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Caros colegas,

O conselho científico, na sua reunião de hoje, aprovou os cinco
pedidos de licença sabática de professores do DEEI.

Num outro ponto que dizia respeito diretamente ao nosso departamento,
o conselho conselho rejeitou a proposta do presidente (minha,
portanto) de atribuir a orientação da dissertação do mestrado dos
alunos Ehsan e Zeinab ao professor Hamid Shahbaskia. Estes alunos
haviam recorrido ao conselho científico da decisão da direção do
mestrado em recusar nomear o professor Hamid seu orientador, como
pretendiam.

Na quinta-feira passada, em reunião restrita a professores
catedráticos, o conselho científico tinha decidido atribuir ao DCBB a
vaga de professor catedrático que o senhor reitor havia destinado à
FCT. Nesse pacote do senhor reitor havia ainda quatro vagas de
professor associado. Os professores catedráticos do conselho
científico fizeram a proposta de atribuir uma dessas vagas ao DCBB,
duas ao DCTMA e uma ao DEEI. Essa proposta foi apresentada hoje à
reunião do conselho científico restrita a professores catedráticos e a
professores associados e foi rejeitada. Acabou por ser aprovada uma
proposta em que a vaga que os catedráticos atribuíram ao DEEI foi
entregue ao DQF.

Cumprimentos

Pedro Guerreiro

2/14/13 9:04 AM https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=80eb623352&view=...

Fernando Lobo



