
 

ACORDOS ADOPTADOS 

 

Acordos da sesión ordinaria da Xunta de Centro da Escola Superior en Enxeñaría 

Informática da Universidade de Vigo, que tivo lugar o día 29 de novembro de 2021. 

1. Apróbanse por asentimento as actas das sesións anteriores (26/02/2021, 

12/03/2021, 25/05/2021 e 8/07/2021). 

2. O Director informa dos seguintes temas: 

a. Situación COVID-19.  

Houbo casos illados entre o alumnado, PAS e PDI.  

Aquela persoa que sexa contacto directo cun positivo en COVID non pode 

asistir á E.S.E.I.. 

b. Novas titulacións: Grao e Máster en Intelixencia Artificial.  

Remataron as memorias do Grao en Intelixencia Artificial (GRIA) e do 

Máster en Intelixencia Artificial (MIA).  

Exponse que comecen en setembro de 2022. 

Cada centro ofertará 50 prazas no GRIA e 20 no MIA. 

c. Solicitude do EMJM Erasmus Mundus Joint Master 

Participación coas Universidades de Siena (Italia) e de Estia (Francia). 

d. Estado actual do proceso das novas titulacións de acordo ao informe G2030 

emitido pola Xunta de Galicia. 

e. Gradación.  

f. Novo decreto ministerial de títulos. 

 Permite a Mención Dual. 

 Ofrece programas académicos con Itinerarios Integrados 3+2. Non 

permite reservar prazas no máster para este alumnado. 

 Permite comezar o máster tendo pendente o TFG. 

g. Reunións da CODDII. 

h. Promoción E.S.E.I.. 

 Redes sociais e artigos en prensa. 

 Participación e organización do Campamento Tecnolóxico Mática. 

 Participación na G-Night. 

 Participación na organización da Olimpíada Informática Galega 2022 

(OIG 2022). 

 Participación en EDUGAL: Salón da oferta de educación e formación de 

Galicia. 

 Participación en StemBach. 



 Organización de conferencias do ciclo organizado por IEEE Computer 

Society, capítulo Educación. 

 Realización de charlas e seminarios dos colexios profesionais. 

 Organización de novos ciclos de DojoESEI coa participación de empresas. 

 Participación na Mobile Week. 

i. Compra de novo material derivado da asignación polas novas titulacións. 

j. Actualización de equipamento e obras. 

k. V Foro de emprego E.S.E.I.. 

l. Acceso ás titulacións (curso 2021/2022): 

 164 novos estudantes no Grao en Enxeñaría Informática, sendo a nota de 

corte 9,126; 

 7 novos estudantes no Programa Conxunto ADE+EI, sendo a nota de corte 

11,784; 

 15 novos estudantes no Máster en Enxeñaría Informática, habendo 21 

solicitudes válidas. 

m. Calidade: 

 Informe favorable da acreditación do Sistema de Garantía Interno de 

Calidade (SGIC). 

 Visita virtual da Comisión de Avaliación para a renovación da 

acreditación da titulación oficial do Programa de Doutoramento en 

Sistemas Software Intelixentes e Adaptables (2/12/2021). 

n. Aniversario da E.S.E.I., 30 anos. 

 

3. Apróbase por asentimento a modificación do Calendario Académico das 

titulacións da ESEI para o curso 2021/2022. 

4. Infórmase da distribución orzamentaria para o ano 2022. 

5. Ratifícase o nomeamento do Tribunal do Premio Extraordinario de Grao. 

6. Apróbase a proposta dun Premio Extraordinario de Grao. 

7. Elíxese unha representante para a comisión de valoración da IV Edición dos 

Premios de investigación, transferencia e divulgación científica do Campus da 

Auga. 

8. Apróbase por unanimidade o Plan de Acción Titorial e Atención ás Necesidades 

Específicas de Apoio Educativo (PAT-ANEAE) da ESEI para o curso 2021/2022. 

9. Noméase unha representante PDI no ámbito xurídico-social para as comisións 

Permanente e Calidade. 

10. Non hai asuntos de trámite. 

11. Comunícase que hai algunha queixa aberta pero, como aínda non se pechou, non 

se pode informar dela. 

12. Non hai intervencións nin rogos nin preguntas. 

 

 


