~

UN IVERSfDADE
DE VIGO

A continuación infórmase dos acordos da reunión en sesión ordinaria do Consello de Goberno, que tivo lugar o día 13 de
novembro de 2018 na sala de xuntas da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, que poden ser do seu interese:

* Aprobación da acta da correspondente á sesión ordinaria do 8 de novembro de 2018 .
* Aprobación da "finalización da adhesión da Universidade de Vigo ao Consello

de Universidades da Fundación
Triptolemos para Desenvolvemento Agroalimentario.
* Aprobación do Procedemento para a Transformación dos Contratos do Profesorado Axudante Doutor a Profesorado
Contratado Doutor Interino.
* Aprobación, se procede, da Oferta de Emprego Público do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2018.
* Aprobación dun recoñecemento docente especial á profesora Belén Riveiro Rodríguez como coordinadora dun proxecto
europeo do programa H2020.
* Aprobación de modificacións no Regulamento para a Realización do Traballo Fin de Grao da Universidade de Vigo.
* Aprobación de modificacións no Regulamento para a Realización do Traballo Fin de Máster da Universidade de Vigo.
* Aprobación das 1a edicións de Cursos de Especialista.
* Aprobación da composición da Comisión de Permanencia e Progreso na Universidade de Vigo:
• Presidencia: Natalia Caparrini Marin
Vogais:
• Manuel Ramos Cabrer
• Secretaria: María Cristina Rodríguez Cendón
• José Luis Gómez Reboiro
• Iñ igo Cuiñas Gómez
• Susana Reboreda Morillo
• Silvia García González
• Adrián Balado Barciela
• Raquel González Lopez

* Renovación da composición da Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo:
• Presidencia: Águeda Gómez Suárez
• Representación Reitor: María José Bravo Bosch; Suplente, Rafael Fernández Acevedo
• Secretaría: Raquel Souto García; Suplente, José González Groba
• Sector POI: María Lameiras Fernández; Suplente, Yolanda Rodríguez Castro
• Sector PAS: Luis Pérez Gómez; Suplente, María José Ríos Santomé
• Sector Alumnado: Alfredo González González
* Modificación do Regulamento de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo.

* Aprobación da convocatoria de retención de talento.
* Aprobación dos seguintes convenios:- Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para o cofinanciamento das axudas Juan de la
Cierva - Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as
universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para o cofinanciamento subprograma Ramón y Cajal - Acordo
específico para o intercambio de estudantes entre a Universidade de Vigo e a Universidade de Moncton (Canadá) Acordo de cooperación internacional entre a Universidade Federal de Santa Maria, Brasil, e a Universidade de Vigo Convenio de colaboración entre a EGAP e as universidades de Santiago de Compostela, a Coruña e Vigo para o
desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación - Addenda ao convenio de colaboración entre
a E e as universidades de Santiago de Compostela, a Coruña e Vigo para o desenvolvemento de actividades de formación ,
divulgación e investigación.

* Eleccións para cubrir as seguintes vacantes nas comisións delegadas do Consello de Goberno:
- Extensión Universitaria e Estudantes: Sector POI, Juan Picos Martín

* Aprobación das modificacións do manual Docentia.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrati va, poderase interpoñer un recurso perante a xurisdición contencioso-administrati va, no prazo de dous meses a contar dende o día
seguinte á publicación da presente resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/ 1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-admini strati va.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de reposición, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución,
perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrati vo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta
do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39120 15, do I de outubro, do procedemento administrati vo común das administracións públicas.

