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RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE ABRIL DE 2020 SOBRE
AVALIACIÓN VIRTUAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO
DURANTE O ESTADO DE ALARMA

Á vista da instrución adoptada o día 6 de abril do 2020 pola Consellería de Educación da Xunta de
Galicia de suspender a docencia física presencial nas Universidades do SUG no presente curso
académico,
Á vista da Resolución Reitoral do 7 de abril do 2020 sobre a obriga de impartir docencia virtual na
Universidade de Vigo,
Á vista do artigo 64 do Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos da
Universidade de Vigo (DOG, do 22 de febreiro) onde se indica que, entre outros, o estudantado da
Universidade de Vigo terá dereito “h) a ser sempre avaliado, con obxectividade, no seu rendemento
académico, segundo criterios de avaliación previamente establecidos e coñecidos con anterioridade
ao período de matrícula”.
esta Reitoría

R E S O L V E

Primeiro: que a avaliación continua restante, así como as avaliacións finais correspondentes ao
actual curso académico na Universidade de Vigo desenvolveranse de xeito virtual.
Segundo: que, no entanto o disposto no punto anterior e só cara á avaliación final na segunda
oportunidade, poderase dispoñer, mediante unha nova resolución reitoral, a celebración de probas
finais de avaliación presencial, de producirse un cambio substancial nas circunstancias da situación
de alarma actual que así o permitise.
Terceiro: que os centros poderán, en exercicio das súas competencias e segundo o procedemento
previsto, modificar a súa planificación de avaliación, respetando as datas límite para entrega de
actas que figuran no calendario académico para o curso 2019/20; podendo todas ou algunha de
tales datas ser adiadas un máximo de dúas semanas, co acordo do Consello de Goberno, o que
non impedirá, no entanto, que os centros entreguen as súas actas antes do novo término previsto,
de ser o caso.
Cuarto: que o desenvolvemento das probas de avaliación virtual se efectúe segundo o disposto por
cada centro, con respeto á liberdade de cátedra do profesorado e consonte ao marco xeral que
poida proporcionar a Vicerreitoría de ordenación académica e profesorado a tal efecto.
Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante
a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, pero que se computará desde
o día hábil seguinte á data de finalización da declaración do estado de alarma, con independencia do tiempo
que houbera transcurrido desde a publicación da presente resolución, sen prexuízo da eficacia e
executividade da mesma, consonte ao disposto no del acto administrativo objeto de recurso o impugnación,
de conformidade co disposto na Disposición Adicional Oitava do Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-19.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de reposición, no
prazo dun mes, que se computará segundo o indicado no parágrafo anterior, perante o mesmo órgano que
a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo 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 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
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