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LISTADO DE COORDINADORA E TITORES DE 1º DOS GRAOS  
 
 

Localización Nome e-mail 

Coordinadora 1º dos graos 
Expresión Gráfica. ETSE 
Industriais Elena González elena@uvigo.es 

 
O listado de alumnos-mentores e a súa distribución nos grupos titoriais realizarase a 

principio de curso, cando se dispoña dos listados de matriculación. Habilitarase na 

plataforma tema un espazo virtual onde os coordinadores, así como os titores, poderán realizar 

consultas cos alumnos e aportar información de interese.  

Os listados titor-alumnos faranse públicos no espazo virtual en canto se recabe a 

información necesaria para levar a cabo a distribución en grupos titoriais. 

  



 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

 

 

 

 
 
 

LISTADO DE COORDINADOR E TITORES DE 2º DOS GRAOS 
 
 
 
 
 

Localización Nome e-mail 

Coordinador 2º grao 

M119. ETSE Minas Eduardo Giraldez egiraldez@uvigo.es 
 

Profesores-titores/as 2º grao 

M120. ETSE Minas María Araújo  maraujo@uvigo.es 

Proyectos. ETSE Industriais Itziar Goicoechea igoicoechea@uvigo.es 
 
 

O listado de alumnos e a súa distribución nos grupos titoriais realizarase a principio de 

curso, cando se dispoña dos listados de matriculación. Habilitarase na plataforma tema un 

espazo virtual onde os coordinadores, así como os titores, poderán realizar consultas cos 

alumnos e aportar información de interese.  

Os listados titor-alumnos faranse públicos no espazo virtual en canto se recabe a 

información necesaria para levar a cabo a distribución en grupos titoriais. 

 



 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

 

 

 

 
 
 
 
 

LISTADO DE COORDINADORES E TITORES DE 3º DOS GRAOS  
 
 
 
 
 

Localización Nome e-mail 

Coordinador 3º grao en Enxeñaría da Enerxía 

M129. ETSE Minas Pablo Eguía peguia@uvigo.es 

Titor 3º grao en Enxeñaría da Enerxía 
Máquinas y motores 
térmicos nº 120. ETSE 
Industriais 

David Patiño patinho@uvigo.es 

Coordinador 3º grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 

M122. ETSE Minas Fernando García   bastante@uvigo.es 

Titora 3º grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 

ETSE Minas Lucía Vila Vilariño lucia@uvigo.es 
 

 

 
 

O listado de alumnos e a súa distribución nos grupos titoriais realizarase a principio de 

curso, cando se dispoña dos listados de matriculación. Habilitarase na plataforma tema un 

espazo virtual onde os coordinadores, así como os titores, poderán realizar consultas cos 

alumnos e aportar información de interese.  

Os listados titor-alumnos faranse públicos no espazo virtual en canto se recabe a 

información necesaria para levar a cabo a distribución en grupos titoriais. 

 
  



 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

 

 

 

 
 
 
 

LISTADO DE COORDINADORES E TITORES DE 4º DOS GRAOS  
 
 
 
 
 

Localización Nome e-mail 

Coordinador 4º grao en Enxeñaría da Enerxía 

M129. ETSE Minas Pablo Eguía peguia@uvigo.es 

Titor 4º grao en Enxeñaría da Enerxía 

M129. ETSE Minas Pablo Eguía peguia@uvigo.es 

Coordinador 4º grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 

M122. ETSE Minas Fernando García   bastante@uvigo.es 

Titora 4º grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 

M000. ETSE Minas Ángeles Saavedra saavedra@uvigo.es 
 

 

 
O listado de alumnos e a súa distribución nos grupos titoriais realizarase a principio de 

curso, cando se dispoña dos listados de matriculación. Habilitarase na plataforma tema un 

espazo virtual onde os coordinadores, así como os titores, poderán realizar consultas cos 

alumnos e aportar información de interese.  

Os listados titor-alumnos faranse públicos no espazo virtual en canto se recabe a 

información necesaria para levar a cabo a distribución en grupos titoriais. 

  



 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

 

 

 

 
 
 
 

LISTADO DE COORDINADORA E TITORA DE 1º E 2º DE MÁSTER 
 
 
 
 
 

Localización Nome e-mail 

Coordinadora do Máster 

M123. ETSE Minas Elena Alonso ealonso@uvigo.es 

Titora de 1º e 2º de Máster 

M118. ETSE Minas Teresa Rivas trivas@uvigo.es 

 

 
O listado de alumnos e a súa distribución nos grupos titoriais realizarase a principio de 

curso, cando se dispoña dos listados de matriculación. Habilitarase un espazo virtual onde a 

coordinadora e a titora poderán realizar consultas cos alumnos e aportar información de 

interese.  

  



 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

 

 

 

 
 
 
 

LISTADO DE COORDINADORA E TITORA DE 1º MÁSTER 
 
 
 
 
 

Localización Nome e-mail 

Coordinadora do Máster 

M123. ETSE Minas Higinio González  higiniog@uvigo.es 

Titora de 1º Máster 

ETSE Minas Susana Lagüela susiminas@uvigo.es 
 

 

 
O listado de alumnos e a súa distribución nos grupos titoriais realizarase a principio de 

curso, cando se dispoña dos listados de matriculación. Habilitarase un espazo virtual onde a 

coordinadora e a titora poderán realizar consultas cos alumnos e aportar información de 

interese.  

  


