A Diretora de Apoio Pedagógico, Mileny Silva, disse que quanto ao envio da moção 

de repúdio ao Presidente da AAFDL, era importante realçar que esta não é uma moção do NELB 

contra a AAFDL, mas sim do NELB contra a atitude do Vogal da AAFDL, Caio Escobar. O Diretor 

de Comunicação, Vitor Gabriel disse que o projeto do evento era um projeto da AAFDL, e assim 

sendo, acredita que mesmo que tacitamente, o Presidente da AAFDL, Ricardo Vicente, deixou a 

situação passar tendo em conta que o mesmo tinha ciência dos acontecimentos. O Diretor de Eventos, 

Sandro Parente, disse que no sentido de não causar qualquer mal-entendido com a situação, o texto 

poderia ser no sentido de que a moção era em referência à pessoa Caio Escobar que na investidura de 

Vogal do Cultural e dos Núcleos Autônomos, gerou todo esse desconforto. A Diretora de Apoio 

Pedagógico, Roberta Viana, disse que concordava com a fala do Diretor de Eventos, Sandro Parente, 

e que era necessário separar a instituição AAFDL e a atitude isolada de um Vogal. O Sr. Presidente 

passou ao relatório da Diretoria Executiva e disse que, quanto às atas por aprovar, houvera um 

problema relativamente as revisões, mas que já tendo sido resolvido, seriam submetidas pela 

Secretária-Executiva, Maria Eduarda Ribeiro, para aprovação por deliberação autónoma no grupo do 

Conselho de Diretores. Quanto às contas, mantem-se o apresentado na Assembleia Geral e haveria 

ainda uma pendência para reembolso por parte da AAFDL, quanto à discussão da regularização do 

NELB, fora possível a recuperação de boa parte dos estatutos antigos, mas o problema era mais 

complexo do que o imaginado, e não sendo possível ser resolvido nessa gestão, seria resolvido na 

próxima no âmbito da presidência da Assembleia Geral. O Sr. Presidente disse ainda que o NELB 

estava empenhado em ajudar os alunos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da UL a 

formar um núcleo de brasileiros no ISCSP e que a conclusão desse projeto seria a realização de um 

antigo sonho do NELB e daria azo à criação de uma federação de núcleos de estudantes brasileiros 

da ULisboa. Por último, o Sr. Presidente acrescentou que no passado dia 05, esteve reunido com o 

Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, Dr. João Massano, para 

organizar um evento conjunto entre o NELB, o Conselho Regional de Lisboa e a Ordem dos 

Advogados do Brasil.  

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezessetes horas e quarenta e 

cinco minutos. 

 

 

O Presidente 

 

 

André Brito 

Presidente  

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva

 

 

 

 

 


