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Actividades de representación
 10 de xullo. Reunión da Directora con Diana Carrera, dinamizadora xuvenil do
Programa “Rede Galega de Dinamización Xuvenil” da Dirección Xeral de
Xuventude, Participación Cidadá e Voluntariado da Xunta de Galicia.
 11 de xullo. Asistencia da Directora á sesión da Comisión de Calidade da
Universidade.
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Mobilidade e Internacionalización

A Directora informa da concesión do proxecto ERASMUS KA107, solicitado en
colaboración coa “Universidad Católica del Norte” (Antofagasta) e a “Universidad
Federico Santa María” (Valparaiso), no que a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
actúa como coordinadora do proxecto. A Directora sinala que se concedeu unha
mobilidade entrante e outra saínte en cada categoría (estudantado, profesorado e PAS).
Ao longo da semana Iago Pozo reunirase coa Directora da ORI para estudar a posibilidade
de redistribuír a mobilidade.
Agradécese a labor realizada por Iago Pozo como responsable de RRII do centro.
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Igualdade

Teresa Rivas, Enlace de Igualdade do centro, coordinou a presentación dunha axuda á
Deputación de Pontevedra para a realización do proxecto ”Ingreso, rendemento académico e
egreso das mulleres nos graos de enxeñaría da UVIGO”, integrando na participación do
proxecto a 10 investigadoras e investigadores da UVIGO e UDC.
Agradécese o traballo realizado por Teresa Rivas como responsable de Igualdade do
centro.
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4.1

Actividades desenvolvidas no centro
Defensa de Traballos Fin de Grado e Traballos Fin de Máster

O pasado 15 de xullo realizouse o acto de exposición pública dos TFG do Grao ERME (6
TFG).
Os días 16 e 17 de xullo tiveron lugar os actos de exposición pública dos TFG do Grao en
EE (12 TFG).
O día 18 de xullo tivo lugar o acto de exposición pública dos TFM do Máster en Enxeñaría
de Minas (6 TFM).
No relativo ao Máster en Xeoinformática, o acto de exposición pública dos TFM terá lugar
no mes de xullo (6-8 TFM entre as 3 universidades: UVIGO, USC y UDC).
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Información de procedementos administrativos y/ou académicos
Estado de preinscrición e matrícula das titulacións do centro

No relativo á situación da matrícula nas titulacións do centro a situación é a seguinte:
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos: persoas convocadas 7, persoas
matriculadas 5.
Grao en Enxeñaría da Enerxía: persoas convocadas 38, persoas matriculadas 17.
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas: no primeiro prazo de preinscrición hai 5
solicitudes admitidas. O prazo de matrícula remata hoxe, 22 de xullo, e hai de momento
3 matriculados.
5.2

Modificación do Grao en Enxeñaría da Enerxía

No relativo á solicitude realizada á Comisión Permanente da Escola de Enxeñaría
Industrial sobre a valoración dos complementos de formación para o acceso ao Máster en
Enxeñaría Industrial das persoas graduadas do Grao en Enxeñaría da Enerxía conforme
a titulación modificada, recibiuse comunicado informando do visto bo da proposta
presentada. Solicítase se informe dos cambios que se realicen na memoria, por si fora
necesario valoralos de novo.
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6.1

Persoas egresadas
Concesión Premio Nacional de Fin de Carrera do curso 2014-2015

Robin Covelo Otero, egresado do centro recibiu un Premio Nacional de Fin de Carrera do
“Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”, máis concretamente un terceiro premio
na categoría de Enxeñaría e Arquitectura. Estes premios distinguen aos estudantes
universitarios que cursaron os seus estudos con maior brillantez e supoñen un
recoñecemento oficial que tamén implica unha asignación económica.
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721
001432ea0/?vgnextoid=91083dbe5ab27610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchan
nel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
6.2

Participación egresado no Programa “MOVERS by FUE”

Alexandre Pérez Rodríguez, graduado na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, foi
seleccionado entre case 2000 candidaturas para participar na 6ª edición do programa
“Movers by FUE” da “Fundación Universidad-Empresa”.
Este programa é unha experiencia formativa en centros e universidades internacionais
para aqueles estudantes en prácticas que destacan polo seu desempeño académico,
profesional e persoal, levada a cabo pola Fundación Universidad-Empresa e a Asociación de
Becarios de Excelencia Rafael del Pino. Alexandre Pérez decidiu presentarse ao programa
animado pola empresa Maviva SG, na que estaba a realizar prácticas e na que agora está a
traballar como enxeñeiro técnico júnior de loxística e método.
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https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/nove-dias-londres-bostonnova-york-co-programa-movers-fue-que-reconece-mellor-alumnadopracticas?fbclid=IwAR3o2aRU6REjtj9_Ligxm6AwWmBmkf587MdJYO6M1R385cPm2uemKc7B7Y
6.3

Egresado do centro investigador no MIT

David Pérez Piñeiro foi seleccionado fai dous anos pola Fundación A Caixa para
desenvolver unha beca que lle permitiu continuar os seus estudos de Enxeñaría da
Enerxía da Universidade de Vigo na Universidade Noruega de Ciencia e Tecnoloxía. No
país nórdico cursou o máster “Natural Gas Technology” o que lle permitiu especializarse en
xeración de enerxía, mecánica de fluídos computacional, métodos numéricos e control
de procesos. Agora ven de dar un novo paso na súa carreira como investigador e desde
xaneiro deste ano realiza unha estancia en Boston, no Process Systems Engineering Laboratory,
do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde termina o seu traballo de fin de máster.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2019/05/26/reto-cientifico-usarconocimiento-resolverproblemas/0003_201905L26C12991.htm?fbclid=IwAR06hK94nJErQBVN9faDhgulkp81y
XlOlV_az1JkE4qqnQRkO7DOKN4_V70

