SELECIÓN ACTAS SGIC CURSO ACADÉMICO 2018-2019
Comezo: 01/09/2018 Fin: 31/07/2019
27/09/2018

28/09/2018

10/10/2018

31/10/2018

27/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

18/12/2018

C. Calidade

XF

XF extr.

XF extr.

XF

C. Calidade

XF extr

XF

14/02/2019
XF

26/02/2019

14/03/2019

XF extr.

C. Calidade

15/03/2019
XF

10/05/2019
C. Calidade

14/05/2019 24/06/2019
XF

Renovación
dos membros
de Xunta de
Facultade e
Comisión de
Prácticas
Cambios da
composición
CGC

Nomeamento
dos
integrantes
da comisión
de
compensació
n da
Facultade de
Historia do
curso
2018/2019

VAD

Sistema de
Garantía
Interno de
Calidade

Infórmase
sobre a
acreditación
institucional
do centro

Debate e
aprobación,
da
declaración
de intencións
do Mestrado
en Valoración,
Xestión e
Protección do
Patrimonio
Cultural

Infórmase que
a Facultade
de Historia
recibiu a
acreditación
institucional
da ACSUG

Certificación
da Calidade
do Centro

Política e
Obxectivos de
Calidade

Infórmase
Infórmase
sobre a
sobre a
matrícula no matrícula no
Grao
Grao
Plan de
Promoción e
Captación de
estudantes

Infórmase
Infórmase
sobre a
sobre a
matrícula no matrícula no
MVXPPC
MVXPPC

Infórmase so
bre a
organización
das II
Olimpíadas
Galegas de
Historia

Infórmase da Infórmase da
celebración celebración
das II
das II
Olimpíadas
Olimpíadas
Galegas de
Galegas de
Historia
Historia
Infórmase da Infórmase da
creación
creación
conta
conta
Instagram da Instagram da
Facultade
Facultade

C. Calidade

25/06/2019

03/07/2019

04/07/2019

XF

C. Calidade

XF

27/09/2018

28/09/2018

10/10/2018

31/10/2018

27/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

18/12/2018

C. Calidade

XF

XF extr.

XF extr.

XF

C. Calidade

XF extr

XF

Aprobación
da prórroga
ou renovación
de aspectos
relacionados
coa
planificación
da docencia:
-Informes de
accións de
coordinación
do G en X e H
curso 17/18
(R1 DO-0201
P1)
-Informes de
accións de
coordinación
do MVXPPC
curso
17/18(R1 DO0201 P1)

Planificación e
desenvolveme
nto da
ensinanza

Aprobación,
das saídas de
estudo do
curso 20182019
Aprobación,
da
modificación
de horarios
nas materias
de Historia
medieval de
Galicia e
Prehistoria do
Noroeste da
Península
Ibérica
Avánzase
sobre a
proposta de
regulamento
de TFG e TFM
Infórmase
sobre o
roteiro de
Melgaço
Recoñecemen
to prácticas
externas

Aprobación,
Validación,
do da proposta
recoñecement
de
o da materia substitución
de prácticas
da
externas metodoloxía
nas guías
Nomeamento docentes do
do tribunal
Grao en
dos premios Xeografía e
extraordinario
Historia
s de Grao
Aprobación,
da
modificación
de horarios na
materia de
Historia
contemporáne
a de Galicia
de 4º curso
Aprobación,
da
modificación
das datas de
exame da
materia de
Historia da
arte de
Galicia

14/02/2019
XF

Aprobación,
da PDA do
curso
2019/2020

26/02/2019

14/03/2019

XF extr.

C. Calidade

Aprobación
da PDA do
MVXPPC do
curso
2019/2020

Aprobación,
do límite de
Aprobación
prazas por
da bolsa de
recoñecemen
horas de
to de créditos recoñecemen
to
Aprobación,
de
da oferta de
actividades
prazas de
de xestión
materias
docente no
optativas
MVXPPC do
curso
2019/2020
Aprobación,
da bolsa de
horas de
recoñecemen
to de
actividades
de xestión
docente
Aprobación,
das
modificacións
nas datas de
exames da 2ª
convocatoria
por coincidir
coas II
Olimpíadas
Galegas de
Historia.
Aprobación,
das
modificacións
nos horarios
das materias
de “Historia
contemporán
ea de
España” e
“Mundo
actual”
Aprobación,
das
modificacións
no plan de
estudos do
PCEO do Grao
en Turismo e
do Grao en
Xeografía e
Historia.

15/03/2019
XF

10/05/2019
C. Calidade

14/05/2019 24/06/2019
XF

Validación da
Aprobación
modificación
da
do título de modificación
Mestrado
da PDA da
Interuniversit
Área 450
ario
Historia
en Contemporán
Arqueoloxía e
ea
Ciencias da
Antigüidade
Aprobación
da
Validación do modificación
Plan de da memoria
Promoción
do
das
Mestrado
Titulacións do Interuniversit
curso
ario en
2019/2020 e Arqueoloxía e
do informe
Ciencias da
dese mesmo Antigüidade
plan do curso
2018/2019
Aprobación
do Plan de
Promoción
das
Titulacións do
curso
2019/2020 e
do informe
dese mesmo
plan do curso
2018/2019.

C. Calidade

25/06/2019

03/07/2019

04/07/2019

XF

C. Calidade

XF

Validación
das guías
docentes

Aprobación
das guías
docentes

Validación do
Aprobación
calendario do calendario
escolar do
escolar do
curso 2019 – curso 2019 –
2020.
2020.
Validación
Aprobación
dos horarios dos horarios
do Grao e
do Grao e
Xeografía e
Xeografía e
Historia e do Historia e do
PCEO Grao en PCEO Grao en
Turismo –
Turismo –
Grao en
Grao en
Xeografía e
Xeografía e
Historia do
Historia do
curso 2019 – curso 2019 –
2020
2020
Validación do
Aprobación
calendario de do calendario
exames do de exames do
Grao
Grao
en Xeografía en Xeografía
e Historia e e Historia e
do PCEO Grao do PCEO Grao
en Turismo – en Turismo –
Grao en
Grao en
Xeografía e
Xeografía e
Historia do
Historia do
curso 2019 – curso 2019 –
2020.
2020.
Validación do
Aprobación
novo
do novo
Regulamento Regulamento
do Traballo
do Traballo
Fin
Fin
de Grao da
de Grao da
Facultade de Facultade de
Historia
Historia.

27/09/2018

28/09/2018

10/10/2018

31/10/2018

27/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

18/12/2018

C. Calidade

XF

XF extr.

XF extr.

XF

C. Calidade

XF extr

XF

14/02/2019
XF

26/02/2019

14/03/2019

XF extr.

C. Calidade

15/03/2019
XF

10/05/2019
C. Calidade

14/05/2019 24/06/2019
XF

C. Calidade

25/06/2019

03/07/2019

04/07/2019

XF

C. Calidade

XF

Procedemento
s de Xestión

Informes

Validación da
prórroga ou
renovación de
aspectos
relacionados
coa
planificación
da docencia:
-Informes de
accións de
coordinación
do G en X e H
curso 17/18
(R1 DO-0201
P1)
-Informes de
accións de
coordinación
do MVXPPC
curso
17/18(R1 DO0201 P1)

Análise e
Aprobación
validación do do Informe de
Informe de Revisión pola
Revisión pola
Dirección
Dirección corresponden
corresponden
te ao curso
te ao curso
2017-2018
2017/2018

Infórmase
dunha
campaña de
normalización
lingüística
para animar á
implantación
de Graos no
que o 80% da
docencia se
realice en
galego

Infórmase que Infórmase que
a Área de
a Área de
Calidade
Calidade
abriu este
abriu este
ano
ano
unha
unha
convocatoria convocatoria
para que,
para que,
voluntariame voluntariame
nte, se avalíe nte, se avalíe
internamente internamente
o
o
Informe de
Informe de
Revisión pola Revisión pola
Dirección
Dirección
elaborado
elaborado
polos centros polos centros

Infórmase de
xuntanzas
coas
delegados de
todos os
cursos e coa
Delegación de
Alumnos

Infórmase de Infórmase de
reunións co
reunións co
alumnado do alumnado do
Grao en
Grao en
Xeografía e
Xeografía e
Historia, do Historia, do
PCEO e co
PCEO e co
alumnado
alumnado
semipresencia semipresencia
l
l
Infórmase da
finalización
da
preinscrición
das
titulacións da
Facultade

Memoria das
Titulacións

Validación
Aprobación
dos cambios dos cambios
da Memoria da Memoria
para a
para a
solicitude de solicitude de
Verificación Verificación
do “Mestrado
de títulos
interuniversit universitarios
ario en
oficiais
Arqueoloxía e
“Mestrado
Ciencias da interuniversit
Antigüidade”
ario en
Arqueoloxía e
Validación
Ciencias da
dos cambios Antigüidade”
da Memoria
do “Mestrado
Aprobación
universitario dos cambios
en da Memoria
Valoración,
do
Xestión e
do MVXPPC
Protección do
Patrimonio
Cultural”.

Infórmase
dunha
convocatoria
que realiza a
Xunta de
Galicia para o
Bacharelato
STEAM

27/09/2018

28/09/2018

10/10/2018

31/10/2018

27/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

18/12/2018

C. Calidade

XF

XF extr.

XF extr.

XF

C. Calidade

XF extr

XF

Validación da
Aprobación
prórroga ou da prórroga
renovación ou renovación
dos aspectos dos aspectos
relacionados relacionados
co PAESU:
co PAESU:

Análise e
valoración da
posible
difusión dos
valores en
positivo da
enquisa de
satisfacción
do alumnado
de grao no
curso 20172018

-Proposta (R1 -Proposta (R1
MC-05 P1),
MC-05 P1),
doc. vixente doc. vixente
(R2 MC-05 P1) (R2 MC-05 P1)
e fichas do
e fichas do
curso 18/19 curso 18/19
(R3 MC-05 P1, (R3 MC-05 P1,
Valoración da
P2 e P3)
P2 e P3)
Satisfacción

26/02/2019

14/03/2019

XF extr.

C. Calidade

15/03/2019
XF

10/05/2019
C. Calidade
Infórmase de
que están
dispoñibles as
enquisas de
satisfacción
do
profesorado e
as do
alumnado de
3º na
Secretaría
virtual

14/05/2019 24/06/2019
XF
Infórmase de
que están
dispoñibles as
enquisas de
satisfacción
do
profesorado e
as do
alumnado de
3º na
Secretaría
virtual.

Cúmprense os
obxectivos,
continúase
fóra do plan
de viabilidade

Debate e
validación, do
borrador do
plan
estratéxico da
Facultade de
Historia

Plan de
melloras

Plan de
cooperación
con
institucións e
empresas

XF

Análise e
valoración da
posta en
marcha da
enquisa
elaborada
pola
Delegación de
Alumnado da
Facultade de
Historia, para
o segundo
cuadrimestre
do curso
2018-2019

-Informe de -Informe de
resultados
resultados
curso 17/18 curso 17/18
(R4 MC-05 P1) (R4 MC-05 P1)
-Informe de
-Informe de
seguimento
seguimento
do curso
do curso
17/18 (R5 MC17/18 (R5 MC05 P1)
05 P1)

Plan de
viabilidade

Aprobación
da difusión
dos valores en
positivo da
enquisa de
satisfacción
do alumnado
de grao no
curso 20172018

14/02/2019

Validación , Aprobación , Debate e da Aprobación,
da prórroga da prórroga
proposta da proposta
dos criterios dos criterios
formulada
formulada
de asignación de asignación
pola
pola
das prácticas das prácticas mancomunida mancomunida
externas no externas no
de de
de de
curso 18/19 curso 18/19 Municipios da Municipios da
(R1 DO-0204 (R1 DO-0204 Comarca de Comarca de
P1)
P1)
Verín, para
Verín, para
que a
que a
Infórmase
Facultade
Facultade
sobre o III
xestione o
xestione o
Congreso Premio Xesús Premio Xesús
Internacional
Taboada
Taboada
da Auga
Chivite
Chivite
organizado
pola
facultade

Infórmase
sobre a
realización do
III Congreso
Internacional
da Auga

Aprobación
do plan
estratéxico da
Facultade de
Historia

Está pechado
o Convenio
coa
Mancomunida
de de
Municipios da
Comarca de
Verín para
xestionar o
Premio Xesús
Taboada
Chivite que
xestionará
profesorado
da facultade

Infórmase da
Aprobación
convocatoria da solicitude
de : de apoio de
-Premio Xesús
Alberte
Taboada
Reboreda á
Chivite Facultade de
-Premio Historia a que
Masonería
inste á
Aberta Consellería de
Cultura a
Infórmase do
aplicar
avance da
medidas da
publicación
Lei 5/2016
libro III
para
Congreso
evitar o
Internacional
colapso e a
da Auga ruína da obra
arquitectónic
aA
Fonte de
Troncoso ou
Saidoiro

Infórmase
doutros dous
proxectos
diferenciados
que se porán
en marcha,

Infórmase da
convocatoria
de :
-Premio Xesús
Taboada
Chivite

C. Calidade

25/06/2019

03/07/2019

XF

C. Calidade
Validación do
procedement
o relativo á
satisfacción
de usuarias e
usuarios do
seguintes
rexistros:
- Proposta de
Plan anual de
avaliación das
usuarias e
usuarios.
- Plan anual
de avaliación
das usuarias e
usuarios.
- Fichas
técnicas do
deseño da
actividade de
avaliación.
- Informe de
resultados da
avaliación.
- Informe de
seguimento
do PAESU

04/07/2019
XF
Aprobación
do
procedement
o relativo á
satisfacción
de usuarias e
usuarios do
seguintes
rexistros:
- Proposta de
Plan anual de
avaliación das
usuarias e
usuarios.
- Plan anual
de avaliación
das usuarias e
usuarios.
- Fichas
técnicas do
deseño da
actividade de
avaliación.
- Informe de
resultados da
avaliación.
- Informe de
seguimento
do PAESU.

27/09/2018

28/09/2018

10/10/2018

31/10/2018

27/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

18/12/2018

C. Calidade

XF

XF extr.

XF extr.

XF

C. Calidade

XF extr

XF

co Concello
de Monterrie
e de Oímbra.
Un relativo á
posta en valor
do Castro de
Lobarzán e o
outro en
torno ao Muro
de Búvall

14/02/2019
XF

26/02/2019

14/03/2019

XF extr.

C. Calidade

15/03/2019
XF

10/05/2019
C. Calidade

14/05/2019 24/06/2019
XF

C. Calidade

25/06/2019

03/07/2019

04/07/2019

XF

C. Calidade

XF

-Premio
Masonería
Aberta
Infórmase do
avance na
publicación
libro III
Congreso
Internacional
da Auga

Plan de
comunicación
con egresados

Plan de
mobilidade

Plan de imaxe
corporativa e
difusión

Validación do Aprobación,
informe do do informe do
PAT do
PAT do
MVXPPC,
MVXPPC,
Plan de
curso 17/18 curso 17/18
titorías para
novos alumnos (R2 DO-0203 (R2 DO-0203
P1)
P1)
- PAT

Plan de
formación
complementar
ia PDI/PAS

Inserción
Laboral

Análise e
validación, do
informe
relativo ás
necesidades
do PAS da
Facultade de
Historia do
Campus de
Ourense

Informe
relativo ás
necesidades
do PAS da
Facultade de
Historia do
Campus de
Ourense

Infórmase
Infórmase
sobre unha
sobre unha
vindeira
vindeira
reunión co
reunión co
Conselleiro de Conselleiro de
Cultura e
Cultura e
Turismo sobre Turismo sobre
as saídas
as saídas
profesionais profesionais
do Grao en
do Grao en
Xeografía e
Xeografía e
Historia
Historia

27/09/2018

28/09/2018

10/10/2018

31/10/2018

27/11/2018

30/11/2018

05/12/2018

18/12/2018

C. Calidade

XF

XF extr.

XF extr.

XF

C. Calidade

XF extr

XF

14/02/2019
XF

26/02/2019

14/03/2019

XF extr.

C. Calidade

15/03/2019
XF

10/05/2019
C. Calidade

14/05/2019 24/06/2019
XF

C. Calidade

25/06/2019

03/07/2019

04/07/2019

XF

C. Calidade

XF

Infórmase da
Aprobación
disconformida
do Plan de
de coa actuación dos
política de
servizos
reposición de permanentes
profesorado
do centro
da Uvigo corresponden
te ao curso
Validación do
2018/2019
Plan de
actuación dos
Arpobación
servizos do Informe de
permanentes
Xestión dos
do centro
Servizos
o curso Contratados,
2018/2019
do curso
2018/2019
Validación do
Informe de
Aprobación
Xestión dos
do Plan
Servizos Operativo de
Contratados, Información
do curso
Pública e
2018/2019 Rendemento
de Contas
Validación do
Plan
Operativo de
Información
Pública e
Rendemento
de Contas

Recursos e
Servizos

Queixas e
Suxerencias

Validación da
prórroga ou
renovación
do:
Seguimento e Procedement
Control da
o para o
Docencia
seguimento e
control da
docencia (R4DO-0201 P1)

Validación da
prórroga ou
renovación
do:
Procedement
o para o
seguimento e
control da
docencia (R4DO-0201 P1)

Validación da
Aprobación
Modificación
da
do modificación
procedement
do
o para o procedement
seguimento e
o para o
control da seguimento e
docencia.
control
da docencia

Lenda:
▪ Cambios da composición CGC
▪ Plan de Melloras
▪ VAD
▪ Plan de Cooperación en institucións e empresas

▪ Sistema de Garantía Interno de
Calidade
▪ Plan de comunicación con egresados
▪ Certificación da Calidade do Centro
▪ Plan de mobilidade

▪ Garantía de Calidade dos programas formativos
▪ Plan de formación complementaria PDI/PAS
▪ Procedemento de xestión de recursos materiais
▪ Inserción Laboral

▪ Informes
▪ Recursos e Servizos
▪ Memoria das Titulacións
▪ Queixas e Suxerencias

▪ Política e Obxetivos de Calidade
▪ Plan de imaxen corporativa e difusión
▪ Plan de Promoción e Captación de estudantes
▪ Plan de titorias para novos alumnos – PAT
▪ Enquisas de Satisfacción
▪ Seguimento e Control da Docencia
▪ Plan de viabilidade

