
Inclusión dun novo punto da orde do día 
Pola presente volvese a enviar a convocatoria da Xunta de Facultade, incluíndo un novo punto 

na orde do día, relativo a aprobación, se procede da actualización do manual de 
calidade. 

 
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 13 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: 16/3/22, 5/5/22, 10/5/22 e  

3/6/22 .  
2. Informe da decana. 
3. Aprobación, se procede, dos horarios para o curso 22-23. 
4. Aprobación, se procede, do calendario de exames para o curso 22-23. 
5. Aprobación, se procede, das guías docentes das titulacións da FCETOU para o curso 

2022-23 . 
6. Aprobación, se procede, dos cronogramas das materias  do primeiro cuadrimestre para 

o curso 2022-23. 
7. Incorporación do procedemento DE-01 IND 05 (Desenvolvemento estratéxico). 
8. Aprobación, se procede, da actualización do manual de calidade. 
9. Aprobación, se procede, da proposta de modificación da memoria do grao en turismo(*) 
10. Rogos e preguntas.  

(*) polos cambios indicados pola Área de calidade da Universidade de Vigo 
Ourense, a 8 de xullo de 2022 

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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