
 

 

 

 

 

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DO TRABALLO DE FIN DE GRADO 

5 de marzo de 2014 

 

Convocada reunión por orde da Decana para o día 13 de febreiro de 2014, ás  12.00 en 

primeira convocatoria e ás 12:30 en segunda asisten: Ana María Pita Grandal, Pilar Allegue 

Aguete, José Carlos Orge Míguez, Belén Fernández Docampo, Mónica Zas Varela, Agueda 

Estévez Castro e María Cruz Barreiro Carril, como secretaria accidental da Facultade.  

A reunión tiña a seguinte orde do día: 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (que se achega).  

Apróbase por unanimidade. 

2.- Informes da Decana. 

A decana informou que as modificacións nas datas de defensa dos TFGs aprobadas na 

Comisión anterior do 13 de febreiro serán levadas á próxima Xunta de Facultade para a súa 

apobación no devandito órgano. 

3.- Reasignación de Traballos Fin de Grao. 

A decana explicou a situación na que se atopa a alumna María Isabel Diz Barreiro, que 

escollera o TFG titulado “Los desplazamientos temporales de trabajadores en el marco de una 

prestación de servicios trasnacional”, traballo ofertado dentro da Área de Dereito do traballo e 

da Seguridade Social, ante a baixa da profesora Rosina Portas Morán, directora do traballo. 

A decana explicou que falou co profesor Jaime Cabeza Pereiro, director da devandita Área co 

fin de que algún profesor da mesma asumira a dirección do traballo, e tendo en conta que dos 

catro traballos que ofertou este profesor resultaron escollidos tres, lle propuxo que el mesmo 

asumira a dirección. O profesor Jaime Cabeza manifestou ao respecto que dado que o tema 

obxeto do traballo trátase dun tópico xeral da libre prestación de servizos e non da libre 

circulación de traballadores, poden ser competentes pola súa especialidade para tutelar o 

traballo de fin de grao profesores das áreas de Dereito Administrativo, Dereito Constitucional, 

Dereito Internacional Público e Dereito Internacional Privado, engadindo que mesmo os 

programas dalgunha disciplina optativa do Grao aluden xenericamente a esta materia. 

Ademais, manifesta que revisando o número de titorizacións, se pode verificar que hai 

profesores de calquera destas tres áreas con adicación exclusiva que teñen menos  



 

 

 

 

 

encomendas das que el tén. Dadas as circunstancias referidas, solicitou a dispensa da 

devandita titorización, incidindo no feito de que na actualidade se atopa asumindo a 

coordinación do Máster en Xestión e Dirección Laboral por baixa da profesora Emma 

Rodríguez Rodríguez. 

O profesor José Carlos Orge explicou que deulle a alumna dúas opción: manter o tema 

escollida, tendo en conta que a resolución sobre o novo titor poderíase demorar no tempo, ou 

cambiar o tema do traballo. A alumna manifestou a súa vontade de continuar co tema 

escollido. Por este motivo, entre outros, a decana entende que a alumna tivo a intención de 

realizar o traballo dende a perspectiva do Dereito do traballo e que o ben xurídico que hai que 

protexer neste caso é a alumna. 

Por tódolos motivos referidos, a Comisión aprobou por unanimidade a reasignación da 

dirección do traballo ó profesor Jaime Cabeza Pereiro. 

4.- Aprobación, se procede, de cambios de título de Traballos Fin de Grao. 

A decana explicou que este punto concirne á profesora Regina Ibáñez Paz a quen lle fora 

adxudicado un TFG baixo o título “Criminalidad informática” e que solicita o cambio de título 

por “Informática forense ante delitos informáticos e infracciones”, tema que quedara vacante, 

por razóns de afinidade temática. A alumna a que lle fora asignado o traballo, Noelia Álvarez 

Moras está de acordo coa modificación. 

Apróbase por unanimidade. 

5.-Rogos e preguntas. 

Non houbo. 

E non habendo máis asuntos que tratar, péchase a sesión as 13.15 horas do día 5 de marzo de 

2014. 


