Campus de Vigo

C
Campus de Vigo
3 6310 Vigo
E
España

Escola
E
de
Enxeñaría
E
de
Minas
M
e Enerx
rxía
Tel. 98
86 812 205

minasyenergiaa.uvigo.es
xnaxm@uvigo
o.es

Acta d
da Comiisión de
e Garanttía Interrna de Calidadee da Esco
ola de
Enx
xeñaría d
de Mina
as e Enerxía
do 3 de
e xullo de
d 2017
Anexos:
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II.
III.

C
Convocatorria da CGIC
C do 3/07/20017.
A
Asistentes á CGIC do 3/07/2017.
3
S
Suplementoos Europeoss dos Títulos das titulaccións da EM
ME.
 Grao enn Enxeñaríaa dos Recurrsos Mineiro
os e Enerxétticos
 Grao enn Enxeñaríaa da Enerxíaa
 Mestrado en Enxeñaría de Miinas
 Mestrado en Xeoin
nformática
 Mestrado en Tecno
oloxía Meddioambientaal
 Mestrado en Valorración, Xesttión e Proteección do Paatrimonio
IV. Guías docentes.
 Grao enn Enxeñaríaa dos Recurrsos Mineiro
os e Enerxétticos.
 Grao enn Enxeñaríaa da Enerxíaa.
V.
IInformes dee Orientació
ón ao Estudaantado:
 Plan dee Acción Tiitorial.
 Inform
me Final de Avaliación
A
ddo PAT 201
16-17.

Ábrese a ssesión ás 133 horas e 5 minutos, naa Sala de Xuntas
X
do Módulo
M
de D
Dirección daa Escola dee
Enxeñaría de Minas e Enerxía, presidida
p
poola Presiden
nta, Dona Natalia
N
Capaarrini Marín
n, e trátansee
os seguintees puntos daa orde do díía:

1. Aprobaación, se proocede, da acta
a
da sesiión ordinarria celebrad
da o 20 de xxuño de 2017.
Enviouse ppor correo electrónico
e
xunto
x
coa c onvocatoriaa desta CGIC.
Apróbase por asenntimento a acta, quue será pu
ublicada definitivame
d
ente na sección
s
dee
INICIO/CA
ALIDADE//COMISION
N DE CALIIDADE do centro:
htttp://minasyeenergia.uviggo.es/es/callidad/comisiion-de-caliddad
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2. Informee da Coord
dinadora.
 AC
Certificaciónn da Implan
ntación do S
Sistema de Garantía
G
dee Calidade, pprograma Fides-Audit,
F
,
outtorgada polaa ACSUG o 7 de outuubro de 20
014, deberá pasar unhaa revisión o día 27 dee
outtubro de 2017. Pregunttouse na Árrea de Calid
dade da UVigo sobre o procedemeento a levarr
a cabo. Consuultada a ACSUG infórm
masenos qu
ue para o prroceso de reevisión a Comisión
C
dee
Callidade da EME
E
debe elabora unn informe sobre o esstado das PPropostas de
d Melloraa
rem
mitidas pola ACSUG no
o momento da concesió
ón da certifficación.
ntos Europ
peos dos Títulos
T
(SET
T) das titu
ulacións daa
3. Aprobaación, se prrocede, dos Suplemen
EME.
óns de grao e mestradoo impartidaas no centroo
Enviáronsee por correoo electrónicco os SET ddas titulació
(Anexo IIII). Estes texxtos conteñ
ñen os obxeectivos e competenciaas xerais quue serán im
mpresos noss
títulos.
A Comisióón aproba poor asentimento os SET das titulaciións da EME.

4. Aprobaación, se proocede, das guías docen
ntes.
Enviáronsee por correeo electrón
nico (Anexoo IV) as guías
g
docen
ntes dos ggraos. As guías
g
estánn
redactadas en galego e en castelán. Aquelaas materias que no pró
óximo cursso ofertan docencia
d
enn
inglés estáán tamén redactadas
r
neste idiooma, a exccepción dass competenncias e ressultados dee
aprendizaxxe que foronn enviados a un tradutoor.
Faise unhaa revisión e recóllensse varias suuxestión. Sinálase
S
quee na redaccción do paarágrafo dee
“Outros coomentarios e avaliació
ón de Xulloo” dalgunhaas materias non está suuficientemeente claro o
sistema dee avaliaciónn ou non se
s especificca a avaliacción de xullo. Os cooordinadoress dos graoss
poñeranse en contactoo cos coordiinadores dass materias para
p clarificar estes asppectos.
A Comisióón aproba por
p asentimeento as guíaas en castellán e en galego, suxeitaas á incorpo
oración dass
suxestións que se menncionaron na reunión. Q
Queda posp
posta a aprob
bación das gguías en ing
glés ata quee
estean com
mpletas. A Comisión
C
non
n aproba a guía da materia
m
“Teecnoloxía aambiental”, común aoss
dous graoss de ERME
E e EE, debiido a que a súa redaccción é moi confusa
c
e teerá que ser novamentee
redactada.

5. Aprobación, se procede, dos inform
mes do procedemen
p
nto DO 00203 Orien
ntación aoo
Estudantaado: R1 DO
O 0203 Plan
n de Acció n Titorial, R2 DO 0203 Informee Final de Avaliación
n
do PAT 20016-17.
Enviáronsee por correoo electrónico
o con antelaación á celeebración dessta CGIC (A
Anexo V).
A program
mación do Pllan de Acción Titorial, redactousee de tal xeito
o que poda tter carácter indefinido..
Neste textoo recóllensee tanto a prrogramacióón do PAT para todas as titulacióóns do centtro, como a
relativa ao programa MEET-Min
M
nas, específiica para os alumnos
a
de primeiro cuurso dos graaos.
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Por outra banda, o Innforme Final de Avaliiación do PAT
P
2016-1
17 recolle ttodas as acctividades e
reunións rrelacionadass tanto có PAT comoo có MEET
T-Minas ao longo do curso 2016
6-17. Estass
actividadess e reuniónss leváronse a cabo cos aalumnos dee grao e messtrado.
A Comisióón aproba por asentim
mento os iinformes do
d procedem
mento DO 0203 Orieentación aoo
Estudantaddo.
Nas reunióón titor-alum
mnos recollééronse queiixas e suxesstións refereentes a alguunhas materrias que porr
facer mencción directaa a profeso
ores e mateerias non see inclúen no informe de PAT. A Comisiónn
acorda quee estes com
mentarios seexan enviaddos, con carrácter inforrmativo, aoss docentes implicadoss
para o seu coñecemennto.

6.

Aprob
bación, se procede,
p
da
as incidenciias rexistra
adas no seguimento daas obrigas docentes.
d

A CGIC doo centro aprrobou, na sú
úa reunión ccelebrada o 20 de xuño
o, o envío dee escritos ao
os docentess
e coordinaadores daquuelas materiias nas que non se rex
xistrara a lo
o menos o 90% da súa docencia..
Agás no caso de dúas
d
materrias, recibiuuse contesttación xustificando a diferenzaa de horass
asignadas/rrexistradas. A Comissión aprob a por asen
ntimento non
n
poñer unha incidencia aoss
profesores que xustifiqquen por esscrito a diferrenza de ho
oras nas súass materias.
Por outra bbanda, a Coomisión apro
oba tamén rrevocar a decisión tom
mada o pasaddo 20 de xu
uño relativaa
a incluír uunha incideencia no “A
Anexo VI: Rexistro dee Incidenciia” a catro docentes por
p non terr
entregadass as actas deentro do prrazo estableecido. Aprób
base levar un
u rexistro para detecttar posibless
casos de reeincidencia.

7.

Rogoss e Pregunttas.

Non se prooducen interrvencións.

oxe, do quee
Sen máis aasuntos quee tratar, levántase a seesión ás 13 horas e 25 minutos doo día de ho
como Secrretaria dou fe
f en Vigo, a tres de xuullo de dous mil dezasete.

Vº e P
Prace

A Pressidenta

Natalia C
Caparrini Marín
M

A Secretaria
S

Áng
geles Saavedra Gonzáleez
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A
ANEXO I
Conv
vocatoria da CGIC do 03/07/2017
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Por orde da Presidentaa, convócasse a todos oos membros da Comisió
ón de Garanntía de Calidade da EE
E
Minas e Ennerxía a unnha reunión ORDINAR
RIA que terrá lugar o día
d 3 de xulllo de 2017 na Sala dee
Xuntas do módulo de dirección da
d EE Minass e Enerxía ás 12:30 ho
oras en prim
meira convo
ocatoria e áss
13:00 horaas en segundda, para trattar os seguinntes puntos da

ORDE DO
O DÍA:
.
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobaación, se proocede, da accta da sesióón ordinaria celebrada o 20 de xuñoo de 2017
Inform
me da Coordiinadora.
Aprobaación, se proocede, dos Suplemento
S
os Europeoss dos Títulos (SET) dass titulaciónss da EME.
Aprobaación, se proocede, das guías
g
docenntes.
Aprobaación, se proocede, dos informes
i
doo procedemeento DO 02
203 Orientacción ao Estu
udantado:
 R1 DO 0203 Plan
P de Acciión Titorial .
 R2 DO 0203 Innforme Finaal de Avaliaación do PA
AT 2016-17.
6. Aprobaación, se proocede, das incidencias
i
rexistradas no seguimeento das obrrigas docen
ntes.
7. Rogos e Preguntass
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Asisstentes á Comisión
C
de Garantía Interna de Caliddade
do 3 d
de xullo de
e 2017
Ángeles Saavedra
S
González
G

Secre
etaria

David Pattiño Vilas

Coordinador Grao
G
EE

Higinio Go
onzález Jo
orge

Calidade Máster XI

Luisa Álvaarez Zaraggoza

Repre
esentante
e dos Egreesados

Mª Carmeen Romo Pérez
P

Administrador/a do centtro

María Araaújo Fernáández

Coordinadora Grao ERM
ME

Natalia Caaparrini Marín
M

Presidenta

Teresa Rivvas Brea

Igualdade
Escusan
n a súa asistencia

Diego Lóp
pez González

Repre
esentante
e da Socieddade

Elena Alonso Prieto
o

Calidade Máster EM

Raquel Gaandón Chaapela

Repre
esentante
e da UTC
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A
ANEXO III
Supleementos Europeos
E
ddos Títuloss das titulaacións da EME.
•

Grrao en Enx
xeñaría doos Recurso
os Mineiro
os e Enerxxéticos
•

ñaría de Minas
M
Mestrado en Enxeñ

•
•
•
•

Grao enn Enxeñaríía da Enerx
xía

oinformática
Mestraddo en Xeo

Tecnoloxía Medioam
mbiental
Messtrado en T

Mestrado en Valoración
V
n, Xestión
n e Proteccción do Paatrimonio
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A
ANEXO IV
Guuías docen
ntes:
•

Grrao en Enx
xeñaría doos Recurso
os Mineiro
os e Enerxxéticos.
•

Grao en Enxeñaríaa da Enerx
xía.
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A
ANEXO V
Inform
mes de Oriientación ao Estudaantado:
•
•

Plan de Acción
n Titorial.

Inform
me Final dee Avaliaciión do PAT 2016-177.

