
 

ACTA XUNTA ORDINARIA DE FACULTADE 

Sesión do 9 de setembro de 2015 

 

 Na Sala de Profesores da Facultade de Historia do campus de Ourense, reúnense os 
membros da Xunta de Facultade, o mércores 9 de setembro de 2015, ás 13.00 horas en 
segunda e definitiva convocatoria, coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Lectura e aprobación da acta anterior (17/07/2015) 
2. Informe da Decana 
3. Aprobación, se procede, dos tribunais de 5ª, 6ª e 7ª convocatoria e extraordinaria 
4. Aprobación, se procede, de modificación da composición da Comisión Permanente 
5. Aprobación, se procede, de actividade extraacadémica e de difusión cultural 

presentada polas profesoras Elena de Uña e Beatriz Comendador 
6. Aprobación, se procede, de solicitude de recoñecementos 
7. Rogos e preguntas 

 

 

1. Lectura e aprobación da acta anterior (17/07/2015) 

Apróbase a acta da sesión anterior por asentimento. 

 

2. Informe da Decana 

A decana comenta as seguintes cuestións: 

• Desculpa a asistencia de: Antonio Presedo (reunión en Vigo), Ladislao Castro 
(obrigas docentes), Mª Dolores Domínguez, (obrigas laborais) e María López 
(permiso) 

• Informa que ata o día de hoxe hai 33 alumnos matriculados en 1º de grao e 
que o día 16 de setembro comezará a segunda fase da campaña de difusión da 
titulación que está a realizar a mesma empresa de publicidade. 

• Comunica que a finais do mes de xullo veu conforme o Informe de revisión 
interna do seguimento do título. 



Para o curso 2016/17 tense que acreditar o título de grao e na medida do 
posible vaise intentar a certificación do sistema de garantía de calidade porque 
se vai conxuntamente se valora máis, polo que se solicita que toda a 
comunidade da facultade se involucre no tema. 

Solicítase ao profesorado que revisen as competencias das súas respectivas 
materias para reaxustalas á realidade, esta modificación non pode implicar en 
ningún caso un cambio na memoria ou a inclusión de competencias novas. 

• Informa de que se está a reformar a web para que sexa máis accesible e clara. 
Solicítase unha fotografía tamaño carnet ao profesorado. 

 

• Lémbrase que, segundo se aprobou en xunta de centro, a duración das clases é 
de 50 minutos, éntrase ás e cinco e sáese ás menos cinco. 

 

• O alumnado solicitou que se aumentara o número de copias a facer na aula de 
informática que estaba en 100 copias ao mes. Chegouse ao acordo con eles de 
que as copias fosen acumulativas, polo que cada alumno terá dereito a 800 
copias por curso académico. Os bolseiros farán unha táboa para contabilizar as 
copias e se subirá á web para que se teña acceso a esta información. 

 

• Na pasada xunta de centro aprobouse a normativa da Delegación de alumnos. 
Debido á demisión dun componente da xunta e á marcha doutros membros, 
plantéxase a posibilidade de convocar eleccións á xunta de centro do sector 
estudantes. Xa que o mandato actual remata no mes de marzo de 2016, os 
representantes dos alumnos presentes nesta xunta van valorar se esgotar o 
mandato ou demitir todos en bloque coa finalidade de convocar eleccións 
antes do remate do presente ano. 

 

• Estase plantexando, xunto coa colaboración do departamento e a área de 
medieval, unha homenaxe á profesora Mercedes Durany. A homenaxe 
consistiría na elaboración dun libro coa participacións das persoas achegadas e 
incluirá tamén un artigo sobre a súa figura e percorrido profesional, a cargo de 
Beatriz Vaquero e Francisco Javier Pérez. As áreas de historia medieval  e 
ciencias e técnicas historiográficas encargaranse de realizar un listado de 
posibles participantes. Unha vez elaborado o volume terá lugar a súa 
presentación nun acto no que se podería invitar ao profesor Cortazar, 
catedrático de Historia Medieval, e persoa moi achegada á profesora Durany. 

 



 

3. Aprobación, se procede, dos tribunais de 5ª, 6ª e 7ª convocatoria e extraordinaria 

Apróbanse por asentimento. 

 

4.  Aprobación, se procede, de modificación da composición da Comisión Permanente 

Na Comisión Permanente se substitúe a Mª Dolores Domínguez por Mª Carmen 
Fernández, ambas representantes do PAS. 

Apróbase a modificación. 

 

5. Aprobación, se procede, de actividade extraacadémica e de difusión cultural 
presentada polas profesoras Elena de Uña e Beatriz Comendador 

A profesora Elena de Uña explica en que vai consistir a actividade, que estará aberta a 
toda a comunidade universitaria pero se dará prioridade aos membros da comunidade 
da Facultade de Historia.  

Apróbase a realización da actividade: Auga e paisaxe cárstica. 

 

6. Aprobación, se procede, de solicitude de recoñecementos 

Presentadas solicitudes de recoñecemento e consultado o profesorado implicado, 
apróbanse os recoñecementos. 

 

7. Rogos e preguntas 
- A alumna Ángeles Coello solicita que se poidan adiantar as datas de preinscrición 

no grao e no máster. Se lle indica que as datas de preinscrición do grao as fixa a 
CIUG e no caso das do máster se lle suxire que formalice unha suxestión na caixa 
que existe para elo na web da UVigo ou na web da facultade. 

- A profesora Beatriz Vaquero comenta que a pantalla da aula 0.6 non se ve ben. 
Esta incidencia comunicaráselle aos bolseiros informáticos para que a revisen. 

- O profesor Julio Prada comenta que na segunda quincena de setembro hai que 
fixar a data de reunión cos alumnos de 4º de grao, sobre o TFG e a materia de 
prácticas. Tanto el como a profesora Beatriz Vaquero, coordinadora das prácticas, 
se poñerán de acordo para convocar ao alumnado. 

- A decana indica que na próxima xunta de facultade hai que tratar temas que 
quedaron pendentes sobre o TFG. 

 




















