Acta da reunión extraordinaria da
Comisión permanente da Xunta de facultade de 16 de Xaneiro de 2017
Asistentes
Almudena Bergareche Gros
Carmen Montesinos Padilla
Laura Movilla Pateiro
Lydia Noriega Rodríguez
Alexandre Pazos Pérez
Ángel Aday Jiménez Alemán (Secretario)
Julio Costas Comesaña
Carmen Dominguez Rubira
Esther Pillado González
Carmen Ruiz Hidalgo
Mónica García Freiría
Roberto Vázquez Fernández

O 16 de enero de 2017, na Aula A209 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo,
ás 13:42 horas, en segunda convocatoria, deu comezo a reunión da Comisión
permanente da Xunta de Facultade, coa seguinte orde do día:
Punto único. Ratificación, se procede do Informe de autoavaliación do Grao en Dereito.
Punto único. Ratificación, se procede do Informe de autoavaliación do Grao en
Dereito.
A Decana cede a palabra ao Vicedecano de calidade, quen aclara que se realizaron
correccións, que será o Decanato da Facultade de Dereito de Ourense quen suba o
documento á plataforma da ACSUG, e que se profundou nas análises realizadas na
parte do informe relacionada coa nosa Facultade de Vigo, do mesmo xeito que se fixo
mención daquelas cuestións que son conxuntas ás dúas facultades.
A continuación, intervén a profesora Carmen Ruiz que considera conveniente incluír na
normativa da Facultade como obrigatorio que o profesorado dirixa Traballos de fin de
grao a distancia.
Tras esta intervención a profesora Carmen Montesinos afirma que se corrixiron os
desequilibrios nas análises das dúas Facultades.
Alexandre Pazos, vicedecano de calidade, sinala que este documento acaba de facer
aprobado pola Xunta de Facultade de Ourense e que foi corrixido en diversas ocasións
polos técnicos de calidade.
A profesora Carmen Ruiz advirte que dado o prazo no que foi enviado non deu tempo
de revisalo.
Finalmente, a profesora Carmen Montesinos sinala que se corrixiron as erratas.
Apróbase por asentimento.

Finaliza a sesión, sendo as 13:50, do que como secretario dou fe.

Ángel Aday Jiménez Alemán

