
 
Acta da Comisión Permanente celebrada o 10 de decembro de 2013 
 
Asistentes: 
Allegue Aguete, Pilar 
Bergareche Gros, Almudena 
Barreiro Carril, Mª. Cruz 
Cabeza Pereiro, Jaime 
Domínguez Rubira, Carmen 
Fernández Huidobro, Adrián 
López Prieto, Mª Nieves 
Orge Míguez, José Carlos 
Pita Grandal, Ana María 
Rodríguez Damián, Amparo 
Ruiz Hidalgo, Carmen 
 
 
 
Da comenzó a reunión no despacho A-205 sendo as 10:30 h. coa seguinte orde do día: 
 
 
1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 
 
2.- Informes da Decana. 
 
3.- Aprobación, se procede, dunha modificación dos Informes finais de Seguimento das 
titulacións do Centro.   
 
4.- Admisión a trámite e designación das Comsións, se procede, das avaliacións 
curriculares e solicitadas polos/as alumnos/as dona Zaida Fernández Obenza, dona 
Elvira Garrido Pérez e don César Fernández Escudero. 
 
5.- Rolda aberta de intervencións 
 
 
A Decana escusa a asistencia á reunión de Dona Elena Salgado André. A Profesora mar 
Rodríguez assiste com voz e sin voto, como responsable de Calidade do Centro.  
 
 
 
1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 
 
Apróbase a acta por asentimento. 
 
2.- Informes da Decana 
A Decana informa sobre a doble titulación dos títulos do Grao en Dereito e ADE.   
 
3.- Aprobación, se procede, dunha modificación dos Informes finais de Seguimento 
das titulacións do Centro. 



A Decana da a palabra a responsable de calidade do Centro que explica os cambios e os 
procedementos para adoptalos que responden a criterios xerais indicadas para toda a 
Universidade de Vigo. Explica que estos cambios non son sustanciais para os Informes 
presentados, nin moito menos modificacións nas Memorias dos distintos Graos. 
Finalmente advirte que queda pendente de aprobación en Xunta de Facultade o Informe 
de seguimento do Máster Interuniversitario de Xestión e Dirección Laboral, pois 
depende dos prazos da Universidade coordinadora que é a de Santiago de Compostela. 
 
 
 
4.- Admisión a trámite e designación das Comsións, se procede, das avaliacións 
curriculares e solicitadas polos/as alumnos/as dona Zaida Fernández Obenza, dona 
Elvira Garrido Pérez e don César Fernández Escudero. 
Procédese o estudo do caso de dona Zaida Fernández Obenza e admísise a trámite. 
Procédese o estudo do caso de dona Elvira Garrido Pérez e admísise a trámite. 
Procédese o estudo do caso de don César Fernández Escudero e admísise a trámite. 
 
 
5.- Rolda aberta de intervencións 
Non existen. 
 
Non habendo máis intervencións levántase a reunión sendo as 11.30 h. do que dou fe  
como Secretaria. 
 
 
 
 
 

Emma Rodríguez Rodríguez 
 

 
 

 
 


