
Acta da Comisión de Calidade do día 15 de Decembro de 2011 
 
Asistentes: 
 
Aneiros Pereira, Jaime 
Fernández Docampo, Belén 
García, Lino José 
García Mosquera, Marta 
Miguez Paredes, Inmaculada 
Nuñez Martinez, Lucia 
Pita Grandal, Ana María 
Rodríguez Domínguez, Mª Mar 
Ruiz Hidalgo, Carmen 
 
 
Excusan a súa asistencia: Esther Gonzalez Pillado; Teresa Pereira Garrido; José Araujo 
Hernández; Miguel Dorribo. 
 
Da comezo a reunión sendo as 13:00 da mañá co seguinte orde do dia no depacho A-
205 da Facultade de Ciencias Xurídicas: 
  

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior  

Segundo.- Aprobación, se procede, do informe de resultados anuais do centro 

Terceiro.- Aprobación, se procede, do informe de seguimento de obxectivos 

Cuarto.- Aprobación, se procede, do Plan de Mellora do centro 

Quinto.-Aprobación, se procede, do Plan de Traballo do SGIC 

Sexto.- Aprobación, se procede, do Plan de Información e Difusión Pública  

Sétimo.- Aprobación se procede, da modificación do capitulo 4 do manual de calidade, 
de acordo coas recomendacións 2 e 3 do informe da ACSUG. 

Oitavo.- Aprobación se procede, da corrección de carácter técnico do manual de 
calidade e procedementos de acordo coa recomendación 4 do informe da ACSUG.  

Noveno.- Rolda aberta de intervencións 

 

Primeiro.-  Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (29 de Septembro 
de 2011) 

Aprobase a acta por asentimento 

Segundo.- Aprobación, se procede, do informe de resultados anuais do centro 



Apróbase por asentimento. 

Terceiro.- Aprobación, se procede, do informe de seguimento de obxectivos 

Apróbase por asentimento 

Cuarto.- Aprobación, se procede, do Plan de Mellora do centro 

Corríxense tres erratas no texto e apróbase por asentimento con ditas correccións. 

Quinto.-Aprobación, se procede, do Plan de Traballo do SGIC 

Apróbase por asentimento 

Sexto.- Aprobación, se procede, do Plan de Información e Difusión Pública 

 Apróbase por asentimento 

Sétimo.- Aprobación se procede, da modificación do capitulo 4 do manual de 
calidade, de acordo coas recomendacións 2 e 3 do informe da ACSUG.  

Apróbase por asentimento 

Oitavo.- Aprobación se procede, da corrección de carácter técnico do manual de 
calidade e procedementos de acordo coa recomendación 4 do informe da ACSUG.  

Apróbase por asentimento 

Noveno.- Rolda aberta de intervencións 

A profesora Carmen Ruiz quere facer un rogo de que as próximas comisións teñan lugar 
os venres ao ser o día que non hai clase. 

 

Non habendo máis intervencións, levántase a sesión ás 13:20 do día sinalado, do que 
dou fe como secretaria. 
 
 

A Secretaria 
 
 
 
 
 

Mª del Mar Rodríguez Domínguez 
 


