Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Praza das Cantigas, s/n
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 251
Fax 986 812 380

webs.uvigo.es/fft
sdfft@uvigo.es

Facultade de Filoloxía e Tradución
Universidade de Vigo
Acta de sesión ordinaria da Comisión
de Calidade
30 de maio de 2016

Campus de Vigo

Asistentes:

Presidencia

Luis Alonso Bacigalupe

Secretaria

Susana Rodríguez Barcia
Beatriz Rodríguez Rodríguez
(Coordinadora durante o
permiso de maternidade
Susana R. Barcia)
Enlace de igualdade
María del Carmen Cabeza
Pereiro

Membros da CC
PDI

Inmaculada C. Báez Montero
Jorge Figueroa Dorrego
Francisco José Ledo Lemos
Lourdes Lorenzo García
Ana Luna Alonso
José Montero Reguera
Ana María Pereira Rodríguez
Antonio Rifón Sánchez
Rexina Rodríguez Vega (en
substitución de Miguel Cuevas)
Elena Sánchez Trigo
Elena Celsa Seoane Posse
Eduardo Varela Bravo
Nuria Yáñez Bouza

Sector PAS

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Acta da sesión ordinaria da Comisión de Calidade da
Facultade de Filoloxía e Tradución, celebrada o día 30 de
maio de 2016 na Sala de Xuntas da Facultade
Ábrese a sesión ás 10:40h
ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria da
Comisión de Calidade celebrada o 12 de maio de 2016.
A Acta da reunión ordinaria da CC do 12 de maio de 2016 apróbase
por asentimento.
2. Aprobación dos plans de mellora do Grao en Linguas
Estranxeiras e do Grao en Tradución e Interpretación
requiridos para culminar o proceso de acreditación dos títulos.
O “Plan de accións de mellora en resposta ao informe provisional
de avaliación para a renovación da acreditación do Grao en
Tradución e Interpretación” e o “Plan de accións de mellora en
resposta ao informe provisional de avaliación para a renovación da
acreditación do Grao en Linguas Estranxeiras” son aprobados por
asentimento. Estes plans serán enviados a ACSUG dende a Área de
Calidade da Universidade de Vigo en tempo e forma. Asimesmo, os
plans serán ratificados na Xunta de Facultade celebrada o 3 de xuño
de 2016.

Alberto Pérez Pereira

3. Rolda aberta de intervencións.

Desculpan

A primeira intervención, da profesora Elena Sánchez Trigo, ten que
ver coa avaliación por compensación, en concreto co que respecta á
presentación do TFG na oportunidade de xullo por parte do
estudantado implicado. Conclúese tras a exposición da situación
que vaise estudar dende o equipo decanal a flexibilización dos
prazos de xullo para dar de alta a defensa de TFG dende a
aplicación telemática.

Miguel Cuevas Alonso
Xoan Montero Domínguez
Joan Miquel Vergés
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Carmen Becerra Suárez
Xosé Henrique Costas
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Cristina López Pais (sector
alumnado)
Julián Rial Lago (sector
alumnado)

A profesora Inmaculada Concepción Báez intervén para coñecer o
modo en que se xestiona a composición das CAM. Tras as
indicacións enviadas por correo electrónico por parte do decano da
facultade, requiriuse ás CAM que nomearan un representante da
facultade (parte do equipo decanal) como membro das CAM. A
profesora comenta que se pode ser un membro calquera da FFT ou
debe ser necesariamente parte do equipo decanal. O decano indica
que tratará de solucionar esta dúbida, pero aclara que no resto de
mestrados a proposta vincúlase cun representante do equipo
decanal. As propostas recibidas serán ratificadas na Xunta de
Facultade celebrada o 3 de xuño de 2016.

