
XUNTA DE CENTRO ORDINARIA

Por orde do Sr. Presidente prégaselle que, como membro da Xunta de Centro, teña a ben asistir á

reunión abaixo consignada, co fin de tratar os asuntos sinalados na orde do día.

LUGAR:  Sala  10 da  Escola  Superior  de  Enxeñaría  Informática  (Campus  Remoto  da

Universidade de Vigo), accesible no enderezo electrónico seguinte: 

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/106611243

DÍA E  HORA:  martes,  29  de  novembro  de  2021,  ás  10:30 horas  en  primeira

convocatoria,  e  ás  11:00 horas  en  segunda  convocatoria.  Prégase  a  conexión  na  primeira

convocatoria, para poder proceder axeitadamente coa identificación dos presentes.

ORDE DO DÍA
1. Aprobación,  se  procede,  das  actas  das  sesións  anteriores  (26/02/2021,  12/03/2021,

25/05/2021 e 8/07/2021).
2. Informe do Director.
3. Aprobación,  se  procede,  da  modificación  do Calendario  Académico  das  titulacións  da

ESEI para o curso 2020/2021.
4. Informe da distribución orzamentario para o ano 2022.
5. Aprobación, se procede, dos trámites necesarios para o Premio Extraordinario do Grao en

Enxeñaría Informática.
6. Elección de representante para a comisión de valoración da IV Edición dos Premios de

investigación, transferencia e divulgación científica do Campus da Auga.
7. Aprobación, se procede, do Plan de Acción Titorial e Atención ás Necesidades Específicas

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

8. Elección de representantes en comisiones: Permanente (1 PDI ámbito xurídico-social,
1  PAS),  Calidade  (1  PDI  ámbito  xurídico-social,  1  PAS),  Adaptacións  e
Recoñecemento de Créditos  (1 PDI ámbito xurídico-social,  1 PAS) e  Mesa da
Xunta de Centro (1 PAS). 1

9. Asuntos de trámite.
10. Queixas e suxestións.
11. Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Ourense, 24 de novembro de 2021
A secretaria da ESEI

Asdo. Mª Encarnación González Rufino
1 As candidaturas (asinadas ou con sinatura escaneada) deberanse enviar por mail ao correo electrónico sdireccion.esei@uvigo.es ata o
luns, día 29 de novembro, ás 14:00 h.

Sres./Sras. MEMBROS DA XUNTA DE CENTRO DA E.S.E.I.

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/106611243

