Departamento de
Enxeñaría Telemática

Acta da reunión do Consello de Departamento
ASISTENTES
Álvarez Sabucedo, Luis M.
Anido Rifón, Luis E.
Blanco Fernández, Yolanda
Burguillo Rial, Juan C.
Caeiro Rodríguez, Manuel
Costa Montenegro, Enrique
Díaz Redondo, Rebeca P.
Fernández Veiga, Manuel
Gil Solla, Alberto
González Castaño, Francisco J.
Herrería Alonso, Sergio
López Ardao, José C.
López Bravo, Cristina
López Nores, Martín
Mikic Fonte, Fernando A.
Pazos Arias, José J.
Rodríguez Hernández, Pedro S.
Rodríguez Pérez, Miguel
Rodríguez Rubio, Raúl F.
Santos Gago, Juan M.
Fondo Ferreiro, Pablo
García Méndez, Silvia
Liz Domínguez, Martín

ESCUSAN ASISTENCIA
García Duque, Jorge
Gil Castiñeira, Felipe
Llamas Nistal, Martín
Ramos Cabrer, Manuel
Sousa Vieira, Estela
Suárez González, Andrés
Ramos Merino, Mateo
González González, Jaime
Valcárcel Cortés, Ana

Acta da sesión ordinaria do Consello de Departamento de Enxeñaría
Telemática do 11 de abril de 2019, convocada para as 10:45 horas en
primeira convocatoria e para as 11:15 horas en segunda convocatoria
na Sala de Xuntas da E.E. de Telecomunicación.
O xoves 11 de abril de 2019 ás 11:19 horas deu comezo a reunión
ordinaria do Consello de Departamento con obxecto de tratar os
seguintes puntos da orde do día:
1.

Aprobación, se procede, de actas pendentes.

Apróbase, por asentimento, a acta do día 17 de xaneiro de 2019.
2.

Informe do Director.

O Director informa de que hai unha reunión da comisión académica do
máster convocada para tratar os temas relativos aos cambios para
realizar no máster, e lembra que hai activa unha enquisa relativa ao
máster proposta por José C. López Ardao. O Director tamén informa
sobre a situación actual do tema da emisión dun informe desfavorable
sobre o labor docente de Francisco Javier Fernández Masaguer por
parte da Xunta de Escola do 19/12/2018, e que haberá unha nova Xunta
de Escola onde se volverá a tratar este tema. O director tamén informa
sobre a situación actual da compra de libros para a biblioteca, e que a
política para seguir a este respecto por parte do departamento é a de que
cada profesor compre os libros que necesite con cargo á partida 22 do
departamento, aplicándose o gasto ao grupo ao que pertenza devandito
profesor, ou ao profesor directamente segundo sexa o caso.
3.

Aprobación, se procede, do POD do curso 2019-2020.

O Subdirector informa sobre a situación dos contratados predoutorales
Mateo Ramos Merino, Silvia García Méndez, e Martín Liz
Domínguez, os cales poden asumir horas de docencia con cargo ao
POD. Ademais prodúcese un debate en canto á situación do contratado
predoutoral Pablo Fondo Ferreiro como profesor en formación, tras o
cal se acorda que os contratados predoutorales deste tipo poderán
escoller as materias nas que impartir docencia de entre aquelas que se
lle propuxeron para prestar os seus servizos, en aras de conseguir
estabilidade e unha mellor formación. Apróbase por asentimento a
proposta de POD para o curso 2019-2020.
4.
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Aprobación, se procede, da autorización de disposición polos
grupos de investigación do departamento dos ingresos
xerados polas actividades de I+D (recollidas no artigo 83 da
LOU).

E.E. de Telecomunicación
Campus de Vigo
36310 Vigo

https://det.uvigo.es

Departamento de
Enxeñaría Telemática

O Director informa de que non é necesaria a aprobación desta
autorización por parte do consello de departamento.
5.

Aprobación, se procede, dun permiso de máis de 15 días
para Mateo Ramos Merino.

Apróbase por asentimento.
6.

Aprobación, se procede, da delegación na Comisión
Permanente do Departamento de:
* A aprobación dos informes para o plan DOCENTIA
quinquenal.
* A aprobación da produción científica e de
transferencia.
* A aprobación dos permisos de máis de 15 días.

Apróbase por asentimento.
7.

Rogos e preguntas.

Enrique Costa Montenegro roga que os consellos de departamento
convóquense nos horarios que a escola ten reservados para asuntos
deste tipo. O Director informa de que esa é a intención da dirección do
departamento, pero hai casos nos que non é posible ou entraña certas
dificultades o facelo así.

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 11:54 do día 11 de abril de 2019, da que eu como
Secretario do Departamento dou fe co visto e prace do Director.
O Director do Departamento

Dr. D. Alberto Gil Solla
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O Secretario do Departamento

Dr. D. Fernando A. Mikic Fonte
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