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Acta da Comisión Permanente do día 29 de setembro de 2022 

Anexos: 
I. Convocatoria da Comisión Permanente do 29/09/2022 

II. Asistentes á Comisión Permanente do 29/09/2022 
III. Solicitudes de recoñecemento de créditos 
IV. Tribunais de TFG que xulgarán os traballos presentados nesta vindeira convocatoria. 
 
Ábrese a sesión, en segunda convocatoria, ás 13 horas na Sala de Xuntas 1 da Escola de 
Enxeñaría de Minas e Enerxía no Campus Remoto, presidida pola Subdirectora de 
Planificación e Organización Académica, Dona María Araújo Fernández, e se tratan os 
seguintes puntos na orde do día: 

1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións: ordinaria celebrada o 20 
de xullo de 2022 e extraordinaria celebrada o 21 de setembro de 2022. 

A Comisión Permanente aproba, por asentimento, as actas das dúas sesións anteriores. 

2. Aprobación, se procede, de solicitudes relacionadas coa xestión académica: 
solicitudes de recoñecemento de créditos, de ampliación de matrícula, de 
matrícula a tempo parcial, etc. 

A Presidenta comenta a solicitude de recoñecementos achegada (Anexo III) indicando 
que é un caso de trámite, ao provir dun grao de enxeñaría, agás  que cunha materia de 
matemáticas de 6 ECTS só podería recoñecer unha das 4 materias solicitadas. Proponse 
delegar na dirección a selección da materia máis axeitada, previa consulta ao profesorado 
das devanditas materias. 

A Comisión Permanente aproba a proposta por asentimento. 

3. Nomeamento, se procede, dos tribunais de TFG que xulgarán os traballos 
presentados para a súa defensa nesta vindeira convocatoria. 

A  Presidenta indica que se achegaron 4 solicitudes (1 do GERME e 3 do GEE) e que todas 
cumpren os requisitos pedidos. Comenta a proposta de organización de sesións e tribunais 
para os días 3 e 4 de outubro respectivamente (Anexo IV) e sinala que falta un compoñente 
por confirmar. Propón a aprobación da proposta delegando na dirección a composición 
final se fose necesario buscar un substituto ou modificar a data.  

Apróbase por asentimento a proposta de configuración dos tribunais. 

4. Rogos e preguntas. 

Non hai.  
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Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13 horas e 10 minutos do día de hoxe, do 
que como secretario dou fe en Vigo, a vinte e nove de setembro de dous mil vinte e dous. 
 

 Vº e Prace 
 A Presidenta (por suplencia) O Secretario 

 

 
 María Araújo Fernández Guillermo García Lomba  
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ANEXO I 

 
Convocatoria da Comisión Permanente do 29/09/2022 
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ANEXO II 
 

Asistentes á Comisión Permanente do 29/09/2022 
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Asistentes á Comisión Permanente  
do 29 de setembro de 2022 

Presidenta da Comisión  

María Araújo Fernández 

Secretario da Comisión  

Guillermo García Lomba 

Subdirector/a  

Francisco Deive Herva 

Profesorado 

Marta Cabeza Simó 

Pablo Eguía Oller 

Elena González Rodríguez 

Estudantes  

Alejandro Casal Barreiro 

Belén Parente Artime 

PAS  

Mª Carmen Romo Pérez 

 
Desculpan a súa ausencia Alfonso Mandado Vázquez, Mª del Carmen Pérez Pérez e 
Teresa Rivas Brea. 
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ANEXO III 
 

Solicitudes de recoñecemento de créditos 
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ANEXO IV 
 

Tribunais de TFG que xulgarán os traballos presentados  
nesta vindeira convocatoria 
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