
 

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 21 de decembro de 2022. 

 

1. Apróbanse por asentimento as actas das sesións anteriores (17/03/2022, 

12/05/2022, 13/06/2022, 21/07/2022 e 25/11/2022). 

2. O Director informa dos seguintes temas: 

a. Datos actualizados das titulacións impartidas no centro. 

b. O 17 de novembro tívose a auditoría para a concesión do selo EURO-INF no 

Máster Universitario en Enxeñaría Informática. 

c. Concesión do premio, na categoría de Grupos de Investigación, ao grupo de 

Sistemas Informáticos de Nueva Generación (SING) nos VI Premios Spin-

Off PuntoGal. 

d. Inauguración do laboratorio NOVA_TFE. 

e. Publicada a versión en castelán da web da ESEI e a súa reestruturación de 

acordo ás novas titulacións. 

f. Infraestrutura:  

o 5 bolseiros de infraestrutura. 

o Habilitada a aula de estudo como laboratorio. 

o Traslado da delegación de alumnos á terceira planta. 

o Renovación dos equipos de 3 laboratorios por completo. 

o Distribución dos equipos de altas prestacións. 

o Comezo da retirada de material obsoleto. 

o Incidencias derivadas de desconfiguración de equipamento. 

g. Obras de reparación: maquinarias de aire acondicionado, finalización da 

iluminación LED, saneamento e iluminación do garaxe, solicitude de 

sistemas automáticos de REARME, .... 

h. Colaboración co Concello de Ourense para a presentación da candidatura a 

albergar a sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia 

Artificial (AESIA). 



i. Participación en EDUGAL 2022. Promoción mediante visitas de estudantes 

á ESEI e de profesorado a centros educativos. 

j. Realización de actividades asociadas aos proxectos EmprendeMakers e 

NOVA_TFE. Participación na Mobile Week e no MWCongress. 

Organización de xornadas STEAM con Oracle (Oracle4Girls) para o 11 de 

febreiro de 2023. Colaboración coa Olimpíada Informática Galega 2023. 

k. Presentación na Universidade da Coruña, dentro da Catedra Aldaba WIB, 

dunha ferramenta de consulta de datos de matricula feminina.  

l. A feira de emprego da universidade probablemente se celebrará en marzo de 

2023. 

m. Eleccións á Dirección da ESEI e aos membros da Xunta de Centro da ESEI.  

3. Apróbanse por asentimento os informes favorables de valoración de méritos 

docentes (quinquenios) solicitados. 

4. Elíxese un representante para a comisión de valoración da V Edición dos Premios 

de investigación, transferencia e divulgación científica do Campus da Auga. 

5. Debátese sobre a ampliación do período de exames de xullo (2ª edición). 

6. Apróbase por asentimento a corrección da guía docente da materia Sistemas 

Operativos I para o curso 2022/2023. 

7. Non hai candidaturas para cubrir as prazas de representantes en comisións. 

8. Non hai asuntos de trámite. 

9. Non hai queixas ni suxestións. 

10. Houbo dúas intervencións: 

o Solicítase que cando se proceda a un cambio de equipos nos laboratorios, se 

informe previamente aos docentes. 

o Solicítase que se detallen os motivos do abandono do Máster en Intelixencia 

Artificial. 

 

 

 


