SELECIÓN ACTAS SGIC CURSO ACADÉMICO 2019-2020
Comezo: 01/09/2019 Fin: 31/07/2020
19/09/2019
C. Calidade

20/09/2019

03/10/2019

05/11/2019

XF

XF

C. Calidade

Aprobación do
nomeamento
dos novos
membros da
Comisión
Permanente.
Aprobación do
nomeamento
dos novos
membros da
Comisión de
Calidade.

Cambios da
composición
CGC

Aprobación do
nomeamento
dos novos
membros da
Comisión de
Compensación

07/11/2019

03/12/2019

04/12/2019

19/12/2019

11/02/2020

14/02/2020

23/04/2020

24/04/2020

XF

C.Calidade

XF

XF

C. Calidade

XF

C. Calidade

XF

Aprobación
do
nomeamento
de novos
membros nas
seguintes
comisións:
-Comisión
Permanente
-Comisión de
Calidade
-Comisión de
Compensació
n
-Comisión de
Prácticas

Aprobación
dos novos
membros da
Comisión de
Prácticas e do
novo
coordinador.
Aprobación do
nomeamento
dos novos
membros da
Comisión de
TFG

VAD

Sistema de
Garantía
Interno de
Calidade

Validación das
Aprobación Validación da Aprobación da
alegacións do das alegacións continuidade continuidade
informe de do informe de ou revisión do
do
revisión
revisión procedemento procedemento
relativo ao
interna do
interna do
relativo ao
seguimento do seguimento Seguimento e Seguimento e
Grao en
do Medición para Medición para
o curso
Xeografía e
Grao en
o curso
2020/2021
Historia,
Xeografía e
2020/2021
MVXPPC
Historia,
e Mestrado
MVXPPC
Universitario
e Mestrado
en Universitario
Arqueoloxía e
en
Ciencias da Arqueoloxía e
Antigüedade.
Ciencias da
Antigüedade.

19/09/2019

20/09/2019

03/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

03/12/2019

04/12/2019

19/12/2019

11/02/2020

14/02/2020

23/04/2020

24/04/2020

C. Calidade

XF

XF

C. Calidade

XF

C.Calidade

XF

XF

C. Calidade

XF

C. Calidade

XF

Certificación
da Calidade
do Centro

Validación da Aprobación da
Política e
Política e
Obxectivos de Obxectivos de
calidade do
calidade do
curso
curso
2019/2020
2019/2020

Validación da Aprobación da
Política e
Política e
Obxectivos de Obxectivos de
Calidade do Calidade do
curso
curso
2018/2019
2018/2019
Política e
Obxectivos de
Calidade

Revisión e
debate sobre
o estado
actual do Plan
de Actuación
de liñas
estratéxicas.

Aprobación do
estado actual
do Plan de
Actuación de
liñas
estratéxicas.

Plan de
Promoción e
Captación de
estudantes

Validación dos
informes de
coordinación
do Grao en
Xeografía e
Historia e do
MVXPPC
Validación da
prórroga ou
renovación
dos criterios
Planificación
de asignación
e
de materia de
desenvolveme
Prácticas
nto da
externas
ensinanza

Aprobación Aprobación da Validación da Arpobación da
dos informes
actividade prórroga ou
prórroga ou
de extraacadémi
renovación
renovación
coordinación
ca e de dos criterios dos criterios
do Grao en
difusión de asignación de asignación
Xeografía e
cultural
de
de
Historia e do
“Roteiro
materia de
materia de
MVXPPC
Cultural e
Prácticas
Prácticas
Natural polo
Externas
Externas
Aprobación Concello de
da prórroga Montealegre”
ou renovación
dos criterios Aprobación de
de asignación
cambios de
de materia de
horarios do
Prácticas curso 2019 –
externas
2020
Aprobación da Aprobación,
proposta de se procede,
nomeamento da proposta
do tribunal
de premio
cualificador extraordinario
dos premios
de Grao en
extraordinario
Xeografía e
s de Grao en Historia para
Xeografía e o curso 2018 –
Historia
2019

Infórmase do Infórmase do Validación da Aprobación do
reforzo no uso reforzo no uso continuidade
Informe e
das redes
das redes ou revisión do seguimento do
sociais
sociais procedemento
plan de
relativo á promoción do
promoción das centro, curso
titulacións
2019/2020
para o curso
2020/2021 Aprobación da
actualización
Validación do
do
Informe de procedemento
seguimento de da promoción
promoción do das titulacións
centro, curso para o curso
2019/2020
2020/2021
Aprobación da
Análise da
Análise da
bolsa de horas situación do situación do
de alumnado de alumnado de
recoñecement
4º de Grao, 4º de Grao, na
o de xestión na materia de
materia de
docente para
Prácticas
Prácticas
o curso
Externas.
Externas.
2020/2021 Validación das
Aprobación
medidas a das medidas a
Aprobación da adoptar para adoptar para
oferta de
a súa
a súa
materias
realización
realización
optativas de
4º para o
curso
2020/2021
Aprobación da
PDA para o
curso
2020/2021
Aprobación do
límite de
prazas por
recoñecement
o de créditos
para o curso
2020/2021

19/09/2019

20/09/2019

C. Calidade

XF

03/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

03/12/2019

04/12/2019

19/12/2019

11/02/2020

XF

C. Calidade

XF

C.Calidade

XF

XF

C. Calidade

Apróbase o
nomeamento
de Susana
Reboreda
como nova
coordinadora
do
Mestrado
interuniversit
ario en
Arqueoloxía e
Ciencias da
Antigüedade,

14/02/2020

23/04/2020

24/04/2020

XF

C. Calidade

XF

Aprobación do
cambio dos
horarios nas
materias de
Historia
da Arte
Contemporán
ea e de
Historia
Contemporán
ea de España
Aprobación
do cambio da
data de
exame da
materia de
Historia da
Arte
Contemporán
ea
Aprobación do
cambio nos
horarios da
materia de
Historia
Contemporán
ea de América

Procedemento
s de Xestión

Informes

Infórmase
Infórmase
Infórmase Infórmase da Infórmase da
sobre os bos sobre os bos sobre cambios
vindeira
petición de
resultados da resultados da na actuación
actividade colaboración
matrícula de matrícula de do alumnado
“Roteiro
económica
alumnado de alumnado de
con
cultural e
cunha
novo ingreso novo ingreso necesidades
natural a actividade do
especiais Montealegre”,
P.O.D.
Infórmase
Infórmase
Portugal
Patrimonio
sobre a
sobre a
Infórmase
cultural
vindeira
vindeira
sobre o Infórmase da
convocatoria convocatoria
proceso
finalización
de eleccións de eleccións
electoral
do proceso
para membros para membros
sector de
electoral
da Xunta de da Xunta de estudantes,
sector de
Facultade de Facultade de
PDI non estudantes,
Historia polos Historia polos permanente e
PDI non
sectores: PDI sectores: PDI
PAS permanente e
sen
sen
PAS
vinculación
vinculación
permanente, permanente,
estudantes e estudantes e
PAS
PAS
Infórmase
Infórmase
sobre a
sobre a
imposibilidad imposibilidade
e do cambio do cambio de
de materias materias no
no PCEO
PCEO
solicitado
solicitado
polo
polo
alumnado
alumnado
Infórmase de
noticia en

Infórmase da Infórmase da Infórmase do
oferta dos organización
novo
Graos Abertos
das III
Grao
na
Olimpíadas interuniversit
Universidade
Galegas de
ario en
de Vigo
Historia
Relacións
Internacionais
Infórmase das
Infórmase
coa
1ª Xornadas
dunha
implicación
de difusión xuntanza coa da Facultade
das liñas delegación de
de Historia
estratéxicas
alumnos
do GEEAT,
Infórmase da
organizadas Validación do organización
polo Grupo de
inicio da
das III
Estudos de
elaboración
Olimpíadas
Arqueoloxía, do Informe de
Galegas de
Antigüidade e Revisión pola
Historia
Territorio
Dirección
Infórmase da
merma
importante
dos
orzamentos
2020 da
Facultade de
Historia
Aprobación do
inicio da
elaboración
do Informe de
Revisión pola
Dirección

Infórmase
Infórmase
suspensión
sobre a
actividades
docencia e
presenciais
avaliación
(COVID-19) virtual debido
á crise xerada
Infórmase da pola Covid –
realización
19
das III
Olimpíadas da Aprobación do
Historia de
Informe de
xeito virtual Revisión pola
Dirección do
Infórmase da
curso 2018difusión das
2019
titulacións da
Facultade nos
institutos de
E.S.
Validación do
Informe de
Revisión pola
Dirección do
curso 20182019

19/09/2019

20/09/2019

03/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

03/12/2019

04/12/2019

19/12/2019

11/02/2020

14/02/2020

23/04/2020

24/04/2020

C. Calidade

XF

XF

C. Calidade

XF

C.Calidade

XF

XF

C. Calidade

XF

C. Calidade

XF

prensa
respecto á
implantación
da titulación
Relacións
Laborais e o
Grao
interuniversit
ario en
Relacións
Internacionais
no Campus
de Ourense
Infórmase da Infórmase da
verificación verificación
da Memoria da Memoria
do
do
MVXPPC
MVXPPC

Memoria das
Titulacións

Valoración da
Satisfacción

Plan de
viabilidade

Validación
Aprobación
Revisión e
Revisión e
posta ao día posta ao día
do Plan de
do Plan de
Melloras da
Melloras da
Facultade de Facultade de
Historia
Historia
Plan de
melloras

Plan de
cooperación
con
institucións e
empresas

Infórmase da
reunión no
Castelo de
Monterrei do
xurado para
fallar o
Premio
Taboada
Chivite

Infórmase do
avance na
impresión do
libro do
Congreso do
Campus da
Auga, editado
pola
Facultade de
Historia

Infórmase da Infórmase da Infórmase da
convocatoria
publicación
publicación
da Xunta de
de tres dos
de tres dos
Galicia sobre catro volumes catro volumes
o selo de relacionados relacionados
excelencia
co III
co III
dos Mestrados
Congreso
Congreso
Internacional Internacional
Infórmase da
da Auga.
da Auga.
posta en
Queda
Queda

Validación
Aprobación
da
da
continuidade actualización
ou revisión do
do
procedemento procedemento
relativo á
relativo á
Información Información
Pública e
Pública e
Rendemento Rendemento
de Contas de Contas para
para o curso
o curso
2020/2021
2020/2021

19/09/2019

20/09/2019

C. Calidade

XF

03/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

03/12/2019

04/12/2019

XF

C. Calidade

XF

C.Calidade

XF

Infórmase
sobre a
posibilidade
da realización
dun congreso
respecto dos
traballos
realizados no
Muro de Bubal
acolléndose
ás axudas da
Axencia de
Turismo de
Galicia e a
Deputación de
Ourense

Plan de
mobilidade

Plan de imaxe
corporativa e
difusión

Aprobación
dos Informes
do PAT do
Grao en
Xeografía e
Historia e do
MVXPPC

Validación da
prórroga ou Aprobación da
renovación do
prórroga ou
Plan de
PAT renovación do
titorías para
PAT
novos alumnos Validación do
- PAT
nomeamento Aprobación do
dos titores do nomeamento
PAT para o dos titores do
Grao en
PAT para o
Xeografía e
Grao en
Historia,
Xeografía e
curso 2019 –
Historia,
2020 e do curso 2019 –
MVXPP
2020 e do
MVXPPC

11/02/2020

XF

C. Calidade

marcha do
Grao en
Relacións
Internacionais
(Campus
Ourense e
Campus
Ferrol)

Plan de
comunicación
con egresados

Validación dos
Informes do
PAT do Grao
en Xeografía e
Historia e do
MVXPPC

19/12/2019

Validación do
procedement
o de
Orientación
ao Alumnado.
(DO_0203 P1)
Validación do
informe do
PAT do
MVXPPC curso
2018/2019

Lémbrase da
dispoñibilidad
e de contas
nas redes
sociais de
Facebook e
Instagram
relativas á
Facultade de
Historia,
tanto para o
alumnado
como para o
profesorado
Aprobación do
procedement
o de
Orientación
ao Alumnado.
(DO_0203 P1)
Aprobación
Informe do
PAT do
MVXPPC,
curso
2018/2019

pendente o
de
Arqueoloxía

14/02/2020

23/04/2020

24/04/2020

XF

C. Calidade

XF

pendente o
de
Arqueoloxía

19/09/2019

20/09/2019

03/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

03/12/2019

04/12/2019

19/12/2019

C. Calidade

XF

XF

C. Calidade

XF

C.Calidade

XF

XF

Validación do Aprobación do
procedemento procedemento
“Identificació “Identificació
n das
n das
necesidades necesidades
do PAS
do PAS do
do centro e
centro e
Identificación Identificación
das
das
Necesidades Necesidades
de formación de formación
do PAS do
do PAS do
centro”
centro”

Plan de
formación
complementar
ia PDI/PAS

11/02/2020

14/02/2020

23/04/2020

24/04/2020

C. Calidade

XF

C. Calidade

XF

Validación das
Aprobación
accións
das accións
formativas
formativas
derivadas das derivadas das
necesidades necesidades
detectadas
detectadas
para o PDI
para o PDI

Inserción
Laboral

Aprobación do
gasto do
exercicio
2019

Validación da Aprobación da
proposta da proposta da
Fac. de
Fac. de
Ciencias da
Ciencias da
Educación,
Educación,
relacionada
relacionada
co uso de
co uso de
espazos
espazos

Recursos e
Servizos

Queixas e
Suxerencias

Seguimento e
Control da
Docencia

Debate e
acordo
relativo ao
escrito dos
membros da
Facultade
de Filoloxía da
Universidade
de Vigo en
defensa das
Humanidades.

Validación de Aprobación de
cambios no
cambios no
procedement procedement
o de control o de control
da docencia da docencia
nas aulas
nas aulas.

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 movilidade

▪ 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

Validación
Aprobación
modificacións modificacións
guías
guías
docentes para docentes para
docencia
docencia
virtual
virtual

▪ 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

