
 

 

 

 

 

 

 

Acta da Comisión Permanente celebrada o 21 de outubro de 2011 

 

 

Asistentes: 

 

Allegue, Pilar 

Barreiro Carril, Mª Cruz 

Bergareche Gros, Almudena 

Dávila Millán, Encarna 

Domínguez Rubira, Carmen 

Guerrero Saco, Alejandro 

Iglesias Prado, Elena 

López Prieto, M. Nieves 

Martínez Hens, Helena 

Martínez Yáñez, Nora 

Pita Grandal, Ana María 

Rodríguez Damián, Amparo 

Rodríguez Domínguez, Mª del Mar 

Ruiz Hidalgo, Carmen 

Valcárcel Fernández, Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da comezo a reunión no despacho A-

205 sendo as 10:10 h coa seguinte orde 

do día: 

 

1.- Aprobación, se procede, da acta da 

sesión anterior. (18 de outubro de 2011) 

 

2.- Informes da Decana 

 

3.- Aprobación, se procede, da admisión 

a trámite das solicitudes de avaliación 

curricular presentadas polos alumnos: 

BARREIRA VILLANUEVA, MARÍA; 

VALEIJE VELOSO, CATARINA; 

VIQUEIRA YÁÑEZ, MARTA, con 

indicación das súas respectivas 

Comisións específicas de avaliación. 

 

4.- Aprobación, se procede, do 

recoñecemento de matrícula parcial a 

unha alumna. 

 

5.- Rolda aberta de intervencións 

 

A Decana informa de que disculparon a 

súa ausencia á reunión: David Arjones 

Giráldez e Alexandre Lizarralde. 

 

1.- Aprobación, se procede, da acta 

da sesión anterior. (18 de outubro de 

2011) 

 

Apróbase a acta por asentimento 

 

2.- Informes da Decana 

A Decana informa de que para o 

vindeiro luns está convocada unha 

reunión intercampus para avanzar na 

elaboración do Master de Acceso á 

profesión de avogado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite das solicitudes de avaliación 

curricular presentadas polos alumnos: BARREIRA VILLANUEVA, MARÍA; 

VALEIJE VELOSO, CATARINA; VIQUEIRA YÁÑEZ, MARTA, con indicación 

das súas respectivas Comisións específicas de avaliación. 

 

Apróbase por asentimento admitir a trámite as tres solicitudes e asignarlles, 

respectivamente, as seguintes Comisións: 

  

1.      Dereito: 

  
-          Decana (presidenta) 

  

-          4 profesores/titulares e 4 suplentes das áreas con carga docente en materias 

troncais, obrigatorias de Universidade e optativas de orientación dispensadas 

na titulación cursada polo solicitante, excluindo, de ser o caso, a área 

afectada: 

o        Dep. D. Privado: 

§         Fernando J. Lorenzo Merino (titular) 

§         Anxo Tato Plaza (suplente) 

o        Dep. D. Público: 

§       Javier de Vicente Remesal (titular) 

§       Almudena Bergareche Gros (titular) 

§       Noemi García Gestoso (suplente) 

§        Mª Antonia Arias Martínez (suplente) 

o        Dep. D. Público Especial: 

§         Jaime Cabeza Pereiro (titular) 

§         Carmen Ruiz Hidalgo (suplente) 

  

-          1 profesor/a titular e 1 suplente da área afectada, proposto polo 

Departamento: 

o        Dereito Internacional Público (Catarina Valeije Veloso): 

§         Xosé A. Cachaldora Calderón (titular) 

§         Belén Sánchez Ramos (suplente) 

  

o        Dereito Mercantil II (María Barreira Villanueva): 

§         Pablo Fernández Carballo-Calero (titular) 

§         Encarna Dávila Millán (suplente) 

  

-          1 estudante titular e 1 suplente propostos polo solicitante entre os da mesma 

titulación e orientación que teñan superada a materia e estean matriculados (se 

é posible) nun curso superior. Caso de non presentar proposta, a presidenta 

determinará o procedemento de selección. 



 

 

 

 

 

 

 

 

o        Dereito Internacional Público (Catarina Valeije Veloso): 

§         Lucía Núñez Martínez (titular) 

§         Alejandro Guerrero Saco (suplente) 

o        Dereito Mercantil II (María Barreira Villanueva): 

§         Beatriz Morán Sánchez-Cantón (titular) 

§         David Blanco Freijo (suplente) 

  

2.      Relacións Laborais: 

  
-          Decana (presidenta) 

  

-          4 profesores/titulares e 4 suplentes das áreas con carga docente en materias 

troncais, obrigatorias de Universidade e optativas de orientación dispensadas 

na titulación cursada polo solicitante, excluindo, de ser o caso, a área 

afectada: 

   José Carlos Orge Míguez (titular)         Pedro Bouso Cedrón (suplente) 

Jaime Alonso Carrera (titular)              Gloria Caballero Fdez. (supl.) 

Mª Antonia Arias Martínez (titular)       Carmen Dguez. Rubira (supl.) 

Jaime Cabeza Pereiro (titular)              Encarna Dávila Millán (supl.) 

  

-          1 profesor/a titular e 1 suplente da área afectada, proposto polo 

Departamento: 

o        Seguridade no Traballo e Acción Social na Empresa (Marta 

Viqueira Yáñez): 

§         Jaime Cabeza Pereiro (titular) 

§         Belén Fernández Docampo (suplente) 

  

-          1 estudante titular e 1 suplente propostos polo solicitante entre os da mesma 

titulación e orientación que teñan superada a materia e estean matriculados (se 

é posible) nun curso superior. Caso de non presentar propota, a presidenta 

determinará o procedemento de selección: 

o        Seguridade no Traballo e Acción Social na Empresa (Marta 

Viqueira Yáñez): 

§         Lilibeth Allo Martínez (titular) 

§         Alicia Costas Sousa (suplente) 

 

 

4.- Aprobación, se procede, do recoñecemento de matrícula parcial a unha alumna. 

 

Apróbase por asentimento recoñecerlle a posibilidade de matrícula parcial a alumna que 

o solicitou. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Intervén a profesora Carmen Ruiz Hidalgo para indicar que aínda que lle parece ben que 

se admita esta solicitude, hai que ter en conta que aos efectos dos resultados e 

parámetros evaluables de calidade do centro (ex: tasa de éxito do alumnado) situacións 

como estas poden repercutir negativamente. 

 

Se debate o tema entre os membros da Comisión, e se chega á conclusión de que hai 

que telo en conta aínda que polo de agora non se presentaron máis solicitudes neste 

senso polo que é un cao aillado. 

 

5.- Rolda aberta de intervencións 

 

Intervén a Decana para comentar que esqueceu no apartado de informes indicar que 

próximamente haberá unha Xunta de Facultade, pois chegaron os informes emitidos 

pola Área de Calidade sobre os informes de seguimento das titulacións do centro. Estes 

informes conteñen certas observacións que entende deben coñecerse por todo  o 

profesorado e, no seu caso, contestarse desde o centro. 

 

Pide a palabra a Prof. Almudena Bergareche para indicar que a vindeira semana estará 

fora polo que aos efectos da convocatoria da reunión do luns se convoque ao membro 

suplente de Dereito Constitucional. A Decana agradécelle a comunicación e recórdalle 

que está previsto o que facer nestes casos, polo que a súa ausencia debe notificala á 

secretaria da Comisión, que é a Profesora Mª Dolores Fernández Fustes.  

 

Non habendo máis intervencións levántase a sesión sendo as 11. h., do que dou fe como 

Secretaria 

 

A Secretaria 

 

 

 

 

 

Patricia Valcárcel Fernández 

 


