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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN
PERMANENTE DA XUNTA DA FACULTADE DE HISTORIA DO 28
DE ABRIL DE 2021
Asistentes:
Presidenta
Reboreda Morillo, Susana
Vicedecanos/as
Arribas Álvarez, M. Carmen
Fernández Fernández, Adolfo
Secretaria
Cadilla Lomba , Josefina T.
PDI
Barriocanal López, Yolanda
Comendador Rey, Beatriz
Prada Rodríguez, Julio
Vaquero Díaz, María Beatriz
Estudantes
Lozano Ramírez, Amado Tierra
PAS
Rodríguez Bouzas, Josefa

A comisión permanente da xunta de facultade realízase por correo
electrónico habilitándose o enderezo sfho@uvigo.es para a
recepción de todas as suxestións que os membros queiran realizar
e para proceder ás votacións. Participan na xuntanza os membros
que figuran á marxe, o mércores 28 de abril de 2021, ás 16.00 horas
en segunda e definitiva convocatoria, co obxecto de tratar o
seguinte punto da orde do día:
1.- Aprobación, se procede, da solicitude do profesor Victoriano
Nodar de axuda económica de 490,05€ para saída de estudos de
Historia da arte medieval a León os días 29 e 30 de abril.
2.- Aprobación, se procede, de nomeamento de Susana Reboreda
como representante da Área de Humanidades para a resolución
das axudas INOU no campus de Ourense.

1. Aprobación, se procede, da solicitude do profesor Victoriano Nodar de
axuda económica de 490,05€ para saída de estudos de Historia da arte
medieval a León os días 29 e 30 de abril.
Apróbase por unanimidade.
2. Aprobación, se procede, de nomeamento de Susana Reboreda como
representante da Área de Humanidades para a resolución das axudas INOU
no campus de Ourense.
Apróbase por unanimidade.
Ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 17.30 h do día 28 de
abril de 2021, da que eu como secretaria , dou fe co visto e prace da decana.

A decana
Asinado dixitalmente
Susana Reboreda Morillo

A secretaria
Asinado dixitalmente
Josefina Cadilla Lomba
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