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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 3 de 
xuño de 2016. 
 
 

1. Aprobadas por asentimento as actas das sesións anteriores. 
 

2. Informe do Director. 
 

3. Aprobados por asentimento os cambios no reparto dos 
recoñecementos docentes do centro para o curso 2016/2017. 

 
4. Aprobada por asentimento a modificación do período de lectura do 

TFG na convocatoria de xullo do curso 2015-2016. 
 

5. Aprobado por asentimento o Calendario e Procedemento de 
Elaboración de Guías Docentes da ESEI do curso 2016-2017. 

 
6. Aprobado por asentimento o Profesorado Coordinador de Materias 

do Grao en Enxeñaría Informática para o curso 2016-2017. 
 

7. Aprobado por asentimento o Plan de Acción Titorial do Máster en 
Enxeñaría Informática. 

 
8.  Aprobada por asentimento a modificación da Comisión 

Académica do Máster en Enxeñaría Informática. 
 

9.  Aprobada por asentimento a Data de Inicio da Actividade 
Académica do Grao en Enxeñaría Informática para o curso 2016-
2017. 

 
10.  Aprobado por asentimento o Calendario Académico das 

titulacións da ESEI para o curso 2016-2017. 
 

11.  Aprobados por asentimento os Períodos de Avaliación para as 
titulacións da ESEI para o curso 2016-2017. 

 
12.  Aprobados por votación os Calendarios de Probas de Avaliación 

para as titulacións da ESEI para o curso 2016-2017.  
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13.  Aprobados por asentimento os Horarios do Grao en Enxeñaría 
Informática para o curso 2016-2017 e a delegación na 
Subdirectora de Organización Académica para cambiar a orde dos 
grupos reducidos dentro da mesma materia para equilibrar os 
horarios dos diferentes grupos. 
 

14.  Aprobados por asentimento os Horarios do Máster en Enxeñaría 
Informática para o curso 2016-2017. 

 
15.  Retírase o punto de aprobación, se procede, da modificación do 

Regulamento de Traballos de Fin de Grao da ESEI e se solicitan 
propostas concretas. 

 
16.  Aprobada por asentimento a modificación do Regulamento de 

Proxectos de Fin de Carreira da ESEI. 
 

17.  Aprobada por asentimento a única candidatura. 
 

18.  Non hai asuntos de trámite. 
 

19.  Non hai queixas ou suxestións. 
 

20.  Un par de intervencións referentes á coincidencia de exames e as 
fontes de auga. 


