FICHA PROGRAMA/ACTIVIDADE DE
FORMACIÓN
R4 PE02-01

Vicerreitoría de Organización Académica e
Profesorado
Área de Formación e Innovación Educativa

Proposta de actividade formativa do Programa de Formación Permanente do Profesorado

Persoa ou unidade que a propón
Nome e apelidos

Beatriz Comendador Rey

Teléfono

988387141

Correo electrónico

beacomendador@uvigo.es

Actividade formativa
Título

Curso de introdución á fotogrametría e modelado 3D

Tipo de formación
X
Modalidade formativa

Presencial
Virtual ou en liña
Semipresencial ou a distancia

Campus

Ourense

Duración

25 horas

Data de realización e distribución temporal
Número de prazas

25

Breve resumo (10 liñas de máximo)
Resultados de aprendizaxe
Programa

Profesorado
Nome e apelidos
Teléfono
Correo(s) electrónico(s)

Breve currículo (10 liñas de máximo)

Outros comentarios

Tipo Blender

Ourense, 17 de outubro de 2018

Sinatura da persoa solicitante

A cubrir pola Área de Formación e Innovación Educativa (nun período dun mes recibirá a contestación da aceptación
ou rexeitamento da proposta)

De:
A:
Asunto:
Fecha:
Archivos adjuntos:

Secretaria Decanato Facultade de Historia
"Área de Formación e Innovación Educativa"
Proposta formativa Facultade de Historia
miércoles, 11 de septiembre de 2019 12:15:00
R4 PE-02_01 Programa-actividade de formación 2019.pdf

Bo día,
A raíz da solicitude do decanato da facultade ao PDI sobre necesidades formativas, recibiuse a
suxestión que se xunta por si se puidera levar a cabo.
Un saúdo.
Carmen

Secretaría do Decanato
988 387 200
Facultade de Historia
Campus de Ourense
32004 Ourense
España

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A información incluída no presente correo electrónico é confidencial, sendo para o uso exclusivo do destinatario. En
virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de
datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade da
Universidade de Vigo coa finalidade de envío de resposta a comunicacións e contactos
xenéricos mediante o correo electrónico.
Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a
limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de
interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.
Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

