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ACORDOS ADOPTADOS 
 
 
Acordos da sesión ordinaria da Xunta de Centro da Escola Superior en 
Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo, que tivo lugar o día 20de 
febreiro de 2015. 
 
 

1. Apróbase por asentimentoa acta da sesión anterior (19/12/2014). 
 

2. Informe da Directora. 
 

3. Apróbase por 14 votos a favor, 1 en contra e 4 abstencións a 
renovación anual do programa conxunto ADE-EI. 
 

4. Apróbase por asentimentoo límite de prazas do programa conxunto 
ADE-EI para o curso 2015/2016. 
 

5. Apróbase por asentimentoo límite de prazas da Titulación de Grao 
en EnxeñaríaInformática para o curso 2015/2016. 
 

6. Apróbase por asentimento o límite de prazas do curso ponte para o 
curso 2015/2016. 
 

7. Apróbase por 10 votos a favor, 6 en contra e 3 abstencións, a 
proposta de encargo docente (PDA) da titulación de Grao en 
Enxeñaría Informática e da lista priorizada de departamentos para o 
curso 2015/2016. 
 

8. Apróbase por 11 votos a favor, 2 en contra e 3 abstencións a 
listaxede materias con docencia en inglés da Titulación de Grao 
enEnxeñaría Informática para o curso 2015/2016.Foi rechazada a 
proposta de materias con docentes por 4 votos a favor, 5 en contra 
e 7 abstencóns. Polo que foi a votación a proposta de que os 
docentes foran en listaxe separada, quedando aprobada por 9 votos 
a favor, 3 en contra e 4 abstencións. 
 

9. Apróbase por asentimento os criterios de elaboración de horarios 
para o curso 2015/2016 xuntoco criterio de rotación. 
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10. Apróbase por asentimento o nomeamento dos coordinadores/as de 
titulación, de cursos de Grao, de TFG, de prácticas en empresas, e 
de programas de mobilidade para o curso 2015/2016. 
 

11. Apróbase por asentimentoos criterios de reparto dos 
recoñecementos docentes do centro para o curso 2015/2016. 
 

12. Apróbase por asentimento a adhesión, se procede, da Xunta de 
Centro da ESEI ó escrito a prol da dignificación da docencia 
naUniversidade de Vigo proposto polo Comité de PDI de Ourense. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


