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Acta da Comisión Permanente do día 22 de xuño de 2022 

Anexos: 
I. Convocatoria da Comisión Permanente do 22/06/2022 

II. Asistentes á Comisión Permanente do 22/06/2022 
III. Tribunais de TFG que xulgarán os traballos presentados nesta vindeira convocatoria. 
 
Ábrese a sesión, en segunda convocatoria, ás 13:00 horas na Sala de Xuntas do módulo de 
Dirección da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, presidida pola Directora, Dona 
Elena Alonso Prieto, e se tratan os seguintes puntos na orde do día: 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior: ordinaria celebrada 
o 24 de maio de 2022. 

A Comisión Permanente aproba, por asentimento, a acta da sesión anterior. 

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. 

Non hai. 

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

A  Presidenta cede a palabra a Francisco Deive, Coordinador do GEE, quen indica que se 
achegaron 7 solicitudes (0 do GERME e 7 do GEE) e que todas cumpren os requisitos 
pedidos. Comenta a proposta de organización de sesións e tribunais para o 28 de xuño 
(ANEXO II) e sinala que todos os seus compoñentes están confirmados.  

Apróbase por asentimento a proposta de configuración dos tribunais. 

4. Rogos e preguntas. 

Non hai.  

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13 horas e 7 minutos do día de hoxe, do 
que como secretario dou fe en Vigo, a vinte e dous de xuño de dous mil vinte e dous. 
 

 Vº e Prace 
 A Directora O Secretario 

 
 Elena Alonso Prieto Guillermo García Lomba  
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ANEXO I 

 
Convocatoria da Comisión Permanente do 22/06/2022 
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ANEXO II 
 

Asistentes á Comisión Permanente do 22/06/2022 
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Asistentes á Comisión Permanente  
do 22 de xuño de 2022 

Presidenta da Comisión  

Elena Alonso Prieto 

Secretario da Comisión  

Guillermo García Lomba 

Subdirector/a  

Francisco Deive Herva 

Profesorado 

Pablo Eguía Oller 

Fernando García Bastante 

Alfonso Mandado Vázquez 

Mª del Carmen Pérez Pérez 

Teresa Rivas Brea 

Estudantes  

Alejandro Casal Barreiro 

PAS  

Mª Carmen Romo Pérez 

 
Desculpan a súa ausencia Carmen Alonso Pérez, Santiago Domínguez Blanco e Belén 
Parente Artime. 
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ANEXO III 
 

Tribunais de TFG que xulgarán os traballos presentados  
nesta vindeira convocatoria 
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