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IV.

Con
nvocatoria da
d CGIC do
o 24/07/201 8
Asiistentes á CG
GIC do 24/0
07/2018
Gu
uías docentes


Tecnoloxíía Medioam
mbiental



Termodin
námica e tran
nsmisión dee calor

forme de coordinación do Mestraddo en Enxeñ
ñaría de Min
nas
Info

Ábrese a seesión ás 12 horas e 35 minutos, nna Sala de Xuntas
X
do Módulo
M
de D
Dirección da Escola dee
Enxeñaría de Minas e Enerxía, presidida
p
poola Presiden
nta, Dona Elena
E
Alonsso Prieto, e trátanse oss
seguintes p
puntos da orrde do día:

1.

Aprob
bación, se prrocede, da acta
a da sesióón ordinariaa celebrada o 9 de xulloo de 2018.

Enviouse p
por correo electrónico
e
xunto
x
coa coonvocatoriaa desta CGIC
C.
Apróbase por asen
ntimento a acta, quue será publicada
p
definitivame
d
ente na sección
s
dee
INICIO/C
CALIDADE
E/COMISIO
ON DE CAL
LIDADE do centro:
htttp://minasyeenergia.uvigo
go.es/gl/calid
dade/comisio
on-de-calidaade
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2. Informee da Coordin
nadora.
 Con
nsultouse á Área de Calidade
C
coomo contacttaron coas persoas
p
egrresadas da Escola
E
paraa
real
alizar a enqu
uisa de satisffacción das persoas titu
uladas coas titulacións
t
dda Escola dee Enxeñaríaa
de Minas e En
nerxía. A ressposta recibiida foi a segguinte:

“Co
Contactamos cos egresad
dos mediantte os correos
os electrónico
cos que están
án en Xescam
mpus, que o
rexxistran no momento
m
de facer o seleectivo.
Naa realizaciónn da enquissa enviamoss un correoo electrónico
o invitándoo
oos a facer a enquisa e
vari
rios correos recordatoriios para aquueles que noon a enchero
ron. Os corrreos que no
os chegan dee
voltlta (a conta xa non esttá operativa,
a, caixa cheaa... etc) elim
minámoslloss da poboaación. Nestee
currso eliminam
mos a 11 per
ersoas”

d Escola de Enxeñaríaa de Minas e Enerxía.
3. Aprobacción, se proccede, de guíías docentess dos graos da
Enviáronsee por correo
o electrónico
o previamennte á celebrración da reu
unión destaa comisión (Anexo
(
III)..
Na Xunta de Escola celebrada o 9 de xulloo, non se aprobaron
a
as
a guías doccentes de “Tecnoloxía
“
a
Medioamb
biental” e de “Termod
dinámica e ttransmisión
n de calor”. A direccióón decidiu analizalas e
presentalass para a súa aprobación
n nunha Xunnta de Escolla posterior.
Tras analizzar estas guíías a direccción propónn que sexan
n aprobadas sen cambioos e adiar a revisión e
posible mo
odificación das
d guías do
ocentes canddo se leve a cabo a reviisión das m
memorias das titulaciónss
da Escola.
ón aproba por
p asentim
mento as guíías docentees das titulaccións da Esscola de En
nxeñaría dee
A Comisió
Minas e En
nerxía.

4. Aprobacción, se pro
ocede, do reexistro R3-D
DO0201 P1
1 Informe de
d Coordinnación do Mestrado
M
en
n
Enxeñaría de Minas.
Tráese nesste punto para
p
a súa aprobaciónn, se proced
de, o Inforrme de Cooordinación do Másterr
Universitarrio en Enxeeñaría de Minas
M
do 22017/18 (An
nexo IV). O informe de coordin
nación é un
n
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resumo das reunións realizadas
r
polos equipoos de coordiinación dos títulos, doss cursos, dass materias e
titora de P
PAT. Recólllense os priincipais tem
mas tratadoss nas reunió
óns, así com
mo as correespondentess
reflexións e valoración
ns que, nalgú
úns casos, dderon lugar a propostas de mellora..
A redacció
ón final do texto foi reevisada paraa garantir o uso de lin
nguaxe non sexista. O traballo foii
realizado p
por dona Teresa
T
Rivaas, enlace dde igualdadee do centro
o, a quen sse agradecee o traballo
o
realizado.
ón aproba por
p asentim
mento o Infforme de Coordinació
C
n do Mestr
trado en En
nxeñaría dee
A Comisió
Minas.

5. Rogos e Preguntas.
Non se pro
oducen interrvencións
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Sen máis aasuntos que tratar, leván
ntase a sesiónn ás 12 horaas e 45 minu
utos do día de hoxe, do
o que como
o
Secretaria d
dou fe en Vigo,
V
a vinte e catro de xxullo de dou
us mil dezao
oito.

Vº e P
Prace

A Pressidenta

Elena Allonso Prieto
o

A Secreetaria

Ánggeles Saaved
dra Gonzáleez
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A
ANEXO I
Co
onvocatorria da CGIIC do 24/0
07/2018
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Por orde d
da Presidentta, convócasse a todos oos membros da Comisió
ón de Garanntía de Calid
dade da EE
E
Minas e En
nerxía a unh
ha reunión ORDINAR
RIA que terrá lugar o díía 24 de xul
ullo de 2018
8 na Sala dee
Xuntas do módulo dee dirección da
d EE Minaas e Enerxíaa ás 12:00 ho
oras en prim
meira convo
ocatoria e áss
12:30 horaas en segund
da, para trataar os seguinntes puntos da
d
ORDE DO
O DÍA:
1. A
Aprobación, se procede,, da acta da sesión ordin
naria celebrrada o 9 de xxullo de 2018.
2. In
nforme da Coordinador
C
ra.
3. A
Aprobación, se procedee, de guías ddocentes do
os graos da Escola de Enxeñaría de Minas e
En
nerxía.
4. A
Aprobación, se procede,, do rexistroo R3-DO020
01 P1 Informe de Coorrdinación do
d Mestrado
o
en
n Enxeñaríaa de Minas.
5. R
Rogos e Pregguntas.
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A
ANEXO II
I
Asistentess á CGIC do 24/07/2018.
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Asisstentes á Comisión
C
de Garantía Interna de Caliddade
do 24 d
de xullo de
d 2018
Ángeless Saavedraa Gonzálezz

Secre
etaria

David Patiño Vilas

Coordinador Grao
G
EE

Elena Alonso Prie
eto

Presidenta

Elena González Rodríguez

Representante
e do PDI

Mª Carm
men Romo
o Pérez

Administradorr/a do cen tro

María Araújo
A
Fernández

Coordinadora Grao ERM
ME

Teresa Rivas
R
Breaa

Igualdade
Escusan
n a súa asistencia

Diego López González

Representante
e da Socieddade

Luisa Álvarez Zaraagoza

Representante
e dos Egreesados
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A
ANEXO III
Guuías docen
ntes
•

Teecnoloxía Medioamb
M
biental

• Teermodinám
mica e tran
nsmisión de
d calor
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A
ANEXO IV
Inform
me de coorrdinación ddo Mestraado en Enxxeñaría dee Minas

