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Presentación do reitor

Este exemplar que tedes nas mans é a edición
correspondente do resumo de actividades da comunidade
universitaria da Universidade de Vigo, do curso 2018/2019.
Abrangue, polo tanto, os logros neste período dos tres
colectivos que constitúen a nosa institución: persoal docente e
investigador, persoal de administración e servizos e alumnado.

estamos instalados e nas súas contornas. Obviamente,
pensamos que o futuro dunha sociedade moderna
e competitiva ten que pasar por unha aposta pola
investigación e o desenvolvemento, tarefas que as nosas
investigadoras e investigadores están a facer con gran
calidade e intensidade.

Unha vez pasado xa o peor da crise económica estanse
a desenvolver diversas políticas de excelencia, incluíndo
a consolidación dos cadros de persoal e a captación de
talento a todos os niveis.

Esta memoria contribúe á transparencia, obxectivo no
que a UVigo está acadando grandes resultados, que nos
fan destacar entre as universidades públicas españolas.
Mediante a súa consulta, a cidadanía pode coñecer o devir
da institución universitaria, o que constitúe en si unha
obriga e un compromiso.

Como universidade que se expande en tres campus –
Ourense, Pontevedra e Vigo–, seguimos afondando
nas políticas de calidade e de traballo coa sociedade,
partillando coa sociedade civil os nosos esforzos nos eidos
cultural, social e económico. Pensamos que podemos
axudar a artellar un mellor desenvolvemento da sociedade
galega desde a nosa achega nas tres cidades nas que

Quero aproveitar estas breves liñas para agradecer o
traballo das persoas que fixeron posibles este logros, e
tamén das persoas que recompilaron os datos e os amosan
aquí de xeito sinóptico.
Manuel Reigosa Roger
Reitor
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Consello social

Xuntanzas celebradas
(Do 01.09.2018 ata o 31.07.19)

Pleno do Consello Social

Comisión de Actividades e Servizos

30.11.2018
27.12.2018
16.04.2019
04.06.2019
27.06.2019
30.07.2019

06.09.2018
11.10.2018
20.11.2018
19.02.2019
26.03.2019
21.05.2019

Comisión executiva

Comisión Económica

10.10.2018
02.04.2019
28.05.2019

Composición do Consello Social
Presidente: D. Ernesto Pedrosa Silva

Elixidos polo Consello de goberno
D. Manuel Joaquín Reigosa Roger
D. Miguel Ángel Michinel Álvarez

11.12.2018
28.02.2019
19.06.2019
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Dª Raquel María Souto García

Polas Organizacións Empresariais:

D. José María Martín Moreno

D. Jorge Cebreiros Arce

D. Xoán Cebro Rodríguez

D. Javier Garrido Valenzuela

D. Óscar Moldes Pita

D. José Manuel Pérez Canal
Dª Rosa María Sánchez Gándara

Representantes dos intereses sociais de Galicia

D. Juan Manuel Piñeiro Rivas

Polo Parlamento de Galicia:
D. Xosé Manuel Atanes Limia

Polas Corporacións locais dos Concellos dos campus:

D. Francisco Javier Casares Mouriño

D. Xulio Calviño Rodríguez

Dª Mercedes Castro Mouzo

Dª María do Carmen Fouces Díaz

D. Jesús Graña Nogueiras

Dª Yolanda López Fernández

Dª María Elvira Larriba Leira
Dª Natalia Zunzunegui Garrido

Pola Asociación de Amigos e Antigos Alumnos:
D. José María Franco García

Pola Xunta de Galicia:
D. Daniel Barata Quintas

Polos Colexios Profesionais:

D. César Blanco Gómez

D. Antonio Macho Senra

D. José Manuel Figueroa Vila

D. Ignacio Rodríguez Iglesias (Secretario)

Dª Marta Iglesias Bueno
D. Francisco Gustavo Izquierdo Martínez
Dª Ana Isabel Vázquez Reboredo

Polos Sindicatos:
Dª María Elena Añel Cabanelas
D. Emilio Fernández Zunzunegui
D. Manuel González Piñeiro
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Órganos de goberno

Órganos unipersoais

María Belén Rubio Armesto

Equipo de goberno (curso 2018/2019)

Transferencia
María Consuelo Pérez Vázquez

Reitor
Manuel Joaquín Reigosa Roger

Campus de Ourense
María Esther de Blas Varela

Secretaria xeral
Miguel Ángel Michinel Álvarez

Vicerreitorías

Campus de Pontevedra
Jorge Genaro Soto Carballo

Xerente

Economía
José María Martín Moreno

Raquel María Souto García

Planificación e Sostibilidade
José Luis Míguez Tabarés

Outros cargos

Ordenación Académica e Profesorado
Manuel Ramos Cabrer

Delegado do reitor na Comisión Interuniversitaria de Galicia
(CIUG)
Iván Carlos Area Carracedo

Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
Natalia Caparrini Marín

Comisionado de Novos Proxectos
Óscar Rubiños López

Comunicación e Relacións Institucionais
Mónica Valderrama Santomé

Comisionado de Coordinación Institucional
Francisco Javier Rodríguez Berrocal

Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
María Isabel Doval Ruiz

Directora do Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico de
Investigación (CACTI)
Jorge Pérez Juste

Investigación
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Director da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT)
José Manuel García Estévez

Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos Laborais
José Carlos Caamaño Martínez

Directora do Centro de Investigación Biomédica (Cinbio)
M.ª África González Fernández

Área de Oficina de Medio Ambiente
Delfina Couce Fortúnez

Directora do Centro de Investigación AtlantTIC
Carlos Mosquera Nartallo

Área de Innovación Administrativa
Manuel Pérez Cota
Área de Novas Tecnoloxías
José Juan Pazos Arias

Director do Campus do Mar e do Centro de Investigación Mariña
Daniel Rey García
Director do Servizo de Publicacións
Jorge Luis Bueno Alonso
Director do Vigo Tecnolóxico
Daniel Villanueva Torres
Director do Campus da Auga
Enrique Barreiro Alonso
Director do Campus Crea e Green Campus
José Carlos Souto Otero

Área de Investigación
Ana María Bernabéu Tello
Área de Transferencia
María Iztiar Goicoechea Castaño
Área de Captación de Alumnado
Susana Rodríguez Barcia
Área de Benestar, Saúde e Deporte
Alfonso Mandado Vázquez

Direccións de área

Área de Internacionalización
Laura Movilla Pateiro

Área de Normalización Lingüística
Fernando Ramallo Fernández

Área de Igualdade de Oportunidades
Águeda Gómez Suárez

Área de Estudos de Grao
Noelia María Vázquez Rivera (ata o 12/11/2018)
Alfonso Lago Ferreiro (dende o 13/11/2018)

Área de Responsabilidade Social e Cooperación
Xosé María Mahou Lago

Área de Posgrao
Pedro Pablo Gutiérrez González
Área de Profesorado
Alfonso Lago Ferreiro (ata o 12/11/2018)
Cristina Gallego Méndez (dende o 13/11/2018)
Área de Extensión Universitaria
José Ignacio Armesto Quiroga
Área de Emprego e Emprendemento
Alejandro Martínez Gómez (ata o 19/6/2019)
Área de Calidade
Joaquín Rodríguez Collazo
Área de Asuntos Xerais
Fernanda Rivas Suanzes
Área de Administración Electrónica
Alma Gómez Rodríguez
Área de Sostibilidade
Jacobo Porteiro Fresco

Área de Imaxe
Ana Soler Baena
Área de Infraestruturas do Campus de Ourense e CITI
Javier Rodeiro Iglesias
Área de Dinamización Cultural e Educativa e Integración do
Campus de Ourense
Ana María Torrado Agrasar
Área de Infraestruturas do Campus de Pontevedra
José María Cancela Carral
Área de Dinamización Cultural e Educativa e Integración do
Campus de Pontevedra
Manuel Morquecho Barral

Órganos colexiados
Os órganos colexiados están regulados no artigo 7 dos
Estatutos da Universidade de Vigo. Entre eles están:
O Claustro Universitario, o Consello de Goberno e o
Consello Social.
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Claustro Universitario
O Claustro Universitario é o máximo órgano de
representación e de control da comunidade universitaria e
estará composto por 251 membros.
Os Estatutos da Universidade regulan nos artigos 11 ao 13
o Claustro Universitario.

Xuntanzas do Claustro Universitario
•

18 de outubro de 2018

•

3 de decembro de 2018

•

6 de febreiro de 2019

•

5 de xuño de 2019

•

10 de xullo de 2019

Principais acordos
•

18 de outubro de 2018

•

Aprobación da adaptación do proxecto de Estatutos
da Universidade de Vigo ao informe de legalidade
emitido pola Xunta de Galicia.

•

Aprobación da modificación en ámbolos dous
regulamentos de réxime interno dos consellos de
campus de Ourense e Pontevedra dos artigo 6.d e
10.2.

•

Foron elixidos membros do Consello de Campus de
Ourense polo sector estudantes:

elaboración do plan estratéxico da Universidade de
Vigo:
Sector PDI-A
Reboreda Morillo, Susana
Rivo López, Elena
Rodríguez Martínez, Francisco Javier
Sector PDI-B:
González Santamaría, Pedro
Torres Outón, Sara Mª
Sector estudantes:
Domínguez Blanco, Santiago
Rico Fuentes, Juan Jesús
Sector PAS:
Alberte Pivida, Rodrigo

•

Foi elixido membro da Mesa do Claustro, polo sector
estudantes:
Couto Cancela, Daniel
•

Foron elixidos membros do Consello de Goberno,
polo sector estudantes:
Couto Candela, Daniel
Domínguez Blanco, Santiago
González Almón, Yasmina
•

Foi elixida membro do Consello de Goberno, polo
sector Decanos-as/Directores-as:

Rodríguez Rodríguez, José Manuel

García Señorán, María del Mar

Rodríguez Vázquez, Sabela

•

3 de decembro de 2018

Rico Fuentes, Juan Jesús

•

Aprobación da acta da sesión ordinaria do 18 de
outubro de 2018.

6 de febreiro de 2019
•

Aprobación do procedemento de elaboración do plan
estratéxico.

5 de xuño de 2019
•

Foron elixidos membros da comisión para a

Foi elixido membro da Comisión Electoral, polo
sector estudantes:

10 de xullo de 2019
•

Aprobación da creación do Centro de investigación
en tecnoloxías, enerxía e procedementos industriais
(CINTECX).

•

Aprobación do anexo á normativa de grupos,
agrupacións e centros de investigación.

•

Aprobación do nomeamento de D. Daniel Couto
Cancela como presidente do Consello de Estudantes
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•

Foi elixido membro do Consello de Campus de
Ourense, polo sector PDI-B:
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Consello de Goberno

Conde Cid, Manuel

O Consello de Goberno é o órgano de goberno da
Universidade. Nos artigos 15 e 16 dos Estatutos da
Universidade está regulado a súa composición e funcións.

Mesa do Claustro Universitario

Xuntanzas do Consello de Goberno

Segundo o establecido no artigo 5 do Regulamento de
Réxime Interno do Claustro Universitario a Mesa do
Claustro é o órgano director, coordinador e moderador
do Claustro.

Xuntanzas da Mesa do Claustro Universitario
•

8 de outubro de 2018

•

27 de novembro de 2018

•

1 de febreiro de 2019

•

28 de maio de 2019

•

2 de xullo de 2019

•

Sesión ordinaria do 8 de outubro de 2018

•

Sesión ordinaria do 13 de novembro de 2018

•

Sesión ordinaria do 12 de decembro de 2018

•

Sesión ordinaria do 22 de xaneiro de 2019

•

Sesión ordinaria do 20 de marzo de 2019

•

Sesión ordinaria do 29 de abril de 2019

•

Sesión ordinaria do 22 de maio de 2019

•

Sesión ordinaria do 26 de xuño de 2019

•

Sesión ordinaria do 29 de xullo de 2019

Principais acordos do Consello de Goberno
8 de outubro de 2018

Comisión electoral
Segundo o establecido no artigo 8 do Regulamento
Electoral Xeral da Universidade de Vigo, a Comisión
Electoral ten por función resolver as reclamacións
presentadas contra as decisións adoptadas polas xuntas
electorais dos centros e dos departamentos, así como
regular as eleccións do reitor ou reitora e dos membros
do claustro, aprobando o calendario, os censos e o
procedemento das eleccións. Ademais, será o órgano
competente para coñecer e resolver todos os problemas e
dúbidas que se poidan presentar nestas e demais eleccións
consideradas nos estatutos da Universidade de Vigo.

•

Aprobación da proposta de modificación do título
Máster Universitario en “Estudios Ingleses Avanzados y
sus Aplicaciones”.

•

Aprobación de prórrogas de contratos de
investigadores distinguidos da Universidade de Vigo.

•

Desestimación do recurso de alzada interposto por
Dna. Itziar Goicoechea contra o acordo da Comisión
Permanente do Departamento de Deseño na
Enxeñaría, polo que se lle asigna docencia da materia
Proxectos.

•

Designación como representantes da Universidade
de Vigo no Consello de Administración de Cidade
Universitaria, S.A. CUSA de D. José L. Míguez
Tabarés, Dna. Mª Consuelo Pérez Vázquez e Dna.
Raquel Souto García.

•

Aprobación dos seguintes convenios: Acordo marco
de cooperación entre a Universidade de Vigo e a
National Technical University Harkiv Pol Ytechnic
Institute – Acordo de cooperación educativa entre
a Universidade de Vigo e a National Technical
University Harkiv Pol Ytechnic Institute para a
realización de prácticas no estranxeiro – Acordo

Xuntanzas da comisión electoral
•

8 de febreiro de 2018

•

28 de febreiro de 2018

•

22 de marzo de 2018

•

27 de abril de 2018
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específico entre a Universidade de Vigo e a National
Technical University Harkiv Pol Ytechnic Institute
para o intercambio de estudantes – Convenio
específico de colaboración entre a Universidade de
Sao Paulo (Brasil) e a Universidade de Vigo para o
recoñecemento mutuo de estudos – Convenio de
colaboración entre a Universidade de Santiago de
Compostela, a Universidade de Vigo, a Universidade
da Coruña e BUGGYPOWER S.L. para a realización
de prácticas de alumnos/as do Máster Universitario
en Acuicultura – Convenio entre as universidades
de Cádiz, A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela
para prácticas do alumnado do Máster Universitario
en Bioloxía Mariña – Convenio de colaboración
entre a fundación pública galega Centro Tecnolóxico
de Supercomputación de Galicia e as universidades
da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para
proporcionar aos investigadores do SUG acceso a
recursos de supercomputación, almacenamento
de datos e comunicación – Convenio marco de
colaboración entre a Universidade de Vigo e a
Universidad de Antioquia (Colombia) – Convenio
específico de colaboración entre a Universidade
de Vigo e a Universidad de Antioquia (Colombia)
para o intercambio de estudantes – Convenio
marco de colaboración entre a Universidade
de Vigo e a Universidad de Madero (México) –
Convenio específico entre a Universidade de Vigo
e a Universidad de Madero para o intercambio
de estudantes – Primeira addenda ao convenio
de colaboración entre a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e as
universidades da Coruña, Santiago de Compostela
e Vigo para o financiamento de agrupacións
estratéxicas de investigación – Acordo de réxime de
cotutela dunha tesis doctoral entre a Universidade
de Vigo e a University of Tunis El Manar (UTM),
Faculty of Science of Tunis(FST) – Convenio marco
de colaboración entre a Universidade de Vigo e a
Universidad Católica de Cuyo San Juan – Convenio
específico de colaboración entre a Universidade de
Vigo e a Universidad Católica de Cuyo San Juan para
o intercambio de estudantes.
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comisións delegadas do Consello de Goberno:
Organización Académica e Profesorado
Sector PAS:
Cebro Rodríguez, Xoan M.
Sector PDI:
Lavilla Beltrán, Mª Isela
Investigación
Sector PAS:
Cebro Rodríguez, Xoan M.
Extensión Universitaria e Estudantes
Sector PDI:
Ferreiro Vázquez, Óscar
Reboreda Morillo, Susana
Sector PAS:
Cebro Rodríguez, Xoan M.

13 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.

•

Designación de D. Óscar Moldes Pita como
representante de estudantes no Consejo de
Estudiantes Universitarios del Estado – CEUNE –.

•

Aprobación de modificacións no Regulamento
para a Realización do Traballo Fin de Máster da
Universidade de Vigo.

•

Eleccións para cubrir as seguintes vacantes nas

•

Aprobación das 1ª edicións de Cursos de Especialista.

Memoria do Curso académico 2018/2019

•

18

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 EGAP e as
universidades de Santiago de Compostela, a Coruña
e Vigo para o desenvolvemento de actividades de
formación, divulgación e investigación.

Aprobación da composición da Comisión de
Permanencia e Progreso na Universidade de Vigo:

Presidencia:
•

Natalia Caparrini Marín

Vogais:
Adrián Balado Barciela
Iñigo Cuiñas Gómez
José Luis Gómez Reboiro
Manuel Ramos Cabrer
Raquel González López
Silvia García González
Susana Reboreda Morillo
•

Renovación da composición da Comisión contra o
Acoso Sexual e por Razón de Sexo:

Presidencia:

•

Eleccións para cubrir as seguintes vacantes nas
comisións delegadas do Consello de Goberno:

•

Extensión Universitaria e Estudantes: Sector PDI, Juan
Picos Martín

María José Bravo Bosch; Suplente, Rafael Fernández
Acevedo

•

Aprobación das modificacións do manual Docentia.

Secretaría:

12 de decembro de 2018

Águeda Gómez Suárez
Representación Reitor:

•

Aprobación do establecemento do teito de gasto para
o exercicio orzamentario de 2019.

Sector PDI:

•

María Lameiras Fernández; Suplente, Yolanda Rodríguez
Castro

Aprobación do proxecto de orzamentos da
Universidade de Vigo para 2019.

•

Aprobación de recoñecemento docente por pertenza
ao Tribunal Único da Proba de Acceso á Universidade.

•

Aprobación da modificación puntual na memoria
do Programa de Doutoramento en Protección del
Patrimonio Cultural.

•

Aceptación da doazón do pintor D. Alejandro Cabeza
do cadro Retrato de Ramón María del Valle Inclán.

Raquel Souto García; Suplente, José González Groba

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.

•

Aceptación da doazón de equipos de investigación
da empresa UPT As Pontes, propiedade da empresa
Endesa Generación S.A.U., á Universidade de Vigo.

•

Aprobación da convocatoria de retención de talento.

•

•

Aprobación dos seguintes convenios:– Convenio
de colaboración entre a Consellería de Cultura,

Aprobación da participación da Universidade de
Vigo como socio fundador da asociación privada sen
fins lucrativos AquaValor-Centro de Valorización e
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•

Aprobación do teito de horas destinadas a actividades
de xestión e apoio nos centros/campus para o curso
2019/20.

•

Aprobación do Regulamento do Servizo de
Publicacións.

•

Renovación da composición da Comisión de
Publicacións:

Designaronse membros da Comisión de Calidade da
Universidade de Vigo as seguintes persoas:

Sector PDI
Abraham Segade Robleda
Mª Edita de Lorenzo Rodríguez
Sector PAS
Rodrigo Alverte Pivida
Sector alumnado
Luis González Varela

Presidente:
Jorge Luis Bueno Alonso (Director Servizo de
Publicacións)
Secretario:

Óscar Moldes Pita

José Manuel Pereira Iglesias (Xefe Neg. Servizo de
Publicacións)

•

Aprobación da Oferta de Emprego Público do PAS da
Universidade de Vigo para o ano 2018.

Vogais:

•

Aprobación dos seguintes convenios:

– Convenio de colaboración entre as consellerías de
Política Social e de Educación, Universidade e Formación
Profesional, as universidades da Coruña, Santiago de
Compostela e Vigo e a Asociación Abuso e Maltrato Infantil
No. Galicia (Amino.Gal), para a formación, difusión e
sensibilización no eido da violencia sexual infantil.
– Convenio de colaboración entre a Consellería
de Política Social e as universidades de Santiago de
Compostela, da Coruña e Vigo para o financiamento
do proxecto de democratización do coñecemento no
exercicio 2018.

21 de xaneiro de 2019
•

•

•
•

Aprobación do calendario e o procedemento para
a aprobación de verificación e modificación de
titulacións de grao, máster e doutoramento para o
curso 2020/2021.
Aprobación da convocatoria de concesión de anos
sabáticos para o curso 2019/2020 e dos criterios de
puntuación.
Aprobación da Normativa de dedicación e
recoñecementos docentes do profesorado.
Aprobación dos criterios de elaboración da
programación docente anual (PDA) para o curso
2019/20.

Marta García González (PDI)
Benigno Fernández Salgado (PDI)
Enrique José Varela Álvarez (PDI)
Ignacio Pérez Juste (PDI)
Marta Pérez Rodriguez (PDI)
Ana M. Bernabeu Tello (PDI)
Adriana Taboada González (Dout)
Victoria Canoura Leira (Dout)
Ángel Enrique López Pérez (Dout)
•

Aprobación da participación da Universidade de Vigo
na spin-off EM3 Works.

•

Renovación da composición da Comisión do CACTI:

Director/a do CACTI
Jorge Pérez Juste
Profesorado doutor usuario do CACTI (8)
Miguel Ángel Correa Duarte
Rosana Álvarez Rodríguez
Ezequiel M. Vázquez López
Luis Ortiz Torres
David Patiño Vilas
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20 de marzo de 2019
•

Modificación dos Estatutos da AUNETI (Asociación
de Universidades do Estado Español con titulacións
oficiais de Tradución e Interpretación) á que se
adheriu a Universidade de Vigo (C.G. de data
15/06/2016 e C.S. 29/04/2016).

•

Aprobación da modificación puntual nos Criterios de
Elaboración da Programación Docente Anual (PDA)
para o curso 2019/20.

•

Aprobación dos recoñecementos docentes pola
dirección de Proxectos Fin de Carreira.

•

Aprobación da programación docente anual (PDA)
nas titulacións de grao e de máster para o curso
2019/20.

•

Aprobación dos límites de prazas nas titulacións de
grao e de máster para o curso 2019/20.

•

Aprobación das declaracións de interese de novas
titulacións de grao, máster e doutoramento para o
curso 2020/21.

•

Aprobación das Normas Básicas de POD para o curso
2019/20.

•

Aprobación do Plan de Promoción a Profesor/a
Titular e Catedrático/a na Universidade de Vigo.

•

Aprobación dos Criterios para a Elaboración das
Ofertas de Emprego Público de Persoal Docente e
Investigador da Universidade de Vigo.

•

Aprobación das Medidas de Promoción do
Profesorado Asociado Acreditado da Universidade de
Vigo.

•

Aprobación da saída a concurso dunha praza de
Profesorado Contratado Doutor na área de Enxeñaría
Aeroespacial.

•

Aprobación do PCEO do Grao en Enxeñaría
Mecánica e o Grao en Enxeñaría Biomédica, e do
PCEO do Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial
e Automática e o Grao en Enxeñaría Biomédica.

•

Aprobación da renovación da composición da
Comisión de Biblioteca.

•

Aprobación do Programa de Retención de Talento
para 2019.

•

Aprobación da creación da Comisión de Convenios,
Cursos e Contratos do artigo 83 da LOU e da súa
composición.

Verónica Salgueiriño Maceira
Alumnado (3)
Daniel García Lojo
Daniel Otero Calleiras
Paula Rodríguez Seoane
PAS do Servizo (3)
Manuel Marcos
Fernando González Muiños
Estefanía López Silva
•

Aprobación do reparto da produción de investigación
e transferencia do ano 2019.

•

Aprobación das convocatorias de avaliación
dos méritos da produción de investigación e de
transferencia correspondentes aos anos 2017 e 2018.

•

Aprobación da proposta dos premios extraordinarios
de fin de grao e doutoramento.

•

Aprobación dos seguintes convenios:– Convenio
de colaboración entre a Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional e as
universidades da Coruña, Santiago de Compostela
e Vigo para a realización da fase de prácticum
do Máster Interuniversitario en Investigación
e Innovación en Didácticas Específicas para a
educación infantil e primaria – Convenio marco
de colaboración entre a UVigo e a Universidade de
Brasilia – Convenio específico de colaboración entre a
UVigo e a Universidade de Brasilia para o intercambio
de estudantes – Convenio marco de colaboración
entre a UVigo e o Instituto Tecnológico de Sonora –
Convenio específico de colaboración entre a UVigo e
o Instituto Tecnológico de Sonora para o intercambio
de estudantes – Convenio especifico de colaboración
para a mobilidade dos estudantes entre a UVigo e a
Universidad Autónoma de Coahuila – Convenio de
colaboración entre a Asociación Executivas de Galicia
e as universidades de Santiago de Compostela, da
Coruña e Vigo.
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•

Aprobación do acordo das Universidades públicas
do sistema universitario de Galicia sobre os
procedementos de admisión aos estudos universitarios
de grao no devandito sistema para o curso 2019/2020.
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programa Ignicia.
•

Aprobación da proposta de parámetros de
ponderación de materias para as ABAU 2019.

•

Aprobación do modelo de convenio de colaboración
para o desenvolvemento de programas de
voluntariado, así como o seu modelo de addendaanexo ao convenio.

•

Aprobación da proposta de prezos para os complexos
residenciais da Universidade de Vigo para o curso
2019/2020.

•

Aprobación da proposta de adhesión da Facultade de
Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de
Vigo á Asociación Olimpíada Española de Economía.

22 de maio de 2019
•

Estimación parcial do recurso de alzada presentado
por María Montserrat Cruz González contra acordos
do Consello de Dpto. de Organización de Empresas
e Marketing, celebrado o 16/01/19, sobre cambio de
adscrición.

Aprobación da Resolución referente á declaración
de días inhábiles a efectos de cómputo de prazos en
procedementos administrativos.

•

Aprobación do cambio de área de coñecemento dos
profesores Dna. Marta Pérez Rodríguez e D. Xabier
García Martínez.

•

Aprobación de nomeamentos e de prórrogas de
profesorado emérito.

•

Aprobación do Regulamento polo que se establece o
Réxime de Cambio de Centro en Titulacións de Grao
co mesmo Plan de Estudos na Universidade de Vigo.

•

Aprobación do Procedemento para a Transformación
dos Contratos do Profesorado Axudante Doutor a
Profesorado Contratado Doutor Interino.

•

Aprobación dos criterios de produción de
investigación e de transferencia na convocatoria de
2019.

•

Aprobación da convocatoria de captación de talento
do ámbito tecnolóxico de 2019.

•

•

•

Estimación do recurso de alzada presentado por
Francisco Fernández Massaguer contra o acordo de
informe desfavorable da Xunta de Escola da E.E.
de Telecomunicación do día 19/12/18, sobre a súa
actividade docente.
Eleccións para cubrir as seguintes prazas vacantes:

•

Na Comisión de Planificación e Asuntos Económicos,
delegada do Consello de Goberno: Sector Estudantes,
Adrián Balado Barciela.
29 de abril de 2019
•

Aprobación da proposta de medidas de acción positiva
nas convocatorias propias de avaliación do PDI na
Universidade de Vigo.

•

Aprobación do calendario académico para o curso
2019/2020.

•

•

Modificación do artigo 5 da Normativa para a elección
de Decanos/as e Directores/as de Centro.

Aprobación da modificación do Regulamento de
premios extraordinarios de grao universitario.

•

•

Aprobación do Regulamento da Sede Electrónica da
Universidade de Vigo.

Aprobación do Regulamento de Réxime Interno do
CEUVI (Consello de Estudantes da Universidade de
Vigo).

•

Aprobación do Regulamento do sistema de queixas,
suxestións e parabéns da Universidade de Vigo.

•

Aprobación das normas provisionais de cambio de
adscrición de Campus na Universidade de Vigo.

•

Aprobación da composición de catro comisións dos
grupos de traballo para o mantemento do selo HR.

•

Aprobación da convocatoria de axudas á investigación
da Universidade de Vigo.

•

Aprobación da participación da Universidade de Vigo
na spin-off Áncora, xurdida tralo financiamento do

26 de xuño de 2019
•

Aprobación da denuncia do convenio de adscrición
do Instituto de Educación Superior Intercontinental
da Empresa (IESIDE) á Universidade de Vigo.

•

Aprobación da I edición do Curso de Especialista
en Tecnoloxía de Quinta Xeración e da I edición do
Curso de Especialista en Delegado de Protección de
Datos.

•

Aprobación da prórroga como profesora emérita de
Dª. Camiño Noia.
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•

•

Aprobación do Convenio de Colaboración entre o
Ministerio de Defensa e a Universidade de Vigo para a
adscrición a dita universidade do Centro Universitario
de la Defensa, ubicado na Escuela Naval Militar de
Marín.
Aprobación da remisión para a súa aprobación polo
Claustro Universitario da proposta do regulamento
electoral xeral da Universidade de Vigo.
Aprobación do cambio da data límite de entrega
de actas dos Traballos de fin de Máster (TFM) no
calendario do curso académico 2018-19.

•

Aprobación do texto refundido do regulamento de
axudas de custo.

•

Aprobación da conta de liquidación do orzamento do
exercicio 2018 da Universidade de Vigo.

•

Aprobación de varias solicitudes de incorporación con
cargo ao remanente de libre disposición do exercicio
2018.

•

Aprobación do Convenio de colaboración entre
a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería
de Facenda, e a Universidade de Vigo para o
acondicionamento e a cesión das plantas quinta a
sétima do edificio administrativo da Xunta de Galicia
na rúa Benito Corbal de Pontevedra.

•

Aprobación do regulamento do persoal investigador
honorífico da Universidade de Vigo.

•

Aprobación da remisión para a súa aprobación
polo Claustro Universitario da creación do
Centro de investigación en tecnoloxías, enerxía e
procedementos industriais (CINTECX).

•

Aprobación da modificación da normativa de
grupos, agrupacións e centros de investigación da
Universidade de Vigo.

•

Aprobación do regulamento da comisión de política
lingüística da Universidade de Vigo.

29 de xullo de 2019
•

Aprobación das propostas de modificación
e verificación de títulos de grao, máster e
doutoramento.

•

Aprobación de primeiras edicións de Curso de
Especialista.

•

Aprobación do procedemento de elaboración da
memoria xustificativa e a memoria para a solicitude de
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verificación do Grao en Deseño e Creación.
•

Aprobación do inicio de expediente de creación da
Facultade de Deseño e Creación.

•

Aprobación de nomeamentos para postos vacantes
como vogais nas comisións de avaliación do programa
Docentia.

•

Aprobación do nomeamento do Sr. Mauricio Battino
como Investigador honorífico da Universidade de
Vigo.

•

Aprobación da creación da Oficina de Proxectos
Internacionais (OPI).

•

Estimación do recurso de alzada presentado por
Francisco Fernández Massaguer contra o acordo de
informe desfavorable da Xunta de Escola da E.E.
de Telecomunicación do día 03/05/19, sobre a súa
actividade docente.

4

Centros, departamentos e institutos
universitarios

Centros da Universidade de Vigo
Número de centros propios: 21

Campus de Vigo

Campus de Pontevedra

Facultade de Filoloxía e Tradución
Facultade de Bioloxía
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Escola Universitaria de Estudos Empresariais
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas
Facultade de Ciencias do Mar
Facultade de Química
Escola de Enxeñaría Industrial

Facultade de Belas Artes
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Escola de Enxeñaría Forestal
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Facultade de Fisioterapia

Campus de Ourense
Facultade de Ciencias
Facultade de Historia
Facultade de Dereito
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Facultade de Ciencias da Educación
Escola Superior de Enxeñaría Informática

Centros adscritos: 7
Escola Universitaria de Formación de Profesorado
Wde EXB (Vigo)
Escola Universitaria de Enfermaría (Meixoeiro, Vigo)
Escola Universitaria de Enfermaría (Povisa, Vigo)
IESIDE (Vigo)
Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense)
Escola Universitaria de Enfermaría (Pontevedra)
Centro Universitario da Defensa (Marín, Pontevedra)
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Campus de Vigo

FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E
EMPRESARIAIS
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 400 Fax: 986 812 401

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN
As Lagoas, Marcosende, s/n.
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 251 Fax: 986 812 380

Equipo decanal

Equipo decanal

Decano
Santiago Gómez Fraiz (ata o 30/10/2018)
Jorge Falagán Mota (dende o 31/10/2018)

Decano
Luis Alonso BacigalupeF
Secretaria
María Susana Cruces Colado

Secretario
Gonzalo Caballero Míguez (ata o 30/10/2018)
Ana Esther Castro Fernández (dende o 31/10/2018)

Vicedecanos/as
Maribel del Pozo Triviño
Inmaculada Anaya Revuelta
Jorge Figueroa Dorrego
María Dolores González Álvarez
Titulacións
Grao en Estudos de Galego e Español

Matriculados/as
11

Grao en Linguas Estranxeiras

233

Grao en Tradución e Interpretación

208

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Mestrados

95
95

FACULTADE DE BIOLOXÍA
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n. 36310 Vigo
Tfno.: 986 811 976 Fax: 986 812 556

Titulacións
Grao en Economía
Grao en Admón. e Dir. de Empresas
Grao en Admón. e Dir. de Empresas/
Grao en Dereito
Mestrados

Matriculados/as
285
989
198
102

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 100 Fax: 986 812 116

Equipo decanal
Decano
Jesús Manuel Míguez Miramontes

Equipo directivo
Director/a
Íñigo Cuiñas Gómez

Secretaria
Aida García Molares

Secretario/a
Miguel Ángel Domínguez Gómez

Vicedecanas
Manuel Ángel Pombal Diego
Mercedes Gallardo Medina
María Fuencisla Mariño Callejo
Titulacións
Grao en Bioloxía
Mestrados

Vicedecanos/as
Jorge Vila Biglieri (ata o 30/10/2018)
Fernando Comesaña Benavides (ata o 30/10/2018)
Rocío Rodríguez Daponte (ata o 30/10/2018)
Josefina Lucy Amigo Dobaño (ata o 30/10/2018)
Sonia Rodríguez Parada (dende o 31/10/2018)
María Gómez Rúa (dende o 31/10/2018)
Pedro Lorenzo Alonso (dende o 31/10/2018)

Matriculados/as
350
290

Subdirectores/as
Enrique Costa Montenegro
Francisco Javier Díaz Otero
Manuel Fernández Veiga
Loreto Rodríguez Pardo
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Titulacións
Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación
Mestrados
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Matriculados/as
655
83

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS
EMPRESARIAIS
Rúa do Conde de Torrecedeira, núm. 105
36208 Vigo
Tfno.: 986 813 748 Fax: 986 813 746
Equipo directivo
Director
Consuelo Curras Valle

Titulacións
Grao en Dereito
Grao en Relacións Laborais e Recursos
Humanos
Mestrados

Matriculados/as
383
370
179

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 811 939 Fax: 986 812 201
Equipo directivo

Secretario/a
María Jesús Barsanti Vigo

Directora
Elena Mercedes Alonso Prieto

Subdirectores/as
María del Mar Riveiro Pérez
Araceli González Crespán
Emilio García Roselló

Secretario/a
Ángeles Saavedra González (ata o 20/12/2018)
Guillermo García Lomba (dende o 21/12/2018)

Titulacións
Grao en Comercio
Mestrados

Matriculados/as
336
96

FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO
TRABALLO
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 814 010 Fax: 986 814 011
Equipo directivo
Decano/a
María Almudena Bergareche Gros
Secretario/a
Ángel Aday Jiménez Alemán (ata o 8/7/2019)
Rosa Mª Rodríguez Martín Retortillo (dende o 9/7/2019)
Vicedecanos/as
Lidia Noriega Rodríguez
Alexandre Pazos Pérez
Francisco José Torres Pérez
Pablo Fernández Carballo-Calero (dende o 8/6/2018)

Subdirectores/as
David Patiño Vilas
María Araújo Fernández
José Santiago Pozo Antonio
Titulacións
Grao en Enxeñaría da Enerxía
Grao en Enx. dos Recursos Mineiros e
Enerxéticos
Mestrados
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 552 Fax: 986 812 556
Equipo decanal
Decano/a
Miguel Ángel Nombela Castaño
Secretario/a
Gabriel Rosón Porto
Vicedecanos/as
María Elsa Vázquez Otero
Óscar Nieto Palmeiro

Matriculados/as
213
95
31

Memoria do Curso académico 2018/2019

Titulacións
Grao en Ciencias do Mar
Mestrados
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Matriculados/as
290
12

FACULTADE DE QUÍMICA
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 696 Fax: 986 812 556

Titulacións
Matriculados/as
Grao en Enx. en Electrónica Industrial
556
e Automática
Grao en Enxeñaría en Organización
392
Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
229
Grao en Enxeñaría Mecánica
846
Grao en Enxeñaría en Química
211
Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías
425
Industriais
Mestrados
283

Equipo decanal
Decano
Ignacio Pérez Juste
Secretaria
Marta Teijeria Bautista
Vicedecanos/as
Alejandro Fernández Nóvoa
Mercedes García Bugarín
Titulacións
Grao en Química
Mestrados

Matriculados/as
277
41

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
(Campus)
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 200 Fax: 986 812 209
(Cidade)
Rúa do Conde de Torrecedeira, núm. 86
36208 Vigo
Tfno.: 986 813 688 Fax: 986 813 663
Equipo directivo
Director
Juan Enrique Pardo Froján
Secretario/a
Rafael Comesaña Piñeiro (ata o 15/1/2019)
Pablo Izquierdo Belmonte (dende o 16/1/2019)
Subdirectores/as
Fernando Manzanedo García
María Filomena Fernández Silva
Ana María Mejías Sacaluga
Francisco Rodríguez Castro

Fernando Cerdeira Pérez
Celso Fernández Silva
Rafael Verdugo Matés
María Cristina Trillo Yáñez
Gloria Fiestras Janeiro
Begoña Urgal González

Centros adscritos de Vigo
EU DE MAXISTERIO MARÍA SEDES SAPIENTIAE
Estrada de Madrid, 8
36200 Vigo
Tfno.: 986 414 498 Fax: 986 483 180
Equipo directivo
Directora
M.ª Jesús Ayuso Manso
Directora delegada
Amparo Solla González
Titulacións
Grao en Educación Infantil
Grao en Educación Primaria

Matriculados/as
194
245

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA
(MEIXOEIRO)
Hospital do Meixoeiro
36200 Vigo
Tfno.: 986 811 111 Fax: 986 276 416
Equipo directivo
Directora
María Victoria Lojo Vicente
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Campus de Ourense

Delegado/a
Ángel Eduardo Pérez Diz
Titulacións
Grao en Enfermaría

Matriculados/as
206

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA (POVISA)
Romil, 75-77, baixo
36211 Vigo
Tfno.: 986 472 058 / 986 471 755
Fax: 886 117 610
Equipo directivo
Director
Alfonso García Suárez

Equipo decanal
Decano
Gil Garrote Velasco
Secretario/a
Elena Martínez Carballo (ata o 12/12/2018)
María José Pérez Álvarez (dende o 13/12/2018)
Vicedecanos/as
Sidonia Martínez Suárez
Juan Carlos Novoa Muñoz
Elena Martínez Carballo (dende o 13/12/2018)

Subdirectora
Concepción Agras Suárez
Delegado/a
Raúl Iglesias Blanco
Titulacións
Grao en Enfermaría

FACULTADE DE CIENCIAS
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 000 Fax: 988 387 001

Matriculados/as
265

Titulacións
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos
Alimentos
Grao en Ciencias Ambientais
Grao en Enxeñaría Agraria
Mestrados

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INTERCONTINENTAL DA EMPRESA
Avda. de Madrid, 60
36204 Vigo
Tfno.: 986 493 252 Fax.: 986 494 828

FACULTADE DE HISTORIA
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 100 Fax: 988 387 159

Equipo directivo

Equipo decanal

Director
Miguel Ángel Escotet Álvarez

Decana
Susana Reboreda Morillo

Delegado/a
Fidel Castro Rodríguez

Secretaria
Josefina Teresa Cadilla Lomba

Titulacións
Grao en Administración e Dirección
de Empresas
Mestrados

Matriculados/as
179
107

Matriculados/as
129
184
92
43

Vicedecano
Adolfo Fernández Fernández
Titulacións
Grao en Xeografía e Historia
Mestrados
FACULTADE DE DEREITO
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 101 Fax: 988 387 159

Matriculados/as
162
30
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Equipo decanal

Grao en Turismo
Grao en Turismo/Grao en Xeografía
e Historia
Mestrados

Decana
Marta Fernández Prieto
Secretario/a
Concepción Martínez Martínez

Matriculados/as
291
89
43

Equipo decanal
Decana
María del Mar García Señorán
Secretario
Francisco Javier Aguiar Fernández
Vicedecanos/as
Ramón Ángel Fernández Sobrino
María del Pino Díaz Pereira
Xosé Manuel Cid Fernández
María del Carmen Ricoy Lorenzo

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E
TURISMO
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 229 Fax: 988 387 235

Titulacións
Grao en Educación Infantil
Grao en Educación Primaria
Grao en Educación Social
Grao en Traballo Social
Mestrados

Equipo decanal
Decano/a
Elena Rivo López (ata o 9/4/2019)
María Montserrat Cruz González (dende o 10/4/2019)
Secretario/a
María Beatriz González Sánchez (ata o 9/4/2019)
Alberto Vaquero García (dende o 10/4/2019)

Matriculados/as
401
370
334
329
153

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 000 Fax: 988 387 001

Vicedecanos/as
Elena Rosa de Prada Creo (ata o 9/4/2019)
Mónica Villanueva Villar(ata o 9/4/2019)
Francisco Javier Sánchez Sellero (ata o 9/4/2019)
Miguel Enrique Rodríguez Méndez (ata o 9/4/2019)
Francisco Javier Sánchez Sellero (dende o 10/4/2019)
Francisco Tugores Martorell (dende o 10/4/2019)
Juan Manuel de los Ríos Sánchez (dende o 10/4/2019)
Elena de Prada Creo (dende o 30/4/2019)
Titulacións
Grao en Administración e Dirección
de Empresas
Grao en Consultoría e Xestión da
Información

96

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 100 Fax: 988 387 159

Vicedecanos/as
Francisca Fernández Prol (ata o 14/12/2018)
Susana Álvarez González (dende o 15/12/2018)
María Lourdes Borrajo Diz
Titulacións
Grao en Dereito
Grao en Admón. e Dir. de Empresas/
Grao en Dereito
Mestrados

266
18

Equipo directivo
Director
Francisco Javier Rodríguez Martínez
Secretario/a
Arturo Méndez Penín (ata o 9/5/2019)
Mª Encarnación González Rufino (dende o 10/5/2019)

Matriculados/as
455
2

Subdirectores/as
Eva María Lorenzo Iglesias
Rosalía Laza Fidalgo
María Encarnación González Rufino (ata o 19/10/2018)
Pedro Cuesta Morales (dende o 20/10/2019)
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Titulacións
Grao en Enxeñaría Informática
Grao en Adm. e Dir. de Empresas/
Grao en Enx. Informática
Mestrados
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Matriculados/as
519
49
42

ESCOLA DE ENXEÑARÇIA AERONÁUTICA E DO
ESPAZO
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 214
Equipo directivo

Secretario
Ángel Paredes Galán

Equipo decanal
Decano/a
Silvia García González
Secretario
Maximino Villaverde Rodríguez

Titulacións
Grao en Belas Artes
Mestrados

Subdirectores/as
Higinio González Jorge
Matriculados/as
144
7

Centros adscritos de Ourense
ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA
Rúa de Ramón Puga, s/n
Hospital Santa María Nai
32005 Ourense
Tfno.: 988 385 458 Fax: 988 385 458
Equipo directivo

Matriculados/as
531
93

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO
DEPORTE
Avda. de Bos Aires, s/n
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 801 700 Fax: 986 801 701
Equipo decanal
Decano/a
Vicente Romo Pérez
Secretario/a
Óscar García García
Vicedecanos/as
Uxío Pérez Rodríguez
María Esther Martínez Figueira
Ezequiel Rey Frias
María Mercedes Varela Losada
Roberto Jesús Barcala Furelos (dende o 12/2/2019)

Directora
Milagros Fernández Varela
Directora delegada
María de la Concepción Pérez Lamela
Titulacións
Grao en Enfermaría

FACULTADE DE BELAS ARTES
Rúa da Maestranza, núm. 2
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 801 800 Fax: 986 801 885

Vicedecanos/as
Marcos Dopico Castro
Carlos Tejo Veloso
Begoña Paz García (dende o 23/10/2018)

Director
Arno Formella

Titulacións
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
Mestrados

Campus de Pontevedra

Matriculados/as
211

Titulacións
Grao en Ciencias da Actividade Física
e do Deporte
Grao en Educación Infantil
Grao en Educación Primaria
Mestrados

Matriculados/as
531
380
362
123
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ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Tfno.: 986 801 900 Fax: 986 801 907

FACULTADE DE FISIOTERAPIA
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Tfno.: 986 870 647 Fax: 986 801 907

Equipo directivo

Equipo directivo

Director
Juan Picos Martín

Decano/a
Eva María Lantarón Caeiro

Secretario
José Manuel Casas Mirás

Secretaria
María del Rocío Abalo Núñez

Subdirectora
Ángeles Cancela Carral

Vicedecano/a
Mercedes Soto González

Titulacións
Grao en Enxeñaría Forestal

Matriculados/as
155

Matriculados/as
225

Centros adscritos de Pontevedra

FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA
COMUNICACIÓN
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Tfno.: 986 801 999 Fax: 986 801 997

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA
Rúa de Joaquín Costa, núm. 41, 4.º
36001 Pontevedra
Tfno.: 986 855 643 Fax: 986 862 856

Equipo directivo

Equipo directivo

Decano
Xosé Manuel Baamonde Silva

Director
Miguel Ángel Piñón Cimadevila

Secretaria
Silvia García Mirón (ata o 12/9/2018)
María Isabel Míguez González (dende o 13/9/2018)

Subdirectora
María Paz Diéguez Montes
Delegado/a
Rafael Durán Barbosa

Vicedecanos/as
José Pita Castelo
Alberto Dafonte Gómez (ata o 12/9/2018)
Rosa María Ricoy Casas (ata o 12/9/2018)
Oswaldo García Crespo (ata o 12/9/2018)
Diana Ramahí García (dende o 13/9/2018)
Paulino Emilio Pérez Feijoo (dende o 13/9/2018)
Constantino Cordal Rodríguez (dende o 13/9/2018)
Titulacións
Grao en Comunicación Audiovisual
Grao en Dirección e Xestión Pública
Grao en Publicidade e Relacións
Públicas
Mestrados

Titulacións
Grao en Fisioterapia

Titulacións
Grao en Enfermaría

Matriculados/as
222
145
460
93

Matriculados/as
206

CENTRO UNIVERSITARIO DA DEFENSA
Escola Naval Militar
Praza de España, núm. 2
36920 Marín (Pontevedra)
Equipo directivo
Director
José María Pousada Carballo
Delegado/a
María Concepción Paz Penín
Titulacións
Grao en Enxeñaría Mecánica

Matriculados/as
311
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Departamentos da Universidade de Vigo
Número de departamentos: 47

Ámbito científico: 11
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C09
C10
C11
C12

Bioloxía Funcional e Ciencia da Saúde
Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo
Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía
Ecoloxía e Bioloxía Animal
Estatística e Investigación Operativa
Matemáticas
Química Analítica e Alimentaria
Química Inorgánica
Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio
Química Física
Química Orgánica

Ámbito de humanidades: 9
H03
H04
H05
H07
H08
H09
H10
H11
H12

Filoloxía Galega e Latina
Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá
Historia, Arte e Xeografía
Escultura
Pintura
Debuxo
Lingua Española
Literatura Española e Teoría da Literatura
Tradución e Lingüística
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Ámbito xurídico-social: 13
X01
Análise e Intervención Psicosocioeducativa
X02
Dereito Privado
X03
Dereito Público
X04
Didáctica, Organización Escolar e Métodos de
Investigación
X05
Didácticas Especiais
X06
Economía Aplicada
X07
Economía Financeira e Contabilidade
X08
Fundamentos da Análise Económica e Historia e
Institucións Económicas
X09
Organización de Empresas e Márketing
X10
Psicoloxía Evolutiva e Comunicación
X11
Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e
Filosofía
X13
Dereito Público Especial
X14
Comunicación Audiovisual e Publicidade

Ámbito científico
BIOLOXÍA FUNCIONAL E CIENCIAS DA SAÚDE
Facultade de Bioloxía
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 646 Fax: 986 812 646
Enderezo electrónico: depc01@uvigo.es
Equipo directivo

Ámbito tecnolóxico: 14
T01
Deseño na Enxeñaría
T02
Enxeñaría Eléctrica
T03
Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores
Térmicos e Fluídos
T04
Enxeñaría Química
T05
Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e
Construción
T06
Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio
Ambiente
T07
Enxeñaría de Sistemas e Automática
T08
Física Aplicada
T11
Tecnoloxía Electrónica
T13
Enxeñaría Telemática
T14
Teoría do Sinal e Comunicacións
T15
Informática
T16
Matemática Aplicada I
T17
Matemática Aplicada II

Director/a
María del Pilar Molist García
Secretario/a
Marcos Antonio López Patiño
Áreas
Bioloxía Celular
Cirurxía
Fisioloxía
Fisioterapia
Histoloxía
Medicina
Medicina Preventiva e Saúde Pública
Microbioloxía
Parasitoloxía
Radioloxía e Medicina Física
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BIOLOXÍA VEXETAL E CIENCIAS DO SOLO
Facultade de Bioloxía
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 624 Fax: 986 812 624
Enderezo electrónico: depc02@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Francisco Javier Rodríguez Rajo
Secretario/a
Castor Muñoz Sobrino
Áreas
Botánica
Edafoloxía e Química Agrícola
Fisioloxía Vexetal
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Equipo directivo
Director/a
Celia Olabarria Uzquiano
Secretario/a
Josefa Garrido González
Áreas
Antropoloxía Física
Ecoloxía
Zooloxía
ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 440 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depc05@uvigo.es
Equipo directivo

BIOQUÍMICA, XENÉTICA E INMUNOLOXÍA
Facultade de Bioloxía
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 554 Fax: 986 812 554
Enderezo electrónico: depc03@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Armando Caballero Rúa
Secretario/a
Diana Valverde Pérez
Áreas
Bioquímica e Bioloxía Molecular
Xenética
Inmunoloxía
ECOLOXÍA E BIOLOXÍA ANIMAL
Facultade de Ciencias do Mar
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 653 Fax: 986 812 653
Enderezo electrónico: depc04@uvigo.es

Director/a
Jacobo de Uña Álvarez (ata o 25/6/2019)
Andrés Antonio Vaamonde Liste (dende o 26/6/2019)
Secretario/a
Juan Carlos Pardo Fernández
Área
Estatística e Investigación Operativa
MATEMÁTICAS
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 440 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depc06@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Francisco Javier García Cutrín
Secretario/a
Carmen Vázquez Pampín
Áreas
Álxebra
Análise Matemática
Didáctica da Matemática
Xeometría e Topoloxía
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QUÍMICA ANALÍTICA E ALIMENTARIA
Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 322 Fax: 986 812 382
Enderezo electrónico: depc07@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Isela Lavilla Beltrán
Secretario/a
María Luisa Rúa Rodríguez
Áreas
Nutrición e Bromatoloxía
Química Analítica
Toxicoloxía
QUÍMICA INORGÁNICA
Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 813 797 Fax: 986 813 798
Enderezo electrónico: depc09@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Jesús Antonio Castro Fojo (ata o 18/9/2018)
María Soledad García Fontán (dende o 19/9/2018)
Secretario/a
Laura Valencia Matarranz (ata o 18/9/2018)
Rosa Carballo Rial (dende o 19/9/2018)
Área
Química Inorgánica
XEOCIENCIAS MARIÑAS E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
Facultade de Ciencias do Mar
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 614 Fax: 986 812 614
Enderezo electrónico: depc10@uvigo.es
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Equipo directivo
Director/a
Marta Pérez Arlucea (ata o 17/12/2018)
Bienvenido Diez Ferrer (dende o 18/12/2018)
Secretario/a
Gonzalo Méndez Martínez (ata o 17/12/2018)
Ángel Mena Rodríguez (dende o 18/12/2018)
Áreas
Estratigrafía
Xeodinámica Externa
Xeodinámica Interna
QUÍMICA FÍSICA
Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 321 Fax: 986 812 382
Enderezo electrónico: depc11@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Juan Pablo Hervés Beloso (ata o 20/12/2018)
Ricardo Mosquera Castro (dende o 21/12/2018)
Secretario/a
Ricardo Mosquera Castro (ata o 20/12/2018)
Juan Pablo Hervés Beloso (dende o 21/12/2018)
Área
Química Física
QUÍMICA ORGÁNICA
Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 262 Fax: 986 812 382
Enderezo electrónico: depc12@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Rosana Álvarez Rodríguez
Secretario/a
José Lorenzo Alonso Gómez
Área
Química Orgánica
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Ámbito de humanidades

Equipo directivo

FILOLOXÍA GALEGA E LATINA
Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 813 799 Fax: 986 813 799
Enderezo electrónico: deph03@uvigo.es

Director/a
Fermín Emiliano Pérez Losada
Secretario/a
Domingo Rodríguez Teijeiro

Áreas
Filoloxía Latina
Filoloxías Galega e Portuguesa

Áreas
Análise Xeográfica Rexional
Arqueoloxía
Ciencias e Técnicas Historiográficas
Xeografía Física
Xeografía Humana
Historia Antiga
Historia Contemporánea
Historia de América
Historia da Arte
Historia Medieval
Historia Moderna
Prehistoria

FILOLOXÍA INGLESA, FRANCESA E ALEMÁ
Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 813 799 Fax: 986 813 799
Enderezo electrónico: deph04@uvigo.es

ESCULTURA
Facultade de Belas Artes
Rúa da Maestranza, núm. 2
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 801 811 Fax: 986 801 885
Enderezo electrónico: deph07@uvigo.es

Equipo directivo

Equipo directivo

Director/a
Javier Pérez Guerra (ata o 24/9/2018)
Helena Cortés Gabaudán (dende o 25/9/2018)

Director/a
María Natividad Bermejo Arrieta (ata o 22/7/2019)
Juan Carlos Román Redondo (dende o 23/7/2019)

Secretario/a
Javier Pérez Guerra (ata o 24/9/2018)
Helena Cortés Gabaudán (dende o 25/9/2018)

Secretario
Xoán Manuel Novegil González-Anleo (ata o 22/7/2019)
Mónica Ortuzar González (dende o 23/7/2019)

Áreas
Filoloxía Alemá
Filoloxía Francesa
Filoloxía Inglesa

Área
Escultura

Equipo directivo
Director
Xosé Henrique Costas González (ata o 26/9/2018)
Alexandre Rodríguez Guerra (dende o 27/9/2018)
Secretario
Xosé Soto Andión (ata o 26/9/2018)
Xosé Antonio Fernández Salgado (dende o 27/9/2018)

HISTORIA, ARTE E XEOGRAFÍA
Facultade de Historia
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 267 Fax: 988 387 159
Enderezo electrónico: deph05@uvigo.es

PINTURA
Facultade de Belas Artes
Rúa da Maestranza, 2
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 801 831 Fax: 986 801 885
Enderezo electrónico: deph08@uvigo.es
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Equipo directivo

Enderezo electrónico: deph11@uvigo.es

Director
Jesús Hernández Sánchez

Equipo directivo

Secretario/a
Almudena Fernández Fariña
Áreas
Estética e Teoría das Artes
Pintura
DEBUXO
Facultade de Belas Artes
Rúa da Maestranza, núm. 2
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 801 830 Fax: 986 801 885
Enderezo electrónico: deph09@uvigo.es
Equipo directivo
Directora
Araceli Liste Fernández
Secretario
Manuel Dimas Salamanca Mota
Área
Debuxo
LINGUA ESPAÑOLA
Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 104 Fax: 986 812 104
Enderezo electrónico: deph10@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Miguel Cuevas Alonso
Secretaria
Regina Rodríguez Vega
Área
Lingua Española
LITERATURA ESPAÑOLA E TEORÍA DA LITERATURA
Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 371 Fax: 986 812 371

Director
José Francisco Montero Reguera
Secretaria
Montserrat Ribao Pereira
Áreas
Literatura Española
Teoría da Literatura
TRADUCIÓN E LINGÜÍSTICA
Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 371 Fax: 986 812 371
Enderezo electrónico: deph12@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Lourdes Lorenzo García
Secretario/a
Jesús Meiriño Gómez
Áreas
Lingüística Xeral
Tradución e Interpretación

Ámbito tecnolóxico
DESEÑO NA ENXEÑARÍA
EU de Enxeñaría Técnica Industrial
Rúa do Conde de Torrecedeira, núm. 86
36208 Vigo
Tfno.: 986 813 668 Fax: 986 813 663
Enderezo electrónico: dept01@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
José Benito Bouza Rodríguez
Secretario/a
José Luis Diéguez Quintas
Áreas
Expresión Gráfica na Enxeñaría
Enxeñaría dos Procesos de Fabricación
Proxectos de Enxeñaría
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ENXEÑARÍA ELÉCTRICA
ETS de Enxeñaría Industrial
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 222 Fax: 986 812 201
Enderezo electrónico: dept02@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Carlos Garrido Suárez
Secretario
Bernardino Novo Ramos
Área
Enxeñaría Eléctrica
ENXEÑARÍA MECÁNICA, MÁQUINAS E MOTORES
TÉRMICOS E FLUÍDOS
ETS de Enxeñaría Industrial
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 219 Fax: 986 812 201
Enderezo electrónico: dept03@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Marcos López Lago
Secretario/a
Pablo Eguía Oller
Áreas
Enxeñaría Mecánica
Máquinas e Motores Térmicos
Mecánica de Fluídos
ENXEÑARÍA QUÍMICA
Edificio Fundición
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 285 Fax: 986 812 285
Enderezo electrónico: depT04@uvigo.es
Equipo directivo
Director
José Manuel Cruz Freire
Secretaria
Ana María Rodríguez Rodríguez
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Áreas
Enxeñaría Química
Tecnoloxía dos Alimentos
ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS, MECÁNICA APLICADA
E CONSTRUCIÓN
EU de Enxeñaría Técnica Industrial
Rúa do Conde de Torrecedeira, núm. 86
36208 Vigo
Tfno.: 986 813 881
Enderezo electrónico: dept05@uvigo.es
Equipo directivo
Directora
Antonio Collazo Fernández
Secretario/a
Belén Riveiro Rodríguez (ata o 17/12/2018)
Aida Badaoui Fernández (dende o 18/12/2018)
Áreas
Ciencias dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
Construcións Navais
Enxeñaría da Construción
Mecánica dos Medios Continuos e Teoría da Estrutura
ENXEÑARÍA DOS RECURSOS NATURAIS E MEDIO
AMBIENTE
EU de Enxeñaría Técnica Forestal
A Xunqueira, s/n
36006 Pontevedra
Tfno.: 986 801 905 Fax: 986 801 906
Enderezo electrónico: dept06@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Leandro Rafael Alejano Monge (ata o 14/9/2018)
Teresa Rivas Brea (dende o 15/9/2018)
Secretario/a
Teresa Rivas Brea (ata o 14/9/2018)
Fernando María García Bastante (dende o 15/9/2018
Áreas
Explotación de Minas
Enxeñaría Agroforestal
Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
Enxeñaría Téxtil e Papeleira
Produción Vexetal
Prospección e Investigación Mineira
Tecnoloxía do Medio Ambiente
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ENXEÑARÍA DE SISTEMAS E AUTOMÁTICA
ETS de Enxeñaría Industrial
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 222 Fax: 986 812 201
Enderezo electrónico: dept07@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Julio Garrido Campos
Secretario
Matías García Rivera
Área
Enxeñaría de Sistemas e Automática
FÍSICA APLICADA
Facultade de Ciencias do Mar
Edificio de Ciencias Experimentais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 814 070 Fax: 986 814 069
Enderezo electrónico: dept08@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Manuel Martínez Piñeiro
Secretario/a
Javier Vijande López
Áreas
Astronomía e Astrofísica
Física Aplicada
Física da Materia Condensada
Física da Terra
Física Teórica
Óptica
TECNOLOXÍA ELECTRÓNICA
ETS de Enxeñaría Industrial
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 163 Fax: 986 469 547
Enderezo electrónico: dept11@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Andrés Augusto Nogueiras Meléndez
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Subdirector/a
Ana María Cao Paz
Secretario/a
Vicente Pastoriza Santos
Áreas
Electrónica
Tecnoloxía Electrónica
ENXEÑARÍA TELEMÁTICA
ETS de Enxeñaría de Telecomunicación
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 160 Fax: 986 812 121
Enderezo electrónico: deph13@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Raúl Fernando Rodríguez Rubio (ata o 5/9/2018)
Francisco Javier González Castaño (dende o 6/9/2018 ata
o 10/10/2018)
Alberto Gil Solla (dende o 11/10/2018)
Subdirector
Martín López Nores (ata o 10/10/2018)
Sergio Herrería Alonso (dende o 11/10/2018)
Secretario/a
Yolanda Blanco Fernández (ata o 10/10/2018)
Fernando Ariel Mikic Fonte (dende o 11/10/2018)
Área
Enxeñaría Telemática
TEORÍA DO SINAL E COMUNICACIÓNS
ETS de Enxeñaría de Telecomunicación
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 160 Fax: 986 812 121
Enderezo electrónico: deph14@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Inés García-Tuñón Blanca
Subdirector/a
Artemio Mojón Ojea
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Secretario/a
María Soledad Torres Guijarro
Área
Teoría do Sinal e Comunicacións
INFORMÁTICA
Edificio Politécnico Ourense
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 988 387 038
Enderezo electrónico: dept09@uvigo.es
Equipo directivo
Director
Leandro Rodríguez Liñares (ata o 20/12/2018)
Celso Campos Bastos (dende o 21/12/2018)
Secretario/a
Juan Carlos González Moreno (ata o 20/12/2018)
Daniel González Peña (dende o 21/12/2018)
Áreas
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
MATEMÁTICA APLICADA I
ETS de Enxeñaría de Telecomunicación
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 158 Fax: 986 812 116
Enderezo electrónico: deph10@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Alicia Cachafeiro López (ata o 9/7/2019)
Ricardo Vidal Vázquez (dende o 10/7/2019)
Secretario/a
Elías Berriochoa Esnaola (ata o 9/7/2019)
Jaime Díaz de Bustamante (dende o 10/7/2019)
Área
Matemática Aplicada
MATEMÁTICA APLICADA II
ETS de Enxeñaría de Telecomunicación
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 158 Fax: 986 812 116
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Enderezo electrónico: dept10@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Ramón González Rodríguez (ata o 7/11/2018)
Ignacio Bajo Palacio (dende o 8/11/2018)
Secretario/a
Guillermo García Lomba (ata o 7/11/2018)
Natividad Calvo Ruibal (dende o 8/11/2018)
Áreas
Matemática Aplicada

Ámbito xurídico-social
ANÁLISE E INTERVENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVA
Facultade de Ciencias da Educación
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 108 Fax: 988 387 159
Enderezo electrónico: depx01@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Carmen Verde Diego (ata o 17/9/2018)
Antonio López Castedo (dende o 18/9/2018)
Secretario/a
Antonio López Castedo (ata o 17/9/2018)
Yolanda Rodríguez Castro (dende o 18/9/2018)
Áreas
Antropoloxía Social
Metodoloxía das Ciencias do Comportamento
Personalidade, Avaliación e Tratamentos Psicolóxicos
Psicobioloxía
Psicoloxía Básica
Psicoloxía Social
Teoría e Historia da Educación
Traballo Social e Servizos Sociais
DEREITO PRIVADO
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 420 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depx02@uvigo.es
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Equipo directivo
Director/a
Julio Costas Comesaña
Secretario
Ángel Manuel Mariño de Andrés
Áreas
Dereito Civil
Dereito Internacional Privado
Dereito Mercantil
Dereito Romano
Filosofía do Dereito
DEREITO PÚBLICO
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 420 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depx03@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Esther María Pillado González (ata o 13/2/2019)
Pablo Grande Seara (dende o 14/2/2019)
Secretario/a
María Teresa Martínez Táboas
Áreas
Dereito Administrativo
Dereito Constitucional
Dereito Eclesiástico e do Estado
Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais
Dereito Penal
Dereito Procesual
Historia do Dereito e das Institucións
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Secretario/a
Manuela Raposo Rivas
Áreas
Didáctica e Organización Escolar
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
DIDÁCTICAS ESPECIAIS
Facultade de Ciencias da Educación
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 145 Fax: 988 389 844
Enderezo electrónico: depx05@uvigo.es
Equipo directivo
Directora
María de los Ángeles Fernández Villarino
Secretario
Javier Blanco Sierra
Áreas
Didáctica da Expresión Corporal
Didáctica da Expresión Musical
Didáctica da Expresión Plástica
Didáctica da Lingua e da Literatura
Didáctica das Ciencias Experimentais
Didácticas das Ciencias Sociais
Educación Física e Deportiva
ECONOMÍA APLICADA
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 500 Fax: 986 812 500
Enderezo electrónico: depx06@uvigo.es
Equipo directivo

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR E MÉTODOS
DE INVESTIGACIÓN
Facultade de Ciencias da Educación
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
Tfno.: 988 387 283 Fax: 988 387 159
Enderezo electrónico: depx04@uvigo.es

Directora
María Dolores Garza Gil

Equipo directivo

Área
Economía Aplicada

Director/a
María Ángeles Pilar Parrilla Latas

Subdirector
José María Chamorro Rivas
Secretaria
María Xosé Vázquez Rodríguez
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ECONOMÍA FINANCEIRA E CONTABILIDADE
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 460 Fax: 986 812 460
Enderezo electrónico: depx07@uvigo.es

Equipo directivo

Equipo directivo

Áreas
Comercialización e Investigación de Mercados
Organización de Empresas

Director
Cecilio Hugarte Galván
Subdirector
Jerónimo Docampo Parente
Secretaria
Pilar Cibrán Ferraz
Áreas
Economía Financeira e Contabilidade
FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÓMICA E
HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 520 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depx08@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Jaime Alonso Carrera (ata o 11/9/2018)
María del Mar González Savignat (12/9/2018)
Secretario/a
Rosa María Loveira Pazo (ata o 11/9/2018)
María Dolores Ferrero Martínez (dende o 12/9/2018)
Áreas
Fundamentos da Análise Económica
Historia e Institucións Económicas
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS E MÁRKETING
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 480 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depx09@uvigo.es

Directora
Carlos Antonio Ferro Soto
Secretario/a
María del Mar Rodríguez Domínguez

PSICOLOXÍA EVOLUTIVA E COMUNICACIÓN
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense
Pavillón núm. 1, seminario 02
32004 Ourense
Tfno.: 988 368 914
Enderezo electrónico: depx10@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
Fernando Tellado González (ata o 11/4/2019)
Ángeles Conde Rodríguez (dende o 12/4/2019)
Secretario/a
Sonia Alfonso Gil (ata o 11/4/2019)
Valentín Iglesias Sarmiento (dende o 12/4/2019)
Áreas
Periodismo
Psicoloxía Evolutiva e da Educación
SOCIOLOXÍA, CIENCIA POLÍTICA E DA
ADMINISTRACIÓN E FILOSOFÍA
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 430 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depx11@uvigo.es
Equipo directivo
Director/a
María Cristina Caruncho Michinel
Secretario/a
Jesús Adolfo Lage Picos
Áreas
Filosofía
Filosofía Moral
Socioloxía
Ciencia Política e da Administración
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DEREITO PÚBLICO ESPECIAL
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 420 Fax: 986 812 401
Enderezo electrónico: depx13@uvigo.es
Equipo directivo
Directora
María del Carmen Ruiz Hidalgo
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Introducción
A creación oficial do Instituto de Electrónica Aplicada
“Pedro Barrié de la Maza” é consecuencia do Decreto
da Xunta de Galicia 26/1993, de 11 de febreiro (DOG
nº 34, de 19-02-93), polo que concédese autorización de
novos estudios e se crean centros no Sistema Universitario
galego. Dito Decreto, no seu artigo 5º, establece:
•

Secretario
María Cruz Barreiro Carril

Crease o Instituto Universitario Mixto de Electrónica
Aplicada “Pedro Barrié de la Maza” na Universidade
de Vigo.

•

Áreas
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Dereito Financeiro e Tributario

Instituto Universitario Mixto de Electrónica Aplicada
rexerase, no que respecta as súas actividades, pola Lei
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

•

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL E PUBLICIDADE
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Tfno.: 986 802 072
Enderezo electrónico: depx14@uvigo.es

Para los efectos de adscrición de persoal e vixencia de
las actividades de este Instituto Universitario Mixto
de Electrónica Aplicada, rexerá, segundo a LRU, o
establecido nas normas estatutarias da universidade
e no regulamento e convenio de creación do citado
instituto, que deberá axustarse ao establecido para
este tipo de centros.

•

Instituto de Electrónica Aplicada está organizado en
divisións que realizan un conxunto de actividades nas
áreas das tecnoloxías da información e da innovación.

Equipo directivo
Director/a
José Rúas Araujo
Secretario/a
Montserrat Vázquez Gestal
Área
Comunicación Audiovisual e Publicidade
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA PEDRO
BARRIÉ DE LA MAZA
ETS de Enxeñaría Industrial
As Lagoas, Marcosende, s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 812 223 Fax: 986 812 201
Equipo directivo
Director/a
Francisco Javier Fernández López (ata 24/09/19)
Manuel Doiro Sancho (desde 25/09/19 )
Secretario/a
Enrique Soto Campos

A división de Electrónica divídese en dous grupos que
traballan nas seguintes liñas de investigación aplicada e
desenvolvemento tecnolóxico:
• Investigación aplicada en ensinanza asistida por
computador da electrónica.
• Investigación aplicada no deseño e na
implantación de sistemas electrónicos de control e
instrumentación.
A división de Innovación basea a súa actividade
nas seguintes liñas de investigación aplicada e
desenvolvemento tecnolóxico:
• Investigación aplicada e consultorio en xestión de
empresas.
• Investigación aplicada e formación en organización e xestión da innovación.
Actualmente, o IEA conta con 14 membros adscritos a
ambas, entre os que se atopan profesores da Universidade
de Vigo (dos departamentos de Tecnoloxía Electrónica,
Informática, Mecánica, Automática, Deseño na Enxeñería
e Organización de Empresas e Marketing) e do Instituto
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Politécnico do Cávado e Ave (Portugal), e outros
profesionais expertos nas áreas de actividade mencionadas
(enxeñeiros industriais e de telecomunicación entre
outros).
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Reduction in Construction Sites: Towards a computer
aided methodology - A case study. Applied Computing
and Informatics 15, pp 136-143.
•

Carvalho, F., Santos, G., Gonçalves, J. (2019). Critical
analysis of information about Integrated Management
Systems and Environmental Policy on the Portuguese
firms’ website, towards Sustainable Development.
Corporate Social Responsibility and Environmental
Management Journal. In press.

•

Africano, N., Rodrigues, A.S., Santos, G. (2019). The
main benefits of the Implementation of the Quality
Management System (QMS) in Higher Education
Institutions in Angola. Quality Innovation Prosperity
Journal 23(3), pp.122-136.

•

Talaprata, S., Santos, G., Uddin, K., Carvalho, F.
(2019). Main benefits of Integrated Management
Systems Through Literature Review. International
Journal of Quality Research 13(4), pp.1037–1054

•

Sá, J.C., Barreto, L., Amaral. A., Carvalho. F., Santos,
G. (2019). Perception of the importance to implement
ISO 9001 in organizations related to people linked to
quality – an empirical study. International Journal of
Quality Research 13(4), pp. 1055–1070

•

Rodrigues, J., Sá, J.C., Silva, F., Ferreira, L., Santos, G.
(2019). Implementation Lean Management “QuickWins” – A Portuguese case study. Quality Innovation
Prosperity Journal 23 (3), pp.3-21

Actividades
As actividades máis salientables, en las que han participado membros do IEA, desenvolvidas neste último ano
académico son:
Estancias en outras Universidades:
•

Participación no Programa IACOBUS ESTANCIAS
VI. Profesor participante: Manuel Doiro Sancho
(Universidade de Vigo, del 24-5-2019 A 9-6-2019).

Artigos en Revistas
Journals Indexed SCI / SCImago / SCOPUS - JCR
•

•

•

Santos, G., Gomes, S., Braga, V., Braga, A., Lima, V.,
Teixeira, P. (2019). Value creation through quality and
innovation - a case study on Portugal. TQM Journal,
Vol.31, Issue 6, pp.928-947.
Santos, G., Doiro, M., Mandado, E., Silva, R. (2019).
Engineering learning objectives and computer assisted
tools. European Journal of Engineering Education
Vol.44, Issue 4, pp.616-628.
Bravi, L., Murmura, F., Santos, G. (2019). The ISO
9001:2015 Quality Management System Standard:
Companies’ Drivers, Benefits and Barriers to Its
Implementation. Quality Innovation Prosperity
journal 23 (2), 64-82.

•

Costa, A.R., Barbosa, C., Santos, G., Alves, M.R.
(2019). Six Sigma: Main Metrics and R Based Software
for Training Purposes and Practical Industrial Quality
Control. Quality Innovation Prosperity journal 23 (2),
83-100.

•

Araújo, R., Santos, G., Costa, Sá, J.C. (2019).
The Quality Management System as a Driver of
Organizational Culture: An Empirical Study in the
Portuguese Textile Industry. Quality Innovation
Prosperity journal 23 (1), 1-24.

•

Bravi L., Santos, G., Murmura, F. (2019). Developing
a Model of Vendor Rating to Manage Quality in the
Supply Chain. International Journal of Quality and
Service Sciences, Vol. 11 (1) 34-52.

•

Ferreira, N., Santos, G., Rui Silva, R. (2019). Risk Level

Artigos publicados en actas de conferencias internacionais
Extended ISI (ISI Proceedings)/SCOPUS
•

Silva. S., Sá, J.C., Silva, F., Ferreira, L., Santos, G.
(2019). Lean Green – The Importance of Integrating
Environment into Lean Philosophy – A Case Study.
Comunicação aceite para apresentação no ELEC
2019 - 6TH EUROPEAN LEAN EDUCATOR
CONFERENCE, 11 - 13 NOVEMBER, 2019, Milano,
ITALY.

•

Murmura, F., Bravi, L., Santos, G. (2019).
Environmental management systems: benefits and
barriers to the implementation of ISO 14001:2015.
M2D-2019, 8th International Conference.
MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN.
University of Bologna, 4-6 September, 2019.

•

Maia, P.B., Felix, M.J., Santos, G. (2019). Biological
metaphors to construct a narrative in product
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Through Lean Manufacturing - a case study. 8th
Manufacturing Engineering Society International
Conference, June 19-21, Madrid.

design. M2D-2019, 8th International Conference.
MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN.
University of Bologna, 4-6 September, 2019.
•

Morgado T., Santos, G. (2019). Methodological
approach of maintenance management applied to
research laboratory for cost reduction. M2D-2019,
8th International Conference. MECHANICS AND
MATERIALS IN DESIGN. University of Bologna, 4-6
September, 2019.

•

Félix, M.J., Ferreira, P., Santos, G., Simões, R., Martins,
J. (2019). Guiding principles of materials selection
for product designers. M2D-2019, 8th International
Conference. MECHANICS AND MATERIALS IN
DESIGN. University of Bologna, 4-6 September, 2019.

•

Vieira, T.; Sá, J. C.; Santos, G; Félix, M. J.; Lopes, M.
P. (2019). Optimization of the cold profiling process
through Lean Tools. 8th MESIC Manufacturing
Society Engineering International Conference. 19‐21
June 2019. Madrid. SPAIN.

•

Bravi, L., Murmura, F., Santos, G. (2019). Indoor
Air Quality: is there a Problem with Additive
Manufacturing? 8th Manufacturing Engineering
Society International Conference, June 19-21, Madrid.

•

Azevedo, J., Sá, J.C., Santos, G., Jimenez, G.
(2019). Improvement of Production Line in the
Automotive Industry Through Lean Philosophy. 8th
Manufacturing Engineering Society International
Conference, June 19-21, Madrid.

•

Doiro, M., Santos, G., Felix, M.J. (2019). Machining
operations for components in kitchen furniture: a
comparison between two management systems. 8th
Manufacturing Engineering Society International
Conference, June 19-21, Madrid.

•

Félix, M.J., Silva, S., Santos, G., Doiro, M., Sá,
J.C. (2019). Integrated product and processes
development in design: A case study. 8th
Manufacturing Engineering Society International
Conference, June 19-21, Madrid.

•

Martins, P., Lopes, N., Santos, G. (2019). Improvement
of the food hygiene and safety production process
of a Not-for-profit organization using BPMN. 8th
Manufacturing Engineering Society International
Conference, June 19-21, Madrid.

•

Delgado, G., Santos, G., Sá, J.C. (2019). Improvement
of Productivity and Quality in the Value Chain

•

Félix, M.J., Gonçalves S., Santos, G. (2019). The
contribution of design to the development of products
and manufacturing processes, in the Portuguese
industry. 8th Manufacturing Engineering Society
International Conference, June 19-21, Madrid.

•

Delgado, G., Santos, G. (2019). Good Practices and
Trends in Reverse Logistics in the plastic products
manufacturing industry. 8th Manufacturing
Engineering Society International Conference, June
19-21, Madrid.

Capítulos de libros
•

Santos, G., Sá, J.C., Oliveira, J., Ramos, D., Ferreira, C.
(2019). Quality and Safety Continuous Improvement
Through Lean Tools. Chapter 8 of the book “Lean
Manufacturing – Implementation, opportunities and
Challanges”, coordenado por Francisco Silva & Luis
Ferreira (Inst.Sup.Eng.Porto). Nova Science de New
York. Indexação SCOPUS

•

Gonçalves, I., Sá, J.C., Santos, G., Gonçalves, M.
(2019). Safety Stream Mapping – a new tool applied
to the Textile enterprise as a casy study. Book-chapter
#41. Studies in Systems, Decision and Control.
Springer, Volume 202, pp.71-80. Indexação SCOPUS.
ISBN 978-3-030-14729-7 ISBN 978-3-030-14730-3.
(eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-147303_8.

•

Bravi, L. (University of Urbino Carlo Bo – Italy);
Jochem, R. (Technische Universität Berlin - Germany)
Murmura, F. (University of Urbino Carlo Bo – Italy)
Refflinghaus, R. (University of Kassel – Germany)
Santos, G. (Polytechnic Institute Cávado Ave)
(2018). Proceedings of “Symposium on Quality and
Process management: Theory, Applications and Case
Studies”. IRF2018. 6TH International Conference.
INTEGRITY - RELIABILITY – FAILURE, Lisbon, 22-26
July, 2018. Co-autor de uma comunicação, pp. 531532. ISBN:978-989-20-8312-4. https://paginas.fe.up.
pt/~irf/IRF2018/

En fase de elaboración:
•

Libro sobre a xestión dá innovación polos profesores
E. Mandado, F.J. Fernández, M. Doiro e M. G. Freitas
Santos.

5

Fundación Universidade de Vigo

A Fundación Universidade de Vigo (FUVI) ten por
finalidade impulsar actuacións no ámbito do emprego,
do emprendemento, da formación e da comunicación e
difusión de actividades.
No ámbito do emprego, xestiónanse as prácticas
académicas extracurriculares do alumnado da
Universidade de Vigo en entidades privadas e públicas,
apoiando deste xeito á práctica profesional do
estudantado e á súa inserción laboral.
No ámbito do emprendemento préstase apoio ao
asesoramento na realización de plans de empresa, na
posta en marcha de proxectos e realízanse os informes
técnicos para a tramitación do programa da Xunta de
Galicia de Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxico
(Iebt).
No ámbito da formación complementaria, a fundación
céntrase na formación de técnicas de procura de
emprego, competencias transversais, emprendemento;
e presta especial atención á formación e acreditación de
idiomas a través do seu Centro de Linguas.

No ámbito da formación complementaria, a principal
actividade da fundación é o Centro de Linguas, centro
formador e acreditador de idiomas. O Centro de
Linguas organiza cursos de nivel de distintas Linguas,
así como cursos especializados; é centro acreditador
oficial CertAcles e HELA, e centro examinador de DELE,
TOEFL. Asemesmo tamén realiza formación en técnicas
de procura de emprego, competencias transversais e
emprendemento.
No ámbito da comunicación e difusión de actividades
as principais actividades son as seguintes: DUVI;
coordinación da comunicación para distintos soportes;
deseño e aplicación da identidade corporativa.
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Prácticas académicas externas
extracurriculares da Universidade de Vigo
946 son o total de prácticas académicas externas
extracurriculares realizadas dende o 1 de setembro de
2018 ata o 31de agosto de 2019.
Número total de bolseiros/as por campus:
Campus
Campus de Vigo
Campus de Pontevedra
Campus de Ourense
Total

Bolseiros/as
598
133
215
946

Bolseiros/as
51
40
158
264
433
946

Núm. total de bolseiros/as clasificados por sexo:
Ámbitos
Mulleres
Homes
Total

Sector

Ertha Surfboards, Fabricación artigos de
SL
deporte
Alén Space, S.L.
Aeroespacial
-nanosatélites
Fentotek, SLU
Enxeñaría -electrónica
Hydrosphere, SL Medioambiental ecosistemas acuáticos
Bar Connecting
TIC (hostalaría)
Society, SL

Data
cualificación
17/01/2019
21/02/2019
26/04/2019
19/07/2019
19/07/2019

Proxecto INCUVI

Núm. total de bolseiros/as por ámbito:
Ámbitos
Arte e humanidades
Ciencias da saúde
Científico
Tecnolóxico
Xurídico-social
Total

Proxecto

Bolseiros/as
539
407
946

Convenios de Cooperación educativa xestionados dende o
1 de setembro de 2018 ata o 31 de agosto de 2019: 299

Emprendemento: asesoramento a empresas de
base tecnolóxica e proxecto INCUVI
Asesoramento a Empresas de Base Tecnolóxica
Listaxe de Iebts asesoradas pola Fundación Universidade
de Vigo no curso académico 2018-2019 e que foron
cualificadas no programa de axudas de IEBTs da Xunta de
Galicia.

•

Acción realizada en colaboración coa Área de
Emprego da Universidade de Vigo é Cidade
Universitaria. Os promotores dos proxectos
gañadores realizaron actividades formativas e
recibiron titorización para o desenvolvemento dos
seus proxectos empresariais.

•

Os gañadores do programa Incuvi-Avanza de 2019
foron os seguintes: Somos Terra (campus de Vigo) en
Zona Franca (Porto do Molle) e Last Pick (campus de
Ourense) na CITI.

Centro de Linguas: datos de cursos, exames,
alumnado e matrícula
O Centro de Linguas nace no ano 2004 para promover
e desenvolver actividades de formación en linguas
modernas, atendendo ás necesidades lingüísticas da
comunidade universitaria e da súa contorna próxima.
Tras estes 15 anos de experiencia, o CdL é hoxe un
referente no ensino de linguas e na acreditación de
nivel de idioma, estando certificados polas entidades
de acreditación máis recoñecidas (Instituto Cervantes,
ACLES, TOEFL etc).
Unha das principais liñas de actividade do Centro
é a formación específica en linguas da comunidade
universitaria, con obxecto de contribuír á calidade na
docencia e investigación e á internacionalización da
Universidade de Vigo, así como na formación en idiomas
do alumnado, PDI e PAS.
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Os cursos do Centro de Linguas adáptanse ás directrices
do Consello Europeo en materia de niveis de lingua e
procedementos de avaliación, segundo se especifica no
Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas
(MCER). Os certificados de acreditación de nivel
axéitanse polo tanto ao estándar de recoñecemento
internacional.
A docencia impártese no tres Campus da Universidade
de Vigo e en distintos centros asociados por profesorado
con titulación universitaria e especializado no ensino de
idiomas.

Cursos e idiomas
Durante o curso 2018-2019 impártense cursos
cuadrimestrais e intensivos dos seguintes idiomas: Alemán,
Español para estranxeiros, Francés , Inglés, Lingua e
cultura persa, Portugués, Chinés, Preparación dos exames
oficiais de Cambridge (do que o CDL é centro formador
oficial), Iniciación a Docencia do Español como Lingua
Estranxeira (en colaboración co Instituto Cervantes), así
como cursos de lingua para fins específicos (enxeñaría,
PAS, innovación educativa etc)
Cómpre destacar a formación de español para
estranxeiros, sendo os principais programas os seguintes:
programa ISEP (Curso intensivo de Español, Iniciación
a docencia en Inglés e Prácticas docentes); programa
LCA, Curso intensivo de español, cultura e adaptación
á universidade española; e os cursos ordinarios de
formación do alumnado de intercambio da UVigo. Os
programas ISEP, LCA, e os cursos de español de verán
en xeral, contan cun programa de ocio e cultura que
complementa e apoia a aprendizaxe do idioma (Visitas ás
Illas Cíes, bateas, roteiros, entre outras).
Os cursos del Centro de Linguas son recoñecidos con
créditos de libre elección ou ECTS da Universidade de
Vigo, cando se cursen idiomas que non formen parte do
plan de estudos do estudante.
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acreditación CertACLES.
No curso académico 2018-2019 realízanse 2 convocatorias
de exames oficiais CertACLES nos meses de xaneiro e
maio: inglés B1, B2 e C1 en ambas convocatorias, e B1 de
alemán na convocatoria de maio. Os exames dos cursos
cuadrimestrais de Inglés B1, B2, C1 realizados no mes de
maio son exames de acreditacións CertAcles.
Ademais dos exames de acreditación oficial, o CdL realiza
exames propios de nivel de idioma. No curso académico
realizáronse convocatorias de exames libres de inglés,
español, alemán e francés.

DELE
O CdL é centro examinador do DELE (Diploma do
Español coma Lingua Estranxeira) avalado polo Instituto
Cervantes.
Durante o curso académico foron realizadas 4
convocatorias do exame DELE de distintos niveis do
idioma.

HELA (Higher Education Lecturing Accreditation) e
cursos para a docencia en inglés
En colaboración coa vicerreitoría competente en materia
de linguas e no marco do Plan de Internacionalización
Lingüística aprobado pola UVigo, realízase o exame
HELA, que acredita ao profesorado da universidade para
a docencia en inglés.
Neste curso académico o Cdl realízase o exame HELA
para a acreditación do profesorado da Universidade de
Vigo e da Universidade de Granada.
A proba compleméntase coa organización de cursos
específicos destinados ao profesorado centrados nas
competencias necesarias para a impartición de docencia
en lingua inglesa; e coa colaboración na web de recursos
EMILAB, creada para apoiar á comunidade universitaria.
(http://emilab.webs.uvigo.es/ )

Acreditación CertACLES e exames propios do CdL
O Centro de Linguas é centro acreditador oficial
CertACLES. O centro é membro de ACLES (Asociación
de Centros de Linguas en Ensinanza Superior), de
CERCLES (European Confederation of Language Centres
in Higher Education) entidades que avalan os exames de

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
O CdL está acreditado por ETS para a realización do Test
of English as a Foreign Language™ (TOEFL), exame
que mide a capacitación de non nativos para utilizar
e entender a lingua inglesa de forma oral ou escrita
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no ámbito académico. É un requisito para a admisión
na maioría das universidades norteamericanas. Está
recoñecido por máis de 5.000 institucións de educación
superior, universidades e axencias de certificación de 90
países.
Durante o curso académico realizáronse 6 convocatorias
do exame TOEFL.

OUTRAS CONVOCATORIAS DE EXAMES
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No curso académico 2018-2019 o balance de publicacións
realizadas é de 1435, que de xeito desagregado por
campus e áreas son:
Publicacións por campus
Campus de Ourense
Campus de Pontevedra
Campus de Vigo
Total

Totais
403
374
658
1435

Publicacións totais por temas
Institucional
Investigación
Actividades academicas
Cultura
Alumnado
Deportes
Publicacións
Total

Totais
225
354
211
214
209
151
71
1435

Alumnado
Nº de alumnos matriculados no Centro de Linguas :
•

846 alumnos en cursos cuadrimestrais;

•

132 nos alumnos en cursos de verán;

•

418 alumnos en cursos especializados en distintas
linguas, inglés e español principalmente;

•

625 alumnos en exames de distintas acreditacións:
exame CertACLES, DELE, e HELA e TOEFL

Os exames CertACLES realizados son 349, dos cales 126
son de alumnado dos cursos de idiomas do centro.
Total de alumnos do Centro de Linguas, curso académico
2018/2019 é de 1.895 alumnos.
Do total do alumnado disponse de información para
diferenciar por sexo de 978 alumnos, sendo un 61% do
alumnado feminino (incremento de catro puntos con

Outras actividades realizadas: dossier de prensa, axenda,
convocatorias a medios, e atención de solicitudes.
•

Dossier de prensa (impactos e novas xerais de interese
para a Uvigo): 11.566

•

Número de actividades incluídas en axenda: 1.374

•

Número de convocatorias enviadas a medios: 724

Comunicación e difusión de actividades

•

Nº de petición de medios atendidas: 655

A FUVI xestiona o programa de comunicación e
difusión de actividades da Universidade de Vigo. As
funcións principais obxecto do programa concrétanse
principalmente nas seguintes actividades:

Área de Imaxe

respecto ao anterior).

•

Redacción e mantemento do diario electrónico da
Universidade (Duvi)

•

Deseño, redacción e elaboración de expedientes e de
todos os materiais e documentos, para calquera tipo
de soporte, necesarios para desenvolver o traballo de
comunicación.

•

Atender a demanda e tramitar as peticións de
información de medios especializados e de
comunicación.

•

Elaboración de cronogramas, plans de medios e as
outras actividades necesarias.

Principais traballos realizados:
•

Maquetación de documentos: (libros,informes etc.)

•

Promoción de eventos: deseño de material
promocional (carteis, folletos, roll-ups, flyers,
anuncios…) para os eventos e actividades
desenvolvidos polos diferentes centros. Neste apartado
inclúese a coordinación da campañas de promoción
da Universidade, e a redacción e locución de cuñas
publicitarias.

•

Asesoramento e aplicación da identidade corporativa:
deseño e asesoramento sobe o uso da identidade
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corporativa visual (ICV) da Universidade de Vigo.
Creación de novos logotipos e aplicación dos
existentes en páxinas web, sinalización ou papelaría.
Traballos realizados pola Área de Imaxe
(De setembro de 2015 ata agosto de 2016)
Maquetación de documentos
Promoción de eventos
Identidade corporativa
Total traballos

Totais
48
264
384
696

Outras actividades

•

Traballos de investigación.

•

Actividades públicas de difusión e divulgación en
investigación e innovación.

•

Convocatoria anual do premio «Eva Pérez Seara»
ao traballo dos alumnos do Máster de Xestión do
Desenvolvemento Sostible da Universidade de Vigo.

•

Participación e apoio financeiro ao Máster en Xestión
do Desenvolvemento Sostible da Universidade de
Vigo.

Informes
•

“Informe de prácticas académicas externas
extracurriculares por sectores empresariais e
titulacións curso académico 2018/2019”. Dáselles
continuidade aos informes realizados desde o curso
académico 2011/2012, examinando a evolución
dos distintos factores analizados nos seis cursos
académicos.

•

“Prospección de emprego, necesidades formativas en
competencias transversais, liñas de colaboración con
empresas”(Parte II). Enquisa de empregabilidade.

Cursos de formación para o emprego
Neste período organizáronse seis xornadas formativas no
Campus de Vigo. O contido recóllese nos seguintes tres
obradoiros de traballo:
•

Taller 1: Competencias clave para a busca de emprego
(4 horas).

•

Taller 2: Elaboración do currículo, carta de
presentación e busca de emprego (3 horas).

•

Taller 3: O proceso de selección e a entrevista (3
horas).

Por outra banda, A Fundación Universidade de Vigo
xunto coa Area de Emprego e Emprendemento e o
IESIDE xestionou o programa de formación Destrezas
cuxo obxectivo é facilitar ferramentas en materia de
emprendemento e procura de emprego ás persoas
egresadas e alumnos/as da Universidade de Vigo
Os talleres que forman parte do programa Destrezas no
curso académico 2018/2019 son:
•

Taller “Falar en público”

•

Taller “Sacar partido ás Redes Sociais”

Cátedra Naturgy
A Cátedra nace no ano 2011 e céntrase nas áreas de
enerxía, medio ambiente e desenvolvemento sostible.
Está dirixida polos profesores Xavier Labandeira Villot e
Juan Antonio Añel Cabanelas, promovendo as seguintes
iniciativas:

B

Centros de investigación

1

Centro de Investigacións Biomédicas (Cinbio)

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO)
, Centro Singular de Investigación de Galicia (Nº
Expd. ED431G/02), é un centro multidisciplinar no
que se traballa nas principais áreas de investigación
en Biomedicina da Universidade de Vigo, tanto
en investigación básica como aplicada. Entre os
profesionais implicados hai médicos, químicos, biólogos,
bioestatísticos, bioinformáticos, físicos e enxeñeiros. O
Centro facilita o intercambio de coñecementos, recursos
e tecnoloxía entre os grupos e con organismos externos
como outras Universidades, Centros de Saúde, Gobernos
rexionais, locais e industrias relacionadas.

Liñas de investigación
As liñas de investigación actuais do CINBIO encádranse
en cinco áreas de investigación principais e tres
transversais:
•

CÁNCER

•

INMUNIDADE E INFLAMACIÓN

•

NEUROCIENCIAS

•

BIOSALUD e ENVELLECEMENTO ACTIVO

•

OBESIDADE e ENFERMIDADES METABÓLICAS

Fig. 2. Fotos do servizo de bioexperimentación

Figura 1. Fotos da Xornada de presentación dos Centros Singulares de investigación de Galicia e Agrupamentos.
Cidade da Cultura. Santiago de Compostela.
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Áreas transversais:
•

BIOESTADÍSTICA

•

BIOINFORMÁTICA

•

INNOVACIÓN: NOVOS MÉTODOS EN
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO e TERAPIA

Cada liña de coñecemento está liderada por un
investigador/a:
•

1. Xenomas Evolutivos. Liderado polo Dr. David
Posada González.

•

2. Química Orgánica. Liderado polo Dr. Ángel
Rodríguez de Lera.

•

3. Sistemas Informáticos de Nova Xeración.
Liderado polo Dr. Florentino Fernández Riverola.

•

4. Biomarcadores moleculares. Liderado polo Dr.
Fco. Javier Rodríguez Berrocal.

•

5. Química coloidal. Liderado pola Dra. Isabel
Pastoriza Santos.

•

6. Bioestadística. Liderado polo Dr. Jacobo de Uña
Álvarez.

•

7. Inmunoloxía. Liderado pola Dra. África González
Fernández.

•

8. Team Nano Tech. Liderado polo Dr. Miguel Ángel
Correa Duarte.

•

9. Neurofisioloxía. Liderado polo Dr. José Antonio
Lamas Castro.

•

10. Fisioloxía endócrina. Liderado polo Dr. Federico
Mallo Ferrer.

•

11. Análise química e efectos fisiolóxicos de
biotoxinas e contaminantes ambientais e alimentarios.
Liderado pola Dra. Ana Gago Martínez.

•

12. Física aplicada. Liderado polo Dr. José Luis
Legido Soto.

•

13. Biomasa e desenrolo sostible. Liderado pola Dra.
Herminia Domínguez González.

Durante este curso destaca a consolidación de dúas novas
liñas de investigación:
•

14.Enfermidades raras. Liderada pola Dra. Diana
Valverde Pérez.

•

15.Materiais magnéticos. Liderada pola Dra. Verónica
Salgueiriño Maceira.
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Infraestructuras
O CINBIO, situado no edificio CACTI-CINBIO-Dra.
Olimpia Valencia, denominado así en honra á primeira
muller doutora en Galicia, conta, ademais dos laboratorios
de investigación onde traballan os grupos de investigación,
con varios servizos de apoio ás/aos investigadoras/es:
•

Servizo de Bioexperimentación que conta con sete
salas de estabulación en zona limpa e tres delas con
clasificación microbiolóxica SPF.

•

Servizo de Citometría de fluxo que conta con
Citómetro Sorter tipo FCAS-scan e citómetros de
análise FC500 e Accuri. Para o cribado de alto
rendemento adquiriuse un MAGPIX con tecnoloxía
Luminex, para dar resposta á crecente demanda.

•

Servizo de Histoloxía e Microscopía prestando
apoio ós estudios histolóxicos levados a cabo polos
investigadores do centro.

•

Servizo de Bioloxía Molecular.

•

Servizo de Interaccións moleculares (SPR).

•

Otros servizos y aplicación de software.

Os servizos xeraron unha elevada demanda, tanto na
prestación dos servizos por parte das/dos técnicas/os
do CINBIO, como o uso en réxime de autoservizo dos
mesmos.
Neste curso acadouse financiación para a mellora das
unidades do centro, aumentando o equipamento que
permitirá incrementar a variedade e tipo de análises de
novas investigacións.
Por outro lado, e co fin de asegurar a prestación de
servizos adecuados ás necesidades e expectativas das/
dos usuarias/os, o CINBIO implicouse na adopción dun
Sistema de Xestión da Calidade conforme cos requisitos
da Norma ISO 9001, para aqueles servizos aos que poidan
acceder usuarias/os externos, ademais dos propios
usuarios do centro, comprometéndose ao mesmo tempo
a unha mellora continua, acadando a súa certificación en
2018.
En 2018 implantouse e certificouse o Sistema de Xestión
da Calidade conforme cos requisitos da Norma ISO 9001
dos servizos ofrecidos polo Centro e o selo Q, axudando
a normalizar os procedementos de traballo no CINBIO
de forma que se poida ofrecer un servizo mellorado, máis
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competitivo e que responda mellor ás necesidades dos
investigadores.

Persoal
O CINBIO está constituído por 215 persoas (119 mulleres
e 96 homes) entre seniors, profesores, estudantes
posdoutorais, doutorandos e técnicos, así como máis
de 70 colaboradores en hospitais da rexión, outras
universidades, industria, gobernos rexionais e locais. dos
cales.
Co fin de incrementar o número de mulleres como líderes
de grupos de investigación, o proxecto estratéxico do
Centro comezou a implementar medidas que favorezan
o desenvolvemento da carreira científica das mulleres
investigadoras do Cinbio.
Como resultado de estas medidas incrementouse en
3 as mulleres que son actualmente líderes de grupo:
Dras. Diana Valverde, Herminia Domínguez e Verónica
Salgueiriño duplicándose así o número de mulleres en
postos de dirección.
É importante mencionar que o CINBIO conta con
investigadores principais cun alto impacto de citas, como é
o Dr. David Posada que foi durante máis de 10 años highly
cited autor (en 2018 non apareceu debido a un cambio
de liña de investigación). Así mesmo, destacan os índices
h de Isabel Pastoriza (ih 60, WoS; 65 GS) (maior índice
da Uvigo e quinta de toda Galicia), Jorge Pérez Juste (ih
57), David Posada (ih48)), Juan Carlos Parajó (ih 48),
Herminia Domínguez (ih 45), Angel R. De Lera (ih 43) e
Miguel Correa (ih 42).

Publicacións
Durante 2018-2019 publicáronse un total de 305
traballos, 272 artigos en revistas científicas (75,3% Q1),
incrementándose este número con comunicación a
congresos e outros informes científico-técnicos
Artigos

2018
2019

272

Libros/Capítulo de
libros/Congresos/
Outras publicacións
33

TOTAL

305

Cabe destacar que os artigos foron publicados en
revistas científicas de alto impacto, como son: Nature
Nanotechnology; Nature Rev. Cancer; Nature Rev.
Materials; Nature Rev. Genetics; Nature Materials; Journal
of Statistical Software; Nature Communications; Journal
of the American Chemical Society; Advanced Materials;
Angewandte Chemie International Edition; Nanotoday e
Nanoresearch.

Investigación e Transferencia
Un dos retos prioritarios do CINBIO como Centro de
Investigación Singular recoñecido pola Xunta de Galicia,
é o posicionamento do centro como polo de excelencia
en investigación biomédica, o que permitirá lograr unha
maior captación de talento internacional no ámbito
biomédico. Para conseguilo, os investigadores traballan na
procura e captación de fondos, ben a través de proxectos
investigación, contratos con empresas, ben a través da
participación en redes de colaboración que lles permitan
consolidar as súas investigacións a nivel nacional e
internacional.
O CINBIO conseguiu financiamento durante o seu
período como Centro Singular (2016-2019) para 95
proxectos, sendo 23 deles de alcance internacional e 35 de
ámbito nacional.
No ámbito internacional, son varios os investigadores
das diferentes áreas de investigación que participan en
iniciativas que proveñen de programas 7PM, H2020,
SUDOE, POCTEP, MSCA e a AXA Fellowships, baixo
a cal, a AXA Research Fund apoia a carreira de xoves
investigadores prometedores en temas prioritarios
para a sociedade e que supoñan un gran avance do seu
campo. Actualmente mantéñense en activo 17 proxectos
internacionais, dos cales 4 iniciáronse en 2019.
Segue a destacar o proxecto internacional ERC
Consolidator Grant do Dr. David Posada do 7º Programa
Marco e o proxecto acadado na convocatoria europea RIA
– Societal Challenge do Programa Horizon2020.
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Os investigadores do CINBIO participan en varias redes
tanto nacionais como internacionais, completando
durante este curso académico o panel de colaboración
en rede, a participación nunha nova acción COST
(“Advanced Engineering and Research of (aero) Gels for
Environment and Life Sciences”), e o liderado dunha
Rede baixo a convocatoria de axudas de consolidación:
BIOAUGA. Biorremediación de augas doces
contaminadas. Contan ademais cunha elevada produción
de transferencia ao ter no seu haber 5 Spin-offs,
licenciamento de 4 patentes e 27 rexistros de software.

Docencia
Dos programas de doutorado do ámbito biomédico, 7
deles están coordinados por investigadores do CINBIO e
outros investigadores son docentes, tal e como se mostra
na táboa adxunta:
Programa de doutorado
Nanomedicina
Ciencia e tecnoloxía
química
Endocrinoloxía
Ciencia e tecnoloxía de
coloides e interfaces
Neurociencia e psicoloxía
clínica
Física aplicada
Estatística e Investigación
operativa

Coordinador/a
Isabel Pastoriza
Rosana Álvarez
Federico Mallo Ferrer
Juan P. Hervés
José Antonio Lamas
José Luis Legido
Jacobo de Uña

Os líderes dos grupos que están coordinando programas
de mestrado durante este curso son:
•

Neurociencia, coordinado polo Dr. Jose Antonio
Lamas.

•

Nutrición, coordinado polo Dr. Lucas González.

•

Técnicas Estatísticas, coordinado polo Dr. Jacobo de
Uña.

•

Investigación Química e Química Industrial,
coordinado pola Dra. Rosana Álvarez.

•

Biotecnoloxía Avanzada, coordinadora do módulo de
Biotecnoloxía sanitaria a Dra. Diana Valverde.
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Comunicación
O Centro dispón de website propia http://cinbio.es/
en inglés e galego, onde se actualiza periodicamente a
actividade do centro e conta cun plan de comunicación
interno co que se leva a cabo a difusión de noticias,
ademais da difusión a través do servizo de comunicación
da Universidade (DUVI). No curso 2018-2019 segue
a destacar a celebración do Annual Meeting (AM)
organizado por un Comité formado por un equipo
interdisciplinar de posdoutorandos do CINBIO. En xullo
de 2019, celebrouse a terceira edición do congreso, co
gallo de facilitar un punto de encontro e interacción entre
investigadores, profesionais da medicina e do ámbito da
saúde en xeral de Galicia, España e doutros países.
A actividade organizativa dos posdocs do CINBIO
continua coa celebración de seminarios quincenais, co
fin de coñecer as liñas de investigación e posibilidades de
colaboración futuras, e os grupos de investigación journal
clubs (semanais).
Outros seminarios e charlas organizados que podemos
destacar son:
•

Curso sobre a Xestión do Risco Biolóxico. Impartido
por Gonzalo Pascual Álvarez (MCIIN).

•

Curso de Citometría dirixido a investigadores del
centro.

•

Curso de Histoloxía dirixido a investigadores del
centro.

•

Participación na II Xornada de Instituto de
Investigación Sanitaria Galicia Sur (22 nov 2017).

Divulgación
As/Os investigadoras/es do CINBIO forman un
equipo moi emprendedor na promoción e difusión
das investigacións que se desenvolven no centro, co fin
de achegar a ciencia ao público en xeral. Así, forman
un equipo moi dinámico participando e promovendo
diferentes actividades de carácter divulgativo:
Celebración das Xornadas de portas abertas do CINBIO
en Vigo e Ourense co apoio da Xunta de Galicia para a
organización de charlas e talleres dirixidas á sociedade en
xeral. (26-27 de outubro de 2018).
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As actividades celebradas en Vigo foron as seguines:
•

Talleres ‘As túas células e os seus xenes’, relacionado
coa secuenciación dos xenes e ‘Preparación de
nanopartículas de ouro’, e as súas propiedades.

•

Charlas: ‘Arquitectos moleculares’, relacionada
coa síntese de fármacos; ‘Medicina e saúde: os
datos contan’, relacionada coa apnea do sono, en
colaboración co Sergas.

En Ourense:
•

‘Biomoléculas activas no teu día a día’, relacionado
con os prebióticos e antioxidantes, no eido da
Enxeñaría Química, de Ourense.

•

‘Intelixencia Artificial no ámbito sanitario’, a cargo
do grupo de Sistemas Informáticos de Nova Xeración,
SING, de Ourense.

Outras Xornadas e actuacións de interese:
•

Colaboración con centros escolares e institutos para
recibir aos estudantes no centro e impartir charlas
divulgativas nos propios colexios.

•

Celebración da xornada Un día no Cinbio
coa colaboración da Unidade de Igualdade da
Universidade de Vigo

•

Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia.
Charlas a nenos en centros escolares e institutos (11
de febreiro de 2019).

•

Participación no programa de maiores da
Universidade de Vigo.

•

Publicacións en revistas de divulgación científica.

•

Participación de varias/os investigadoras/es en
actividades divulgativas como “Pint of Science” (20-22
de maio de 2019).

•

Presentación de traballos en congresos.

Co fin de promocionar o CINBIO como Centro Singular,
a nivel internacional sobre todo, o centro seguiu
apostando pola participación en encontros internacionais,
financiando a asistencia a congresos punteiros en diversas
áreas onde os nosos investigadores realizaron relatorios ou
ben presentaron pósteres.
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2

Vigo Tecnolóxico

No ano 2013 iniciouse a carreira pola especialización
nas universidades galegas, feito que a nosa universidade
aproveitou levando a cabo accións de cara a consagrar
os seus campus universitarios coas máximas distincións
e recoñecementos no marco da excelencia e
internacionalización. Dacordó con esta visión, a estratexia
da Universidade de Vigo é continuar a medrar ata acadar o
prestixio internacional para a súa comunidade tanto a nivel
educativo como na investigación, apostando pola distinción
grazas á obtención das acreditacións para os seus campus.

Co cambio de goberno na Universidade de Vigo, a
dirección do campus pasa a depender da Vicerreitoría
de Transferencia, xestionada por María Consuelo Pérez
Vázquez. Entón, a partires do 8 de xunio de 2018, co
nomeamento de Daniel Villanueva Torres como Director
do Vigo Tecnolóxico, comenzouse a traballar no Plan de
Acreditación Do Campus de Especialización seguindo
as directrices acotadas pola Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional. De acordo co
devandito proceso, delimitáronse e aprobáronse as
novas liñas de especialización do Vigo Tecnolóxico, para
as que se tiveron en especial consideración as áreas de
investigación dos centros de investigación Cintecx e
AtlanTTic (tecnoloxías, enerxía, procesos industriais e
telecomunicacións). Do mesmo xeito, delimitáronse os

modelos de gobernanza e organización, establecéndose
as estratexias e desenvolvendo os plans operativos e de
viabilidade económica para o período 2019-2022. No
primeiro, recolléronse os retos e actuacións a superar no
periodo de tempo estipulado, en conxunto co segundo, no
que engloba os programas de xestión e coordinación, de
comunicación e difusión, o programa de docencia, o de
investigación, o programa de transferencia e o programa de
internacionalización para o campus de especialización.

C

Organización Administrativa
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Vicerreitoría do Campus de Ourense

Convenios asinados e convocatorias

Xornadas e actividades
•

Xornada Internacional de Enfermidades Raras:
Ciliopatías Comúns e Ultrarraras.

•

Actividade “Exxperimenta en Feminino”.

•

Convenio coa Deputación Provincial de Ourense para
o desenvolvemento de actividades de difusión cultural
no Campus de Ourense.

•

Convenio de colaboración coa Deputación Provincial
de Ourense para o desenvolvemento das bolsas de
mobilidade Ourense Exterior.

•

Convenio de colaboración co Concello de Ourense no
desenvolvemento da XXIV MITEU.

•

Posta en marcha do Edificio do Campus da Auga

•

Convenio de colaboración en materia de Arqueoloxía
co Concello de Oímbra e o Concello de Monterrei.

•

III Congreso Internacional da Auga.

•

•

Memorando de entendemento con Flanders
Hydraulics Research.

Participación da Universidade de Vigo, a través do
Campus da Auga, como socia fundadora de Aquavalor
(Centro de Valorizaçao e Transferência da Água).

•

Convenio de colaboración con Viaqua, S.A.U.

•

Agrupación Estratéxica CITACA.

•

Convenio específico de arqueoloxía co Concello de
Allariz.

•

•

Convenio de colaboración con Anasbabi Ciliopatías.

•

Convenio de colaboración co Colexio Marista Santa
María Ourense.

Recoñecemento pola Xunta de Galicia, concesión
de subvención para o periodo 2018-2020 e posta en
marcha da Agrupación Estratéxica do Campus Auga
CITACA, que reúne a 8 grupos de investigación da
Universidade de Vigo e 1 da Universidade de Santiago
de Compostela e mais de 120 investigadores.

•

Convocatoria de axudas a grupos de investigación do
Campus de Ourense (InOu2019).

•

Xornada de Networking CITACA.

•

En decembro de 2018 o Campus da Auga financiou
unha actividade de networking entre as investigadoras
e investigadores da agrupación estratéxica CITACA

•

Convocatoria de bolsas Ourense Exterior

Campus da Auga
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e diversas empresas, na xornada de presentación da
mesma.
•

Xornada de divulgación “Os sabores nas augas
minerais naturais”, en colaboración co Grupo Cuevas.
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DOCs do mes
•

Cursos de extensión
•

Actividades culturais
Exposicións:
•

•
•

•

5 proxeccións, de marzo a xuño de 2019

6 cursos de verán e extensión universitaria, entre xuño
e setembro de 2019.

Outra programación cultural:
•

Día de Rosalía, varias actividades 25 de febreiro

Sala Alterarte: Animais en perigo de extinción, de
Xosé Vilamoure/Ángel Cerviño; Médrame vulto, de
Diego Vites/Ania González; Utopía ou distopía, de
Soledad Penalta/ Xabier Lima de Gardón; Iconofobia,
de Ánxel Huete/ Luis Sirvent, desde setembro de
2018 a xuño de 2019

•

8º Portugués Perto, varias actividades, do 29 de marzo
ao 6 de abril

•

Venrespirar, 29 de marzo

•

Letras galegas 2019, varias actividades, 15 de maio

•

Presentación do catálogo Estado Crítico 3

Colección Estado Crítico 3, na Fundación Vicente
Risco de Allariz, do 23 de xaneiro ao 17 de febreiro

Coro:

Outono Fotográfico: Camiños de Santiago, de Ramón
Fernández, do 4 de decembro ao 18 de xaneiro, no
edifico Politécnico; XIV Certame de fotografía da
Uvigo, colectiva, na biblioteca Rosalía de Castro
Sen moldes II, colectiva, na biblioteca Rosalía de
Castro, do 20 de marzo ao 24 de abril

•

XVIII Concurso do Clube Alpino Ourensán, colectiva,
na biblioteca Rosalía de Castro

•

Pareidolias. Viaxe interpretativa pola arte
microscópica, no edificio Politécnico, do 16 de
novembro ao 15 de decembro

Teatro:

•

Flashmob na biblioteca Rosalía de Castro, o 4 de
outubro

•

International Me&Dm Symposium en Santiago o 25
de xaneiro

•

XIV ECU (Encontro de Coros Universitarios) en
Braga o 14 de abril

•

III Congreso Euroamericano de Dereito e Política en
Ourense o 25 de abril

•

7 actos de graduación

Deportes
A sección de equipos federados do Campus de Ourense
está formada por:
•

Clube de Baloncesto masculino e feminino

•

14 MOTI (Mostra de teatro infantil), o 21 e do 26 ao
30 de decembro

•

Clube Xadrez Ourense

•

24 MITEU (Mostra internacional de teatro
universitario), do 25 de abril ao 11 de maio

•

Clube Dereito - Empresariais de tenis

•

Clube Campus Ourense Rugbi

•

Premio de honra Marisa Soto á Aula de teatro de
Ourense, dentro dos XXIII Premios María Casares

Datos de uso das instalacións deportivas:
•

Pista de atletismo: 1.392 usuarios individuais. 15
entidades xurídicas, cunha media de 15 persoas cada
unha.

•

Campo de herba sintética: 1.288 reservas con una
media de 30 personas cada una.

•

Pistas de tenis: 1.536 reservas.

•

Pista polideportiva cuberta: 1028 reservas, una media

Obradoiros e aulas de extensión:
•

Primeiro cuatrimestre: 13 obradoiros

•

Segundo cuatrimestre: 11 obradoiros
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de 15 personas.
•

Sala de cardio fitness: 24.769 usuarios (5.995 mulleres
e 18.774 foron homes).

Actividades desenvolvidas
•

Escolas Deportivas

•

Rutas Culturais

•

Etapa da Vuelta Ciclista a España

•

Etapa circuíto Correndo por Ourense

•

Xornada de iniciación ao Roller Derby

•

Curso de Drons (Escola de Enxeñería Aeronáutica e
do Espazo)

•

Día Muncial das Universidade saudables

•

Xornada do Clube Alpino

•

Master Class Zumba

•

Acto e ruta conmemorativos 20 aniversario rutas
culturais

•

Campionato galego de orientación

•

Athletics Meeting Ourense Termal

•

Master Class Ciclo Indoor

•

Copa Deputación Provincial de Atletismo

•

II Open de Marcha Nórdica Campus da Auga-Cidade
de Ourense

•

Campus baloncesto Escola Deportiva Ourense

•

Campus de Amencer
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Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

A presente memoria é un resumo das actividades
desenvolvidas no Campus de Pontevedra durante o
curso académico 2018/2019. Na mesma, describimos as
actividades realizadas dende setembro de 2018 ata xullo
de 2019 as cales dividimos en tres bloques: Campus Crea,
Cultura e Infraestruturas.

Nos distintos centros do campus tivo lugar o “Ciclo de
Conferencias Campus CREA 2018” coa participación das
seguintes ponencias:
•

“Copernicus. Incendios Forestais. A importancia
ou non da difusión de información técnica nas
redes sociais” por D. Celso Coco Megía (Copernicus
Academy). (23 noviembre 2018).

CAMPUS CREA

•

“Os fungos nos ecosistemas forestais” por Dr. Martín
Souto (Universidade de Santiago de Compostela). (20
noviembre 2018).

•

“Investigar en Fisioterapia: Acreditación” por Dr. José
Ríos Díaz (Universidade Antonio de Nebrija). (23
noviembre 2018).

•

“Conceptos xerais da dopaxe” por D. Jesús Garrido
(Agencia Española de protección de la salud en el
deporte). (22 noviembre 2018).

Como en anos anteriores setembro comezou coa
celebración dunha nova edición do Pont up Store, evento
dedicado ao emprendemento que a Universidade de Vigo
impulsou en Pontevedra do 20 ao 22 de setembro, no
marco do Campus Crea, co Concello como patrocinador
principal.
Durante os meses do primeiro cuadrimestre do curso
2018-19 realizáronse diversos cursos, denominados
Obradoiros de outono-inverno: “Fab Lab no campo
expandido. Planificar-Construir, “Curso de iniciación á
robótica educativa”, “A Gamificación como ferramenta de
innovación e motivación na aula”, “O viño: ciencia, cultura
e territorio” e “Obradoiro práctico de cociña saudable
para cerebros ocupados”, os cales foron realizados na sede
da propia vicerreitoría, en nas entidades colaboradoras
con esta como o IES Carlos Oroza, a sala Nemonon e a
vinoteca Bagos todas elas ubicadas en Pontevedra.

En novembro convocouse a “Primeira edición dos
Premios de Investigación e Transferencia do Campus
CREA da Universidade de Vigo”, na que se premiaron os
5 grupos de investigación máis produtivos do Campus de
Pontevedra nos 5 ámbitos do mesmo.
En decembro tivo lugar “I Xornadas de Investigación
Campus CREA”, unha iniciativa na que participaron
case unha vintena de mozos investigadores do campus
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de Pontevedra. Nesta actividade cada investigador
presentou o seu traballo de investigación en formato de
póster seguindo o procedemento habitual en Congresos
Nacionais e Internacionais (obxectivos: primeiro
contacto dos investigadores coa exposición dos seus
traballos; coñecer as liñas de investigación do campus de
Pontevedra e favorecer colaboracións interdisciplinares).
Ao longo do curso 2018-19 mantívose un importante
apoio institucional ao programa de doutoramento
“Creatividade e Innovación Social e Sostible”, tanto no
mantemento da súa páxina web como na consecución
de profesorado doutras universidades que impartiron
conferencias e cursos no programa.
En relación ao proxecto Erasmus + LAPASSION,
consolidouse o compromiso dos participantes da UVigo
no desenvolvemento do proxecto, participando nos
diferentes eventos que se celebraron: dous profesores
que participaron no evento de xuño 2018 (Santiago de
Chile); o coordinador do proxecto na UVigo participou
no evento de setembro 2018 (Tampere, Finlandia);
outro tres profesores participaron nos eventos de maio
2019 (Montevideo, Uberaba e Sao Luís). O 8 de xaneiro
de 2019 procedeuse a seleccionar ao alumnado que
participaría nos proxectos a desenvolver durante 10
semanas en Uruguai e Brasil.
A mediados de abril 2019 finalizaba o prazo para a
entrega do Primeiro Informe Intermedio á Comisión
Europea: o 21 de maio 2019 chegou a avaliación por
parte da Comisión, coa cualificación de “Good”, é
dicir cunha avaliación moi favorable. Na devandita
avaliación indícanse algunhas fortalezas e debilidades
no desenvolvemento do proxecto, e na parte que
corresponde á UVigo (Plan de Calidade global do
proxecto) os comentarios son moi positivos, indicando un
bo desenvolvemento do traballo.
Do 8 ao 12 de abril de 2019 celebrouse a Semana da
Creatividade e a Innovación, con numerosas actividades,
que se detallan a continuación:

Cursos:
•

Oratoria emocional

•

Cociña saudable e tradicional. Aprendizaxe de
técnicas de cociña saudable e boas prácticas na cociña
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Conferencias:
•

Dr. D. Gualberto Buela, Univ. de Granada: “O peso
dos proxectos de investigación na carreira académica”.

•

D. Ángeles López Lozano, Univ. De Vigo. “La
protección y explotación de los resultados de I+D en
la Uvigo

•

Dr. Francisco Javier Barón López. “Meta-análisis”.

Actividades de transferencia e I+D+i:
•

Mesa Redonda: INNOVACION! Catro experiencias
de desenvolvemento empresarial na nosa contorna.
Poñentes: Roberto Rodríguez Cabeceira, socio
fundador e CEO de Xeométrica; Alberto Garnil
Rodríguez, Socio fundador e CEO de Iconweb;
Tomás Casquero Cimadevila, CEO de Hifas da Terra;
Gonzalo Maceira Gala, Socio fundador e Director de
Estudo Bonobo.

•

Sesión de traballo da Comisión Técnica de Dirección
do Campus CREA. Miércoles 10 de abril, 10h en Sede
da vicerreitoría (Casa das Campás).

Actividades innovación:
•

Obradoiro Mural en perspectiva “Artland” (creación
dun mural xigante feito con refugallos, e grabación
aérea con dron). Faráse no vial que hai entre a
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación e a
Escola de Enxeñaría Forestal.

•

Obradoiro de Graffiti. Creación dun mural (tablóns
de 5m) con graffiti. Aberto a todo o público. Diante
da Facultade de CC. Sociais e da Comunicación.

•

Realidade Virtual mediante gafas HTC Vive:
actividades como xogos, pinturas en 3 dimensións,
viaxe polo fondo mariño, etc). Facultade de CC. da
Educación e do Deporte.

Exposicións e actividades culturais:
•

Ciclo de cine: Ante o tempo. Proxección da película
“Fargo”.

•

Exposición de maquetas: Os monstros de Kraken.
Elvis! Sala de Exposicións na sede da Vicerreitoría
(Casa das Campás).

•

Concurso de fotografía “Eco”. Tema: o medio
ambiente. Fíxose entrega dos premios o día 21 de
maio de 2019.
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En febreiro de 2019 resolveuse a contratación dun técnico
de I+D+i para o campus de Pontevedra. Desde entón
desenvolvéronse varias actividades relacionadas co seu
labor: recompilación de datos e indicadores do campus de
Pontevedra necesarios para a avaliación de Acreditación
dos campus de Especialización; procura de convocatorias
de proxectos (a nivel institucional o campus CREA
solicitou un proxecto á FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE
en colaboración co Concello de Marín); estudo dos
grupos de investigación do campus de Pontevedra e inicio
de reunións.
O 10 de abril de 2019 constituíuse a nova Comisión de
Dirección Técnica do CREA S2i, órgano asesor do equipo
de goberno de Pontevedra en asuntos relacionados co
campus CREA. composta por: Jorge Soto, Chema Cancela,
Soraya Rodríguez, Begoña Paz, Mª José Martínez Patiño,
Angeles Cancela, Mercedes Soto e J. Carlos Souto.
En relación ao GREEN CAMPUS, desenvolvéronse
ao longo destes meses multitude de actividades. En
setembro de 2018 todos os centros do campus, así como as
asociacións vinculadas ao Green Campus, foron convoados
a expor actividades que se puidesen desenvolver durante o
curso 2018-19. En outubro de 2019 reuniuse a COMISIÓN
AMBIENTAL do Green Campus e aprobouse o Plan de
Acción 2018-19, con máis de 60 actividades propostas na
o ámbito da educación ambiental. A maior parte delas
foron desenvoltas ao longo dos meses; das que resulta
interesante sinalar a “Ruta do arboreto do campus de
Pontevedra”, unha actividade que recibiu xa a máis de
300 estudantes de Educación Secundaria e Primaria dos
centros educativos de Pontevedra, e que está a resultar un
éxito.
Tamén sinalar que se seguiron realizando con total
normalidade actividades como a recollida de RAEEs
e a compostaxe de residuos orgánicos derivados dos
comedores do campus. En decembro de 2018 fíxose
unha campaña de recollida e destrución de documentos
“sensibles”, como exames e traballos de alumnado, que xa
se podían destruír. Todos os centros do campus puideron
facer uso desta iniciativa.
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CULTURA:
No apartado cultural a oferta foi ampla e variada. As
propostas de obradoiros nos dous cuadrimestres do curso
foron de 13 e a de cursos de extensión foi de 6.
En canto ao ciclo de cine que organiza a vicerreitoría e
proxecta na súa sede as tardes dos venres dividiuse en
dúas partes. No primeiro cuadrimestre “O vento sopra
onde quer” a temática xirou sobre o ano 1968 e a súa
área de influenza no imaxinario social e contemporáneo
comprendendo dez proxeccións e dous relatorios. No
segundo cuadrimestre, “Ante o tempo”, o tema central foi
a evolución do concepto de heroicidade na historia do
cinema, realizando catorce proxeccións e tres relatorios.
A este ciclo hai que sumar o ciclo de cine francés titulado
“Baixo o influxo de París” que organiza a vicerreitoría en
colaboración co Instituto Francés (IFcinèma) e que emitiu
nas tardes dos xoves de maio a xuño 7 proxeccións en
versión orixinal.
De novo en decembro, do 10 ao 16, Asociación Cultural
e Cinematofráfica “Novos Cinemas” elixiu a vicerreitoría
para levar a cabo a Edición 03 do Festival Internacional
de Cinema de Pontevedra. Aproveitando a colaboración
existente entre ambas entidades, foi organizado o
obradoiro de cinema “Un camiño possible”, impartido
polo cineasta Eloy Enciso Cachafeiro na Facultade de
Ciencias Sociais e da Comunicación durante os meses de
setembro, outubro e novembro e que tivo unha grande
acollida entre o alumnado do Campus.
Por segundo ano consecutivo o Campus de Pontevedra
engadiuse á rede documental “Docs del Mes”, mediante o
convenio de colaboración con Docs Barcelona para emitir
un documental no Teatro Principal de Pontevedra un luns
de cada mes de setembro a xuño
En marzo tivo lugar a segunda edición do Ciclo poesía. “6
días, 6 poetas” do 11 ao 16 de marzo e que nesta edición
contou con Andrés Trapiello, Susana Benet, Pilar Pardo,
Antonio Manilla, Gabriel Insausti e Javier Almuzara.
Continuaron as Conversas na Uvigo en colaboración
co Diario de Pontevedra, ciclo de conferencias no que
personaxes do eido da cultura, da sociedade, da arte ou
do deporte foron entrevistados por xornalistas do Diario,
nun acto aberto ao público que tivo lugar o último martes
de cada mes na sede da vicerreitoría.
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En canto ás exposicións celebradas tanto na sala X da
Facultade de Belas Artes como na sala de exposición
da vicerreitoría foron as seguintes: “Excusas, médicos
del Mundo”; “Produtos de reciclaxe elaborados por
participantes de Boa Vida”; “Ilustracións gañadoras de
alumnos de Belas Artes” e “San Ero 2019 de alumnos de
Belas Artes”
No apartado musical convén destacar que por primeira
vez tivo lugar, en marzo, un Concerto de Primavera
de tradición con Suso Vaamonde e a Banda de Música
Cultural de Salceda de Caselas, no Teatro Principal de
Pontevdra.
A vicerreitoría trouxo en xaneiro a Pontevedra o concerto
The Human Voice, unha ópera na que participan a
soprano Bonnie Cooper, Samuel Serrano ao piano e Sarah
Harrisión como dramaturga.
A vicerreitoría promoveu un taller de educación musical
para a inclusión no que oito usuarios e usuarias da
etapa educativa da asociación Xuntos Down Pontevedra
iniciáronse na música na Facultade de Ciencias da
Educación e do Deporte, acompañados por oito
estudantes do grao en Educación Primaria desta
factultade, coordinados pola profesora de música Marlene
Armentero, en oito sesións.
Completan este apartado musical as actuacións do Coro
do Campus dirixido polo profesor Marco Lucato, a
continuidade da Aula permanente de Música tradicional
galega que dirixida por Luis Sánchez Bolón oferta un
obradoiro de instrumentos musicais en cada cuadrimestre,
e o taller de Ecopercusión, o cal se divide en dous
obradoiros, un de voces africanas dirixido ao alumnado
de mención “formación vocal” do grado de Educación
Primaria, e outro de ecopercusión dirixido ao alumnado
da mención “agrupacións instrumentais” do Grao de
Educación Infantil.
Rematan as actividades deste apartado cultural con outras
que se celebran todos os anos na vicerreitoría como son o
clube de lectura, Forophoto Pontevedra en colaboración
co Ateneo de Pontevedra, e outras colaboracións con
entidades como IGADI ou ASAEXS Pontevedra. Resaltar
as actividades da Semana da Filosofía que a Aula Castelao
organiza en colaboración coa vicerreitoría.
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Por último indicar que a sede da vicerreitoría foi, de
novo, o lugar elixido para a celebración das III Xornadas
Internacionais José Saramago, que tiveron como eixe
literatura, cinema e política do 3 ao 5 de decembro.

INFRAESTRUTURAS:
Neste ámbito resulta necesario salientar a sinatura do
convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia
e a Universidade de Vigo para a posta en disposición
a favor da Universidade de Vigo de 3 plantas do
edificio administrativo da Xunta de Galicia na rúa
Benito Corbal de Pontevedra, unha vez rematado o
seu acondicionamento. Nun acto de sinatura pública
celebrado o 13 de setembro na vicerreitoría no que
estiveron por parte da Xunta de Galicia o vicepresidente,
Alfonso Rueda Valenzuela e o conselleiro de Facenda,
Valeriano Martínez García, e por parte da Universidade de
Vigo o Reitor, Manuel Joaquín Reigosa Roger.
En todos os edificios do Campus realizáronse tarefas
para conseguir un axeitado mantemento, solucionando
as incidencias que foron reclamando os responsables
dos mesmos ou detectadas de oficio polo director
de infraestruturas do Campus en colaboración co
persoal da Unidade Técnica. Continúa a realización de
obras de mellora de eficiencia enerxética en distintos
espazos (medidas de aforro de consumos eléctricos, de
subministro de auga, illamento térmico e substitución de
equipos por outros máis eficientes).
A sede da Vicerreitoría recibiu melloras, como foron
a reparación de goteiras, a colocación dunha porta de
cristal de acceso, a reparación do chan, ou dos desaugues.
A finais de 2018 a aula de Novas Tecnoloxías foi equipada
con dúas impresoras 3D, que están a funcionar de
forma continuada como FabLab e que permitiron poder
desenvolver varios cursos de impresión 3D nesta aula
desde entón.
Finalmente indicar que rematou a construcción do carril
bici, que actualmente permite o percorrido en bicicleta
por todo o campus, así como o inicio dos trámites para a
construcción do pantalán.
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Vicerreitoría de Comunicación e
Relacións Institucionais

A través dos diferentes soportes cos que conta a
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais,
a saber o Gabinete de Prensa, a Área de Imaxe, a UVigo
TV, a web, as redes sociais e a Unidade de Cultura
Científica e da Innovación, realizamos neste curso unha
aposta decidida por aumentar as vías de información e de
comunicación cos membros da comunidade universitaria
e coa sociedade en xeral para difundir máis e mellor o
coñecemento cultural, científico e tecnolóxico, render
contas e compartir os valores da nosa institución mentres
se mantén recoñecible.

Gabinete de Prensa
O Gabinete de Prensa informa e divulga sobre todos os
campos da actividade académica nos campus de Vigo,
Ourense e Pontevedra, á vez que promove, mediante a
difusión de noticias, o coñecemento da Universidade
de Vigo na sociedade na que se insire. Entre as súas
funcións están a cobertura informativa das actividades
académicas, científicas e culturais que se desenvolven
nos tres campus e que aparecen publicadas tanto no
Duvi, como nos medios de comunicación. Tamén realiza
diariamente un dossier de prensa no que se recompilan as
noticias publicadas nos xornais locais, rexionais, nacionais,
directamente relacionadas coa Universidade de Vigo e
coa educación e a investigación en xeral. O Gabinete de

Prensa tamén atende as demandas dos medios escritos
e audiovisuais, tales como entrevistas con membros da
comunidade universitaria, a solicitude de datos relativos
á institución ou as imaxes, á vez que asesora os membros
da comunidade universitaria na relación cos medios de
comunicación e a divulgación científica.

Área de Imaxe
A través da Área de Imaxe, a Vicerreitoría de
Comunicación e Relacións Institucionais é responsable
de velar polo correcto uso dos símbolos gráficos que
representan á institución, co fin de reforzar e clarificar a
comunicación interna, así como de proxectar unha imaxe
exterior coherente e de excelencia.
As principais tarefas de xestión da imaxe corporativa da
Universidade de Vigo durante este curso 2018/2019 foron
as seguintes: xestión da imaxe corporativa, supervisión
da imaxe corporativa e notificación en caso de mal uso;
remisión e interpretación do dos arquivos Manual de
Imaxe Corporativa segundo peticións ou necesidades;
realización e adaptación de creatividades; supervisión de
material e soportes institucionais como banners, imaxes
para sitios web, aplicacións de material de papelería para
os centros, vicerreitorías, áreas e unidades (tarxetas de
visitas, plantillas, directorios e sinalización); felicitacións
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de Nadal, folletos, photocall, roll-ups, stands etc.;
elaboración dun minimanual de identidade corporativa,
creación da mascota oficial da Universidade de Vigo;
deseño de agasallos institucionais.

UVigoTV
A UVigoTv ofrece tres grandes áreas de servizos: vídeo
baixo demanda e televisión por internet, colaboración
audiovisual e videoconferencia, e plataforma de cursos
MOOC.
A Universidade de Vigo dispón de dous portais
multimedia: UVigoTV e Campus do Mar TV así como un
canal corporativo en Youtube que sitúa a Universidade
de Vigo entre as 200 universidades máis populares neste
medio social no ámbito mundial.
Ao finalizar o curso 2018/2019 dispoñiamos de
aproximadamente 26.100 vídeos e dunhas 11.200
horas de vídeo, cunha produción de 3100 vídeos novos
(fundamentalmente gravacións de congresos, clases, actos
institucionais e vídeos para a docencia) que sumaron
aproximadamente 1310 horas.
Respecto das visualizacións e dos impactos, visualizaron
aproximadamente 1.210.000 vídeos e 142.000 horas,
o que equivale a 16 anos e medio vendo vídeos as 24
horas do día. Cómpre destacar que son moitos minutos
para o número de vídeos vistos en comparación a outras
plataformas. Isto débese principalmente a que temos
moitos vídeos longos (como conferencias e clases) que son
visionados casi completamente polas persoas usuarias o
que nos indica que os contidos resultan de interese.
A UVigoTV produciu varios microespazos para TVE 2 que
se emitiron en cinco capítulos da serie «A Universidade
Responde» entre setembro de 2018 e xullo de 2019.
Ademais coproduciu neste período seis capítulos da
serie «Universo Sostible» que se enmarcan no convenio
de coprodución da CRUE para TVE do que a nosa
universidade foi unha das primeiras promotoras.

Redes sociais
Baixo os principios de comunicación, servizo público,
transparencia, calidade, colaboración e interacción,
promovemos a presenza da universidade nas redes sociais,
mediante a xestión e a actualización diaria de contidos e
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a interacción coas persoas usuarias os sete días da semana
co obxectivo de compartir a actualidade, transmitir
coñecemento e valores e establecer novas canles de
comunicación cos nosos públicos.
A través dunha xestión propia e suxeita a normas
institucionais, os medios sociais ofrecen oportunidades
como a comunicación directa e instantánea, o
fortalecemento da imaxe de marca, a creación dunha
reputación, o achegamento aos públicos obxectivo, a
detección de necesidades e de opinión ou a solución de
problemas.
Ao remate do curso 2018/2019, as redes institucionais
contaban co seguinte número de persoas seguidoras:
facebook.com/uvigo (10.000); twitter.com/uvigo (38.000);
instagram.com/universidadedevigo (2684); linkedin/
school/uvigo (51.053).

Web
A Vicerreitoría de Comunicación e Relacións
Institucionais é responsable dos contidos do portal (www.
uvigo.gal). Durante o curso 2018/2019 realizáronse as
seguintes accións: organización dun curso de edición dos
contidos para os servizos centrais; apoio na migración
dos contidos da web vella ao novo portal; revisión,
actualización e reorganización diaria dos contidos
de todos os universos; atención das necesidades e as
demandas das persoas editoras e usuarias; actualización do
carrusel da portada; xestión de alta de apartados de novas
específicas para Bolsas, Responsabilidade social e Axenda
2030, Emprego, Administración e persoal, Deporte,
ANL, Servizo de Publicacións, Igualdade, Calidade,
Comunicación e Investigación; revisión e edición de 178
novas específicas.
Entre o 1 de setembro de 2018 e o 31 de agosto de 2019, o
portal institucional recibiu 6.044.583 visitas a páxinas con
4.479.095 páxinas vistas únicas e un promedio de tiempo
na páxina de 1 minuto e 41 segundos.

Fototeca
Realización de fotografías nos tres campus que intentan
transmitir o día a día dos membros da nosa comunidade
universitaria en eventos, clases, laboratorios, servizos,
deporte, paisaxes ou edificios. Na fototeca as fotografías

Memoria do Curso académico 2018/2019

estanse a organizar e a catalogar e empréganse para a
súa difusión e o seu uso nas web, en novas e en material
gráfico promocional.

Representación institucional
No tocante ás relacións con institucións, organismos e
empresas de carácter público e privado, cómpre destacar a
participación da vicerreitora de Comunicación e Relacións
Institucionais en 102 actividades (51 de organización allea
e 51 organizadas pola Universidade de Vigo) así como a
súa participación en 115 entrevistas ao longo do curso.

Promoción da universidade
En relación coas campañas de comunicación institucional
que habitualmente contan con actuacións en prensa
escrita e dixital, internet e publicidade exterior, na
convocatoria ABAU de xuño de 2018, por coincidir
coa chegada do novo equipo de goberno, reutilizamos
a campaña «Todo encaixa». Nas probas de setembro
lanzamos a campaña «Somos UVigo» realizada e
protagonizada por estudantes e titulados, e centrada na
promoción dos sete títulos con déficit de matrículacións.
«Enerxía UVigo» foi lema empregado para a campaña
da institución en xuño de 2019 nas que se apostou
pola participación de Oli, a mascota oficial da nosa
universidade.
A Vicerreitoría de Comunicación e Relacións
Institucionais xestionou o gasto da partida de publicidade
e propaganda; negociou cos medios de comunicación
tanto impresos como dixitais, radiofónicos e audiovisuais
para as insercións publicitarias e os contidos promocionais
e levou a cabo as negociacións necesarias con provedores.
Durante este curso apostamos por realizar accións cun
retorno por parte dos nosos diferentes públicos obxectivo
como por exemplo a participación en eventos estratéxicos
dirixidos ao noso potencial alumnado e as súas familias
(Farogaming, Faroeduca, HoliLife etc.). Tamén decidimos
transformar o tradicional suplemento Universitas de
Atlántico e La Región dos xoves lectivos na publicación
dunha páxina informativa sobre a Universidade de
Vigo de luns a venres e pasamos a unha distribución de
exemplares diaria nos tres campus.
Ademais, realizamos periodicamente pequenas campañas
nos medios propios xestionados pola vicerreitoría como
a web e as redes sociais na procura do establecemento e
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mantemento de vínculos co noso público por exemplo
para difundir convocatorias, invitacións, comunicar
os períodos de matrícula, os días de conmemoracións
internacionais ou avisar dos días festivos, o peche
dos centros etc. á iniciativa propia ou a petición e en
colaboración con outras vicerreitorías e servizos da
institución.

Eventos
Colaboramos na organización e na execución de eventos
institucionais como o Día Internacional da Muller; a
presentación da mascota Oli, San Tomé; a visita de María
Teresa Fernández de la Vega; o acto A Lingua é/e o
futuro; a Gala do Deporte, o 20 aniversario do Tribunal de
Garantías; o I Seminario de Pensamento Contemporáneo
ou a presentación da web do Observatorio de Persoas
Tituladas.

Bolsas de comunicación institucional
Por primeira vez neste curso formáronse en comunicación
institucional tres estudantes con perfís web, redes sociais
e imaxe, en concreto unha estudante de Tradución e
Interpretación e dous estudantes do Máster en Dirección
de Arte en Publicidade. O obxectivo destas bolsas é
poñer en práctica coñecementos adquiridos durante os
estudos e desenvolver capacidades creativas e estratéxicas
relacionadas coa comunicación institucional; desenvolver
competencias e habilidades relacionadas coa divulgación
da información e o fomento da participación dos
membros da comunidade universitaria, as actividades
promovidas polos servizos universitarios; así como
desenvolver competencias para a difusión de actividades e
eventos entre os membros da comunidade universitaria e
promover a súa participación.
Como resumo deste curso, podemos dicir que a
comunicación que practicamos agora na Universidade
de Vigo é unha comunicación bidireccional: as persoas
usuarias xa participan activamente no noso proxecto,
o que nos permite conseguir a súa confianza, obter
información de valor para mellorar os nosos servizos,
establecer unha relación directa e de confianza cos nosos
diferentes públicos así como achegalos á institución.

4

Vicerreitoría de Investigación

Esta memoria compila información relativa ao
desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i, co fin
de estruturar e potenciar a actividade investigadora da
Universidade de Vigo.

•

Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI). Encárgase da promoción das
actividades de I+D+i do persoal investigador, con
especial referencia á transferencia de coñecemento:
oferta tecnolóxica, patentes e modelos de utilidade,
licencias, actividades de difusión, Empresas de
Base Tecnolóxica, promoción da participación en
convocatorias colaborativas con empresas, etc.

•

Oficina de proxectos internacionais (OPI). Creada
recentemente na Universidade de Vigo ten como
obxectivo o apoio directo ao persoal investigador
da universidade na identificación de oportunidades
de financiamento en convocatorias competitivas e
elaboración de propostas, planificación estratéxica da
actividade de I+D+i, posta en marcha das estratexias
de especialización da institución, etc. Nesta área foi
onde se concentraron a meirande parte dos distintos
xestores/as de innovación contratados con cargo ao
presente convenio, existindo unha especialización por
ámbitos e con persoal adscrito tamén aos campus de
Pontevedra e Vigo.

•

Área Técnica de Centros de Apoio á Investigación.
O seu obxectivo ten que ver coa xestión eficiente
e sostible en canto á consolidación, dotación e
mantemento das infraestruturas e servizos científicotecnolóxicos da UVIGO.

PROMOCIÓN E XESTIÓN DAS ACTIVIDADES DE
I+D+I NA UNIVERSIDADE DE VIGO
A xestión e promoción da actividade de I+D+i na
Universidade de Vigo (UVIGO) se realiza dende as
Vicerreitorías de Investigación e de Transferencia, co
apoio da seguinte organización de recursos humanos:
•

Servizo de apoio á investigación e desenvolvemento.
Este servizo é o encargado da tramitación
administrativa dos procesos relacionados coa
participación do persoal investigador en convocatorias
competitivas de I+D+i, e contratos e convenios
con empresas e administracións, en todas as fases
(solicitude, xestión de execución, xustificación).
O Servizo consta de varias unidades: Convenios
e contratos, Proxectos e Recursos Humanos de
investigación. Ademais, neste servizo se xestionan
os programas propios de axudas de investigación
da Universidade, e os procesos de avaliación da
Produción de investigación e de Transferencia. Así
mesmo, tamén hai persoal administrativo encargado
da xestión da base de datos de grupos de investigación.
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Ademais, co obxecto de proporcionar apoio científico e
tecnolóxico ao persoal investigador, a Universidade dispón
de Centros de Apoio á Investigación, que proporcionan
infraestruturas singulares, equipos ou instalacións das
que a especificidade, alto nivel tecnolóxico ou custo fan
aconsellable a súa adquisición e mantemento de modo
centralizado. Estes centros contan con persoal técnico
especialista para o manexo das infraestruturas singulares
correspondentes. Na actualidade, os centros de apoio á
investigación da UVIGO son os seguintes:
•

Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á
Investigación (CACTI), núcleo principal dos
servizos centrais de investigación no que se refire a
infraestruturas científico-técnicas. Consta de dúas
sedes, unha no campus de Vigo e outra no campus
de Ourense, e proporciona servizos de Microscopía
electrónica, Nanotecnoloxía e ánalise de superficies,
Determinación estrutural, Proteómica e Xenómica,
Analise instrumental, Detección remota, Seguridade
Alimentaria, Taller electrónico e Taller mecánico.

•

Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT)
e CIM-UVigo, proporciona infraestruturas singulares
de investigación a pé de mar. É salientable destacar
que a ECIMAT forma parte da European Marine
Biological Resource Centre (EMBRC), infraestrutura
de investigación distribuída, considerada pola
Estratexia Europea de Infraestruturas de Investigación
(ESFRI) como de interese pan-europeo. Tamén é
importante sinalar que a investigación en Ciencias
Mariñas é un ámbito de especial relevancia, único nas
universidades do SUG, e que forma parte dun dos
Centros Singulares da Xunta de Galicia, o Centro de
Investigacións Mariñas CIM-UVigo.

•

Centro de Investigación, Transferencia e Innovación
(CITI), en Ourense, centro de apoio dedicado á
tecnoloxía de alimentos e ciencias ambientais, e que
conta cunha planta piloto totalmente equipada para a
investigación nestas áreas.

•

Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO), conta
con instalacións específicas destinadas á investigación
biomédica, entre as que destaca o Servizo de
Bioexperimentación da Universidade de Vigo e un
laboratorio BSL3, único no Noroeste de España. O
CINBIO e outro dos Centros Singulares da Xunta de
Galicia.

•

Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía
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e Procesos Industriais (CINTECX) , xurde tras a
reeorganización e reestructuración dos grupos de
investigación máis relevantes da Escola de Enxeñaría
Industrial, e de Enxeñaría de Minas da Universidade
de Vigo (UVigo) que traballan no sector da industria
e a enerxía; e sitos nos campus de Pontevedra e Vigo.
(INEX), Aínda que lamentablemente non acadaron
neste ano o recoñecemento como Agrupación
Estratéxica ou Centro de Investigación por parte
da Xunta de Galicia, seguiremos traballando e
mellorando o seu estatus como centro para conseguir
acadar a categoría esixida pola Xunta de Galicia.
Varios destes centros de apoio (ECIMAT, CINBIO,
CITI, MTI) están asociados á actividade de sectores ou
agrupacións estratéxicas de investigación recoñecidas, e
contan con espazos asignados aos grupos de investigación.
Teñen, polo tanto, unha orientación de centro de
investigación.
Para rematar a breve descrición das estruturas de
xestión e apoio á investigación, desenvolvemento e
innovación da Universidade de Vigo, cómpre mencionar
a estrutura de goberno, que inclúe á Vicerreitoría de
Investigación, ao director do Campus do Mar (que inclúe
baixo a súa dependencia o CIM) o Campus Auga, que
ven de conseguir na derradeira convocatoria o selo de
Agrupación Estratéxica CITACA pola Xunta de Galicia.
Todo elo acompañado dun equipo de direccións de
área encargadas de coordinar, dende o punto de vista
técnico, as actividades de I+D+i previamente descritas.
Dependen da Vicerreitora de Investigación: o Director do
CACTI, que tamén dirixe a OPI desde o punto de vista
científico, o Director da ECIMAT, a Directora de área de
Investigación e o Director da área técnica dos 5 Centros
de apoio á investigación.

ACTIVIDADE DE I+D+I NA UNIVERSIDADE DE
VIGO DURANTE O ANO 2019
A UVIGO desenvolve unha destacada actividade
investigadora nos ámbitos científico, tecnolóxico, xurídicosocial e humanístico. O capital humano está constituído
por máis de 2.300 investigadores, organizados en 175
grupos de investigación, e aproximadamente os dous
terzos posúen o título de doutor. Como indicador desta
destacada actividade investigadora pódense mencionar,
por exemplo, os resultados obtidos no ano 2019 en
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captación de recursos externos de I+D+i. En primeiro
lugar destacar a consecución de máis de 5.5 millóns
de euros (ver táboa 1) só en proxectos internacionais
concedidos no ano 2019, incluíndo Interreg (2,6), H2020
(2,6) e outros. E moi relevante subliñar que nos proxectos
H2020, aínda que se presentaron menos propostas
que no ano anterior, mellorou moito a taxa de éxito,
acadando un 27%, fronte a un 11% do ano 2018. Fanse
menos propostas pero con mais garantías de éxito ao ir
mellor preparadas. No anexo II inclúense o listado dos
concedidos entre finais do 2018 e o 2019. Isto supón un
total de ingresos para o 2019 (incluído os correspondentes
aos concedidos de anos anteriores) de 6,5 M€.
Ademais nos últimos anos tense incrementado moito a
internacionalización da Universidade de Vigo, o que se
reflexa no número de países cos que se está colaborando
en diversos proxectos internacionais. Na figura 2 se amosa
o mapa que mostra o número de proxectos cos distintos
países europeos para o período 2016-2019, o que supón
un total de 108 proxectos de carácter internacional para
estes 3 anos.
Número e tipos de proxectos internacionais propostos e
concedido no ano 2019
2019
Interreg H2020
Outros Total
Propostas
Concedidos
Importe
Subvención
Concedidos

10
22
17
6
2.675.860 2.622.627

21
4
265.816

53
27
5.564.303

En canto a o número e importe de proxectos nacionais e
autonómicos, supoñen un total de 37 proxectos nacionais
concedidos, incluídos os de retos investigación, plan
general do coñecemento e proxectos FEADER, o que
supón 3.877.307€. Ademais hai que considerar unha
moi boa perspectiva futura, pois na anualidade 2019
presentáronse 22 novas propostas H2020 e 108 propostas
ao plan nacional.
A nivel autonómico habería que engadir 17 axudas
concedidas a grupos de carácter autonómico, na que se
inclúen os grupos de potencial de crecemento e grupos de
referencia competitiva, por un total de 2.602.000€. Todo
isto sumado ao importe de proxectos internacionais suma
uns 13M€.

Por outra banda, a Universidade de Vigo destinou no ano
2019 unha parte do seu orzamento anual á promoción
específica das actividades de I+D+i, mediante os seguintes
programas:
•

Programa de axudas á investigación. A convocatoria
do ano 2019 incluía axudas por un importe total
orzamentado de 1,20 millóns de euros (algo menos
que o ano anterior), nos apartados seguintes: axudas
estruturais a grupos de investigación, organización de
congresos, reunións científicas, realización, montaxe
e comisariado de exposicións artísticas, visitas de
investigadores/as, bolsas de viaxe, estadías en
centros de investigación, axudas para preparación de
proxectos europeos (novas) e axudas predoutorais.

O programa de axudas presta especial atención ao persoal
investigador en formación, predoutoral e posdoutoral.
Así mesmo, nos criterios de adxudicación faise fincapé no
principio de equilibrio entre ámbitos de coñecemento.
•

Avaliación da Produción de Investigación. Realizouse
a avaliación dos méritos dos anos 2017 e 2018. Os
criterios de avaliación aplicables aos méritos destos
anos inclúen apartados como: publicación de libros
completos e capítulos de libro, autoría de artigos de
investigación en revistas, participación en comités
editoriais de revistas, censor de artigos de revistas,
dirección e realización de teses doutorais, ou
autoría de publicacións en congresos nacionais ou
internacionais. En todos os casos, avalíase a calidade
das aportacións, tanto no que se refire ao impacto das
editoriais, inclusión das revistas en bases de datos de
recoñecido prestixio ou a relevancia dos congresos.
Deste xeito a primeiros do ano 2020 solicitarase a
do ano 2019. Como novidade xa este ano poido
facerse a través da aplicación SUXI para incluir os
novos méritos, o que facilitou moito o traballo dos
investigadores.

Ademais, no ano 2019 traballouse intensamente no
desenvolvemento das ferramentas informáticas utilizadas
para a xestión curricular do persoal investigador, con
especial referencia á produción de investigación e de
transferencia. Incorporouse o sistema no SUXI de
descarga directa dos artigos de Scopus, o que fai moito
máis áxil a avaliación da produción científica. Ademais
avanzouse no senso de incorporar do CVN no SUXI todos
os méritos, pero aínda non é definitivo.
Este ano mantívose e acentuouse o compromiso
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institucional cos recursos humanos de investigación, e o
esforzo no desenvolvemento de convocatorias orientadas á
retención e captación de persoal investigador. No ámbito
da retención foi aprobado en Consello de Goberno do 20
de marzo de 2019 o Programa de Retención de Talento
Investigador 2019 para a retención dos Ramón y Cajal,
Marie Curie, Juan de la Cierva e posdoutorales I2C da
Xunta de Galicia, cun total de 18 prazas ofertadas. No
ámbito da captación aprobáronse dúas convocatorias,
unha o 22 de maio de 2019 para a captación de talento
no ámbito tecnolóxico para a dirección do centro de
investigación CINTECX, e outra mais recentemente
(novembro 2019) para a captación dun/dunha
investigador/a altamente citado, coa finalidade de
ascender nos rankings.
No que respecta aos Centros de apoio á investigación, no
ano 2019 hai que destacar o seguinte:
•

Plena actividade no novo edificio do Centro de Apoio
Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI), coa
instalación do programa LIMS que permite o control
de todas as actividades nos distintos servizos, así como
a instalación das novas infraestructuras acadadas na
convocatoria de infraestructuras do Ministerio do ano
2018.

•

Ocupación e consolidación da plena actividade
investigadora no Centro de Investigacións Biomédicas
(CINBIO), incluíndo o animalario, e no Centro
de Investigación Tecnolóxico Industrial (MTI)
polo persoal investigador, neste último onde están
instalados todos os grupos pertencentes ao CINTECX.

•

No Centro de Investigacións Mariñas (CIM) durante
o 2019 producíronse algúns cambios estruturales
que modificaron a inserción do centro no marco
institucional e a estrutura de gobernanza do mesmo,
fortalecéndose o compromiso da Universidade co
centro e véndose reforzada a posición do CIM no
ecosistema de investigación e innovación mariñas en
Galicia. Este papel de liderazgo en I+D+i mariña foi
recoñecido pola DGMARE da Comisión Europea,
que recentemente designou o Centro como Nodo
Nacional Español do Mecanismo de Asistencia para a
implementación da Estratexia Atlántica, una estratexia
co a que a CE pretende animar aos Estados Membros
a traballar xuntos en diferentes ámbitos da economía
azul, tanto en actividades tradicionais como a pesca,
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a acuicultura, o turismo, o transporte marítimo, así
como en áreas mais emerxentes como as enerxías
renovables ou a biotecnoloxía mariña.
•

Na ECIMAT rematáronse as a obras para a instalación
dos mesocosmos.

•

Os dous centros singulares xa existentes (CINBIO
e CIM-UVigo), xunto coa agrupación estratéxica
consolidada AtlanTIC presentaron as súas
candidaturas para renovar no primeiro caso e
acadar no segundo a consecución de Centros de
Investigación recoñecidos pola Xunta de Galicia.

Neste contexto o financiamento de centros de
investigación e agrupacións estratéxicas ao abeiro do
convenio de colaboración coas universidades de Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria resulta
clave no funcionamento dos Centros Singulares (CIM
e CINBIO) e xunto co Centro de Investigación en
Tecnoloxías da Información e Comunicacións (AtlantTIC)
como Agrupación Estratéxica Consolidada.

5

Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade

Área de Sostibilidade
No curso 2018/2019 a Área de Sostibilidade continuou
dando apoio ás diferentes iniciativas de mellora da
eficiencia enerxética da Universidade de Vigo e seguiu a
traballar en diferentes frontes para acadar fondos e axudas
para acometer actuacións de grande calado. De entre
as actuacións que se fixeron pódense destacar como de
maior relevancia as seguintes:
•

•

Entre o 7 de agosto e o 19 de agosto de 2019 se deu
instrución dende Xerencia de pechar todos os centros
coa fin de aforro enerxético. O seguimento deste
peche, así como a súa valoración foi realizada pola
Área de Sostibilidade cun resultado final de 231MWh
de electricidade aforrada, 58t CO2 non emitido, e
aproximadamente 15000€ de aforro económico.
Polo que o balance final do peche foi moi positivo en
termos enerxéticos, medioambientais, económicos e
sociais, xa que a comunidade universitaria en xeral
o valorou positivamente e non houbo atrancos nin
incidentes. No curso 2019/2020 prevese que o peche
se prolongue algúns días máis.
Gracias ás negociacións coa Xunta de Galicia, e en
concreto co INEGA, se puido solicitar unha imporante
axuda para a instalación de paneis fotovoltaicos en

varios centros dos tres campus da Universidade. No
ano 2019, gracias a esta axuda, a Universidad de Vigo
instalou cerca de 500kWp de paneis fotovoltaicos.
•

No ano 2019 tamén se presentaron solicitudes de
grandes actuacións de aforro enerxético e eficiencia
enerxética para varios centros dos tres campus, os
cales, farán que no ano 2020 a Universidade de Vigo
teña mellorado moi significativamente a súa eficiencia
e diminuído sensiblemente a súa pegada de carbono.

Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos
Laborais
Na Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos
Laborais pódense distinguir as actividades levadas a
cabo polo Departamento de Obras, e polo Servizo de
Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Universidade de
Vigo.
A actividade do departamento de obras, pode agruparse
en tres grandes ámbitos:
•

Novos investimentos

•

Reparacións, mellora de instalacións e obras menores

•

Melloras no funcionamento do departamento
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Departamento de Obras, Instalacións e
Infraestruturas
1.Novos investimentos
Campus de Vigo
Continuáronse as obras do “Edificio institucional e
de I+D da Universidade de Vigo no Casco Vello”. Esta
infraestrutura pretende dar visibilidade á Universidade
de Vigo na cidade e consolidar a presenza na mesma
potenciando os vínculos coa sociedade, co tecido
empresarial e ser un motor da investigación e a
transferencia do coñecemento.
Modificouse o proxecto da Rehabilitación do edificio
Faraday na ETEA para adaptalo aos usos previstos polo
equipo de goberno. Este edificio potenciará o proxecto
estratéxico e revitalizará unha zona degradada da cidade.
Executáronse 3 instalacións fotovoltaicas de Autoconsumo
nos edificios de CACTI, MTI e Peritos cunha subvención
da Axencia Instituto Enerxético de Galicia. Con estas
instalacións obtense un aforro económico e contribúese á
redución de emisións de CO2 mediante a implantación de
enerxías renovables, adaptándose aos obxectivos do marco
europeo de redución de emisións.
Na facultade de Ciencias Económicas substituíronse os
equipo de aire acondicionado da biblioteca que esgotaron
a súa vida útil.
Reformouse a instalación de produción térmica de
climatización do animalario no edificio Olimpia Valencia
Executáronse as obras do Mesocosmos na ECIMAT e
subministrouse o equipamento científico necesario para o
mesmo.
Nas facultades de Ciencias e Químicas substituíronse
bancadas en aulas que estaban moi deterioradas.
Reformouse o espazo do antigo animalario para uso de
aula de informática na facultade de Ciencias.
No edificio Olimpia Valencia climatizáronse os corredores
e creáronse cortinas de aire nas entradas para unha maior
eficiencia.
No edificio Filomena Dato reformáronse espazos en
planta baixa para o uso de enfermería.
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En varios dos edificios do Campus, realizáronse obras para
mellorar as condicións de seguridade e de adaptación á
nova normativa de protección contra incendios.
Habilitouse o control de acceso a todos los edificios da
Universidade de Vigo en horario non lectivo para permitir
os accesos necesarios durante o peche de verán.

Campus de Pontevedra
Executáronse dúas instalacións fotovoltaicas de
Autoconsumo nos edificios de Ciencias da Educación
e do Deporte e Ciencias Sociais cunha subvención
da Axencia Instituto Enerxético de Galicia. Con estas
instalacións obtense un aforro económico e contribúese á
redución de emisións de CO2 mediante a implantación de
enerxías renovables, adaptándose aos obxectivos do marco
europeo de redución de emisións
Rematáronse as obras de construción dun carril bici que
atravesa o campus, na liña do definido polo Campus Verde
(Green Campus) que mellorará a comunicación sostible.
Realizouse unha auditoría de certificado enerxético da
Facultade de Ciencias Sociais e da Educación do campus
de Pontevedra, para a obtención de axudas de eficiencia
enerxética.
En varios dos edificios do Campus realizáronse obras para
a mellora das condicións de seguridade e de adaptación á
nova normativa de protección contra incendios.
Habilitouse o control de acceso a todos os edificios da
Universidade de Vigo en horario non lectivo para permitir
os accesos necesarios durante o peche de verán.

Campus de Ourense
Rematouse a construción do Edificio do Campus da
Auga no Campus de Ourense e obtivéronse as licenzas de
ocupación e apertura do mesmo. Este edificio pretende
dar soporte físico aos Clústeres de investigación vinculados
coa investigación no campo da auga. Licitáronse as
subministracións de mobiliario de oficina e laboratorio
que se rematarán en breve quedando plenamente
operativo o edificio.
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Executouse unha instalación fotovoltaica de Autoconsumo
no edificio Politécnico cunha subvención da Axencia
Instituto Enerxético de Galicia. Con esta instalación
obtense un aforro económico e contribúese á redución
de emisións de CO2 mediante a implantación de enerxías
renovables, adaptándose aos obxectivos do marco europeo
de redución de emisións
Debido ao estado de deterioro foi necesaria a obra de
reparación da fachada do edificio Xurídico Empresarial.
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3.Melloras no funcionamento do Departamento
O departamento ten 3 obxectivos primordiais:
•

AFORRO: promover medidas que permitan reducir
os gastos correntes, e obter mellores prezos nas
contratacións.

•

EFICACIA: optimizar os recursos dos que dispoñe a
universidade

•

COMUNICACIÓN: mellorar a información a
Decanos, Directores e administradores das tarefas que
se realicen nos seus centros

Climatizouse a sala de fitness do pavillón polideportivo
para mellorar o confort dos usuarios.
Executouse a remodelación do sistema de
videoconferencia no salón de grados e na sala de reunións
do edificio politécnico do Campus de Ourense.
En varios dos edificios do Campus, realizáronse obras para
mellorar as condicións de seguridade e de adaptación á
nova normativa de protección contra incendios.
Habilitouse o control de acceso a todos los edificios da
Universidade de Vigo en horario non lectivo para permitir
os accesos necesarios durante o peche de verán.

2.Reparacións, mellora de instalacións e obras menores
En todos os edificios dos tres campus realizáronse todas
as tarefas para conseguir un adecuado mantemento,
solucionando as incidencias notificadas por os
administradores e decanos e directores dos centros.
Fíxose un esforzo importante en solucionar problemas de
entrada de auga en varios centros, realizándose cambios e
reparacións de cubertas en Filoloxía, Industriais, Edificio
Xurídico Empresarial...
Continúase coa realización de obras de mellora na eficiencia
enerxética de diferentes espazos, con medidas de aforro nos
consumos eléctricos e de subministro de auga, melloras de
illamento térmico, substitución de equipos por outros máis
eficientes, etc. Especialmente realizáronse adaptacións de
salas de caldeiras ao subministro de gas.
Supervisáronse tódolos contratos dos diferentes
mantementos de instalacións, buscando sempre unha
mellor eficiencia e aforro económico. Establecéronse
unhas prescricións técnicas comúns para todos eles, e
agrupáronse en contratos únicos os correspondentes
a grupos electróxenos, cloración, transformadores e
protección contra incendios. Coa nova lei de contratos
avanzarase na contratación conxunta mediante licitación
dos mantementos.

A adhesión da Universidade á Rede de Enerxía da Xunta
de Galicia REDEXGA permitiu conseguir prezos da enerxía
mais económicos, conseguindo uns aforros entre un 15% e
un 25% na electricidade, gas e gasoil.
Continuouse coa implantación do sistema de xestión
das instalación e obras mediante o programa Mansis,
que permite unha mellor organización das mesmas, con
a programación de mantementos preventivos, legais
e correctivos, un mellor control das diferentes obras e
unha mellor organización da información referente aos
investimentos e orzamentos. Tamén facilita aos responsables
dos centros información periódica de todas as actuacións
que se fan neles. Esta ferramenta tamén permitiu realizar
unha actualización do inventario da universidade,
simplificando o proceso de altas e comprobacións
periódicas. Este programa permite unha mellora continua,
incorporando novas funcionalidades de información,
supervisión e xestión.
Coa nova Unidade de Servizos Xerais o seguimento e
control dos requirimentos, pedido e obras farase dunha
maneira mais axeitada.

4.Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Polo que se refire ó Servizo de Prevención de Riscos
Laborais, as súas actuacións englóbanse nos seguintes
grupos de actividade:
•

Avaliación de riscos laborais nas especialidades de
hixiene, ergonomía e seguridade.

•

Inspeccións, comprobacións e informes sobre
condicións de traballo

•

Investigación de accidentes

•

Impartición de cursos de formación dos traballadores
en materia de prevención de riscos

•

Coordinación de actividades empresariais en
empresas alleas que desenvolven a súa actividade nas
instalacións da Universidade.
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•

Plans de autoprotección, tanto de nova implantación
como a revisión de plans existentes, así coma a
realización de simulacros de emerxencia.

•

Vixilancia da saúde, tanto na incorporación de novos
traballadores/as, ou con novos riscos, reincorporación
despois dunha baixa prolongada, e vixilancia
periódica da saúde.

•

Xestión de caixas de urxencias

•

Xestión de equipos de protección individual (EPIs)

•

Outras actividades relacionadas coa prevención de
Riscos Laborais, coma titorías de voluntariado, xestión
de Bonus, colaboración en actividades de divulgación
con entidades externas (SERGAS, Mutuas, ...)

1. AVALIACIÓNS DE RISCOS
A través das avaliacións iniciais de riscos procédese á
identificación, con carácter xeral, dos riscos laborais
presentes nos postos de traballo para poder eliminalos, ou
no caso de non ser isto posible, proceder á súa valoración
e á adopción de medidas de prevención e protección
necesarias. Inclúense neste apartado estudos hixiénicos,
ergonómicos e de seguridade.
Centro

Campus

Tipo

Edificio de Fundición
(en proceso)
Edificio Olga Gallego
Edificio Concepción
Ramón Amat
Biblioteca Universitaria
Pavillón Universitario

Vigo

Avaliación inicial

Ourense
Ourense

Avaliación inicial
Avaliación inicial

Ourense
Ourense

Avaliación inicial
Avaliación inicial

Edificio Campus da
Auga (en proceso)
CACTI-CINBIO
ECIMAT
Edificio Exeria
Ecotoxicoloxía Mariña

Ourense

Avaliación inicial

Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

Revisión
Revisión
Revisión
Avaliación liña
investigación

2. INSPECCIÓNS, COMPROBACIÓNS E
INFORMES
Neste período emitíronse diversos informes sobre
condicións de traballo froito de inspeccións e
comprobacións das condicións de seguridade e saúde
realizadas polo SPRL. Neste apartado non se inclúen os
informes de accidente
En total realizáronse 28 informes (23 Vigo, 4 Ourense, 1
Varios)
Centro/Servizo

Informes

Biblioteca Central
CACTI-CINBIO
ECIMAT
Edf. Ciencias Experimentais
Edf. Ernestina Otero
Edf. Exería
Edf. Filomena Dato
Edf. Ferro
Medicións de radón (varios)
Edf. Fundición
Edf. Miralles
Edf. Manuel Martínez Risco
Edf. Politécnico
Pavillón Universitario
E Enxeñaría Industrial
E Enxeñaría Telecomunicación
F Filoloxía e Tradución

1
4
2
1
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Campues

2019

Ourense
Pontevedra
Vigo
Total:

2
2
25
29

Segundo lugar

2019

In Itinere
Centro de traballo
Outro traballo
Total:

10
18
1
29
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Colectivo

2019

Entidade

Cursos Edicións Horas totais Asistentes

Investigadores
PAS
PDI
Bolseira
Total:

6
19
3
1
29

Servizo
Prevención
Propio

3

13

27,5

408

4

12

324

97

2

4

16

59

Segundo baixa

2018

Sen baixa
Con baixa
Total:

24
5
29

Servizo
Prevención
Alleo
Externo
(Seganosa)
Externo
(FREMAP)
Externo
(061)
Externo
(SERGAS)
Total

3

3

21

31

1

4

20

28

1

4

4

99

14

40

412,5

722

Sexo

2018

Muller
Home
Total:

19
10
29

Segundo o Risco

Informes

010 Caída de persoas a distinto nivel
020 Caída de persoas ao mesmo nivel
070 Choques contra obxectos inmóbiles
080 Choques contra obxectos móbiles
090 Golpes/cortes por obxectos ou ferram.

2
4
1
10
3

130 Sobreesforzos
170 Exposición sustancias nocivas tóxicas
180 Contacto sustancias caústicas/corrosivas

7
1
1

4. FORMACIÓN
En cumprimento da Lei de prevención de riscos laborais,
Lei 31/1995 do 8 de novembro, e en concreto do seu
artigo 19 “Formación dos traballadores”, o SPRL durante
ano 2019 organizou, impartiu e coordinou os cursos en
materia de prevención de riscos que a continuación se
detallan:

Modalidade Cursos

Edicións Horas totais Asistentes

Presencial
(Vigo)

25

90

445

9

22,5

249

6
40

300
412,5

28
722

10

Video1
conferencia
(tres
campus)
On-line
3
Total
14

Destinatrios/as Cursos Edicións Horas totais Asistentes
Alumnos/
as e Persoal
de empresas
externas
PDI e PAS
PDI, PAS e
investigadores
Total

1

2

1

13

12
1

34
4

407,5
4

610
99

14

40

412,5

722
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Entidade

Cursos

Edicións

Asistentes

Alarma e evacuación

3

12

43

Básico de prevención de riscos laborais.
Boas prácticas ante a exposición a axentes biolóxicos
Boas prácticas no uso de equipos de protección individual
para persoal de laboratorios
Curso de prevención de riscos laborais - nivel básico
Curso PRL Comité de seguridade e saúde 2019
Desfibrilación externa semiautomatica (DESA)
Formación de equipos de emerxencia (para alumnos e
persoal externo)
Formación de equipos de emerxencia (para PAS e PDI)
Formación inicial de prevención de riscos laborais para
novas incorporacións
Loita contra incendios
Primeiros auxilios
Taller de reanimación cardiopulmonar
Taller: Análisis, evaluación e verificación da seguridade
eléctrica das instalacións.
Total

4
1
1

200
5
4

12
16
14

1
1
2
4

50
50
4
20

4
12
49
28

2
2

1
4

13
146

1
6
4
1

4
24
4
12

16
69
99
1

40

412,5

722

5. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIAIS
Nos centros da Universidade de Vigo desenvolven a
súa actividade profesional traballadores e traballadoras
pertencentes a empresas alleas, polo que é necesario
coordinar as actividades de xeito que non xeren riscos
para a seguridade e saúde nos centros ou lugares de
traballo nos que exista concorrencia de actividades
empresariais.
Actuacións con empresas novas

2019

Obra
Proxecto de investigación
Servizo
Subministro
Outros
Total

24
4
9
6
1
44

Actuacións con empresas xa rexistradas

2019

Total

113

6. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
Implantación e revisión de plans de autoprotección
en aplicación do artigo 20 da Lei 31/1995, de 8 de
novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
Planes de autoprotección (Centros)

Campus

E E Empresariais
E E Telecomunicacións (revisión 01 en
proceso)
Edificio Fundición
Edificio Ernestina Otero
Edificio Miralles
MTI
Edificio Olga Gallego Domínguez
Edificio Concepción Ramón Amat
Edificio Campus da Auga (en proceso)

Vigo
Vigo

Simulacros (Centros)

Campus

CACTI-CINBIO
CITI

Vigo
Ourense

Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Ourense
Ourense
Ourense
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7. VIXILANCIA DA SAÚDE

Lugar

Periódico

Inicial

Outros

Total

O Real Decreto 39/1997 artigo 37.3.b, indica que en
materia de vixilancia da saúde, a actividade sanitaria
deberá abranguer:

Lagoas

614

73

27

714

Vigo
44
(cidade)
Ourense
126
Pontevedra 65

28

9

81

22
16

24
2

172
83

•

Incorporación de novos traballadores/as, ou con
novos riscos.

•

Reincorporación de traballadores/as despois dunha
baixa prolongada.

•

Vixilancia da saúde a intervalos periódicos.

Incorporación de novos traballadores.
Campus

Notificacións Autoriza RM

Non autorizan

Ourense
Vigo
Pontevedra
Total

53
172
42
267

33
74
20
127

20
98
22
140

Situación de embarazo. Recepción de notificacións e
traslado ao servizo médico.
Notificacións Apta Apta
con limitacións
Ourense
1
1
Vigo
5
1
4
Pontevedra Total
6
1
5

Outras

2

2

-

4

Total

851

141

62

1054

(Santiago/
Lugo)

(*) Outros por: Baixas mais de 60 días, embarazo,
lactación, licencias, adaptacións, especiais, etc...
Adaptacións.

Lactación natural. Dúas traballadoras con revisión da
avaliación do posto de traballo (1 apta e 1 apta con
limitacións).

Campus

Marcosende

Non
apta
-

Se o resultado do recoñecemento é “Non apto”, ou “Apto
con limitacións” o servizo de prevención remite á xerencia
un informe coa proposta de adaptación ou necesidade de
cambio de posto de traballo. No ano 2019 se realizaron 9
adaptacións todas no campus de Vigo, e 10 modificacións de
adaptacións anteriores (Ourense 1, Pontevedra 2, Vigo 7).

8. XESTIÓN DE CAIXAS DE URXENCIAS
As caixas de urxencias e a dotación de material de
urxencias é subministrado á Universidade pola Mutua
Colaboradora coa Seguridade Social FREMAP.

O Servizo de Prevención da Universidade recibe o
material da Mutua e encargase de atender as peticións de
Notificacións de baixas superiores a 60 días recibidas no SPRL. novas caixas ou reposición de material.
• Novas caixas de urxencias		
7
Campus
Notificacións
Autoriza Non
Non
• Reposición de contidos		
36
RM
autorizan respos
Ourense
12
5
7
Vigo
35
12
22
1
Pontevedra 8
2
5
1
Total
55
19 (35%) 34
Recoñecementos médicos realizados.
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9. Xestión de equipos de protección individual

Xestión ambiental: manexo de recursos, materias primas

Centro

EPIs

e residuos

ECIMAT
Edificio Ciencias Experimentais

1
4

Edificio Ernestina Otero
Edificio Exeria
Edificio Filomena Dato
Edificio Isaac Newton
EE Empresariais
EE Industrial (campus)
EE Industrial (cidade)
EE Telecomunicación
Fac. CC Xurídicas e do Traballo
Biblioteca Central (Vigo)
Pavillón deportes (Vigo)
Unidade transporte e distribución
Unidade administrativa (Ourense)
Xardinería Ourense
Edificio Politécnico
EE Aeronáutica e do Espazo

2
7
4
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1

No campus de Pontevedra, xunto coa súa vicerreitoría,
desenvólvese un sistema de seguimento e xestión
ambiental (bandeira verde universitaria) dentro do marco
do Programa Green Campus, coordinado pola entidade
Adeac.

10. Outras actividades
•

Titoría de prácticas do voluntariado da Universidade
de Vigo.

•

Titoría de prácticas de alumnos do “Master en
Prevención de Riscos Laborais”.

•

Participación nos programa formativos da Mutua
Colaboradora coa Seguridade Social FREMAP.

•

Solicitude do BONUS do exercicio 2018.

•

Catro charlas informativas ao novo alumnado do
Edificio de Ciencias Experimentais.

Oficina de Medio Ambiente (OMA)
A OMA é o servizo responsable da política ambiental da
Universidade de Vigo. Entre as súas funcións están intervir
nas actuacións que poidan producir impactos ambientais,
a conservación e restauración do medio natural, asesorar
á comunidade universitaria en materia ambiental e
promover accións que aumenten a calidade do medio.
Ao longo do curso 2018-2019, baixo o marco destes
obxectivos, as principais actividades desenvolvidas foron:

Dende a OMA coordínase e supervísase a recollida dos
residuos perigosos de tódolos centros dos 3 campus a
través de xestores autorizados. Durante o curso 2018-2019
retiráronse as seguintes cantidades:
outubro 2018 abril 2019
Total residuos perigosos (kg) 10.739

9.343

Trabállase tamén na recollida, almacenamento, transporte
e xestión do material informático obsoleto e avariado de
tódolos centros da universidade. Para isto colabórase co
Gruvi (Grupo de Reciclaxe Informática da Universidade
de Vigo) na selección do material eléctrico e electrónico
potencialmente reutilizable. Neste curso, o ratio en peso
de material recuperado con respecto ao total desbotado
foi arredor dun 10%. A cantidade total tratada a través de
xestor autorizado deste tipo de residuos foron uns 6.704
kg. Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
(RAEE) retirados no curso 2018-2019 foron:

Ordenadores
Monitores
Impresoras + escáneres
Caixas con material variado
Outros equipos eléctricos
TOTAL

Reutilizados
GRUVI
85
36
7
128

Xestor
autorizado
611
247
181
98
58
1.195

Tamén se leva o control, segregación e xestión doutro
tipo de residuos como os sandach (de laboratorios de
experimentación animal), fluorescentes e lámpadas,
consumibles de oficina, teléfonos móbiles, etc.
Rexístranse mensualmente os consumos de auga,
electricidade e combustibles, estudando na medida do
posible medidas de aplicación de eficiencia enerxética e
aforro.
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Continúase traballando no seguimento e cuantificación
do impacto ambiental da universidade en base ao
estudo da Pegada de Carbono/Ecolóxica. Este e outros
indicadores (coma o caso da enquisa Green Metric entre
universidades a nivel internacional) miden o efecto das
emisión de gases invernadoiro e o impacto ambiental que
relaciona os recursos existentes coa capacidade ecolóxica
do planeta para xerar os devanditos recursos. Estes datos
son públicos e están dispoñibles na web da OMA: http://
oma.webs.uvigo.es/Sostibilidade/CambioClimatico/
PegadaEcoloxica.php
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da climatoloxía, da evolución vexetativa das diferentes
cubertas vexetais e do calendario universitario,
planifícanse as tarefas de conservación co obxectivo de
aumentar a calidade ecolóxica, tentando incrementar a
biodiversidade e o potencial ornamental e paisaxístico das
zonas verdes:
•

Supervisión e control periódico do estado das zonas
verdes, mobiliario urbano e infraestruturas.

•

Planificación e coordinación dos traballos de
conservación en zonas verdes e infraestruturas
(estacionamentos, sistema viario e peonil, zonas
duras, sistemas de drenaxe, estanques e limpeza xeral
periódica dos campus).

•

Traballos de mantemento: podas, reprodución de
plantas, rega e mantemento dos sistemas de rega,
compostaxe, etc.

Sensibilización e formación
Durante este curso continuouse cun Programa de
Educación Ambiental coas visitas dos itinerarios
“Universidade é Natureza” e “Ruta das Árbores” dirixido
principalmente a estudantes de centros de ensino
obrigatorio e membros da comunidade universitaria.
O obxectivo é dar a coñecer a grande variedade de
especies de fauna e flora presentes nos campus, algunhas
singulares polo seu porte, rareza ou idade.
Dentro do ámbito do Desenvolvemento Sustentable e a
Xestión Ambiental convocáronse 6 bolsas de formación
para estudantes e contouse coa colaboración de varios
proxectos fin de grao e fin de mestrado, así como
estudantes que desempeñaron labores de voluntariado e
apoio na xestión ambiental e mantemento e conservación
do medio natural.

Traballos extraordinarios e estacionais no campus de Vigo:
Xestión de residuos:
Limpeza de dúas entulleiras “espontáneas”.
•

Limpezas especiais das zonas comúns do campus
despois de eventos (celebracións de San Teleco (10
ha), San Pepe (8 ha), eventos deportivos, probas
de acceso á universidade, actos institucionais
protocolarios).

•

Recollida de residuos inertes de centros, servizos,
laboratorios e infraestruturas (15 servizos de recollida,
clasificado, reciclaxe e almacenamento temporal de
materiais metálicos, áridos, madeira, sinais de tráfico).

•

Recollida de residuos inertes e limpeza especial de
líquidos das calzadas logo dos accidentes de tráfico
nas estradas dos campus.

•

Limpeza de estradas, sendas e zonas duras mediante
varredora aspiradora urbana: recollidos mais de 40 m3
de áridos e restos vexetais.

•

Recollida e tratamento de residuos vexetais
producidos nos traballos de conservación de zonas
verdes: triturado e compostaxe de restos vexetais
para emprego na restauración de solos, plantacións e
acolchados: uns 30 m3 de compost maduro e 120 m3
de triturado de pólas de poda.

Conservación do medio natural
No que respecta ao control e erradicación de especies
invasoras, continúase co seguimento e control de especies
de flora invasora (acacia, mimosa, robinia, cortaderia,
canaveira, onagra, margarida africana, herba do Himalaia,
herba tintureira, cala, glicinia, eixerón, etc.) e capturas de
fauna invasora (como o cangrexo americano, a tartarugas
de Florida e os carpíns) nas lagoas e estanques dos
campus.
Unidade de Xardinería e Zonas Verdes: Conservación
das zonas verdes dos Campus de Vigo e Pontevedra,
infraestruturas relacionadas e traballos asociados.

Dende a Unidade de Xardinería e Zonas Verdes, nos
campus faise un traballo constante ó longo do ano na
xestión da conservación das zonas verdes, así como
traballos complementarios relacionados. En función

Plantacións:
•

Plantación de 50 árbores frondosas en zonas forestais
onde se cortaron piñeiros para cumpri la normativa
para a prevención de incendios. Ademais plantáronse
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Poda de seguridade extraordinaria de 5 Acer
sacharium.

tamén arbustos en varias zonas dos campus como
mellora paisaxística.
•

Instalación de dous xardíns interiores na Facultade de
Ciencias Económicas.

No campus de Ourense:
•

Organizáronse visitas guiadas para a materia de
Xardinería que se imparte na Facultade de Ciencias
dese campus e visitas guiadas coa aula de maiores e
amigos das árbores da SGHN.

Outros traballos:
•

Reforma e mellora da zona verde da barreira fronte ó
edificio Filomena Dato.

•

Proxecto para a mellora e acondicionamento
ambiental da zona traseira do Cacti-Cinbio.

•

Tamén se eliminaron as pintadas sobre as esculturas
en madeira dos xardíns e se pintaron adecuadamente.

•

Participación periódica co Grupo de Invasoras da
OMA, no seguimento e erradicación das especies
de flora exótica e invasora en diferentes ecotonos e
xardíns dos campus.

•

Acometéronse actuacións de eliminación de avéspora
asiática, procesionaria e control de roedores.

•

Completáronse con ilustracións e información
adicional as fichas do mapa online e códigos QR das
Árbores do campus Ourense.

•

Colaboración cos bolseiros da OMA na vixilancia e
identificación de problemas sanitarios no arborado.

Recolléronse datos de consumos dos sistemas de
calefacción por bombas de calor no edificio da
Unidade Administrativa (histórico dende o 2014).

•

Xestión de tratamentos e medidas fitosanitarias en
árbores. Actualización da normativa e procedementos
fitosanitarios.

Fíxose apeo e eliminación de tocóns de Platanus x
hispánica aó lado do invernadoiro e doutros pés con
estabilidade comprometida.

•

Revisáronse e podáronse por seguridade os 5 cedros
do campus.

•

Preparáronse e enviáronse os anacos de madeira
á xiloteca da escola de Enxeñería Forestal de
Pontevedra.

•

Elaborouse o mapa co mobiliario urbano do campus
para a propia vicerreitoría e o informe sobre
deficiencias de rega e xardín do novo edificio do
Campus da Auga, ofrecendo solucións ó respecto.

•

•
•

•

Instalación de medidas contra a Cortaderia, e
actuación periódica sobre tódalas áreas de Cortaderia,
Persicaria, Oenothera, acacias, eucaliptos e robinias.

Colaboración con grupos de investigación,
proporcionando materiais, planimetría do campus,
instalando sinalización e preparando zonas de
investigación.

•

Instalación de 100 carteis identificativos de árbores e
arbustos singulares do campus de Vigo.

•

Proposta e xestión das medidas correctoras en
adaptación á lexislación actualizada para a prevención
de incendios nos campus. Corta de piñeiros nas zonas
de risco nas proximidades de estradas, edificios e
vivendas.

•

Instalación de dous valados en sendas peonís.

•

Colaboración co Servicio de Deportes e a Deputación
de Pontevedra na mellora do campo de rugby para a
súa homologación a nivel estatal.

•

Xestión e aplicación de medidas correctoras e
protectoras para a mellora do estado fitosanitario e da
estabilidade do arborado, ante obras e na contorna de
edificacións e infraestruturas.

No Campus de Pontevedra:
•

Coordinación e supervisión dos traballos de
estabilidade realizados no arborado dese campus.

Área de Innovación Administrativa
Actuacións máis salientables da Área de Innovación
Administrativa do Vicerreitorado de Planificación e
Sostibilidade.
Preparación, xunto coa ORI, o Vicerreitorado de
Internacionalización, Dirección de Novas Tecnoloxías e os
Servicios Informáticos, do convenio e estudio do software
a utilizar pola Oficina de Relacións Internacionais.
Estudio e modificación, xunto cos Servicios Informáticos,
do SEIX, do xeito de evitar o non peche das páxinas unha
vez o usuario sae da páxina principal.
Estudio e modificación, xunto cos Servicios Informáticos,
e distintos compañeiros de varios departamentos, do
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software de solicitude de permisos conseguindo que
apareceran na mesma xanela tanto os días de libre
elección, como os enlaces de comisións de servicios,
como a entrada a solicitude de permisos por docencia e
investigación.
Neste momento está en estudo as modificacións necesarias
para que os días de libre elección poidan solicitarse e non
só verse sobre a mesma xanela.
Estudio, preparación e fase de configuración tanto
cos responsables, como cos Servicios Informáticos e
a Dirección de Infraestruturas, do novo formato de
solicitudes de servizo da SPRL (Servicio de Prevención de
Riscos Laborais) e citas médicas.
Estudio, preparación e fase de configuración tanto cos
responsables, como con responsables de algúns centros,
cos Servicios Informáticos e coa Dirección de Calidade, do
novo formato das Guías Docentes.
Estudio e preparación da UEQ en fase de requisitos, para
o novo sistema de FAITIC.
Estudio e preparación da UEQ das iconas e puntos de
enlace, entradas e combinacións de SEIX.
Desenvolvemento de regulamento de permisos
electrónicos (en fase de estudio) xunto co Vicerreitorado
de Profesorado e a Asesoría Xurídica.
Área de Novas Tecnoloxías
Durante o curso académico 2018-2019, dende a Dirección
da Área de Novas Tecnoloxías, en coordinación coa
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade, realizáronse
diferentes actividades de planificación e actualización dos
diferentes servizos e infraestruturas que se ofrecen dende
a área de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
(ATIC) da Universidade de Vigo. Entre estas actividades
cabe citar pola súa importancia as seguintes: a terminación
da web nova da universidade e o apagado da web antiga
(proceso complexo que está previsto que finalice nuns
poucos meses); a definición e especificación de diferentes
cambios na ferramenta Xescampus para poder ofrecer
novos servizos dende a web; a selección dun provedor
para a posta en marcha dun servizo de laboratorio remoto
con fins docentes; a selección e adquisición dunha
ferramenta informática para a Oficina de Relacións
Internacionais (ferramenta MoveOn, na actualidade en
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fase de implantación); a actualización da plataforma de
teledocencia FAITIC da Universidade (actualmente, en
proceso de desenvolvemento); a selección do provedor
para a posta en marcha do servizo de Sede Electrónica da
Universidade; e a definición de novas infraestruturas TIC
e a definición de novos servizos para o novo edificio do
Berbés (a inaugurar en próximas datas).

6

Servizo de Asesoría Xurídica

A Asesoría Xurídica presenta a súa memoria de
actividades correspondente ao período comprendido
entre agosto de 2018 e xullo de 2019 ámbolos dous
meses incluídos. O total de expedientes deste período
é de 389 (igual que no curso anterior), volume de
traballo que se incrementa debido ao largo período de
tramitación dos expedientes xudiciais, á continuación de
recursos iniciados en anos anteriores e que seguen a súa
tramitación, e á complexidade de cada vez máis casos, así
como á resolución de asuntos vía telefónica ou a través de
reunións.
Procedemos en primeiro lugar á clasificación cuantitativa
do traballo desenvolvido neste Servizo: o primeiro cadro
recolle a totalidade dos expedientes que se abriron
durante o período comprendido entre o 1 de agosto
de 2018 e o 31 de xullo de 2019, e os cadros seguintes
ofrecen un desglose mensual.

Total Curso Académico 2018-2019
Expedientes: 389
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativo
Outros

186
128
9
14
24
28

Desglose mensual
Agosto de 2018
Expedientes: 7
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativo
Outros

3
4
-
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Setembro de 2018
Expedientes: 19
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

Xaneiro de 2019
7
4
1
5
2

Outubro de 2018
Expedientes: 36
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

20
13
2
1

Expedientes: 34
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

17
6
2
2
2
5

Marzo de 2019
15
14
3
2
3

Decembro de 2018
Expedientes: 32
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

13
7
1
2
3

Febreiro de 2019

Novembro de 2018
Expedientes: 37
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

Expedientes: 26
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

Expedientes: 30
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

16
6
1
3
4

Abril de 2019
13
16
1
2
-

Expedientes: 42
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

18
15
2
7
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Maio de 2019
Expedientes: 43
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

20
14
1
3
4
1

Xuño de 2019
Expedientes: 46
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

30
11
2
1
1
1

Xullo de 2019
Expedientes: 37
Convenios
Informes
Recursos por vía administrativa
Recursos xudiciais laborais
Recursos Contencioso-Administrativos
Outros

14
18
1
3
1

Respecto da actividade xudicial indicar que, dun total de
42 sentencias, 26 foron favorables a esta Universidade, e
16 estiman os intereses da parte contraria (catro delas solo
en parte).
Toda esta actividade increméntase con outros asuntos,
como son a asistencia ás Mesas de Contratación, as
consultas presenciais e telefónicas, as reunións de traballo,
a lectura e posta ao día da lexislación, o intercambio
de documentación con outras universidades, e a
recompilación, clasificación e arquivo das sentencias.

7

Servizo de Xestión Económica e Contratación

Área de contratación
Contratos celebrados por tipos contractuais e por
procedementos de contratación:
O Servizo de xestión económica e contratación é
fundamentalmente o que leva a cabo a xestión dos
expedientes xerados pola contratación administrativa cuxa
competencia se atopa delegada na Xerente en virtude
do disposto na Resolución Reitoral de 1 de decembro de
2018 de delegación de competencias (DOG nº 233 de
7/12/2018)
Na memoria non se inclúe información relativa aos
denominados contratos menores regulados nos artigos
118 e 131 da LCSP. Ao respecto indicar que a publicidade
relativa a ditos contratos, en base ao disposto no artigo
63.4 da LCSP, efectúase na Plataforma de Contratación do
Sector Público (PCSP).
Os aspectos máis salientables da contratación pública
correspondente aos distintos tipos de contratos
administrativos (obras, subministracións , servizos e
concesión de servizos) e os contratos de carácter privado
do exercicio 2019, aparecen reflectidos nos cadros e
gráficos que se indican de seguido.
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CADRO Nº 1: Comparativa de volume de contratación nos cinco últimos exercicios
Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Diferencia

%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

co exercicio

Increm./

2018

Dimin.
2019

Importes de

6.491.730,19 17.957.940,99

5.784.354,29€ 12.411.236,52

5.216.014,45

10.374.973

5.158.958,55

98,91%

31

34

3

9,8%

adxudicación
Nº expedientes

45

70

19

34

CADRO 2: Cadro resumo por número de procedementos de adxudicación
Procedemento
negociado

Tipo de contrato

Aberto

Procedemento

tramitación

aberto

Total

reducida
Obras
Servizos

1

2

3

3-

1

6

10

Subministracións

-

2

17

19

Privados

-

-

2

2

Totais

3

4

27

34

CADRO 3: Resumo por cada tipo de contrato de: número de expedientes, importes principais e baixas
Tipo de contrato
Obras

Servizos
Subministracións
Privados
Totais

Nº de
expedientes
3
10

Importes de

Importe de

licitación

adxudicación

918.887

19

4.543.458

2

352.325
10.374.973

778.809
4.201.197
4.107.252
230.929

4.560.303

34

Baixas

314.112
359.106
436.206
121.396
1.230.821

9.144.152

CADRO 4: Información por tipo de contrato sobre os importes de adxudicación (€)
Tipo de contrato

Procedemento

Procedem.

Procedemento

Diálogo

Adxudi-

aberto

restrinxido

negociado

competi-

cación

tivo

directa

Multiplicidade
de criterio

Criterios

Mul.

Criterios

automáticos criterio automáticos

Con

Sen

publi-

publicidade

Total

cidade
Obras

-

3

-

-

-

-

-

-

778.809

Subministracións

7

12

-

-

-

-

-

-

4.107.252

Patrimoniais

-

7

-

-

-

3

-

-

4.201.197

Servizos

2

-

-

-

-

-

-

-

230.929
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CADRO : Comparativa de documentos contables tramitados na área de xestión económica
2011
Documentos válidos

2012

2013

2014

2015

5.811

6688

7.939

9.230

10.058

Importe (€)

8.868.589,72 €

8.457.466,87€

10.193.318,54€

10.973.525,25€

23.155.833,03 €

Importe (€)

1526,18 €

1.264,57€

1.283,95€

1.188,90€

2.302,23

8.868,59 €

8.457,47€

10.193,31€

10.973,52€

23.155,83

/documento
Importe (€ en
miles )
2016
Documentos válidos

2017

2018

2019

9.970

9.649

9.696

8.890

Importe (€)

17.940.409,46 €

19.554.008,07

22.362.351,24

19.042,39

Importe (€)

2026,54

2026,54

2306,35

2141,96

19.554,01

19.554,01

22.362,35

19.042,04

/documento
Importe (€ en miles )

CADRO 6: Comparativa de documentos contables tramitados na área de contratación
2011

2012

2013

2014

2015

483

583

498

522

398

Importe (€)

12.210.074,38€

14.866.710,43€

10.651.914,77€

12.285.645,38€

7.376.552,03 €

Importe (€)

25.279,66€

25.500,36€

21.389,39€

23.535,72€

18.534,05 €.535,72

12.210,07€

14.866,71€

10.651,91€

12.285,64€

7.376,55 €

Documentos válidos

/documento
Importe (€ en
miles )
2016

2017

2018

2019

320

186

124

506

Importe (€)

3.853.056,74 €

5.246.154,02

2.770.514,16

11.544.341,7€

Importe (€)

12.040,80

28.205,13

22.342,86

3.853,05

5.246,16

2770,51

Documentos válidos

/documento
Importe (€ en miles )

•

DOCUMENTOS CONTABLES VALIDOS EMITIDOS POLO SERVIZO DE XESTION ECONOMICA E
CONTRATACION 1.583

11.544 MILES
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GRÁFICO 1: Volume total de contratación
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GRÁFICO 3: Baixas entre licitacións e adxudicacións

GRÁFICO 4, 5 e 6: Totais de adxudicación

GRÁFICO 2: Volume total de contratación
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GRAFICO 9 : Totais de adxudicacións mediante
procedemento negociado

GRÁFICO 7 : Totais de adxudicacións mediante
procedemento aberto
GRAFICO 10 : formas adxudicación expedientes

GRÁFICO 8 : Totais de adxudicacións mediante
procedemento Aberto Simplificado Tramitación Reducida
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Expedientes de obras pendentes de adxudicar a 31/12/2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

12/19

ABERTO

-

LABORATORIO DE VALORIZACION DE RESIDUOS

19/19

ABERTO

-

INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO
PATA APOYO GRUPOS DE INVESTIGACION

Expedientes de suministracións pendentes de adxudicar a 31/12/2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

28/19

ABERTO

-

DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA “DIGE”

29/29

ABERTO

-

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO,
LICENCIA DE USO, PUESTA EN MARCHA FORMACION
Y SOPORTE DENTRO DEL PROYECTO “AUDITUM”

Expedientes de servizos pendentes de adxudicar a 31/12/2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

315/19

ABERTO

LOTE 3:

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBIENTE
E COA SEGURIDADE E SAUDE LABORAL EN DISTINTOS
CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

LOTE 4:

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBIENTE
E COA SEGURIDADE E SAUDE LABORAL EN DISTINTOS
CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

LOTE 5:

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO
MEDIOAMBIENTE E COA SEGURIDADE E
SAUDE LABORAL EN DISTINTOS CENTROS DA
UNIVERSIDADE DE VIGO
SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO
MEDIOAMBIENTE E COA SEGURIDADE E
SAUDE LABORAL EN DISTINTOS CENTROS DA
UNIVERSIDADE DE VIGO

LOTE 6:

LOTE 7:

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBIENTE
E COA SEGURIDADE E SAUDE LABORAL EN DISTINTOS
CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

LOTE 8:

SERVIZO DE LIMPEZA RESPETUOSO CO MEDIOAMBIENTE
E COA SEGURIDADE E SAUDE LABORAL EN DISTINTOS
CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
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IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

Universidade de Vigo

169.400

-

-

-

Universidade de Vigo

LOTE 1:480.370
LOTE 2: 232320

-

-

-

IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

Universidade de Vigo

LOTE 1: 114.950
LOTE 2: 90.750
LOTE 3: 205.700

-

-

-

Universidade de Vigo

LOTE 1: 53.999,98
LOTE 2: 233.989,80

-

-

-

IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

Universidade de Vigo

LOTE 3:
1.012.095,34

-

-

-

Universidade de Vigo

LOTE 4:
475.843,56

-

-

-

Universidade de Vigo

LOTE 5:
937.473,43

Universidade de Vigo

LOTE 6:
512.597,60

Universidade de Vigo

LOTE 7:
768.379,66

-

-

-

Universidade de Vigo

LOTE 8:
1.006.169,61

-

-

-

CENTRO

CENTRO

Memoria do Curso académico 2018/2019

108

Expedientes de obras Convocados no 2018 e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

400/18

ABERTO

REFORMA DAS INSTALACIONS TERMICAS NO
ANIMALARIO DO CACTI-CINMBIO

401/18

ABERTO

CONSULTING DE
INGENIERIA E
INSTALACIONS, SL
ELECNOR, SA.

SUSTITUCION DOS CONXUNTOS DE AIRE
ACONDICIONADO NA FACULTADE DE CC EE

Expedientes de obras Convocados e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

401/19

ABERTO
SIMPLIFICADO
159.6

INSTC. E SERV UMA
GALICIA, SL

REFORMA NA ESTACION TERMINCA DE AUGA MARIÑA
NA ECIMAT (TORALLA)

402/19

ABERTO

CIES OBRA CIVIL, SL

405/19

ABERTO

ENERGIA, INNOVACION
E DESARROLLO
FOTOVOLTAICO

LOTE 1: SUSTITUCION MATERIAL DA CUBERTA NA
ETSE DE TELECO
LOTE 2: SUSTITUCION MATERIAL CUBERTA NA ETSE
DE INDUSTRIAIS
LOTE 1: INSTALAC FOTOVOLTAICA CAMPUS VIDO
LOTE 2: INSTALAC. FOTOVOLTAICA CAMPUS
OURENSE
LOTE 3: INSTALAC. FOTOVOLTAICA CAMPUS
PONTEVEDRA
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IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

Universidade de Vigo

126.508

88.312

38.196

30,19%

Universidade de Vigo

119.860

85.723

85.723

28,48%

IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

Universidade de Vigo

69.096,61

55.958

13.138,61

19,02%

Universidade de Vigo

47.100

47.100

1.136

2,35%

82.435

69.250

13.185

15,99%

361.122
134.227

200.297
83.445

160-825
50.782

44,53%
37,83%

223.770

148.724

75.046

33,53%

CENTRO

Universidade de Vigo
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Expedientes de subministracións Convocados no 2018 e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

8/18

ABERTO

LOTE 1. SCHARLAB, SL

REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA

LOTE 2: CIENYTECH
SOLUCIONES, SL
LOTE 3: CIENTISOL, SLU

REACTIVOS (COMPUESTOS INORGANICOS Y SALES)

LOTE 4: CIENYTECH
SOLUCIONES, SL
LOTE 5: SIGMA
ALDRIDCH QUIMICA SL
LOTE 6: SIGMA ALDRICH
QUIMICA, SL
LOTE 7: SIGMA ALDRICH
QUIMICA, SL

REACTIVOS (ACIDOS Y SALES)

LOTE 8: SIGMA ALDRICH
QUIMICA, SL
LOTE 9: CIENYTECH
SOLUCIONES, SL

REACTIVOS (KITS DE LABORATORIO)

LOTE 10: COMERCIAL
HOSPITALARIA GRUPO
3.SL
LOTE 11: PORTOMEDICA,
SL

MATERIAL DE MICROSCOPIA

LOTE 12: INQUALAB
DISTRIBUCIONES, SL

EQUIPOS DE MEDIDA

LOTE 13: INQUALAB
DISTRIBUCIONES, SL

MATERIAL DE LABORATORIO

LOTE 14: LEBORIZ, SLU

EQUIPOS Y MATERIAL DE CENTRIFUGACION

LOTE 15: PORTOMEDICA,
SL

EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDDAD

LOTE 16: CIENTISOL, SL

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO

LOTE 17: BIOMETA
TECNOLOGIA Y
SISTEMAS, SA

MATERIAL DE INCLUSION, CORTE Y PULIDO

REACTIVOS (DISOLVENTES)

REACTIVOS (CULTIVO CELULAR)
REACTIVOS (BIOLOGIA MOLECULAR)
REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA

REACTIVOS (CREMATOLOGIA)

MATERIAL DE MUESTREO
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IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

Universidade de Vigo

142353

SEGÚN TARIFA

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

Universidade de Vigo

142353

BAIXA

%
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Expedientes de subministracións Convocados e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

1/19

ABERTO

ALTIA, SA.

2/19

ABERTO

LOTE 1: LASING, SA
LOTE 2: LASING, SA
LOTE 3: LASING, SA
LOTE 4: FEIEUROPE

DOTACION EQUIPAMENTO PARA IMPARTIR CURSOS
ONLINE
PLATAFORMA LASER MULTIFRECUENCIA

4/19

ABERTO

LOTE 1: CVM
DIAGNÓSTICO
VETERINARIO.
LOTE 2:
INSTRUMENTANCION Y
COMPONENTES
LOTE 3: PANLAB SLU
LOTE 4: BIOSIS BIOLOGY
SISTEMS
LOTE 5: MATACHANA

LABORATORIO INTEGRADO PARA ESTUDIO
FISIOPATOLOGICO DE MODELOS DE ANIMALES EN
CONDICIONES DE BIOCONTENCION

5/19

ABERTO

LOTE 1: ALLTERRA
IBERICA, SLU
LOTE 2: ALAVA
INGENIEROS, SA

LIDAR TERRESTRE E SENSORES PARA AERONAVE NON
TRIPULADA

6/19

ABERTO

EQUIPO DE ANALISIS DE TAMAÑO PESOS
MOLECULARES E MOVILIDADE

7/19

ABERTO

INSTRUMENTACION
ESPECIFICA DE
MATERIALES, SA
LOTE1:
ROHDEX&SCHWARZ
LOTE 2: DESERTO
LOTE 3: DATA BASE
STOR., SL
LOTE 4: OPCON
INFORMAT., SL

8/19

ABERTO

LOTE 1: DATA BASE
STORAGE, SL
LOTE 2: AYSCOM
DATATEC, SA

ESTACION PARA MEDIDAS DE CIRCUITOS
INTEGRADOS FOTOTONICOS

9/19

ABERTO

BRUKER ESPAÑOLA, SA

10/19

ABERTO

BRUKER ESPAÑOLA, SA

ESPECTROMETRO DE RESONANCIA MAGNETICA
NUCLEAR DE 400 MHZ
RENOVACION DO EQUIPO FT-ICR-MS

LABORATORIO TECNOLOGIAS 5G
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CENTRO

IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

221418

582

0,26

Universidade de Vigo

220.000

Universidade de Vigo

LOTE 1: 43.681
LOTE 2: 81.433
LOTE 3: 182.879
LOTE 4: 235.950

LOTE 1: 43.657
LOTE 2: 81.421
LOTE 3: 182.868
LOTE 4: 235.950

24
12
11
0

0,05
0,014
0,006
0

Universidade de Vigo

LOTE 1: 31.753
LOTE 2: 175.450
LOTE 3: 16.335
LOTE 4: 104.942
LOTE 5: 141.314

LOTE 1; 24.200
LOTE 2: 175.329
LOTE 3: 16.278
LOTE 4: 104.907
LOTE 5: 140.287

LOTE 1: 7.553
LOTE 2:121
LOTE 3: 57
LOTE 4: 35
LOTE 5: 1027

LOTE1: 23,78
LOTE2: 0,06
LOTE 3: 0,34
LOTE 4: 0,03
LOTE 5: 0,72

Universidade de Vigo

LOTE 1: 76.472
LOTE 2: 91.113

LOTE 1:70.482
LOTE 2: 90.629

LOTE 1: 599
LOTE 2: 484

LOTE 1:7,83
LOTE 2: 0,53

Universidade de Vigo

114.380

5

0,00%

Universidade de Vigo

LOTE 1:650.184
LOTE 2: ----------LOTE 3: 72.600
LOTE 4: 64.178

LOTE 1: 470.063
LOTE 2:----LOTE 3: 48.188
LOTE 4: 63.525

LOTE 1: 180.121 LOTE 1:27,70
LOTE 2:----LOTE 2:-LOTE 3: 24.412 LOTE 3: 33,62
LOTE 4: 653 LOTE 4: 1,01

Universidade de Vigo

LOTE 1: 212.948
LOTE 2: 108.221

LOTE 1: 178.841
LOTE 2: 108670

LOTE 1: 34107 LOTE 1: 16,01
LOTE 2: 151 LOTE 2: 0,13

Universidade de Vigo

715.11

642.500

72560

10,14

Universidade de Vigo

837.745

836.715

1030

0,12

114.375
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11/19

ABERTO

LOTE 1: SUMINISTROS.
QUIMICOS ARROYO, SL
LOTE 2: SUINCA, SL
LOTE 3: GALIZA
ANALITICA, SL
LOTE 4: GALIZA
ANALITICA, SL
LOTE 5: GALIZA
ANALITICA, SL
LOTE 6: EQUIPAMIENTO
DE CLIMATIZACION
LOTE 7: ANAME, SL

DOTACIÓN PLANTA PILOTO DE INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS

13/19

ABERTO

LOTE 1: BIONIC IBERICA,
SA
LOTE 2: BIONIC IBERICA
SA
LOTE 3: BIT&BRIAN

LABORATORIO DE LENGUAJE Y COGNICION

16/19
17/19

ABERTO
ABERTO

AZBIL TELSTAR, SLU
LOTE 1 y LOTE 2:
DGM MORI SLU.

CAÑON GAS CLUSTER ION SOURCE
ACTUALIZACION EQUIPOS TALLER MECANIZADO

18/19

ABERTO

LOTE 1: FISHER
SCIENTIFIC
LOTE 2: GOMENSORO, SA
LOTE 3: J. AGUIRRE SL

LABORATORIO DE ANALISIS DE HG Y ESPECIES

23/19

ABERTO
SKECHT SYSTEMS SL
SIMPLIFICADO

LICENCIAS ADOBE

24/19
25/19
26/19

ABERTO
ABERTO
ABERTO

LICENCIAS MICROSOFT
CITOMETRO DE FLUJO
ANALIZADOR VECTORIAL PORTATIL

27/19

ABERTO
SIMPLIFICADO

BECHTLE DIRECT SLU.
BEKMAN COULTER SLU
KEYSIGHT
TECNOLOGIES, SLU
IZASA SCIENTIFIC SLU

ADQUISICION DE UN ACCESORIO DE
ESPECTOSCOPIA
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Universidade de Vigo

LOTE 1: 86.102.LOTE 2: 50.352
LOTE 3: 143.612
LOTE 4: 24.809
LOTE 5: 5.014
LOTE 6: 41.407
LOTE 7: 64.024

LOTE 1: 86.102
LOTE 2: 50.332
LOTE 3:132.163
LOTE 4: 24.808
LOTE 5: 4.707
LOTE 6: 31.428
LOTE 7: 60.984

LOTE1: 0,0
LOTE 2: 16
LOTE 3: 11.449
LOTE 4: 1,0
LOTE 5: 307
LOTE 6: 9.979
LOTE 7: 3.040

LOTE 1: 0
LOTE 2:0,03
LOTE 3: 7,97
LOTE 4: 0,0
LOTE 5: 6,12
LOTE 6:24.09
LOTE 7: 4,75

Universidade de Vigo

LOTE 1:165.770
LOTE 2:121.363
LOTE 3: 64.977

LOTE 1:
163.955.LOTE 2: 104.774
LOTE 3: 60.114

LOTE1:1.815
LOTE2:16.589
LOTE 3:4863

LOTE 1:1,09
LOTE 2:13,67
LOTE 3:7,48

Universidade de Vigo
Universidade de Vigo

307.340
LOTE 1: 215.380.LOTE 2: 8.409

307.279
LOTE 1: 211.750
LOTE 2: 8349

61
LOTE 1: 3.630
LOTE 2: 60

0,02
LOTE 1: 1,69
LOTE 2: 0,71

Universidade de Vigo

LOTE 1: 51.234
LOTE 2: 48.297
LOTE 3: 77.765

LOTE 1: 49.652
LOTE 2: 47.795
LOTE 3: 77.760

LOTE 1: 1.582
LOTE 2: 502
LOTE 3: 5

LOTE1: 3,09
LOTE 2: 1,04
LOTE 3: 0,01

Universidade de Vigo

35.677

31.339

4.338

12,16

Universidade de Vigo
Universidade de Vigo
Universidade de Vigo

532.400
166.980
56.890

423.129
164.560
56.861

10.927
2.420
29

20,52
1,45
0,05

Universidade de Vigo

42.017

42.017

0

0,0
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Expedientes de servizos Convocados e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

301/19
302/19

ABERTO
ABERTO

VALORIZA SA
OSVENTOS INNOVACIÓN
DE SERVIZOS

CONSERVACION ZONAS VERDES
CAMPUS CAMP

307/19
308/19
309/19
316/19

ABERTO
NEGOCIADO
NEGOCIADO
ABERTO

ACUNTIA, SA
IZASA SCIENTIFIC SLU
FEI EUROPE BV
ACUNTIA SA

REDE COMUNICACIONS UVIGO
MANTEMENTO MICROSCOPIOS JEOL
MANTEMENTO MICROSCOPIOS FEI HELIOS
PROTEC. PERIFERICA DE VOZ E DATOS

318/19

ABERTO

PROSEGUR

VIGILANCIA E SEGURIDADE

319/19

NEGOCIADO INNOVATIVE INTERFACES MANTEMENTO E SOPORTE PROGR. BIBLIOTECAS
LTD
“MILLENIUM”
ABERTO
LOTE 1: SAMIL, SL
SERVIZO DE LIMPEZA
LOTE 2: LACERA

315/19

Expedientes de concesión de servizos Convocados e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

200/19

ABERTO

LOTE 1: MEDITERRANEA
DE CATERING SLU

SERVIZO CAFETERIA ETSE TELECO, ETSE
INDUSTRIAIS, SERVIZO CAFETERIA E COMEDOR ETSE
MINAS E ENERXIA
SERVIZO CAFETERIA E COMEDOR FACULTADE DE
FILOLOXIA E TRADUCC, FAC. DE CC ECONOMICAS e
EMPRESARIAIS

LOTE 2: PATACO 2014, SL
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CENTRO

IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

840192
LOTE 1:28864
LOTE 1:11069

218933
0,00

20,67
0,00

Universidade de Vigo
Universidade de Vigo

1059125
LOTE 1: 28864
LOTE 2: 11069

Universidade de Vigo
Universidade de Vigo
Universidade de Vigo
Universidade de Vigo

37221
259675
186104
266200

29777
259675
186104
266103

7444
0
0,00
97

19,99
0,00
0,00
0,03

Universidade de Vigo

1764258

1717285

46973

2,66

Universidade de Vigo

76220

76220

0

0

Universidade de Vigo

Lote 1: 460913
Lote 2: 410654

Lote 1: 426685
Lote 2: 359220

Lote 1: 34228
Lote 2: 51434

Lote 1: 7,42
Lote 2: 12,52

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

CENTRO

IMPORTE DE
LICITACIÓN

Universidade de Vigo

SEGÚN TARIFA

Universidade de Vigo

LOTE 1:28864
LOTE 1:11069
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Expedientes privados Convocados e adxudicados no exercicio 2019
EXPTE.

PROCED.

EMPRESA

OBXECTO

P1/19

ABERTO

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE EUROPE

SEGURO DE PERDAS E BENS DA UVIGO

P2/19

ADX.
DIRECTA

CIDADE TECNOLOXIDA
DE VIGO SA

ALUGUER LOCAL NO EDIFICIO CITEXVI

Garantías definitivas dilixenciadas
Ao longo do ano 2019 procedeuse a tramitar a cancelación e devolución das seguinte garantías:

Devolución de garantías
EXPTE.

201/95

OBXECTO

Lote 2-Servizo cafetería na Escola Universitaria de
Enxeñería Técnica Industrial
401/16
Reforma e redistribución de andar no edificio
CACTI2
311/17
Redacción do proxecto de execución e dirección
de obra da ampliación do centro de apoio á
investigación (cacti)
13/13
Instalación butacas en Fisioterapia
25/14
Autoclave para sala P3 do Centro de
Investigacións Biomédicas (CINBIO) da
Universidade de Vigo
9/15 lote 3 Equipamento para biomedicina-centro de
investigacións biomédicas
28/15
Mobiliario de oficina en edificio MTI
2/16
Analizador de tamaño de partículas e potencial Z
14/17
Adquisición sistemas seguridade rede de datos

EMPRESA

María Nieves Calvo Pereiro
Sergonsa Servicios. SL
UTE Germán Gómez Espejo & Gonzalo de Pedro
Quijano
Suministros Técnicos de Galicia, SL
SUMCYL, SL

Comercial Hospitalaria Grupo 3, SL
Suministros Técnicos de Galicia, SL
Instrumentación específica de materiales, SA
Acuntia
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IMPORTE DE
LICITACIÓN

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

BAIXA

%

Universidade de Vigo

310.000

188.604

121.396

39,16

Universidade de Vigo

42.325

42.325

0

0

DEVOLUCIÓN
GARANTÍA

DATA REAL
DE DEVOLUCIÓN

ACTA DE
RECEPCIÓN

PRAZO GARANTÍA

11/01/2019
27/02/2017

2 anos

01/09/2019

29/09/2019
10/10/2019

30/01/2014
22/06/2015

5 anos
4 anos

30/01/2019
22/06/2019

4/03/2019
17/07/2019

28/12/2015

3 anos

28/12/2018

17/01/2019

19/02/2016
23/06/2016
30/05/2018

3 anos
3 anos
1 ano

19/02/2019
23/06/2019
30/05/2019

4/03/2019
17/07/2019
17/07/2019

8

Servizo de Xestión de Estudos de Grao

É o segundo curso académico que este Servizo leva en
funcionamento, cunha plantilla de 8 persoas, situado na
pranta soto do Edificio Exeria:

•

Secretaría Xeral

•

Xerencia.

•
O Servizo de Xestión de Estudos de Grao coordina o
seu traballo e se comunica habitualmente cos seguintes
servizos comprendidos na xestión académica:

•

Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao

•

Xefa de Sección de Xestión de Estudos de Grao

•

Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao

•

Xefa de Área de Configuración e Planificación

•

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

•

2 xefaturas de Negociado

•

Servizo de Axudas, Bolsas e Prezos Públicos

•

2 postos base

•

Servizo de Extensión Universitaria

•

Oficiña de Relacións Internacionais

Neste Servizo todo o persoal somos mulleres.
Gran parte do traballo é a atención ao alumnado a través de
correo electrónico, chamadas telefónicas e presencialmente,
así como o soporte ás áreas de grao nas unidades
administrativas das Escolas e das Facultades da UVigo e dos
centros adscritos.
O Servizo de Xestión de Estudos de Grao serviu de apoio
aos seguintes membros do equipo de goberno:

No curso 2018-2019, tramitáronse as seguintes solicitudes
no Servizo de Xestión de Estudos de Grao:
Matrículas fóra de prazo solicitadas: 387
- Concedidas: 366
- Denegadas: 21
Anulacións de matrícula solicitadas: 355

•

Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e
Extensión Universitaria

- Concedidas: 261
- Denegadas: 94

•

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado

•

Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación

Simultaneidades de estudos solicitadas y tramitadas: 7
- Concedidas: 5
- Denegadas: 2
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Títulos tramitados:
- Grao: 2135
- LRU: 31
- 10 inclusión de mención
Suplemento europeo ao título tramitados:
- 53 SET de LRU
- Non se tramitaron SET de grao xa que a UVigo
xunto coa USC e a UDC está realizando un programa
informático para a xestión dos suplementos. O obxectivo é
entregar ao alumnado o título e o SET ao mesmo tempo.
Plans de estudo:
Configuráronse os seguintes plans de estudo, que
comenzaron a impartirse no curso 2019-2020:
- Grao en Ciencias do Mar (plan novo)
- Grao en Química (plan novo)
-Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
(plan novo en español/galego)
- Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
(plan novo en inglés).
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9

Servizo de Extensión Universitaria

1. Voluntariado
Campus de Vigo
Proxectos propios da Universidade: 14
Proxectos con entidades colaboradoras: 52

2. Atención á diversidade
Programa de Integración de Universitarios con
Necesidades Especiais (PIUNE)
•

Recepción de solicitudes para inclusión no Programa:
61 solicitudes, 28 para o Campus de Vigo, 24 para
o Campus de Ourense e 9 para o Campus de
Pontevedra.

•

Configuració

•

n do censo de alumnos PIUNE.

•

Estudo das solicitudes.

•

Remisión á COATEN as peticións individuais que
solicitaron os alumnos PIUNE, servíndolle de apoio
administrativo na tramitación e xestión dos seus acordos.

•

Solicitudes:

Campus de Vigo:
1 de intérprete de lingua de signos
3 de bolsa de integración
2 de asistentes persoais para dous alumnos con problemas
de mobilidade
4 de nomeamento de titores académicos
Campus Ourense
1 de intérprete de lingua de signos
3 de integración
4 de nomeamento de titores académicos
Campus Pontevedra
1 de intérprete de lingua de signos
2 de bolsa de integración
2 de nomeamento de titores académicos
•

Envío dos programas ou medidas específicas as
persoas responsables do PIUNE nos centros de estudo
do alumnado correspondente.

•

Asesoramento e información dos recursos de
que dispón a Uvigo en materia de atención á
discapacidade e da forma de acceder aos mesmos a
calquera membro da comunidade universitaria, así
como a calquera persoa candidata a formar parte da
comunidade universitaria por razón de estudos.
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Convocatoria e tramitación das Bolsas de atención
a alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo, 2019/2020. Bolsas dirixidas a concesión
dunha axuda a estudantes colaboradores con
estudantes pertencentes ao programa PIUNE que
polos problemas de adaptación que presentan no seu
centro, necesitan dunha axuda externa para facilitar
a súa plena integración na vida universitaria. Bolsas
concedidas:

5. Asociacionismo da Universitaria de Vigo
•

Inclusión de 4 asociacións no Censo de asociacións
estudiantís da Universidade de Vigo.

•

Caducidade de 8 asociacións por non realizar a
actualización da asociación.

6. Programa de Maiores
Alumnado por sexo
Estudo

Campus de Vigo:
2 para 2 estudantes co Síndrome de Asperxer.
1 para un estudante con problemas psicolóxicos.
Campus Ourense
3 para 3 estudantes con TDAH e Dislexia.
Campus Pontevedra
1 para un estudante con problemas de mobilidade.
1 para un estudante con síndrome de Asperxer.

Universitario Sénior
Universitario Superior
Sénior
Formación Continua
Universitario Sénior
Total

Tramitación dos pagos correspondentes as bolsas de
aloxamento convocadas pola Vicerreitoría de Extensión
Universitaria e Relacións Internacionais e destinadas a
paliar os gastos de residencia de aqueles estudantes que
obtiveron una praza en calquera das tres residencias
universitarias da Universidade de Vigo: 89 bolsas
concedidas, 33 para o Campus de Vigo (Residencia
Universitaria “O Castro”), 30 para o Campus de Ourense
(Residencia Universitaria “As Burgas”) e 26 para o
Campus de Pontevedra (Residencia de Estudantes
Afundación).

Muller

Total

159
66

260
61

419
127

8

15

23

233

336

569

Home

Muller

Total

68
138
27
0
233

124
193
17
2
336

192
331
44
2
569

Alumnado por idade
Rango de idade

3. Bolsas de Aloxamento curso 2018/2019

Home

Menores de 65
De 65 a 75 anos
De 76 a 85 anos
Maiores de 85 anos
Total

4. Cursos de Extensión Universitaria no Campus de Vigo
Actividade

Comedores escolares ecolóxicos: avanzando cara
unha economía circular nas Reservas de Biosfera
2019/501
Patrimonio natural y cultural del Bierzo (IX).
Un espacio para la ciencia 2019/502
Termalismo: espacios termais 2019/506
Xestión de explotacións acuícolas 2019/507
Total

Nº inscricións
Total

Inscricións
Público

Asociadas a Burval
Alumnado U. León

28

Inscricións
comunidade
universitaria
9

19

0

60

12

7

41

30
25
143

8
15
44

22
10
58

0
0
41
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7. Campus Camp (Campus de Vigo)
Nº de menores participantes no campus camp no ano 2018: 297

3
anos
Xuño
Xullo
Setembro
Xuño-xullo-setembro

2
2
1
1

4
anos

5
anos

6
anos

7
anos

8
anos

9
anos

10
anos

11
anos

12
anos

13
anos

14
anos

3
3
2
3

5
3
2
4

0
4
3
4

4
4
0
2

1
1
1
4

6
5
2
4

7
9
2
4

1
2
1
1

0
1
0
3

2
6
1
2

0
4
0
0

8. Obradoiros de extensión Universitaria no campus de Vigo
1º cuadrimestre
2018/701
2018/702
2018/703
2018/704
2018/705
2018/706
2018/707
2018/708
2018/709

2º cuadrimestre
2018/801
2018/802
2018/803
2018/804
2018/805
2018/806
2018/807
2018/808
2018/809

Actividade Nº inscricións

Inscricións
comunidade

Inscricións
Público

2

1

1

17
0
12
15
24
5
12

4
0
5
3
10
4
10

13
0
7
12
14
1
2

14
101

5
58

9
53

Actividade Nº inscricións

Inscricións
comunidade

Inscricións
Público

13
15

7
2

6
13

18
20

16
17

2
3

10

10

0

16
9
3

1
5
2

15
4
1

2

1

1

106

61

45

Fotografía e xénero: Análise de imaxes contra a
desigualdade (Cancelado)
Cosmética natural aproveitando a contorna
Estratexias para a composición escrita (Cancelado)
Iniciación á maxia
Agricultura ecolóxica
Identificación práctica de cogomelos
Aula de teatro: Iniciación ao teatro
Aula de música tradicional: canto, percusión, gaita e
baile tradicional
Elaboración de pan artesán con “Formento”

Cultivo doméstico de cogomelos saprotróficos
Plantas silvestres comestibles de primavera:
identificar, apañar e cociñar
Introdución á cultura do antigo Exipto
Comunícate coas túas mans: Lingua e cultura da
comunidade xorda
Creación de contidos audiovisuais para redes sociais
con smarthones
Obradoiro práctico de horta ecolóxica
Posta en escea dunha obra teatral
Aula de música tradicional – canto, percusión, gaita e
baile tradicional galego
Iniciación ao desenvolvemento sustentable
(Cancelado)
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9. Concursos
•

XVI Premio de Creación Audiovisual

•

Modalidade animación: 4

Modarafía única: 10

Modalidade curta narrativa: 10
Modalidade documental: 6

Total: 44
•

Video experimental: 17
Total: 37

XV Certame de Fotografía
Modalidade serie: 24

XVI Premio de pintura1
Total: 18

•

XVI Premios de maquetas de música
Total: 11

10.

Devolucións tramitadas do 01/09/2018 ao 01/08/2019

Centro de
xestión

Nº solicitudes

Nº inscricións

Procesadas

Denegadas

Extensión
Universit.

15
73
88

Campus Camp Vigo
Cursos/obradoiros/conferencias

15
60
75

0
13
13

Nº solicitudes

Nº inscricións

Aceptadas

Denegadas

10
2
2
3
1
1
1
1
3
3
4
1
3
1
63
6
1
1
1
1
109

Abono mUVer
Adestramento personalizado en grupos reducidos
Atletismo - Entrada individual
Baloncesto
Descenso de rápidos (rafting)
Entrada fitness - multideporte (
Fisioterapia
Fútbol 7/8
Fútbol Sala
HappyGoRunning - Cidade Universitaria 2019
Kaiak + Snorquel + Andaina
Mergullo (saída ao mar)
Parapente
Pontismo
Responsable de equipo das ligas universitarias
Rutas
Surf
Tenis infantil - Iniciación e perfeccionamento
Voleibol
Wakeboard

4
1
0
2
0
0
1
1
1
2
4
1
3
0
61
4
0
1
1
0
87

6
1
2
1
1
1
0
0
2
1
0
0
0
1
2
2
1
0
0
1
22

Total

Centro de
xestión
Deportes

Total
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11. Recoñecemento de créditos

Exposición:

•

Solicitudes de recoñecemento xerais, actividades
culturais, aprobados: 59

•

•

Solicitudes de recoñecemento xerais, actividades
voluntariado, aprobados: 2

•

Solicitudes de recoñecemento xerais, actividades de
idiomas, aprobados: 6

•

Solicitudes de recoñecemento individuais, actividades
culturais, aprobados: 11

2º cuadrimestre:
Teatro:
•

XX MITEU: 6 obras

Exposición:

12. Concerto de nadal
Tipo usuario

Tecidos e vestidos no laboratorio gráfico (21 xuño
ao 2 de setembro), participación da Uvigo no III
ENCONTRO EURORREXIONAL DE MÚSICA E
ARTES ESCÉNICAS 20 e 21 xuño Braga e Guimaraes

•
Número

PDI
PAS
Alumnado
Titulado/a
Non universitario
Total

493
503
203
6
2
1207

13. Programación actividades culturais –
Campus de Vigo
1º cuadrimestre:

Concertos:
•

HARD GZ 27 de febreiro

•

FESTIVAL SONORA´19: santi Araujo + Cora Velasco.
(26 de marzo)

•

Concerto Ensaiamos colleita 2018: 3 grupos (29 de
abril)

•

EscoiTANTES: 3 clases preparatorias e 3 ensaios
aberto de música clásica

Cine:
•

X Ciclo de cine e lingua: 4 películas en chinés + 4
películas en italiano

•

Docs do més: 5 documentais febreiro-xuño

Obradoiros
Música:

Afinidades selectivas 10: Arte e estratexias didácticas
(7 de febreiro ao 10 de marzo)

•

Recycle J. (24 de outubro) // A banda da Loba (12
de decembro) //

14. SIE

•

CONCERTO DE NADAL: Orquestra Sinfónica Vigo
430. 15 de decembro.

•

Actividades de información tanto de forma presencial
como a distancia.

•

Actividades relacionadas co acceso á universidade.
Estas actividades comprenden tanto a atención como
a xestión dos LERDs.

•

Actividades de captación de novos estudantes. Para
isto leváronse a cabo as seguintes actuacións:

Teatro:
•

Chefs. YLLANA (7 de novembro)

•

Cranios privilexiados... ou crítica da razón perralleira.
MOFA E BEFA. (21 de novembro)

Cine:
•

XXVIII Semana de Cine Submarino de Vigo (13, 14 e
15 de novembro)

1. Asistencia a feiras relacionadas coa educación/
captación:

•

IX Ciclo de cine e lingua: 6 películas en inglés

•

Pont up store Pontevedra (19-21/09/19) // - Feira
Unitour León (12/02/19)

•

Xornada de orientación Colexio La Salle Santiago
de Compostela (01/02/19), comarca de Verín

Ensaiamos:
•

Local de ensaios: 4 grupos e 3 solistas
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(30/01/19), comarca de Ponteareas (06/02/19),
Colexio Miralba Vigo (20/02/19), Colexio Eiris
A Coruña (28/02/19), IES de Sar Santiago de
Compostela (28/02/19), Colexio Manuel Peleteiro
(12/03/19)
•

Xornada de orientación universitaria Los Sauces
- Pontevedra (23/11/18), Liceo La Paz A Coruña
(20/12/18), Centro Educativo Galén - Lugo
(16/01/19).

•

Feira Unitour Vigo (18/12/18) // - Feira Unitour A
Coruña (19/12/18)

•

Xornadas de Información Universitaria Colexio
Obradoiro – A Coruña (17/01/19)

•

XOU xornada de orientación universitaria, edif.
Deportes campus de Vigo (13/02/19)

•

Feira Edugal – Pontevedra (28/02, 1-3/03/19)

•

Feira de Universidades. Colexio Marcote Vigo(15/03/19) // - UNIFERIA , feira virtual (15/04/19)

•

XOUP, xornada de orientación universitaria
profesional A Coruña (10/04/19)

•

X. de portas abertas nos campus, Ourense
(18/06/19), Pontevedra (19/06/19) e Vigo
(20/06/19)

2. Charlas/visitas de Orientación:
•

Charlas de carácter xeral: Impartíronse 55 charlas ás
que asistiron 3.843 estudantes.

•

Charlas de carácter específico: atendéronse 20
solicitudes de varias charlas deste tipo.

Visitas guiadas de IES/ Colexios á Universidade:
neste curso realizáronse 30 visitas
Distribución nº alumnos por ámbito: científico
(403), xurídico-social (448) tecnolóxico (409).
•

Distribución por nivel académico dos estudantes: 2º
Bach (435), 1º Bach (496) e 4º ESO (306).

•

Asistencia a outras actividades organizadas polos
centros da UVigo: Programas de acollida nos Centros
Uvigo, do Programa de Maiores, do Programa
Erasmus e estudantes SICUE.
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Área de Benestar, Saúde e Deportes

Persoas abonadas

Durante o curso 2018/2019 foron adquiridos un total de
2443 abonos de tipo Muver, que proporcionan acceso libre
ás salas de fitness e ao servizos asociados, as instalacións
deportivas e a un importante abano de actividades
dirixidas, ademais de permitir gozar de descontos en
actividades ou servizos de pago.
Rexistrándose unha media mensual de 1588 persoas
aboadas entre os tres campus (59.8% homes e 40.2%
mulleres).
Entre as actividades dirixidas incluídas de balde no abono
atopamos como as mais populares o circuit fit, o cross
training, o ioga ou o ciclo indoor. A presenza feminina é
maioritaria nestas actividades chegando a case o 70 % das
persoas participantes (260 homes e 593 mulleres).

Neste curso o programada cumpría a súa edición número
vinte. Para conmemoralo, o vinte e tres de febreiro
realizouse unha ruta que reproducía o percorrido da
primeira realizada no ano 1999.
A participación global rexistrada foi de 732 inscricións
(433 foron mulleres e 299 homes), destacando a ruta
denominada “Da montaña ao mar – Pasarela do Paiva”,
que se desenvolveu en Aveiro (Portugal) o día 16 de
marzo de 2019. Rexistrou a participación de 149 persoas
(49 homes e 100 mulleres).

Augaventura Campus Mar Life
O programa levouse a cabo por oitavo ano consecutivo
en colaboración co Campus do Mar, desenvolvéndose en
quendas de outono e primavera.

Rutas Culturais

En total, participaron no mesmo 301 persoas (172 homes
e 129 mulleres) e incluíronse as seguintes actividades;
flyboard, Kaiak, Rafting, Surf e Windsurf.

Desenvolvéronse once rutas de sendeirismo nas que se
combinaba o coñecemento do patrimonio natural e
arqueolóxico de Galicia co exercicio físico (en diversos
niveis de dificultade).

Cómpre salientar a ruta da Illa de San Simón (Kaiak +
Snorquel + Andaina), na que tomaron parte 44 persoas
(23 homes e 21 mulleres).
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Ligas universitarias
Xunto coa participación en actividades dirixidas e o
exercicio nas salas de cardio fitness, a competición
interna nas Ligas Universitarias continúa a ser a
principal forma de realización de actividades deportivas
de forma regular por parte do estudantado.
En concreto, no campus de Vigo rexistrouse a
participación de 24 equipos na modalidade de fútbol
7 mixto (375 homes e 9 mulleres); 16 equipos na
modalidade de fútbol sala feminino; e 9 en baloncesto
mixto (96 homes e 12 mulleres)

Campionato Galego Universitario por equipos
O 21 de febreiro de 2019 celebrouse no campus de Lugo
este evento que contou coa participación de cincocentos
universitarios de toda Galicia.
A Universidad de Vigo estivo representada por180
deportistas que conformaban os diferentes equipos
representativos, resultando gañadora en sete das doce
modalidade en competición: balonmán, baloncesto, fútbol
sala, fútbol e voleibol en categoría feminina e balonmán
e fútbol na masculina. Mediante estas vitorias os equipos
acadaron a pasaxe para a fase previa do Campionato de
España nas respectivas modalidades.

Campionatos de España Universitarios
Un total de 125 deportistas (69 mulleres e 56 homes)
representaron á Universidade de Vigo nos campionatos de
España universitarios.

Competicións por equipos
Na fase previa da competición por equipos celebrada
no campus de Pontevedra, a gran vencedora foi
a Universidade de Vigo, que acadou a vitoria nas
modalidades de balonmán, baloncesto, fútbol sala e fútbol
en categoría feminina e balonmán e fútbol na masculina,
clasificándose para a fase final do Campionato de España
nas respectivas modalidades.
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Xa na fase final da competición, o equipo de balonmán
feminino acadou o título de campión de España
Universitario, ao proclamarse campión do torneo
organizado pola Universidade de Valencia na primeira
semana de abril de 2019.
Hai que salientar tamén a medalla de bronce lograda na
modalidade de vela.

Competicións individuais
A Universidade de Vigo acadou un total de 13 medallas,
tal e como reflicte a seguinte táboa:
Medallistas individuais
Gómez Cortés,
Beatriz
Pérez Ogando,
Xiana
Brea Filloy, Manuel
Fernández
Barbosa, Leticia
Meaños Asensi,
Raquel
Paredes Padín,
Sergio
Pereira Amorín,
Brais
Fernández
Moscoso, Anxo
García Vidal,
Myriam
Losada García,
Alejandro
Vázquez Hermida,
Laura
Lalín Canda,
Noelia
Alves Pereira,
Cristina
García García,
Pablo
Pampín Blanco,
Nerea

Natación Ouro en 2000 estilos
Esgrima

Bronce en florete

Bádminton
Atletismo

Prata individual
Prata 1500 ml

Atletismo

Ouro 800 ml

Atletismo

Bronce martelo

Iudo

Bronce – 90 kg

Iudo

Bronce – 100 kg

Taekwondo

Bronce -62 Kg

Taekwondo

Loita

Ouro poomsae e
parella mixta
Ouro poomsae
parella mixta
Ouro -75 Kg

Loita

Prata – 51 Kg

Loita

Ouro - 80 Kg

Loita

Prata - 75 Kg

Taekwondo

Nas modalidades de participación conxunta logroue
tamén a medalla de prata en loitas olímpicas.
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Competicións interuniversitarias
internacionais

Participación federada a través de acordos de
colaboración

A Universidade de Vigo contou con dous representantes
na modalidade de taekwondo na Universiada celebrada
en Nápoles en xullo de 2019, foron Alejandro Losada, que
participou na modalidade de poomsae, e Iván García en
combate.

O equipo sénior masculino do Club Campus Ourense
Coosur de rugby clasificouse na terceira posición da Liga
Nacional Masculina de División de Honra B, chegando a
disputar a fase de ascenso á División de Honra.

Por outra banda, o propio Iván García representou a
España no Campionato do Mundo de Taekwondo, que se
desenvolveu en Manchester desde o 15 ata o 19 de maio
de 2019 e acadou os oitavos de final na modalidade de -87.

No campus de Pontevedra, o convenio de colaboración
coa entidade Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo
deu como froito a consecución do título de campión
galego (quinto xa na máxima categoría de Galicia) por
parte do equipo “Universidade de Vigo Estratexia pola
Paz”.

Competicións federadas
Sección Deportiva da Universidade de Vigo
Hai que salientar os resultados dos equipos de baloncesto
do campus de Ourense. Así, o equipo sénior feminino
acadou o segundo lugar na liga de Primeira División
Autonómica.
Pola súa banda, o equipo sénior masculino proclamouse
campión do grupo sur da Segunda División Autonómica,
sendo quinto clasificado na fase de ascenso a Primeira
Autonómica.
Xa no campus de Vigo, o equipo de tenis acadou
a permanencia e a condición de semifinalista na
competición de División de Honra Feminina, así como
a permanencia na Primeira División Masculina. A nivel
individual, Pablo León situouse no primeiro posto na
clasificación española da categoría +45.
A Sección de Carreiras de orientación acadou tamén
excelentes resultado na clasificación final da Liga Galega
de Orientación O pé: Ana Iglesias Junzalvos 1ª clasificada
na categoría F-40; Begoña Crespo Quindos, 3ª clasificada
na categoría F-45; Diego Pérez Álvarez, 2º clasificado
na categoría M-14; Germán Pérez Juste 2º clasificado na
categoría M-45.

Tamén se proclamou campión da Copa Xunta de Galicia.

Precisamente, o proxecto “Estratexia pola paz” que
desenvolve esta entidade cumpría catro anos de vida
en colaboración con ACNUR, UNICEF, CARE e Relief
International, continuando a súa misión formativa nos
campamentos de refuxiados sirios en Xordania (Azraq e
Zaatari).

Actividades en colaboración coa Rede Española
de Universidades Saudables (REUS)
Día das Universidades Saudables
A Universidade de Vigo participou na primeira edición
do denominado “Reto5000 doazóns de sangue”. Esta
iniciativa foi impulsada para conmemorar o Dia das
Universidades Saudables que se celebrou o 4 de outubro.
Os resultados foron amplamente satisfactorios tanto na
Universidad de Vigo, con 263 doazóns e 61 novas persoas
doantes, como no conxunto da REUS con 2531 doazóns
nun total de 25 Universidades participantes e rexistrando
un 28,6 % de novas doantes.

Campaña de promoción do exercicio físico
Grazas ao convenio de colaboración asinado entre a
Fundación Mapfre e a REUS distribuíuse numeroso
material de promoción do exercicio físico (carteis,
trípticos, manteis, ...) en todas as Universidades que así o
solicitaron. Ademais, tamén se desenvolveron diferentes
obradoiros. No caso da Universidade de Vigo, o taller
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escollido foi un obradoiro de prevención de lesións e
hixiene postural que se desenvolveu o 28 de novembro
no campus de Vigo e que contou coa participaron de 14
persoas (5 homes e 9 mulleres).

Primeira Olimpíada Online InterUniversidades
Nesta iniciativa, que se desenvolveu entre novembro e
decembro, participaron 17 universidades de todo o país
e sumáronse 63.518,73 km, logrando así o obxectivo
marcado do desprazamento equivalente a unha volta
ao mundo. As persoas participantes debían monitorizar
o seu exercicio a través dunha App específica. Das
catro categorías nas que se desenvolveu esta Olimpíada
(actividade diaria, camiñar, running e bicicleta),
a Universidade de Vigo resultou a gañadora na de
actividade diaria e quedou terceira na de running.
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Puideron acudiron a esta cita arredor de 150 persoas que
doaron máis de 350 quilos de alimentos non perecedoiros,
o que supuxo un récord de recollida neste evento.

CUIA (Campionato Universitario Inter-autonómico)
O 12 de marzo de 2019 preto de 400 deportistas
participaron no Campionato Universitario Interautonómico (CUIA) no Campus de Pontevedra, unha
proba clasificatoria para os Campìonatos de España
Universitarios de Deportes Colectivos 2019.
As modalidades de competición, todas en categoría
masculina e feminina, foron: balonmán, baloncesto,
fútbol sala, fútbol, rugbi e voleibol. As universidades
participantes foron as seguintes: U. Oviedo, U. Cantabria,
U. País Vasco, U. Deusto, U. Extremadura, U. da Coruña,
U. Santiago De Compostela e U. Vigo

Organización de eventos

XXVII Gala do Deporte

VI Torneo Internacional de Xadrez «Campus de
Ourense»

A Gala celebrouse no Auditorio do Concello de Vigo o
21 de novembro de 2019 co obxectivo de facer visibles os
beneficios que achegan o deporte e a actividade física na
vida diaria, tanto na universidade como ao seu redor.

A competición desenvolveuse do 1 ao 7 de xullo de
2019 no pavillón universitario do campus. Número
participantes 79 coa participación de 14 GM e IM de máis
de 7 nacionalidades distintas.

Campionato Galego Universitario de Orientación
Celebrouse na contorna da área recreativa de A Ponte
(Concello de Cenlle) o sábado 4 de maio, en colaboración
coa sección de orientación do Club Peña Trevinca Barco
e a Federación Galega de Orientación. O evento contou
coa participación de 75 estudantes das tres Universidades
de Galicia, sendo a Universidade de Vigo a clasificada no
primeiro posto da clasificación xeral.

XVI Maratón Solidario de Zumba do Campus de
Pontevedra
A 16ª edición do Maratón Solidario de Zumba celebrouse
o 20 de decembro de 2018 co propósito de contribuír
ao labor social que se desenvolve no comedor dos Pais
Franciscanos en Pontevedra. No evento colaboraron 16
monitoras e monitores de distintos centros da cidade.

Nesta ocasión, o empresario Eduardo Vieira Montenegro
actuou como padriño do evento. A dirección foi
encargada a Carlos Blanco, actor e presentador de
recoñecido prestixio. Contouse tamén coa participación
do grupo musical Igloo.
Os premios nas distintas categorías corresponderon a:
•

Recoñecementos especiais por-Equipos: Mulleres do
equipo de Orientación, Equipo de carreiras populares
e Uvigo Motorsport.

•

Recoñecementos especiais-Individuais: Carlos
González Santórum e Fernando Franco Paz como
fundadores do equipo de tenis Dereito –Empresariais
de Ourense e a Salvador Fontán Vilella adestrador do
equipo de Taekwondo.

•

Recoñecemento especial ao Persoal propio: Isabel
Pastoriza Santos (Doutora de Ciencias Químicas
pola Universidade de Vigo e atleta do equipo de
Orientación).

•

Mención Especial á Persoa titulada: Marcos Casal
Grajal (Graduado en Educación Especial pola
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Universidade de Vigo e presidente da Federación
Galega de Deporte Adaptado).

en práctica algunhas das iniciativas que as universidades
participantes levaron a cabo.

Mencial Especial á Mellor Entidade Colaboradora:
Coca Cola European Partners.

X Premios á Excelencia Deportiva

•

Mención especial ao Fomento do Valores Sociais:
Delegación de Alumnado da Escola de Minas e
Enerxía da Universidade de Vigo.

•

VII Premio Valor Solidario: David Gil – 700 Camisetas
contra la Leucemia.

•

VII Premio VIDA á traxectoria persoal e deportiva:
Agrupación de antigos xogadores do Real Club Celta
de Vigo.

•

Mención especial ao fomento da Iniciación Deportiva:
Club Peña Trevinca-Montañeiros de Galicia.

•

Mención especial ao deportista universitario do ano:
Jean Marie Okutu Kouletio (Atleta olímpico do Fútbol
Club Barcelona)

XVIII Trofeo Universidade de Vigo de Carreiras de
Orientación
A contorna dos piñeirais das praias canguesas de Barra e
Nerga acolleu o 15 de xuño de 2019 este evento incluído
no calendario da XXVIII Liga Galega e que tamén
formaba parte da Primeira Liga Interrexional Galicia
norte de Portugal, organizada polo club de orientación da
Universidade de Vigo.
En total, competiron no 261 orientadoras e orientadores
chegados das catro provincias galegas e de Portugal, que
tiveron a oportunidade de gozar orientándose nunha
contorna privilexiada.

Participación no proxecto Active Campus Europe
(Erasmus+ Sport)
Durante o primeiro cuadrimestre do curso 2018/2019
leváronse a cabo os labores de recompilación de datos e
de análise dos resultados obtidos deste proxecto centrado
na motivación para o exercicio daquel estudantado máis
sedentario.
O 14 de decembro de 2018 celebrouse un último evento
en Aachen no que se recapitulou todo o traballo realizado
no marco do proxecto. Neste acto tamén se presentou
o «Best Practice Handbook», unha compilación de boas
prácticas para que outras universidades poidan poñer

Por medio destes premios destacouse o bo facer de cinco
estudantes (2 homes e 3 mulleres) que conciliaron con
notable éxito a súa actividade académica e deportiva. Estes
foron: Pedro Manuel Fernández Rodríguez, Jean Marie
Okutu Kouletio, Tania Álvarez Yates, Leticia Fernández
Barbosa, e Antía García Silva.
Os premios, consistentes nunha “tableta” e unha “Estrela
da Excelencia”, foron entregados no transcurso da XXVII
Gala do Deporte.

Melloras nas instalacións deportivas
No campus de Vigo destacou a reforma do rocódromo
situado no pavillón deportivo do campus. O espazo, cun
grao máximo 7c de dificultade, conta na actualidade
cunha superficie escalable de 70 m², 12 metros de altura e
un boulder de 16 metros de lonxitude.
Tamén cómpre salientar a ampliación de 40 m2 da
sala de cardio-fitness do campus de Vigo, o que fai que
actualmente a superficie total dispoñible sexa xa de 300
m2.
No campus de Campus de Ourense, as pistas de squash
convertéronse nunha sala multiusos, inaugurada en
xaneiro de 2018. A superficie desta sala é de 156 m2 e nela
ofértanse actividades como ciclo indoor, defensa persoal,
benestar integral, ioga, MMA, zumba ou total body.

Comunicación en redes sociais - Instagram
O perfil oficial da Área de Benestar, Saúde e Deporte en
Instagram (https://www.instagram.com/muversuvigo/)
chegou este curso aos 964 seguidores/as (48 % homes e
52% mulleres).
Creouse ademais un perfil secundario para dinamizar o
evento HappyGoRunning (https://www.instagram.com/
happy.go.running/). No seu primeiro ano, o perfil acadou
285 seguidores/as (48 % mulleres e 52 % homes).
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Área de Calidade

As actividades desenvolvidas durante o curso 2018-2019
vertébranse en torno a os programas de calidade, que
derivan de exixencias normativas europeas e nacionais,
canalizadas en moitos casos polas axencias de calidade
(ACSUG e ANECA). Área de Calidade tamén desenvolveu
actividades e programas complementarios, que dalgunha
forma se relacionan cos anteriores e funcionan como
soporte complementario ós mesmos.
Os programas e actividades aos que se refire o parágrafo
anterior son:
•

Programa de acreditación

•

Programa de avaliación do profesorado (Docentia)

•

Programa FIDES-AUDIT-Sistema de calidade dos
centros

•

Programa de seguimento

•

Enquisas de satisfaccións dos grupos de interese.

•

Enquisas de avaliación docente

•

Guías Docentes

•

Programa verifica e modifica: Revisión parcial e
rexistro deas memorias verificadas ou modificadas das
titulacións

•

Cartas de Servizo

•

HRS4R Human Resources Strategy for Researchers

Nas seguintes páxinas ofrécese un resumo no que se
recollen as principais actividades desenvolvidas, os fitos
mais relevantes e os principais resultados acadados.

Resumo actividades: curso académico 2018201.
Programa de Acreditación das titulacións
Graos e mestrados
No curso 2018-2019 continuouse co desenvolvemento a
través do procedemento ordinario da acreditación das
titulacións de grao e mestrado da Universidade de Vigo.
Neste curso foron dez mestrados os que se someteron
a este proceso de avaliación obrigatorio, establecido
pola normativa (RD1393/2007 e RD861/2010) e que se
sumaron ás titulacións acreditadas en cursos anteriores.
Nos seguinte cadros recóllese, cun maior detalles os
principais resultados acadados
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Principias resultados do programa de acreditación 2018-2019
XESTIÓN
RECURSOS
RESULTADOS
Ano
Valor
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
M. en Enerxía e
6,4
C
B
C
B
A
C
C
Sustentabilidade
M. en Enxeñaría da
6,8
C
B
C
B
A
B
C
Edificación e Construccións
Industriais
M. en Prevención de Riscos
7,0
C
B
C
B
A
B
B
Laborais
M en Nutrición
5,4
D
C
D
B
B
C
C
M. en Dirección de Arte e
5,4
C
C
C
C
B
C
C
Publicidade
M. en Investigación Física
7,2
B
B
C
A
B
B
B
Deporte e Saude
M. en Comercio Internacional
6,4
B
B
C
B
C
B
B
M. en Dirección de Pemes
6,4
B
B
C
B
C
B
B
M. en Finanzas
6,2
C
B
C
C
B
B
B
M. en Xestión do Desenv
6,4
B
B
C
C
B
B
B
Sostible
M. en Arte Contemporáneo.
Non completou o proceso (iniciou un proceso de extinción)
Creación e Investigación
Libro Ilustrado
Renunciou ao proceso (iniciou un proceso de extinción)
Puntuación Promedio
6,4
Doutoramentos

Programa Docentia

A previsión temporal tendo en conta o RD1393/2007
establece que neste curso se teñen que acreditar os
Programas de Doutoramento (PD) que se verificaron no
curso 13/14. Neste sentido, publicouse unha moratoria
xunto co Estatuto do Persoal Investigador en Formación
(EPIF), publicado o 15.03.2019, na que se ofrece a
posibilidade de adiar este proceso dous anos previa
solicitude por parte das universidades.

No curso 2018-2019, publicouse a convocatoria
quinquenal do programa Docentia que segue a
desenvolverse. A finais de ano iniciouse a fase de
avaliación do profesorado solicitante (53 solicitudes e
2 renuncias). Durante o curso 19/20 publicaranse os
resultados do programa.publicados no curso 2017-2018:

A ACSUG, en acordo coas universidades do SUG, lanza
un programa piloto para PD propios e a UVigo decide
incorporar catro programas. As visitas celébranse en
Novembro de 2019 e os informes provisionais non foron
recibidos. Os programas avaliados foron:
•

PD Ordenación Xurídica do Mercado

•

PD Ciencias da Educación e do Comportamento

•

PD Educación, Deporte e Saúde

•

PD Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

Programa FIDES-AUDIT: Sistema de Garantía de
Calidade
Sistema de Calidade de Grao e Mestrado
O programa FIDES-AUDIT enmarca o deseño e
desenvolvemento do sistema de garantía calidade dos
centros. Neste curso académico completouse a revisión e
actualización da seguinte documentación do sistema de
calidade dos centros da Universidade de Vigo:
•

IA01 Xestión de recursos materiais e servizos

•

DO0203 Orientación ao alumnado e atencións ás
necesidades específicas de apoio educativo
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Durante este curso celebrouse o proceso de certificación
FIDES-AUDIT da implantación do Sistema de Calidade
da Escola de Enxeñería Industrial. Durante o curso actual
non se recibiron os resultados, pero as perspectivas no
informe oral foron positivas. Neste senso, a Facultade de
Bioloxía e a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
renovaron a certificación dos seus SGC.
Sistema de Calidade de Doutoramento
O SGC de doutoramento da Universidade de Vigo ten un
deseño centralizado e abrangue todos os programas de
doutoramento oficiais da Universidade. O proceso para
obter esta certificación desenvolveuse sobre todo ao longo
de 2018 conducido por un grupo de traballo composto
pola dirección da Eido, o Servizo de Xestión de Estudos
de Posgrao e a Área de Calidade. Tamén tomaron parte
outros colectivos asociados ao ciclo de doutoramento
como os membros das comisións académicas dos
programas de doutoramento, persoal investigador e áreas
académicas.
A fase de deseño do SGC rematou a finais de 2018. A
Comisión de Calidade da Eido validou este deseño o día
14/12/2018 e o Comité de Dirección, máximo órgano
de responsabilidade da Eido, aprobouno na súa sesión
do 17/12/2018. A documentación completa enviouse a
ACSUG o 20.12.2018. Con data 31/07/2019 recibiuse o
informe final favorable de certificación do deseño. Neste
informe non se inclúe a necesidade de por en marcha
ningunha acción de mellora pero inclúense algunhas
recomendacións. A EIDO convértese na primeira do SUG
que acada esta certificación.

141

Revisión pola Dirección os títulos e centros que cumpran
uns determinados criterios como proximidade de un
proceso de avaliación externo ou a propia solicitude
por parte dos centros. Nesta primeira convocatoria
participaron sete graos e másters e tres centros.
Doutoramento
que foran implantados no 13/14 (14 PD da UVigo, 6
da USC e 1 da Universidade do Pais Vasco). En xeral
os resultados foron bos, no sentido de que se acadou a
conformidade na maioría deles e faltan varios informes
finais por recibir. Na convocatoria 18/19, a ACSUG,
seguindo a súa propia programación de avaliación, non
avaliou ningún programa da UVigo.
A Área de Calidade coordinou e elaborou unha proposta
de modelo de seguimento simplificado aplicable ás 3
universidades do SUG. Esta proposta enviouse a ACSUG o
11.06.2019.

Enquisas de satisfacción coas titulacións
Grao e mestrado
No curso 2018-2019 leváronse a cabo as enquisas de
satisfacción coas titulacións oficiais dos seguintes grupos
de interese:
Enquisas de satisfacción coas titulacións
Participación Global
Índice de
satisfacción global
Home

Muller

Total

Home

Muller

Total

Alumnado
Profesorado

25.09%

32.28%

29.12%

3,35

3,21

3,26

40.24%

46.16%

42.70%

4.20

4.21

4.21

Persoas
tituladas
Persoal de
admin. e
servizos

35.74%

33.87%

35.06%

3,28

3,34

3,31

21,65%

31,25%

27,73%

3,47

3,70

3,61

Programa de Seguimento das Titulacións
Grao e mestrado
As titulacións avaliadas externamente foron 2 mestrados:
Máster Universitario en Dirección e Administración de
Empresas (MBA) e o Máster universitario en necesidades
específicas de apoio educativo. En ámbolos dous casos
non se teñen recibido aínda os informes finais da ACSUG.
Por outra banda, actualizouse o proceso de seguimento
interno de forma que se avalían a través do Informe de

No que se refire ás enquisas de alumnado, a participación
mantívose no entorno do 30% O índice de satisfacción
aumentou lixeiramente respecto ao curso académico
anterior. Para as persoas tituladas, aínda que o índice
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de satisfacción global na Universidade de Vigo é
lixeiramente superior ao obtido no curso anterior, e a
participación volveu a datos de anos pasados en torno ó
35%. No relativo a profesorado, a participación foi boa
e os resultados acadaron un destacado 4.21 sobre 5. Para
o persoal de administración e servizos a participación
foi a menor de todos os colectivos e os resultados de
satisfacción foron bos.
Doutoramento
A Área de Calidade segue a dinamizar a execución
do deseño da avaliación da satisfacción dos grupos de
interese dos PD da Eido aprobado para os cursos 2017/18
e 2018/19. A participación foi, en xeral, boa xa que se
alcanzou o 50% para os doutorandos de primeiro ano e o
42,6% para os de terceiro ano.
Enquisas de satisfacción coas titulacións
Índice de satisfacción global
Home

Muller

Total

Doutorandos/as 1º ano

4,17

3,92

4,04

Doutorandos/as 3º ano

3,75

3,77

3,76

Tamén, se está a traballar en harmonizar os métodos e
cuestionarios de avaliación entre as 3 universidades do
SUG. En particular, como seguinte obxectivo, para o PAS.

Enquisas de avaliación docente
Os períodos de realización das enquisas foron do 5
de novembro ao 20 de decembro para o primeiro
cuadrimestre e do 01 de abril ao 31 de maio para o
segundo. No curso 18/19 avaliáronse 1658 docentes e
2737 materias distintas. Planificouse a realización de
66130 enquisas e con un total de 69792 cuestionarios.
O resultado global (escala 1 a 5) das avaliacións foi 3,92.
O ítem mellor valorado foi a adecuación ao recollido na
guía docente (4,08) e o ítem peor valorado é o fomento a
participación e motivación do alumnado (3,79).

académico. Xunto cos servicios informáticos resolvéronse
distintas incidencias relacionadas co proceso.

Verificación e modificación de titulacións
Durante o curso 2018-2019 colaborouse no deseño das
novas titulacións a implantar na Universidade de Vigo e
tamén se acometeron varias modificacións de memoria de
titulacións de grao e mestrado.

Comisión de Calidade da Universidade de Vigo
A Área de Calidade organizou e dinamizou o
funcionamento da Comisión de Calidade da universidade,
que preside o reitor. A Comisión de Calidade reuniuse
en dúas ocasións, de xeito ordinario no curso 18/19. Os
principais temas tratados foron o informe sobre a proceso
de acreditación dos títulos oficiais de grao, mestrado
e doutoramento do curso anterior, tratar as propostas
de modificación dos procedementos do SGC e tamén
se expuxo para achegas o Regulamento de QSPs que
posteriormente foi aprobado en CG.

HRS4R Human Resources Strategy for Researchers
Este programa responden a exixencias internacionais
no eido da investigación canalizadas a través da axencia
europea EURAXESS da Comisión Europea.
Inclúese no seu ámbito de aplicación a Escola
Internacional de Doutoramento (Eido), que desde
a súa consideración como centro de investigación, é
responsable da formación de investigadores na súa
primeira etapa de desenvolvemento profesional.
A Universidade de Vigo comezou a implantar este
programa no 2016/17. A Área de Calidade incorpórase en
xaneiro do 2019. As actividades dinamizadas oriéntanse en
3 eixes:
1. Aspectos organizativos: re-definición e aprobación en
Consello de Goberno dos grupos de traballo (working
groups) o 29.04.2019. Dinamización dos grupos:
•

Steering Commitee: órgano de máximo nivel de
responsabilidade institucional

•

Workig Group (WG): órgano de xestión e
coordinación

•

Implementation WG –IWG-: grupo de traballo de
implantación

Guías Docentes
Como todos os cursos académicos, xestionouse a apertura
das guías docentes para o curso 2019-2020. Dende a
Área de Calidade coordináronse os prazos e tarefas de
modificación e publicación das guías para o seguinte curso
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•

Open Transparent & Merit Based Recruitment WG
–OTM-R WG-: grupo de traballo da estratexia de
contratación

2. Creación (31.01.2019) e mantemento do perfil
EURAXESS da Universidade de Vigo. Elaboración e
carga do Informe intermedio de Revisión Interna en
EURAXESS (30.05.2019).
•

Resultado: valoración administrativa (Administrative
elegibility) aprobada o 21.06.2019 e valoración
de calidade (Quality assessment) aprobado, sen
necesidade de accións correctivas, o 16.09.2019.

3. Implantación das accións previstas no Plan de acción:
Dinamización das 15 liñas de traballo orixinais e 4
adicionais no eido da investigación e transferencia.

Outras actividades e proxectos
Web Calidade
•

Mantemento e mellora da páxina web institucional
sobre Calidade. Comunicación institucional: 12 novas
publicadas (8 no DUVI + 4 propias).

•

Deseño e posta en funcionamento da páxina de
calidade da web da Eido.

Formación
Deseño e impartición de actividades formativas:
•

Calidade en Doutoramento, campus de Vigo, 24 a 30
abril e 14,15, 21, e 22 maio 2019

•

Curso HRS4R, campus de Vigo, 7 e 8 maio 2019
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Área de Formación
e Innovación Educativa

Programa de Formación Permanente do PDI
No ano académico 2018-19 leváronse a cabo un total
de 39 cursos que axudaron a desenvolver as diferentes
competencias docentes. Realizáronse actividades
formativas relacionadas coas competencias docentes de
planificación, metodoloxías, tipoloxías de avaliación,
integración de medios tecnolóxicos, comunicación,
motivación, integración e investigación; e con
competencias transversais.
Para tentar adaptarse ás necesidades do profesorado
incrementáronse os cursos en modalidade virtual e
semipresencial.
Algunhas das actividades formativas foron coorganizadas
coa Vicerreitoría de Investigación; Vicerreitoría de
Responsabilidade Social, Internacionalización e
Cooperación; a Unidade de Igualdade e a Oficina de
Software Libre (OSL).
A demanda de cursos ponse de manifesto no número
de preinscricións. Recibíronse 870 preinscricións para
participar nas actividades desenvolvidas e un total de 637
persoas participaron nas formacións.

Datos dos/as participantes nas formacións desagregados
por sexo:
Mulleres
Homes
Total

391
246
637

Desenvolvéronse un total de 39 cursos que se distribuíron
en modalidade presencial e virtual:
Modalidade virtual
Modalidade presencial
Campus de Ourense
Campus de Pontevedra
Campus de Vigo
Total

13
23
7
6
13
39
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Os cursos desenvolvidos foron os seguintes:
Modalidade virtual
•

Análise estatística con RCommander (4 edicións).

•

Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos
dixitais (2 edicións).

•

Creación de infografías e deseños vectoriais.

•

Publicacións dixitais profesionais: deseño,
autoedición, maquetación e diagramación con
Scribus.

•

Iniciación a GNU Octave.

•

Introdución práctica ao Flipped Learning: bases do
modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para
implementalo (2 edicións).

•

A metodoloxía da Aprendizaxe-Servizo.

•

Apoio para a elaboración das memorias das titulacións
(apartados 3 e 5).

Modalidade presencial
•

Curso de iniciación ao Moodle (2 edicións).

•

A creación de empresas baseadas na investigación
universitaria (Spin-off). Aspectos legais, técnicos e
financeiros.

•

Wordpress autoxestionado. Controla a túa web
con este CMS desde a súa instalación ata ao seu
mantemento.

•

Mindfulness e docencia.

•

Design Thinking como metodoloxía para a
aprendizaxe baseada en proxectos (2 edicións).

•

Protección de datos (3 edicións).

•

Gamificación na docencia universitaria (2 edicións).

•

Curso de pronuncia para a docencia en inglés (3
edicións).

•

Práctica do discurso oral en inglés en foros
internacionais.

•

Creación de contidos interactivos propios con H5P (2
edicións).

•

Como empregar a mentoría na docencia universitaria.

•

Competencias transversais para o desenvolvemento
persoal y profesional.

•

Desenvolvemento persoal do/a docente: Deixa de
fabricar medos.

•

Incorporación da análise de xénero á investigación.
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•

Fondos europeos para a innovación.

•

Como motivar ao alumnado na aula.

•

HR: O selo de excelencia para mellorar o mercado
laboral dos investigadores/as

•

Creación, xestión e mantemento de páxinas web con
Wordpress no teu espazo web da @uvigo.

•

Oratoria e comunicación para docentes.

•

Xornada informativa das Marie Sklodowska Curie
Actions-MSCA.

Grupos de Innovación Docente
Para seguir impulsando a reflexión sobre a práctica
docente e apoiando as iniciativas que dean un impacto na
mellora da calidade docente xeráronse 6 novos Grupos de
Innovación Docente.
A continuación lístanse os nomes e o coordinador/a dos
GID creados:
•
•
•
•

•
•

HILDEGARD (Innovación en Sexualidade, Xénero e
Saúde).Coordinadora: María Lameiras Fernández.
Educación transformadora: Ciencia, Comunicación e
Sociedade. Coordinador: Miguel Cuevas Alonso.
INNOVA-UVigo. Coordinadora: Manola Raposo Rivas.
IN-PROQUIBIO (Innovación docente en procesos de
la industria química, petroquímica y biotecnológica.
Coordinadora: María Asunción Longo González.
EvaFiCo. Coordinadora: Mª Beatriz González Sánchez.
GID-EIQ (Educando en Ingeniería Química.
Coordinadora: Begoña González de Prado.

O 2 de xullo de 2019 publicouse a convocatoria de axudas
económicas para a divulgación das actividades dos Grupos
de Innovación Educativa. Para esta finalidade destináronse
12.000 €. A iniciativa tivo como obxecto apoiar a xeración
de materiais docentes para a docencia universitaria,
sufragar actividades de divulgación e participar en
congresos para difundir as achegas.
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Actividades de formación en centros e
departamentos recoñecidas como formación
permanente do PDI
Neste ano académico recoñecéronse as seguintes actividades
de formación coma formación permanente do PDI:
•

As Matemáticas a través da metodoloxía Singapur.

•

Ferramentas para o traballo colaborativo en liña.

•

O Practicum como proxecto formativo integrado nos
Graos de Educación Infantil e Primaria.

•

Metodoloxías activas e activación da aprendizaxe en
Ciencias.

•

Apoio para a elaboración das fichas das materias
necesarias para a preparación da memoria de
titulación.

•

Apoio estatístico con Excel.

•

Ferramentas para o profesorado.

Proxecto de Implantación dun Modelo Titorial
Baseado na Mentoría/MEET-UVigo
Esta iniciativa consiste en que alumnado dos últimos
cursos do grao mentorice ao alumnado de primeiro ano.
Para desenvolver esta labor os mentores/as reciben unha
formación de 98,5 horas en competencias transversais.
Esta práctica comezou na Escola de Enxeñaría de
Telecomunicación. Nun primeiro momento a formación
era impartida por profesionais do mundo do coaching,
mais para poder transferir esta práctica a máis centros,
optouse por formar intensivamente a un grupo de
profesores/as da Universidade de Vigo e que este se
encargase desta tarefa.
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e de setembro. En xuño de 2019 impartiuse a terceira
formación levada a cabo enteiramente por profesores/as
da Universidade de Vigo. As enquisas revelaron o éxito do
programa. Algunhas das respostas recollidas das enquisas
son as seguintes:
«Creo que sobre todo he ganado en empatía.
Aunque solo haya unos cinco años de diferencia
entre nosotros, esta generación ya ve las cosas de una
manera notablemente diferente a como las veo yo en
la actualidad, y a veces es un ejercicio de humildad y
empatía volver a ponerse en su piel.»
«He aprendido a dejar un poco la vergüenza de lado
y aprendí a comunicarme mejor.»
«Que aunque no haya muchas reuniones, el
mentoring es necesario porque cuando llegas a la
universidad no sabes con quien hablar, mientras que
teniendo un mentor/a es más fácil decir tus temores
respecto a la carrera.»

Proxectos de Innovación Educativa en
Aprendizaxe-Servizo 2019
Para fomentar o uso da metodoloxía da AprendizaxeServizo (ApS) colaborouse xunto coa Vicerreitoría
de Responsabilidade Social, Internacionalización e
Cooperación. Esta metodoloxía consiste en que o
alumnado aprenda contidos curriculares facendo un
servizo á comunidade.
Xunto coa publicouse a Convocatoria de Proxectos de
Innovación Educativa en Aprendizaxe-Servizo 2019.
•

Dixitais. Laboratorio cidadán para a competencia
dixital e mediática. Coordinador: Alberto Dafonte Gómez.

No ano académico 2018-19 participaron os seguintes
graos:

•

Aprender ensinando. Coordinadora: Eulalia Agrelo
Costas

•

Tecnoloxías da Telecomunicación.

•

•

Linguas Estranxeiras.

•

Recursos Mineiros.

Formación multidisciplinar para colectivos en riesgos
de exclusión social o con discapacidades psíquicas o
físicas. Coordinadora. Begoña González de Prado.

•

Enerxéticos Enerxía.

•

•

Química.

MicroMundo@UVigo: Aprendizaxe-servizo para
a busca de microorganismos produtores de novos
antibióticos. Coordinadora: María José Pérez Álvarez.

•

ApS nas titulacións de Educación Infantil e Primaria.

A formación do alumnado mentor desenvólvese antes
de comezar o curso académico. Entre os meses de xuño

Coordinadora: Marta Pérez Rodríguez.
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•

Obradoiro de desenvolvemento de sistemas
electrónicos baseados en microcontroladores.
Coordinadora: Camilo Quintáns Graña.

•

Camiño verde: Medio ambiente, actividade física e
sostibilidade. Coordinadora: Ana Isabel Rey Cao.

•

INCLÚE-INCADI (Iniciativas da Administración
orientadas á inclusión de persoas con capacidades
diferentes). Coordinadora: Soraya Rodríguez Losada.

•

Fluídos divertidos. Coordinadora: Eduardo Suárez Porto.

•

QTEAM. Mellora o teu campus. Coordinadora: Enrique
José Varela Álvarez.

•

Banco do tempo na Universidade de Vigo.
Coordinadora: Mª Luz Varela Caruncho.

•

Educación transformadora: Da aula á realidade.
Coordinadora: María Ainoa Zabalza Cerdeiriña.
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Área de Responsabilidade Social e
Cooperación

Ao longo de 2019 acometéronse unha serie de accións
dentro da Área de Responsabilidade Social e Cooperación
orientadas a constituír a base dunha estrutura de
responsabilidade social permanente na nosa Universidade.
Estas accións desenvolvéronse dentro dos seguintes
ámbitos: actividades de sensibilización, cursos de
formación, campañas sobre axenda 2030 na web da UVigo
e redes sociais, bolsas, premios, prácticas curriculares,
proxectos en Aprendizaxe-Servizo, voluntariado, proxectos
de cooperación e rexistro CUD.

1. Actividades de sensibilización
Celebración de charlas, conferencias, exposicións e
obradoiros destinados ao PDI, PAS e estudantado e
cuxa organización correu a cargo exclusivamente da
Vicerreitoría ou ben en colaboración con entidades sociais
e outras institucións públicas.

•

Data de realización. 20 de xuño a 5 de xullo.

•

Lugar. Escola de Enxeñería Industrial (edificio novo).
Campus de Torrecedeira.

•

Persoas destinatarias. Comunidade universitaria e
público en xeral.

•

Número de asistentes. Media diaria 30 persoas
(corredor cara a biblioteca)

•

Custo. 344,91 euros.

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago e ONG
Entreculturas.

Encontro coordinacións ApS
•

Descrición. Encontro entre os PDI da UVigo que van
coordinar un proxecto de ApS durante o curso 201920 no marco da primeira convocatoria de proxectos
ApS da Universidade de Vigo. O obxectivo foi que
se coñeceran, formularan dúbidas e recibiran unha
formación de como comezar o traballo da man do
profesor da USC Alexandre Sotelino.

•

Data de realización. 6 de setembro.

•

Lugar. Videoconferencia entre os 3 Campus.

•

Persoas destinatarias. Coordinacións dos proxectos
ApS.

•

Número de asistentes. 20

Exposición fotográfica Somos Migrantes
•

Descrición. A exposición é un traballo de varios
fotógrafos que percorreron algunhas das fronteiras
máis importantes do mundo: México-EEUU, EspañaMarrocos e o Mediterráneo. En cada cubo onde se
expoñen as fotografías hai un código QR que deriva a
unha serie vídeos e audios.
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•

Custo. A cargo da Área de Formación e Innovación
Educativa.

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago e Mª Ángeles
Villar Lemos.
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•

Custo. 5.822,35 euros (4.471,98 euros a cargo do
Consello Social da Universidade de Vigo e 1.322.35
do orzamento da Vicerreitoría de Responsabilidade
Social, Internacionalización e Cooperación)

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago.

Encontro de Cooperación Universitaria para o
desenvolvemento para o PDI

Concerto solidario

•

•

Descrición. Concerto a cargo de Juancho Marqués
cuxa recadación, 1.800 euros, destinouse ao programa
de promoción do Dereito Humano á Auga no Golfo
de Fonseca en Honduras xestionado pola ONGD
Enxeñería Sen Fronteiras (ESF)

•

Data de realización. 17 de outubro.

•

Lugar. Teatro Vidal Bolaño, CUVI.

•

Persoas destinatarias. Comunidade universitaria e
público en xeral.

•

Número de asistentes. 800

•

Custo. A cargo de Extensión Universitaria.

•

Responsable(s). Área de Cultura e Área de
Responsabilidade Social e Cooperación.

Descrición. Este encontro estivo pensado como foro
de reflexión entre o PDI da Universidade de Vigo
que traballa en temas relacionados coa Cooperación
Universitaria ao Desenvolvemento (CUD). O encontro
estivo dividido en dúas xornadas, unha dedicada á
investigación e outra á docencia. Ademais de coñecer
as claves da CUD no marco da Axenda 2030, as
distintas fontes de financiamento de proxectos e a
estratexia da UVigo en docencia CUD, pretendeuse
que o PDI asistente tivera o máximo protagonismo.

•

Data de realización. 26 – 27 de setembro.

•

Lugar. Campus de Vigo.

•

Persoas destinatarias. PDI da UVigo.

•

Número de asistentes. 50

•

Custo. 1.059,12 euros a cargo da Rede Galega de
Cooperación ao Desenvolvemento (RGCUD)

2. Cursos de formación.

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago e Mª Ángeles
Villar Lemos.

A través destes cursos buscouse proporcionar á
comunidades universitaria unha formación en Axenda
2030, CUD e Responsabilidade Social co propósito de
xerar espazos de intercambio de experiencias e crear
redes estables entre os principais actores.

Xornadas sODStendo o planeta Semana da Axenda 2030
•

Descrición. A través de conferencias, obradoiros,
concertos e actividades culturais nas que participaron
expertos universitarios e representantes de entidades
sociais pretendeuse dar a coñecer os 17 ODS da
Axenda, sensibilizar aos membros da UVigo sobre
a importancia do desenvolvemento sostible para o
planeta e recoñecer a aquelas persoas ou entidades
que teñan destacado na súa labor solidaria a través do
Premio Consello Social_Uvigohumana.

•

Data de realización. 16-18 outubro.

•

Lugar. Campus de Vigo.

•

Persoas destinatarias. Estudantado (recoñecéronse 16
horas e 30 minutos de ECTS), PDI, PAS e público en
xeral.

•

Número de asistentes. 40

Curso de voluntariado Axenda 2030. Axentes do Cambio
•

Descrición. O Curso “Axenda 2030. Axentes do
cambio” tivo unha duración de 30 horas e foi dirixido
ao alumnado da Universidade de Vigo. O principal
obxectivo deste curso foi o de formar a estudantes
para que desenvolvan en 2020 unha acción de
voluntariado nos tres campus da UVigo para dar a
coñecer o contido da Axenda 2030 e os seus 17 ODS
mediante paneis informativos e a organización de
actividades. O curso contou con 25h de formación
virtual en FAITIC na que o alumnado accedeu aos
contidos sobre a Axenda e a vídeos explicativos.
Para completar a formación virtual, o alumnado
asistiu a unha sesión de 5 horas presenciais no
campus onde estuda un Grao ou Máster na que
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realizaron obradoiros dirixidos a preparar a acción de
voluntariado.
•

Data de realización. Do 15 de outubro ao 12 de
decembro.

•

Lugar. 25 horas de ensinanza non presencial (Faitic) e
5 horas de obradoiros en cada Campus.

•

Persoas destinatarias. Alumnado da UVigo e
comunidades universitaria.

•

Número de asistentes. 67

•

Custo. 2.100 euros a cargo da Rede Galega de
Cooperación ao Desenvolvemento (RGCUD)

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago.
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3. Campañas sobre axenda 2030 na web da
UVigo e redes sociais.
Campañas orientadas a sensibilizar á comunidade
universitaria sobre determinadas situacións de
vulnerabilidade buscando xerar conciencia e crear o
coñecemento necesario para a busca activa de solucións.
Estas foron as campañas por mes do ano:
Xaneiro
•

O mundo podería ser un pouco mellor a partir de
2030

•

Coñeces os 17 obxectivos de desenvolvemento sostible
da Axenda 2030?

Febreiro
Curso sobre Axenda 2030 e Universidades

•

Cousas que podes facer para cambiar o mundo

•

Descrición. Curso orientado a PAS e PDI sobre a
orixe da Axenda 2030 e aplicación dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible na Universidade.

•

Bravxs universitarias

•

Data de realización. Decembro 2019 – febreiro 2020.

•

Desigualdade de xénero, desenvolvemento insostible

•

Lugar. Ensinanza non presencial (Faitic).

•

22 de marzo, Día Mundial da Auga

•

Persoas destinatarias. PDI e PAS da UVigo.

•

26 de marzo, Día Mundial da Acción polo Clima

•

Número de asistentes. 30

Abril

•

Custo. 2.220,80 euros a cargo da Rede Galega de
Cooperación ao Desenvolvemento (RGCUD)

•

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago.

Curso sobre Elaboración do TFG/TFM en perspectiva
Axenda 2030 e CUD
•

Descrición. Curso orientando ao alumnado para
aprender a elaborar unha investigación no ámbito dos
ODS e da cooperación ao desenvolvemento.

Marzo

ODS 3. Saúde e benestar. Día Mundial da Saúde

Maio
•

Día Internacional da Luz

•

Día das Letras Galegas

•

Día da Diversidade Biolóxica

Xuño
•

Día Mundial das Persoas Refuxiadas

•

IV Conversa sobre o Cambio Climático

•

Data de realización. Decembro 2019 – febreiro 2020.

Setembro

•

Lugar. Ensinanza non presencial (Faitic)

•

•

Persoas destinatarias. Alumnado da UVigo.

•

Número de asistentes. 30

•

usto. 2000 euros a cargo da Rede Galega de
Cooperación ao Desenvolvemento (RGCUD)

•

Responsable(s). Xosé Mª Mahou Lago.

Día das Nacións Unidas para a Cooperación Sur-Sur

Decembro
•

Día Mundial da Sida

•

Día Internacional do Voluntariado

•

Día dos Dereitos Humanos
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4. Bolsas.
Axudas económicas destinadas ao alumnado, ben
para formarse en temas de Responsabilidade Social
Universitaria, Axenda 2030 e Cooperación ao
Desenvolvemento, ben para realizar parte do seu TFG/
TFM nun PVD.
•

2 Bolsas de formación en Responsabilidade Social
Universitaria e Axenda 2030, curso 2018/2019.

•

2 Bolsas de formación en Unidades e Áreas, curso
2019/2020. Área de Responsabilidade Social e
Cooperación.

•
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como iniciativas de innovación educativa e ofrecer
asesoramento na súa implantación.

8. Voluntariado.
Como parte do proceso de reforma do Servizo de
Voluntariado que será acometido no ano 2020, no
2019 puxéronse en marcha unha serie de proxectos
institucionais orientados a dinamizar o voluntariado entre
o alumnado.
•

Proxecto Axenda 2030. Axentes de cambio. O
alumnado voluntario, logo de recibir entre outubro
e decembro de 2019 unha formación de 30 horas
(con recoñecemento de 1 ECTS), dará a coñecer a
Axenda 2030 e os 17 ODS aos estudantes da UVigo,
entre febreiro e abril de 2020, a través dunha serie de
actividades.

•

Proxecto UVigo cos brazos abertos. O obxectivo deste
proxecto foi acoller ao alumnado estranxeiro de
intercambio nos tres Campus universitarios da UVigo
e facilitarlle a chegada e a integración na comunidade
universitaria entre agosto e maio de 2019.

5 Bolsas de mobilidade para a realización do Traballo
Fin de Grao/Máster no curso académico 2018/2019.

5. Premios.
Recoñecemento ao mellor TFG/TFM no ámbito da
Responsabilidade Social, Axenda 2030 e Cooperación ao
Desenvolvemento así como ás persoas e institucións cuxo
traballo ten salientado no eido da solidariedade e acción
social.
•
•

6 Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030,
Cooperación ao Desenvolvemento e RSU, 2018/2019.
Primeira Edición dos Premios Consello Social_
Uvigohumana:

Ámbito galego. Foro socioeducativo OS
NINGUÉNS
Ámbito internacional. José María Vara Rodríguez
(Asociación Enxeñería Sen Fronteiras)

6. Prácticas curriculares.
A través destas prácticas permitíuselle a unha alumna do
Máster en Xestión de Desenvolvemento Sostible aplicar
e complementar as competencias adquiridas na súa
formación académica realizando actividades profesionais
na Área de Responsabilidade Social e Cooperación.

7. Proxectos en Aprendizaxe-Servizo (ApS).
A través da primeira Convocatoria de Proxectos en
Aprendizaxe-Servizo concedéronse un total de 12 para o
curso 2019. Con esta convocatoria buscouse fomentar o
uso desta metodoloxía na UVigo, recoñecer estes traballos

9. Proxectos de cooperación.
Unha das principais funcións que ten encomendada a
universidade na implementación da Axenda 2030 pasa por
dinamizar a investigación dos ODS baixo unha perspectiva
CUD. Neste sentido, a UVigo conta coa Oficina de
Proxectos Internacionais que, en coordinación coa Área
de Responsabilidade Social e Cooperación, promove
e acompaña ao PDI no deseño e implementación de
proxectos de cooperación ao desenvolvemento. Dúas
foron as convocatorias nas que se participou:
•

Convocatoria de 2019 da Xunta de Galicia para
realizar proxectos de investigación e para crear grupos
de investigación en materia de cooperación para o
desenvolvemento, no marco da Axenda 2030, que
executarán os grupos e centros de investigación das
universidades galegas. Das 5 axudas concedidas, 3
foron para persoal investigador da UVigo.

•

Convocatoria da Axencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) de
concesión de subvención para a realización de
Accións de Cooperación para o Desenvolvemento
no ámbito da innovación correspondentes a 2019. A
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UVigo non recibiu ningunha subvención para os dous
proxectos presentados.

10. Rexistro CUD da UVigo.
Unha ferramenta esencial para o deseño e posta en
marcha de accións sobre cooperación e voluntariado é
un rexistro con información actualizada sobre persoas e
entidades que traballan neste ámbito. Neste rexistro están
inscritos o PDI que desenvolve algún tipo de actividade
relacionada coa CUD e Voluntariado, así como entidades
sociais que colaboran coa Universidade.
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Oficina de I+D

A misión da Oficina de I+D é a de potenciar a utilización
do coñecemento científico-tecnolóxico, humanístico e
social na nosa contorna socioeconómica, fomentando as
relacións cos distintos axentes do sistema de innovación,
interactuando coas empresas e centros de investigación,
propiciando a explotación dos resultados, consolidando
iniciativas emprendedoras baseadas na I+D e contribuíndo
á xeración de riqueza e benestar.

Indicadores da actividade do curso 2018-2019
Actividades de Transferencia

Contratos, acordos colaborativos de I+D e
de transferencia
Contratos/Acordos de I+D asesorados
Licitacións
Contratos de Licenza
Acordos de Confidencialidade
Acordos de Transferencia de Material
Programa IGNICIA de maduración de
resultados
Proxectos acompañados e presentados en
2018
Proxectos seleccionados para a segunda
fase

Total

187
10
7
22
13

11
6

Propostas financiadas
Proxectos en vigor xestionados
Patentes solicitadas
Nacionais
Internacionais
Patentes concedidas
Nacionais
Internacionais
Software
Software rexistrados
Spin-off
Titorizadas
Creadas

2
5
4
6
14
1

Balance de indicadores de transferencia
I+D colaborativa e baixo contrato:
Durante este curso asesoráronse desde a Oficina de I+D
un total de 187 contratos e convenios colaborativos. Os
contratos formalizados, resúmense do seguinte xeito:
•

68 contratos de I+D asinados por un importe de
1.679.760€

•

65 Contratos/Acordos colaborativos derivados de

4
4
4
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convocatorias públicas, asinados, por un importe de
2.310.381€
•

54 solicitudes de proxectos de I+D colaborativa ou
baixo contrato, en convocatorias públicas, pendentes
de resolución ou denegados, por un importe de
2.576.780€.

Proxectos de I+D de ámbito internacional
Neste curso 2017-2018 presentáronse 59 propostas ao
Programa H2020, 55 aos Programas de Cooperación
Territorial (INTERREG), e 23 a outros programas
europeos de investigación e innovación, o que fai un total
de 137 propostas para un total de 40 millóns de euros de
subvención solicitada.
Do mesmo xeito, durante o curso, deuse apoio na xestión
de 53 proxectos europeos en vigor que representan unha
subvención total de 17.000.000 de euros.
Patentes, licenzas e outros acordos de transferencia
Neste curso 2017-2018, tramitáronse 4 solicitudes de
patentes nacionais e 6 patentes europeas e internacionais.
Asináronse 7 contratos de licenza, baseados en patentes,
software e know-how. Nestes acordos estipúlase,
habitualmente, un retorno para a Universidade en
función do volume de ventas que a empresa licenciataria
xenere pola comercialización do produto.
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na Enxeñería), Alen Space SL (Departamento de
Teoría do Sinal e as Comunicacións), Ancora Mobile SL
(Departamento de Emxeñería telemática) e Hydrosphere
(Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal).
Asimesmo, renovouse a convocatoria pública de
subvencións a EBTs para a localización nos espazos
dispoñibles da Universidade de Vigo en CITEXVI
(Campus de Vigo), Centro de Iniciativas Empresariais
(Ourense) e Cámara de Comercio (Pontevedra) para
a súa incubación. Estas axudas dan apoio as spin-off
asumindo os alugueres dos devanditos locais cunha
subvención do 50% por parte da universidade.

Programa Ignicia-Proba de concepto
No marco da convocatoria IGNICIA 2018 da Axencia
Galega de Innovación (GAIN), recibiron financiamento
2 proxectos: RadioUAV, por un importe total de
394.200€, e AIDFORK, cun finaciamento que ascende a
336.060€, ambos do Departamento de Teoría do Sinal
e as Comunicacións da universidade. O apoio prestado
desde a Oficina de I+D consistiu no acompañamento en
todo o proceso de desenvolvemento para acadar os fitos
marcados (asistencia a reunións, contacto con GAIN,
xestión da propiedade industrial, etc.)

Dentro da actividade cotiá de apoio á transferencia
de coñecemento, asináronse un total de 22 acordos
de confidencialidade e 13 acordos de transferencia de
material (MTA).

Durante este curso traballouse tamén desde a Oficina
de I+D na estratexia de transferencia e negociacións
dos tres proxectos concedidos na convocatoria 2016. Así
a iniciativa XHS Platform derivou na constitución da
empresa Alen Space SL, UBISMART, do que xurdiu a
empresa Ancora Mobile, constituída en 2019 e BIOFAST,
que pechou a súa participación en IGNICIA co licenza da
súa tecnoloxía á empresa Ziacom SL.

Spin-off

Participación en proxectos

En canto ao apoio na creación de spin-off baseadas na
I+D, neste curso titorizáronse 5 iniciativas de grupos de
investigadores promotores, e puxéronse en marcha 5
empresas coas que se acadou o correspondente acordo
de transferencia: Aguas de Rodas SL (Departamentos
de Enxeñería Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos
e Fluidos e de Ecoloxía e Bioloxía Animal), Enxeñería
de mecanizado En-Duro SL (Departamento de Deseño

A Oficina de I+D está integrada no consorcio do proxecto
INTERREG-POCTEP Sherpa do Mar, coordinado
pola Universidade de Vigo, que busca establecer unha
plataforma eurorrexional de fomento da competitividade
no ámbito mariño e marítimo a través do impulso de
empresas de base tecnolóxica. O gasto elixible total do
proxecto para a Oficina de I+D ascende a 37.529€.
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Tamén se participou activamente no “Programa para o
deseño, desenvolvemento, implementación e validación
dunha metodoloxía de avaliación de carteira tecnolóxica”,
promovido pola Axencia Galega de Innovación, coa
colaboración de FEUGA, co obxectivo de dotar aos
axentes de transferencia do coñecemento dunha
metodoloxía homoxénea, que permita unha avaliación
rápida e sinxela da súa carteira de resultados.

Actuacións de Promoción e Marketing
Neste curso, as actividades de promoción máis salientables
son:
•

•

•

Encontros Universidade Empresa: Organizados
conxuntamente pola Oficina de I+D e a Vicerreitoría
de Transferencia, teñen como obxectivo poñer en
contacto á comunidade investigadora da UVIGO
con empresas de diferentes sectores para favorecer
a colaboración e as sinerxias. Celebráronse 3
encontros no campus de Vigo orientados aos
sectores alimentario (5 de abril), metal (10 de maio)
e automoción (21 de xuño), aos que asistiron un
centear de persoas.
Xornadas: “A xeración de valor a partir da I+D”.
A Oficina de I+D, xunto coa Vicerreitoría de
Transferencia, organizou nos tres campus unhas
xornadas divulgativas/formativas co obxectivo de
amosar á comunidade investigadora as diferentes
vías que existen para facilitar o tránsito efectivo dos
coñecementos xerados desde a universidade cara
á sociedade, ademais de dar a coñecer os servizos
que a Oficina presta aos grupos de I+D. Máis de 100
persoas participaron nesta actividade que tivo lugar
en Vigo (Facultade de Ciencias e Escola de Enxeñería
de Telecomunicación) o 12 de xullo, en Ourense
(Edificio de ferro) o 15 de xullo, e en Pontevedra
(Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte) o
17 de xullo.
Organización do “Encontro con examinador da
Oficina Europea de Patentes”, o 12 de novembro de
2018 no edificio CITEXVI en Vigo, que contou con
uns 25 asistentes.

Máis de 200 grupos están censados na base de datos de
capacidades de I+D+i (http://bidi.uvigo.es), poñendo a
disposición da contorna socioeconómica todo o potencial
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científico, tecnolóxico, humanístico e social da nosa
universidade, accesible tanto en inglés, coma en castelán e
galego.
Dispoñemos de catálogos de oferta de I+D+i nos
seguintes sectores: Biotecnoloxía, Recursos mariños,
Agroalimentación, Ciencias humanas e sociais, TIC,
Enerxías renovables e medioambiente, Sector Naval,
Sector da Construcción, Acuicultura.
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/investigacion/
transferencia/oferta/publicacions/index.html
Dispoñemos dunha carteira de resultados de I+D+i
conformada por máis de 180 patentes, tecnoloxías, e
know-how dispoñibles para o seu licenciamento. No
escaparate virtual de resultados pódese acceder a unhas
40 fichas comerciais, distribuidas por sectores. Asimesmo
no portal Innoget, (otrivigo.innoget.com), marketplace
dirixido a oferta e a demanda de I+D+i, están dispoñibles
18 dos nosos resultados, nos seguintes sectores: TIC,
Enerxías, Física, Bioloxía, Agricultura, Agroindustria
e Recursos mariños, Medioambiente, Materiais,
Fabricación...
Impartición de conferencias:
•

Sesión sobre o sistema de innovación impartida no
master de Biotecnoloxía Avanzada da Universidade de
Vigo. Vigo, 17 de xaneiro de 2029

•

Charla no programa EMPREAMARCV-Programa de
Emprendorismo Marítimo, para docentes e mentores
de Cabo Verde en Galicia, 10 de decembro, Vigo.

•

Conferencia sobre protección e explotación dos
resultados de investigación, impartida no Máster
de Química Industrial da Universidade de Vigo, 15
febreiro.

•

Charla “A Universidade cara á excelencia científica”.
Encontro de investigadores levado a cabo o 7 de
marzo no edificio de facultades do Campus de
Ourense.

•

Conferencia na Semana da creatividade e a
Innovación no Campus de Pontevedra, 9 de abril na
Casa das Campás de Pontevedra, Campus CREAS2I.

•
Participación en xornadas/grupos de traballo/premios:
•

Membro do xurado dos Premios Emprendedor XXI.

Memoria do Curso académico 2018/2019

Entrega de premios: 8 de maio na Cidade da Cultura
de Galicia (Santiago de Compostela).
•

Membro da comisión permanente de RedOTRI.

•

Membro do grupo de traballo de Proba de Concepto
de RedTransfer.

Asistencia a eventos:
•

Xornadas “Vigo ante o seu futuro” (XIII): A
innovación como factor de competitividade. 9 de
outubro de 2018, Centro Social “Afundación”, Vigo.

•

Conferencia sobre o sexenio de Transferencia,
Salustiano Mato, 17 xaneiro, Vigo.

•

Xornada Business Factory Aero (BFAERO), o día 21
de febreiro en Ourense.

•

Xornada de presentación de Agrobiotech, 25 de
febreiro, Tecnopole.

•

Xornada online sobre programas de Innovación
aberta. 28 febreiro, Red Transfer.

•

Conferencia “A Transferencia do coñecemento:
próximo reto europeo”, Teresa Riesgo, Directora
Xeral de I+D+i, 5 de marzo, E. de Enx. Industrial,
Vigo.

•
•
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•

Reunión coa empresa Sociedad Textil Lonia. Visita
ás instalacións e análise de calidade/materiais, 21 de
marzo, Campus da Auga (Ourense)

•

Visita do Banco Europeo de Inversións á Uvigo.
Planificación de estratexia, xestión e financiamento
de I+D na Uvigo. 21 de xuño, Campus de Vigo

•

Visita de persoal da Universidade de Bergen á Oficina
de I+D, o 8 de maio, para presentar e intercambiar
experiencias en transferencia entre ambas
institucións.

Asistencia a cursos e xornadas de formación
•

Xornada “A protección do software. Dereitos de autor
e patentes”: organizado polo CITIC da Universidade
da Coruña, tivo lugar o 27 de febreiro.

•

Curso RedTransfer de valoración de tecnoloxías,
organizado por RedTransfer e Pons Escuela de
Negocios, que tivo lugar en Madrid os días 12 e 13 de
marzo.

•

VI Encontro de Profesionais de Transferencia e
Xestión do Coñecemento, Valencia, 28 e 29 de marzo.

Curso RedTransfer de Convenios e Contratos de
I+D, organizado por RedTransfer e Pons Escuela de
Negocios, que tivo lugar en Madrid os días 03 e 04 de
abril.

•

Encontro IGNICIA organizado pola GAIN “A
transferencia de coñecemento ao mercado”, 1
abril, Cidade da Cultura de Galicia (Santiago de
Compostela).

Curso RedTransfer de Transferencia en Ciencias
Sociais e Humanas, organizado por RedTransfer e
Pons Escuela de Negocios, Madrid, 29 e 30 de maio.

•

Valor da propiedade industrial na investigación
sanitaria, 26 de xuño, Santiago de Compostela, baixo
a organización de ACIS (Axencia do Coñecemento en
Saúde).

•

Xornada Business Factory Food (BFF), celebrada en
Ourense o día 10 de abril.

•

Visita ao demostrador do proxecto SSI (Sistema
de Servizos Integrado-”buque sen cables”) Fase III.
Parque Tecnolóxico de Valadares, 24 de maio.

•

Emprendemento 4.0 no Sector de Automoción de
Galicia, organizada por CEAGA, 17 de xuño, Porto do
Molle (Nigrán).

•

Xornadas Ténicas REDOTRI, celebradas en Madrid os
días 27 e 28 de xuño.

Atención de visitas e delegacións
•

Reunión con investigadores Campus de Ourense
e Concello A Veiga, o 14 de setembro de 2018, co
obxectivo de explorar vías de colaboración.

•

Reunión con representantes do centro Aquavalor, co
obxectivo de incluir ao Campus da Auga no padroado
da asociación, Campus de Ourense, 8 novembro.
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Oficina de Relacións Internacionais
(ORI)

A mobilidade de estudantes, PDI e PAS da
Universidade de Vigo

15, México con 14 e Chile con 12 estadías destacan como
países preferentes.
O programa ISEP

Estudantes
Durante o curso 2018-19 un total 679 estudantes da
Universidade de Vigo participaron en programas de
mobilidade internacional, de estudos ou prácticas. 297
homes e 382 mulleres.
O programa Erasmus+ Estudos
Un total de 551 estudantes, 240 homes e 311 mulleres, da
UVigo cursaron parte da súa formación noutros centros
de educación superior en Europa co programa Erasmus+.
Destes, 282 estudantes procedían do campus de Vigo, 143
de Ourense e 126 de Pontevedra. As preferencias por país
son Italia, Portugal e Polonia quedando Alemaña en 4º
lugar de destino .
O Programa de bolsas propias da Universidade de Vigo
Un total de 45 estudantes, 29 mulleres e 16 homes,
gozaron dunha bolsa propia da Universidade de Vigo en
países extracomunitarios: 8 do campus de Ourense, 13 do
campus de Pontevedra e 24 do campus de Vigo. Brasil con

No marco do programa ISEP, 15 estudantes, 7 homes
e 8 mulleres, cursaron estudos en universidades
norteamericanas, 14 do campus de Vigo e 1 do campus de
Pontevedra.
O programa de bolsas Iberoamérica estudantes de Grao
Gozaron de bolsas no marco desta convocatoria 15
estudantes, 5 homes e 10 mulleres: 2 do campus de
Ourense, 3 do campus de Pontevedra e 10 do campus de
Vigo.
O programa GE4
3 estudantes do campus de Vigo, 3 homes gozaron de
bolsas no marco desta convocatoria en China. Finlandia e
Malasia.
O programa de bolsas Iberoamérica Investigación
Unha estudante, muller, gozou dunha estadía en
Arxentina ao abeiro deste programa.
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O programa de prácticas Erasmus
35 estudantes (17 mulleres e 18 homes), participaron no
Erasmus prácticas. O alumnado realizou prácticas nos
seguintes países: Alemaña, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Baixos,
Polonia, Portugal, Rep. Checa, Reino Unido e Suecia.
Destacan como destinos preferidos: Portugal con 9
mobilidades, Reino Unido con 4 e Países Baixos con 3..
O centro con máis alumnos participantes foi a Escola de
Enxeñaría Industrial con 15 participantes, seguida da
Facultade de Belas Artes con 5 participantes.
O programa de Libre Mobilidade
14 estudantes: 6 mulleres e 8 homes, 8 do de Pontevedra e
6 do de Vigo.

PDI: 132
89 profesores e investigadores realizaron estadías no
estranxeiro co programa Erasmus + KA103, 54 mulleres e
35 homes. 24 do campus de Ourense, 20 de Pontevedra e
45 do campus de Vigo. Portugal, Italia e Polonia foron os
destinos preferentes.
6 profesores no marco do programa Erasmus+ KA107, 2
homes e 4 mulleres, a Albania, Camboxa e Exipto.
37 PDI, (23 profesores e 14 investigadores) co programa
IACOBUS, VI convocatoria, 19 mulleres e 18 homes
realizaron unha estadía nunha universidade portuguesa.

PAS: 8
8 membros do PAS realizaron estadías de mobilidade: 4 co
programa Erasmus, 3 homes e, 1 muller e 4 co programa
IACOBUS, 3 homes e 1 muller.
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A mobilidade nacional de estudantes co
programa SICUE
Grazas a SICUE enviáronse 80 alumnos dos cales foron 55
mulleres e 25 foron homes; e recibíronse 35 alumnos dos
cales 20 foron mulleres e 15 foron homes. Do alumnado
saínte 1 Autónoma de Madrid, 5 Carlos III, 9 Complutense
de Madrid, 1 Alicante, 1 Burgos, 4 Cádiz, 10 Granada,
2 Las Palmas de Gran Canaria, 3 León, 9 Málaga, 4
Salamanca, 5 Sevilla, 1 Valladolid, 1 Zaragoza, 2 País Vasco,
2 Pablo Olavide, 2 Politécnica de Madrid, 2 Politécnica de
Valencia, 2 Pontificia de Salamanca, 2 Rey Juan Carlos, 2
Da Coruña, 1 de Santiago de Compostela, 2 Autónoma
de Barcelona, 1 Barcelona, 1 Girona, 3 Valencia, 1 Jaume
I de Castelló, 1 Politécnica de Cataluña. Do alumnado
entrante 1 Autónoma de Madrid, 2 Cádiz, 2 Córdoba, 3
Granada, 1 Huelva, 3 León, 1 Las Palmas de Gran Canaria,
1 Murcia, 4 Salamanca, 4 Sevilla, 6 Valladolid, 1 Pablo
Olavide, 1 Autónoma de Barcelona, 1 de Alicante, 2
Lleida, 1 Illes Balears, 1 Politécnica de Valencia.

A captación e recepción de estudantes e persoal
estranxeiro
Estudantes estranxeiros
A ORI potenciou a recepción de estudantes de todas
as nacionalidades, xestionando a mobilidade de 671
estudantes estranxeiros. 436 mulleres e 235 homes. 540 no
campus de Vigo, 61 en Ourense e 70 en Pontevedra. 422
estudantes Erasmus, principalmente de Italia 97; Alemaña
82; Francia 57; Polonia 50; Turquía 25; Reino Unido 22;
Portugal 19; República Checa 13; Romanía e Eslovaquia, 9
cada un; Bélxica 7; Grecia 6, Austria 4; Bulgaria, Finlandia,
Hungría e Lituania 3 cada un; Países Baixos, Croacia,
Irlanda e Islandia 1, cada un; 152 estudantes de convenios
de cooperación bilaterais asinados pola Universidade de
Vigo e procedentes de México 55, Brasil 25; Arxentina,
República de Corea e Chile, 16 cada un; Casaquistán 7;
Colombia 5; China 4; Perú 3; Canadá e Uruguai 2 cada
un; Taiwan 1; 33 estudantes dentro do programa ISEP
procedentes de Estados Unidos 31; Arxentina Puerto Rico
1, cada un; 32 estudantes Erasmus prácticas procedentes
de Portugal 12, Francia 6; Italia 5; Bélxica, Reino Unido
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e Romanía 2 cada un; Finlandia, Noruega e Turquía 1,
cada un;
10 estudantes visitantes procedentes
de China 8, México e Italia 1 cada un; 8 estudantes do
proxecto KA107 procedentes de Exipto 6 e Casaquistán
2; 6 estudantes do convenio específico de colaboración
para o recoñecemento mutuo de estudos EM de Brasil;
4 estudantes de Prácticas Non Erasmus procedentes
de Brasil, Francia, Finlandia e Romanía 1 cada un;
3 estudantes no marco do programa Erasmus+ KA2
CBHE ANL-MED procedentes de Alxeria; 1 estudante
do programa Bolsas Santander procedente de Portugal;
Recibimos tamén a maiores un total de 54 estudantes
visitantes estranxeiros de investigación, 32 mulleres e 22
homes procedentes de México 11; Brasil 9; Argentina
7; India 5; Irán e Túnez 3 cada un; Alemania; Chile,
España, Italia e Portugal 2 cada un; Canadá, Cuba, Exipto,
Xordania e Polonia 1 cada un. Recibíronse tamén 5
investigadores no marco do programa IACOBUS V: 3
mulleres e 2 homes procedentes de Portugal.

Profesores:79
Desde a ORI facilitouse o apoio institucional para
a recepción de 79 PDI, 46 mulleres e 33 homes: 38
con Erasmus+ KA103, 19 con Erasmus +KA107, 22 co
programa IACOBUS V

Persoal de administración e servizos: 8
Recibíronse 8 persoas en diferentes servizos da UVigo, no
marco do programa Erasmus+ KA103 e KA107 e no marco
do programa IACOBUS V, 7 mulleres e 1 home

A participación en programas e proxectos
internacionais
A ORI difundiu entre o profesorado a información
relativa ás novas convocatorias europeas para presentar
proxectos educativos internacionais no marco dos
distintos programas promovidos pola Dirección Xeral
de Educación e Cultura da Unión Europea e a EACEA,
especialmente as acccións KA2 de asociacións estratéxicas,
construíndo capacidades, Jean Monnet, Apoio as reformas
de políticas educativas, Erasmus+ Deportes e Europa
Creativa.
Neste curso tamén fomentáronse de xeito prioritario e a
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través de accións formativas específicas as convocatorias
de financiamento de proxectos de innovación e de
cooperación ao desenvolvemento da AECID e da Xunta
de Galicia.
O persoal técnico da ORI facilitou a comprensión do
proceso de solicitude, apoiou na búsqueda de parceiros
internacionais e na formación de consorcios, colaborou
técnicamente no deseño e desenvolvemento de novas
propostas competitivas, etc. Apoiuse a presentación
dun total de 40 propostas de proxectos educativos
internacionais.
•

Na convocatoria de Erasmus+ CBHE presentáronse un
total de 12 proxectos: 1.Enhancing Green Capability
in HEI to foster sustainable development in Cambodia
(GREENCAP). Entidade coordinadora: Université
de Nantes. Coordinador na UVigo: Prof. Manuel
Varela; 2- Human Rights and Business: New Teaching
Methods and Impact Assesment (HRBTIA). Entidade
coordinadora: Universidad de Sevilla. Coordinadora
na UVigo: Prof. Carmen Montesinos; 3- Advance
quaLity through Pedagogical Engineering Training
(ALPET). Túnez. Entidade coordinadora: Politécnico
de Porto. Coordinador na UVigo: Prof. Angel Sánchez
Bermúdez; 4- Reengineering Education through
Active Learning (REAL). Entidade coordinadora:
Polytechneio Kritis. Coordinador na UVigo: Prof.
Martin Llamas; 5- Learning Optimization and
Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching
and Learning (LOVED). Entidade coordinadora:
Politécnico de Porto. Coordinador na UVigo: Prof.
Angel Sánchez Bermúdez; 6- QUality Assurance
gLobalIzation For engineering education harmonY
with Latin America institutions (QUALIFY).
Coordinador na UVigo: Prof. Rebeca Díaz Redondo;
7- Introducing Recent Electrical Engineering
Developments into undErgraduate curriculum
(IREEDER). Entidade coordinadora: AL-Hussein Bin
Talal University. Coordinador na UVigo: Prof. Felipe
Gil; 8- South Mediterranean Tunisian Maintenance
Center. Entidade coordinadora: University of Sfax,
Túnez. Coordinador na UVigo: Prof. Angel Sánchez
Bermúdez; 9- Partner universities’ network for
disseminating best practices and new elaborations
of higher education management in Central Asia.
Entidade coordinadora: Faraby Kazakh University,
Kazakhstan. Coordinador na UVigo: Prof. Angel
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na UVigo: Prof. Elena Rivó; 11- Responsible students
for Responsible Business. Entidade coordinadora:
Instituto Politécnico do Porto. Coordinadora na
UVigo: Prof. Belén Fernández; 12- Sinergy and
Environment to Empower Decentralized Schools
(GREEN SEEDS). Entidade Coordinadora:
Cooperativa Sociale Glocal Factory. Coordinadora na
UVigo: Prof. Angeles Parrilla Latas; 13- Empowering
Victims of Gender-Based Violence through VET
for Multiagency Actors (JUSTISIGNS 2). Entidade
coordinadora: Trinity College Dublin. Coordinadora
na UVigo: Maribel del Pozo Triviño; 14- A new step
towards digital transformation through sport science
(Digi-Sporting). Entidade coordinadora: Universidad
de Castilla la Mancha. UVigo participa a través da rede
ENAS.

Sánchez Bermúdez; 10- Network of Tunisian
University Centers for Project Engineering (NTUCPrE). Entidade coordinadora: Monastir University,
Túnez. Coordinador na UVigo: Prof. Angel Sánchez
Bermúdez; 11- TUC-AIDaS Tunisian University
Centers for Artificial Intelligence and Data Science.
Entidade coordinadora: Monastir University,
Túnez. Coordinador na UVigo: Prof. Angel Sánchez
Bermúdez; 12- Great. Proxecto como entidade
asociada. Coordinador na UVigo: Prof. Stefano
Chiussi.
•

En relación á convocatoria de KA2 asocacións
estratéxicas participamos nun total de 14 propostas
de proxectos: 1- Organic production of chestnuts
and development of better marketing competences
in chestnuts producer (Eco-Chesnut). Entidade
coordinadora: Sud Concept, Francia. Coordinador na
UVigo: Prof. Jesús Simal; 2- Life and Learn in Europe.
Entidade coordinadora: Institute of Technology
Tralee. Coordinadora na UVigo: Prof. María
Isabel Doval; 3- Innovative Learning of University
Computer Aided Accounting. Entidade coordinadora:
Politechnika Poznanska. Coordinador na UVigo:
Prof. Jorge. Vila; 4- Higher education framework
as a support for environmentally sustainable
design projects. Entidade Coordinadora: Visoka
Skola Strukovnih Studija - Beogradska Politehnika.
Coordinadora na UVigo: Prof. Angel Sánchez; 5Global Change and Genetic Biodiversity from school
to society. Entidade coordinadora: Universidad de
Santiago de Compostela. Coordinador na UVigo:
Prof. Emilio Fernández Suárez; 6- Higher education
engineering HE through active learning for growth.
Entidade coordinadora: Panepistimio Thessalias.
Coordinador na UVigo: prof. Manuel Caeiro;
7-Exploiting the potential of mediation in Europe.
Entidade coordinadora: Ismed Group. Coordinadora
na UVigo: Prof. Inés Iglesias Canle; 8- Living
dyslexia through the eyes of parents and teachers,
development of new tools. Entidade coordinadora:
Maieutica cooperativa de ensino superior Crl Ismai.
Coordinadora na UVigo: Prof. Francisca Fariña; 9Innovation on the first day. Entidade coordinadora:
IPP. Coordinadora na UVigo: Prof. Maria Isabel Doval;
10- Women EntREpreneurs IN action! (WE’RE IN).
Entidade coordinadora: Eleo Conseil. Coordinadora

•

Presentouse un proxecto á convocatoria Jean Monnet:
une vision européenne des océans et des mers:
pêche maritime et croissance durable, coordinado na
UVigo pola Prof. Francisca Fernández Prol, así como
un proxecto na convocatoria Erasmus+ KA3 Social
Inclusion and Common Values: The social Inclusion
and Engagement in Mobility (SIEM). Entidade
coordinadora: Erasmus Student Network Brussels e
coordinadora na UVigo: Prof. María Isabel Doval. A
Universidade de Vigo foi a única entidade galega en
participar na convocatoria de European Universities
co proxecto: European University of the ATlantic
Regions, coordinado pola Université de Nantes.
Fomentouse a participación na convocatoria SWAFS
da Unión Europea e colaboramos na elaboración
da proposta: Gender Report in Universities. A
methodology to implement and assess gender equality
plans (GENRE). Entidade coordinadora: Universita
Degli Studi di Ferrara e coordinadora na UVigo:
Prof. María Isabel Doval. Na convocatoria de Erasmus
Mundus Joint Master degree participamos como
entidade socia na proposta: Theoretical Chemistry
and Computational Modelling, coordinada pola
Universidad Autónoma de Madrid.

•

Na convocatoria da AECID de cooperación ao
desenvolvemento presentáronse dous proxectos: 1Tecnologías innovadoras para la impermeabilización
de cubiertas de viviendas con materiales reciclados
para familias vulnerables en zonas desfavorecidas,
coordinado na UVigo por Prof. Carmen Abreu
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Fernández e 2- Transferencia de tecnología de
recuperación de ingredientes funcionales de algas
para la “base de la pirámide” poblacional (Algae4All),
coordinado na UVigo por Prof. Jesús Simal Gándara.
•

•

•

Un total de 7 proxectos foron elaborados e
presentados á convocatoria de Xunta de Galicia
de cooperación ao desenvolvemento: 1- Rede
para a innovación sostible da Acuicultura: o caso
de Ecuador, do Prof. Jesús Simal Gándara; 2Formación teórica e metodolóxica, elaboración,
aplicación e validación de materiais educativos no
Programa de Educação Bilingue de Mozambique
(EDUBILMO) do Prof. Fernando Ramallo;
3- Mediación lingüística para a cooperación ao
desenvolvemento (MELINCO) da Prof. María Isabel
del Pozo Triviño; 4- Elaboración dun modelo para
medir o desempeño das universidades nos ODS do
Prof. Carlos María Fernández-Jardón Fernández;
5- Adaptación e transferencia de metodoloxía para a
medición da igualdade no traballo como estratexia
de desenvolvemento económico (EQUAWORK)
da Prof. Belén Fernández-Feijóo Souto; 6- Equipo
de desalación de auga salada por osmosis inversa
mediante enerxía renovable fotovoltaica (HEXA)
do Prof. José Cidrás Pidre e 7- Cooperación para o
desenvolvemento Litoral Sostible (Cátedra UNESCO)
do Prof. Gonzalo Méndez Martínez.
A ORI preparou a solicitue de proxecto UCCI+I+PEI,
a cal foi aprobada, para que a UVigo poidese ser
considerada como Unidade de Cultura Científica e
de Proxectos Internacionais por parte de FECYT e
integrarse na rede nacional de UCCs.
En relación aos proxectos educativos internacionais
aprobados en edicións anteriores e en vigor en
2018-19 proporcionouse asistencia e xestión técnica
e financeira, así como coordinación de recursos
humanos e seguimento na implementación das
actividades previstas en cada un dos proxectos.

Participación en feiras e encontros
internacionais
•

Asamblea Xeral do Grupo Compostela de
Universidades, setembro de 2018, na Universidade de
Salamanca
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•

Encontro de Insitucións de Educación superior suecas
e españolas. Diálogo e networking, Universidade da
Laguna, 14 e 15 de xaneiro

•

Xornada O Brexit e as universidades españolas:
Análise do impacto no sistema universitario español
da saída do Reino Unido da Unión Europea e plans
de continxencia, Representación Permanente en
España da Comisión Europea, Madrid, de marzo de
2019.

•

Xornadas CRUE Internacionalización e Cooperación,
Universidad de La Laguna, 20-22 de marzo de 2019

•

NAFSA conference. Washington (EEUU), 26-31 de
maio de 2019

•

Xornadas sobre o programa Erasmus organizadas polo
SEPIE, Universidad de Huelva, 26-28 de xuño de 2019

•

Xornadas sobre o programa Erasmus KA107
organizadas polo SEPIE, Universidad Carlos III,
Madrid, 11-12 de novembro de 2019

•

Xornadas sobre o programa Erasmus organizadas polo
SEPIE, Madrid, 4-5 de decembro de 2019

Outras actividades
•

Actividades de difusión para a participación en
programas de intercambio nos tres campus ao longo
do curso

•

-Xornadas de benvida ao estudantado internacional
en cada campus ao inicio dos dous cuadrimestres.

•

-Sinatura dun acordo de colaboración coa Diputación
de Pontevedra para a financiación de bolsas
complementarias ao estudantado participante en
programas de intercambio.
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Unidade de Análise e Programas (UAP)

A novidade máis relevante no ano 2018 é o inicio do proceso
de tramitación do Regulamento de QSP’S, cuxa redacción
realizou a UAP para logo pasar a un proceso de consulta
para recoller as aportacións de todas as unidades e servizos.
O 19 de abril foi presentada a primeira versión do mesmo
na Comisión Técnica de calidade, na que os seus membros
fixeron achegas, acordándose realizar unha exposición
pública que abarcou do 16 de maio ao 15 xuño. Durante este
proceso recibíronse 7 propostas para a súa mellora. O 14 de
decembro presentouse na Comisión de Calidade e quedando
listo para ser aprobado polo Consello de Goberno no ano
2019.

Estatísticas, ránkings e solicitudes de datos
Durante o ano 2018 respóndense 117 solicitudes de
datos das que 40 son de clientes internos da propia
universidade, mentres que 77 son de demandantes
externos (ACSUG, CRUE, prensa…), A 36% das respostas
se producen en unha semana ou menos, e o 25% son
respondidas no mesmo día.
Como se pode ver nos gráficos a área que ten un maior
número de peticións é a académica, seguida pola
económica, persoal sendo a xeral a que un menor número
de solicitudes sostén.
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As canles establecidas para a solicitude de datos son por
correo electrónico e a través do formulario habilitado no
Portal de Transparencia. Ademais tal e como establece
a normativa de transparencia realízase ao final de ano
un estudo dos datos máis solicitados co obxecto de
incorporalos aos datos publicados no Portal.
Como podemos ver na táboa que se adxunta, as respostas
dadas en máis dun mes corresponden na súa maioría
a datos solicitados para rankings e estatísticas. O gran
volume de información que se solicita nestes casos, sendo
incluso necesaria a recompilación da mesma a través de
diversos servizos, o tratamento intensivo que hai que facer
dos datos e o prazo que se abre para a súa contestación,
xustifica que se trate de solicitudes con respostas que se
alongan no tempo.

Xestión de indicadores dos programas
institucionais
A UAP ten encomendadas as tarefas relativas ao cálculo de
indicadores de resultados de diversos programas:
•

Contrato programa de centros: a UAP realiza
en novembro o cálculo dos novos indicadores
establecidos na normativa e que servirán de base para
o reparto orzamentario correspondente.

•

Programa de seguimento de titulacións oficiais: co
obxecto de proporcionar ás comisións de centro os
indicadores necesarios para a elaboración da memoria
de seguimento de titulacións, realizamos o cálculo
e publicación na web dos indicadores aprobados no
programa.

•

Programa de acreditación de titulacións oficiais: a
UAP realiza o cálculo e publicación dos indicadores
aprobados pola ACSUG, correspondente ás titulacións
oficiais que se acreditan cada ano.

•

Programa de certificación do Sistema de garantía
interna de calidade dos centros: Seguindo o
calendario previsto a UAP realiza o cálculo e
publicación dos indicadores do panel do Sistema de
garantía interna de centros.
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Transparencia
Con motivo da entrada en vigor das leis de transparencia
estatal e autonómica e do propio Regulamento de
transparencia e de acceso á información pública da
UVigo realízase a revisión das obrigas de publicidade
activa recollidas na antedita normativa. Para facilitar a
visibilidade e accesibilidade da información publicada
centralízase a información a través do Portal de
transparencia. Así mesmo xestiónanse as solicitudes de
dereito de acceso, pola UAP. As solicitudes de dereito de
acceso no ano 2018 foron un total de 20, das cales 9 foron
realizadas co formulario específico e 3 a través do Rexistro
da UVigo e 2 a través da Comisión de Transparencia de
Galicia. Os datos máis solicitados son os relacionados con
cuestións académicas, tales como o número de persoas
matriculadas, persoas graduadas e taxas de éxito.
Por outra banda a Universidade de Vigo obtén o noveno
posto na transparencia das universidades dentro do
ranking realizado pola entidade Dyntra.

Sistema integrado de información universitaria
A UAP coordina, en colaboración cos servizos
informáticos, as tarefas do Sistema integrado de
información universitaria (SIIU), co que se elaboran entre
outras as estatísticas do Plan nacional de estatística.
Ao longo do ano, seguindo o calendario previsto, a UAP
realiza tarefas de supervisión, contraste cos datos propios
e validación dos ficheiros das áreas de bolsas, académica,
económica e de recursos humanos.
Por outra banda e dada a utilidade da información
existente no SIIU, ao longo do realízanse varias
descargas de ficheiros dos principais indicadores
do Sistema universitario español, e procédese a súa
publicación a través da Secretaría Virtual, de xeito que
poida ser accesible a todos os membros da comunidade
universitaria.

Sistema de queixas, suxestión e parabéns
No ano 2018 recibíronse a través da caixa de queixas,
suxestións e parabéns un total de 627 QSPs. De todas

171

elas 519 corresponden ás categorías de demanda,
parabén, queixa, reclamación e suxestión. As 108
restantes corresponden as categorías “non clasificable” e
“solicitude”, son igualmente analizadas aínda que non se
teñen en conta na análise posto que non son, en puridade,
queixas, suxestións ou parabéns. Cómpre aclarar que se
contestan igualmente.
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Responsabilidade social

Formación

Co obxectivo de visibilizar o compromiso da Universidade
coa RS, ao longo de 2018 a UAP continúa identificando e
publicando a través da web, as actividades da universidade
que xeran un considerable impacto directo ou indirecto,
socioeconómico e medioambiental, para a universidade
mesma, para os seus grupos de interese e para a sociedade
en xeral. A UAP colabora tamén na realización da
memoria de RSU que se publica anualmente.

Durante o ano 2018 o persoal da UAP realizou con
aproveitamento a formación que se detalla na seguinte
táboa.
Programa
formativo
Xestión de
estudos de
grao

Organizado Horas Programa
UVigo

Neste senso a UAP colaborou coa Vicerreitoría de
Responsabilidade Social, Internacionalización e
Cooperación, para a realización do ranking THE
University Impact ranking, o cal pretende medir o impacto
das Universidades na sociedade a traves da implicación da
mesma na consecución dos obxectivos da Axenda 2030.

Outras actividades
•

•

•

Cabe destacar, entre outras actividades, que a UAP,
a travé s do seu coordinador, participou activamente
no proxecto para a nova Web da Universidade de
Vigo, que implicou un cambio total da imaxe da
nosa universidade en internet. Procurando coa
mesma dar unha información o máis actualizada
posible e adaptada cara os perfís das persoas usuarias:
estudantado, PAS, PDI e empresas.
Tamén se colaborou nas aplicacións informáticas de
normativas e convocatorias. No primeiro caso e unha
aplicación que permite a xestión e a publicación da
lexislación oficial, sexa europea, estatal, autonómica
ou propia da nosa Universidade, a través da Secretaría
Virtual, de tal xeito configúrase como un repositorio
de normativa. Pola súa banda a aplicación de
convocatoria permite a xestión centralizada de todas
as convocatorias da UVigo.
Persoal da UAP participa activamente nas reunións
da Comisión de Calidade, prestando apoio técnico e
administrativo á propia Comisión e as súas comisións
delegadas, tanto Técnica como Académica.

Transparencia,
bo goberno
e acceso á
información
pública

UVigo

Admin.
electrónica

UVigo

30 Matrícula de novo
ingreso, permanencia
e progreso,
transferencia e
recoñecemento
de créditos,
convalidación, notas
medias, xestión de
actas, TFG, avaliación
por compensación,
xestión de títulos
suplemento
de europeo ao
título, memorias
de verificación,
breves nocións
de programas de
mobilidade e de
prácticas curriculares
e extracurriculares.
20 Normativa,
publicidade activa,
reutilización da
información,
dereito de acceso
a información
pública, bo goberno
e goberno aberto,
mecanismos de
coordinación
e control e
transparencia,
calidade e excelencia.
4 Administración
electrónica,
documentos, ENI,
Sinatura Dixital,
rexistro electrónico,
regulación e GEISER.

Durante o 2018 a aprendizaxe persoal e grupal dentro
da propia unidade foi constante, conseguindo, de xeito
colaborativo, avanzar na mellora continua na execución
das súas tarefas diarias.das súas tarefas diarias
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Unidade de Cultura Científica e da
Innovación

A Unidade de Cultura Científica e da Innovación (UCC+i)
comezou o seu camiño na Universidade de Vigo en marzo
de 2019. Dependente organicamente das vicerreitorías
de Investigación e de Comunicación e Relacións
Institucionais, o seu traballo atinxe a todos os ámbitos
de coñecemento e articúlase nas seguintes cinco grandes
liñas de actuación:
•

Difusión dos resultados da I+D+i desenvolvida na
Universidade de Vigo e o seu impacto na sociedade,
así como a posta en valor da investigación e da figura
da persoa investigadora.

•

Divulgación xeral de ciencia e tecnoloxía.

•

Asesoramento e formación ao corpo investigador
en comunicación científica, comunicación social da
ciencia e relación con medios de comunicación.

•

Fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas.

•

Investigación nos procesos da comunicación social da
ciencia.

Creación e mantemento das redes sociais da UCC+i
Desde abril de 2019, a UCC+i ten presenza e actualiza
a diario os seus perfís nas seguintes redes sociais,
compartindo noticias de interese, difundindo resultados

de investigación, fomentando as vocacións científicas e
compartindo material audiovisual de creación propia,
ademais de dar difusión ás diferentes actividades de
divulgación científica organizadas na Universidade:
•

Facebook: 115 publicacións, 395 persoas ás que lle
gusta e 412 seguidores

•

Twitter: 138 tuits e 230 seguidores

•

Instagram: 13 publicacións e317 seguidores

•

LinkedIn: 89 publicacións e 132 seguidores

•

Youtube: 7 vídeos e 20 subscritores

Conversas sobre o cambio climático
A UCC+i, en colaboración coas vicerreitorías
de Investigación e de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación, organizou este
ciclo de conferencias para poñer de manifesto o
compromiso da Universidade de Vigo coa Axenda 2030
para o Desenvolvemento Sostible. Concretamente, esta
acción divulgativa vincúlase co ODS 13 de Acción polo
Clima e trata de achegar a ciencia e o traballo do persoal
investigador ás rúas, aos lugares de encontro habituais
da sociedade para fomentar o seu interese e o seu
coñecemento nesta materia.
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Diversidade Biolóxica difundida o 22 de maio de 2019
co gallo do Día Internacional da Diversidade Biolóxica

Durante o curso 2018/2019 realizáronse catro conversas:
26 de marzo de 2019 no campus de Vigo
«Mitos e certezas do cambio climático» a cargo de Juan Antonio
Añel Cabanelas, investigador Ramón e Cajal no EPhysLab
11 de abril de 2019 no campus de Ourense

•

Pescadores de plásticos difundido o 5 de xuño de 2019
co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente (ver)

•

Vídeo polo Día Mundial das Persoas Refuxiados
difundido o 20 de xuño con motivo do Día Mundial
das Persoas Refuxiadas (ver)

«Que significa o acordo de París» a cargo de Laura Movilla
Pateiro, directora da Área de Internacionalización
25 de abril de 2019 en Vigo
«Alteracións climáticas e quecemento dos océanos» a
cargo de Maite de Castro, profesora titular especialista en
oceanografía física, enerxía eólica e cambio climático
27 de xuño de 2019, en Pontevedra
«Xestión socioeconómica do cambio climático» a cargo
de Xavier Labandeira, catedrático de Economía e
investigador do grupo REDE e moderada por Natalia
Puga, xornalista de PontevedraViva

Xeración de contidos audiovisuais
Co obxectivo de aportar maior dinamismo ás redes sociais
da UCC+i e, sobre todo, coa intención de fomentar
as vocacións científicas e de achegar o coñecemento
e o traballo do persoal investigador da Universidade á
sociedade , elaboráronse varias pezas audiovisuais de curta
duración, difundidas en días destacados do calendario
como parte da estratexia de difusión.
Vídeo polo Día Internacional das Nenas nas TIC
difundido o 25 de abril de 2019 con motivo do Día
Internacional das Nenas nas TIC (ver)
•

Píldora de Yolanda Blanco difundida o 25 de abril de
2019 no Día Internacional das Nenas nas TIC (ver)

•

Píldora de Alma Gómez difundida o 25 de abril de
2019 no Día Internacional das Nenas nas TIC (ver)

•

Píldora de Beatriz Legerén difundida o 25 de abril de
2019 no Día Internacional das Nenas nas TIC (ver)

•

Biodiversidade nun minuto con… Luis Navarro
difundido o 22 de maio de 2019 con motivo do Día
Internacional da Diversidade Biolóxica (ver)

•

Píldora de Luis Navarro no Día Internacional da

Unha cuestión de ciencia
En abril de 2019 a UCC+i elaborou e presentou o
proxecto do programa anual de actividades «Unha
cuestión de ciencia» á convocatoria de axudas para o
fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación
da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) na modalidade 4.1, dirixida á rede de unidades de
cultura científica e da innovación.
Trátase dun plan de acción anual que pretende achegar a
ciencia ao ámbito cotiá a través dunha grande variedade
de eventos e 14 vídeos divulgativos. Como eixo estratéxico
para a difusión de cada temática científica utilizaríanse
conmemoracións recoñecidas pola UNESCO no ámbito
internacional así como diferentes ferramentas e formatos
como xornadas, concursos, obradoiros ou conferencias
para aproximar o traballo dos grupos de investigación á
sociedade.
O elemento innovador común a todas as actividades é
a elaboración de 14 píldoras audiovisuais que, baixo o
título «Que facemos?» difundidas nas redes sociais cunha
linguaxe sinxela e accesible, unha montaxe dinámica e
unha duración curta para atraer a atención do público.
Ademais, este plan inclúe a creación do libro ilustrado
Quero ser investigadora protagonizado por 10 docentes e
investigadoras da Universidade de Vigo, cun claro obxectivo
de fomentar as vocacións científicas das máis cativas.

Execución do plan anual «Unha cuestión
de ciencia»
O proxecto «Unha cuestión de ciencia» constitúe a base
para a execución do plan anual de actividades desta
unidade para o curso 2019/2020. Para poder realizar estas
accións segundo o calendario preestablecido, a UCC+i
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desenvolveu as seguintes tarefas nos últimos meses do curso
2018/2019:
•

•

Elaboración do libro ilustrado Quero ser investigadora
(selección e contacto coa ilustradora, selección e contacto
coas protagonistas, realización de fotografía; coordinación
do traballo coa ilustradora e redacción de textos)
Preprodución, realización e posprodución de cinco
vídeos da serie «Que facemos?» (Laboratorio de
Neurociencia, Grupo de investigación Language Variation
and Textual Categorisation, A astrofísica e o Observatorio
Astronómico de Forcarei; Proxecto FIRE-RS e Grupo de
Investigacións Agrarias e Alimentarias.

Outros traballos
•

A UCC+i traballa en colaboración con outros
departamentos da Universidade para garantir o
cumprimento dos seus principais obxectivos: promocionar
a cultura científica, tecnolóxica e da innovación.

•

Documentación, guionización e montaxe de vídeo
xenérico sobre a investigación da Universidade de
Vigo (que se difundiría durante o curso 2019/20).

•

Recollida de datos sobre os eventos do sector MICE
levados a cabo na Universidade de Vigo no ano 2019 e
previsión de eventos futuros para enviar á Consellería
de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.

Con UVigo TV
•

Preprodución da participación da Universidade de
Vigo na 3.ª tempada das series de vídeos «Universo
Sostenible» e «La Universidad Responde», emitidas no
programa «La aventura del saber» de La2 de TVE.

•

Elaboración de voz en off para o vídeo de
presentación do proxecto LifeDemoWave e
colaboración como asistente de cámara no evento de
presentación.

Coa Vicerreitoría de Transferencia
•

Preprodución, guionización e minutado do vídeo
promocional da Universidade de Vigo para a feira
MINDTECH (ver)

•

Co Gabinete de Prensa

•

Elaboración de novas para o Diario Dixital da
Universidade de Vigo (Duvi).

•

Coa Área de Normalización Lingüística
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•

Organización da Semana da Divulgación Científica en
Galego que se executará durante o curso 2019/2020).

Co Centro de Linguas
•

Realización de 10 vídeo-titoriais en inglés co
profesorado do Centro de Linguas.

•

Realización dun vídeo promocional da experiencia
dos alumnos e alumnas do programa ISEP no Centro
de Linguas.

Co Campus do Mar
•

Xestión das redes sociais do Campus do Mar e do
National Hub Spain (Facebook e Twitter)

•

Creación de contidos e administración da páxina web

•

Cobertura de eventos: difusión e reportaxe fotográfica
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Unidade de Igualdade

Axudas convocadas pola Unidade de
Igualdade

Actividades docencia con perspectiva xénero

Para o ano académico 2018-2019 a Unidade de Igualdade
patrocinou, a través das súas convocatorias de axudas, as
seguintes actividades:

•

A pornificación do corpo das mulleres: o feminismo
de cuarta onda.

•

Mulleres traballadoras na pesca en Galicia:

•

Actividades sensibilización con perspectiva de xénero

•

•

A muller no mundo forestal galego

Olladas á antigüedade. Mulleres que entreteñen en
mulleres que se entreteñen

•

Un día no CINBIO

•

•

Mulleres economistas sen límites.

Precariedade da traballadora ante os empregos
dixitais atípicos

•

A muller na profesión da enxeñaría de minas e
enerxía.

•

Identidades creativas. Sen moldes III.

•

Didáctica da expresión artística desde a perspectiva de
xénero
Interpretación en contextos de violencia
de xénero

•

Ciencia dos materiais con perspectiva de xénero
Visibilización en positivo

•

Feminización e xustiza

•

Feminismo y teoría del derecho

•

Intérpretes pioneras (1900-1953): tendiendo puentes

•

•

Women in machine learning & data science Galicia

Axitando a heteronormatividad: performance,
sexualidad y disidencia

•

Recuperando referentes. Directora sobre directora

•

Práctica docente con equidad de género

•

A Igualdade na axenda 2030

•

Congreso euroamericano de dereito e política.

•

Contabilidade e control de xestión desde unha
perspectiva de xénero
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Durante o mes de novembro resolveuse a terceira
convocatoria dos Premios EGERIA de introdución da
perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de
máster. Os traballos gañadores foron:
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Autora: Alba Tomé Sueiro.
Grao en Comunicación Audiovisual
•

Realización do Boletín mensual da Unidade de
Igualdade.

•

Activación 10 veces do Protocolo de actuación para
o cambio de nome e de xénero de uso común das
personas transexuais, transxénero e intersexuais da
Uvigo

Traballos fin de máster:
Ámbito Xurídico-Social:
•

“Persistencia de estereotipos de xénero na elección de
ciclos formativos. Caso da familia profesional agraria”.

Autora: Noelia García Ferreiro
Mestrado en Formación do Profesorado en Educación
Secundaria

Días especiais

Ámbito Científico-Tecnolóxico:
•

“A sustentabilidade oceánica a través da figura de
Ángeles Alvariño ”

•

O día 23 de setembro, Día Internacional contra a
Trata de Persoas e a Explotación Sexual, exposición
“Excusas” de Médicos del Mundo nos tres campus.
Ponencia Dna. Amelia Tiganus, activista de
Feminicidio.net e supervivinte de Trata, 28 de
setembro na Casa das Campás (Pontevedra).

•

O 25 de novembro Día internacional para a
eliminación da violencia contra as mulleres
presentouse o informe Diagnose do acoso sexual e
por razón de sexo no campus de Ourense. Cartelería
enfatizando misoxinia da linguaxe en galego e
castelán. Manifesto da rede de Unidades de Igualdade
de Xénero universitarias (RUIGEU).

•

O 11 de febreiro, Día Internacional da Muller e a
Nena na Ciencia, desenvolvemento dos programas
“Exxperimenta en Feminino” (Ourense), “Elas fan
CienTec” (Vigo) e o «II Concurso escolar de debuxo e
redacción ».

•

O 8 de marzo Día Internacional da Muller
Traballadora, acto institucional da UVigo (04/03):
entrega do séptimo premio Uviguala a exdirectora
da Unidade de Igualdade, Anabel G. Penín; acto coas
actuacións Sabela King e Sandra Varela. A alumna
Nuria Ferreiro, autora da fotografía do poster do 8M,
leeu o manifesto do alumnado.

Autora: Sabela Domínguez López.
Mestrado en Formación do Profesorado en Educación
Secundaria.
Ámbito Artes e Humanidades:
•

“O slam das brasileiras:o espazo público paratradutor
das reivindicacións feministas transnacionais”

Autora: Claudia Iglesias Arriaran.
Mestrado en Traducción para a Comunicación
Internacional

Traballos fin de grao:
Ámbito Xurídico-Social:
•

“A influencia do feedback avaliativo nas percepcións
do alumnado de Educación Física”

Autora: Jairo Pazos Veiga.
Grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Ámbito Científico-Tecnolóxico:
•

“Nivel de formación e actitudes do persoal sanitario
para atender a mulleres vítimas de violencia de
xénero”

Autora: María Casanova Ramos.
Grao de Enfermería
Ámbito Artes e Humanidades:
•

“Cine de autora en Galicia: La figura de la cineasta
Manane Rodríguez (1990-2016). CON PRODUCCIÓN
DE TRÁILER”
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Medidas singulares
•

-Deseño das Medida de “acción positiva” nas
convocatorias de avaliación do PDI propias da UVigo,
aprobada polo Consello de Goberno o 29 de abril de
2019.

•

-Incremento da financiación externa para as
actividades da Unidade de Igualdade: 60.000
(DEP)+100.000€ (Secretaría Xeral de Igualdade)

•

Actualización do Observatorio de Igualdade. Inclusión
de dous novos informes:

Informe cos datos máis relevantes do Portal de
Transparencia analizados dende a perspectiva de xénero.
Infome da Diagnose de necesidades de
Conciliación entre a Comunidade Universitaria (realizado
pola socióloga Iria Vázquez Silva para a Unidade de
Igualdade)

•

Deseño do Protocolo de Prevención fronte á situación
do acoso sexual nas festas universitarias. Formación
o día 25 de setembro para o voluntariado lila. Puntos
Lila nas festas patronais: San Teleco 27/09 e Santa
Bárbara o 29/11 de 2018.
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Actividades de formación
•

Xornadas Violencia Off. Xornadas de prevención e
sensibilización sobre violencia sexual na mocidade coa
Secretaría Xeral de Igualdade, nos tres Campus.

•

Curso “Incorporación do análise de xénero a
investigación”, o mes de novembro de 2018 impartido
pola Catedrátida de Socioloxía, Dna. Capitolina
Díaz, coordinación xunto coa Área de Innovación e
Formación Educativa.

Participación en encontros, xornadas e
seminarios
•

Reunión CRUE-Sostenibilidad, Universidad
Politécnica de Cartagena os días 4 e 5 de Outubro de
2018.

•

XII Encontro de Unidades de Igualdad, os días 4 e 5
de abril de 2019 na Universidade de Alicante

•

Curso de Verán en Lalín os día 09 a 13 de xullo
de 2019 XV Novas fronteiras na igualdade de
oportunidades 2.0

•

X Xornadas de Formación e II Xornadas
Internacionais Educación, Xénero e Igualdade
organizadas polo CIFEX da USC o día 02 de outubro
de 2018, participando na mesa de debate entre as
Unidades de Igualdade do SUG

•

Constitución do Observatorio Contra a
Discriminación por Orientación Sexual e Identidade
de Xénero da Secretaría Xeral de Igualdad o 21 de
xuño de 2019.

•

Deseño da recomendación para favorecer a
conciliación do PDI na elección de horarios, en
coordinación co Vicerreitorado de Profesorado.

•

Presentación como Good Practices for Achieving
Gender Equality in Recruitment and career
development of researchers in Europe ante a FCYT a
petición do Ministerio de Ciencia, non webinario para
46 instituciones europeas de investigación.

•

Cinco Salas de Lactación nos 3 campus, coordinación
co Vicerreitorado de Planificación.

Outras actividades

•

Feminización dos espazos públicos (edificios). Visita
de María Teresa Fernández de la Vega, o luns 22 de
abril, a fin de inaugurar os edificios.

•

Edición do calendario 2018 «Igualdade e Cooperación
ao Desenvolvemento», con versión descargable na web
da Unidade de Igualdade.

•

A Unidade de Igualdade, en colaboración coa
Unidade de Análisis e Programas, realizáronse
informes para a Valedora do Pobo de Galicia e o
Informe para a Secretaría Ministerio de Ciencia, en
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relación a datos desagregados por xénero e políticas
de xénero da nosa universidade.
•

Finalista dos “Premios NOVAGOB Excelencia 2019”
(innovación no ámbito da administración pública).

•

A Unidade de Igualdade cofinanciou a publicación
o “Informe de Acoso Sexual e por Razón de Sexo”
na nosa universidade, -iniciativa pioneira nas
universidades do noso país.

•

Coordinación coas unidades de Igualdade galegas e
nacionais para a confección de manifestos conxuntos
para celebración de días especiais (8M, 25N, 28
Xuño)

Actividades pacto de estado contra a violencia
de xénero
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Investigación
•

Estudo e Diagnóstico das aptitudes xeraís sobre
igualdade e violencia de xénero. Consultora Red
Talento

•

Estudo da percepción do consumo de sexo comercial.
Cooperativa Ciudadanía.

•

Bibliolabs sobre Violencia de Xénero. Faladoiros e
bibliografía. Bilioteca Uvigo e Librería Mulleres Lila
de Lilith.

Actividades pacto de estado contra a violencia
de xénero
Sinatura da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVIGO,
(60.000€ en 2019).
•

Participación no Pacto de Estado contra la Violencia de
Género: 100.000€ (Secretaría Xeral de Igualdade)

Convocatoria, resolución e seguemeto de
investigación

•

Convocatoria, resolución e seguemento de Bolsas de
Movilidade

Formación

•

Deseño e organización Workshop

•

Curso Formación virtual en xénero dirixido ao
alumnado, PAS e PDI

•

Outras actividades

•

Traducción ao galego das Guías docentes con
perspectiva de xénero Xarxas Vives.

•

VI Xornada Universitaria Galega en Xénero.14 de
xuño de 2019.

•

Xornada sobre “Comunicación, Xénero e Violencia
contra as Mulleres”, 24 de outubro (Campus de
Pontevedra). Enclave Feminista.

Sensibilización
•

Campañas de prevención de acoso sexual en redes
sociais. Cooperativa Numax

•

Mapas dos campus seguros para as mulleres.
Cooperativa Numax

•

Campaña de masculinidades non tóxicas. Cooperativa
Numax

•

Vídeos da compañía de Teatro A Panadería alumnado
de novo ingreso. Xornadas acollida curso 2019-2020.

•

Difusión do Diagnóstico sobre acoso sexual e por
razón de sexo, no Calendario 2020. Laboratorio
Numax

•

Material sensibilización violencia de xénero:
Violentometro, minilibros, folletos, etc.

Orzamento

Orzamento
Ingresos
Capítulo III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos
Capítulo IV. Transferencias correntes
Capítulo V. Ingresos Patrimoniais
Capítulo VI. Alleamento de Inversións reais
Capítulo VII. Transferencias de Capital
Capítulo VIII. Variación de Activos Financeiros
Capítulo IX. Variación de Pasivos Financeiros
Total Orzamento Ingresos:

2019
17.584.500 €
127.117.911 €
288.000 €
400.000 €
29.496.028 €
7.648.650 €
182.535.089 €

Gastos
Capítulo I. Gastos de persoal
Capítulo II. Gastos correntes en bens e servizos
Capítulo III. Gastos financeiros
Capítulo IV. Transferencias correntes
Capítulo V. Fondo de Continxencia
Capítulo VI. Inversións reais
Capítulo VIII. Activos financeiros
Capítulo IX. Pasivos financeiros
Total Orzamento Gastos:

2019
109.126.119 €
28.034.976 €
379.450 €
7.345.470 €
200.000 €
35.609.074 €
140.000 €
1.700.000 €
182.535.089 €

