
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA DA XUNTA DE FACULTADE 
 

Por orde da Sra. Decana, convócase a Vde., como membro da Xunta de 
Facultade a unha xuntanza ordinaria da mesma, que terá lugar o mércores 7 de 
xullo ás 12:00 horas en primeira convocatoria e ás 12:15 horas en segunda 
convocatoria, a través do campus remoto da UVigo (1) coa seguinte  

 
ORDE DO DÍA: 
 
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores: 24/3/2021 e 

11/6/2021.  
2. Informe da decana. 
3. Aprobación, se procede, da convocatoria de setembro de Traballos Fin de 

Grao. 
4. Aprobación, se procede, da inclusión da convocatoria de setembro de 

Traballos Fin de Grao no calendario académico da Facultade. 
5. Aprobación, se procede, do Programa de Acción Titorial (PAT). 
6. Aprobación, se procede, dos horarios para o curso 21-22. 
7. Aprobación, se procede, das guías docentes das titulacións da FCETOU 

para o curso 2021-22 . 
8. Aprobación, se procede, do calendario de exames. 
9. Aprobación, se procede, dos cronogramas das materias  do primeiro 

cuadrimestre para o curso 2021-22. 
10. Aprobación, se procede, das solicitudes de actividades extraacademicas e 

difusión cultural. 
11. Aprobación, se procede, dos cambios nas coordinacións dos PCEOs. 
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12. Aprobación se procede, do cambio de representante da FCETOU na 
Comisión Académica do Programa de Doutoramento Auga 
Sustentabilidade e Desenvolvemento do Campus Auga. 

13. Aprobación, se procede, da participación da FCETOU na CONFEDE. 
14. Rogos e preguntas  

 
 
Ourense, a 2 de xullo de 2021 
 
O Secretario da Facultade 

 

 

 

 

Asdo.: Alberto Vaquero García 

A TODOS OS MEMBROS DA XUNTA DE FACULTADE 

(1)Sala de xuntas 2 

Acceso como alumnado (indicar o nome e apelidos, para asistencia) 

Contrasinal da sala: cktI3TkZ 
 
Prégase a conexión na primeira convocatoria, para poder proceder axeitadamente coa 
identificación das persoas asistentes. 
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