
Declaración de interese para VERIFICACIÓN/MODIFICACIÓN de 
títulos de GRAO que se implanten no curso 2024/2025  

 
  

Normativa reguladora máis relevante: RD 822/2021 polo que se establece a organización das ensinanzas 
universitarias e o procedemento da garantía da súa calidade,  Decreto 222/2011 polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo 
Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e  Acordo 
do Consello de Goberno do 31 de outubro de 2022.  

  

Denominación do título de GRAO proposto  
PCEO do Grao en Enxeñaría Agraria e o Grao en 
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 

Centro de impartición na UVIGO  Facultade de Ciencias 

Obxectivos do título  O Grao en Enxeñaría Agraria forma profesionais con 
amplos coñecementos científicos e tecnolóxicos e 
capacítaos para desenvolver actividades no sector agrario e 
alimentario. Os estudos recibidos facultan para proxectar, 
executar e dirixir instalacións e explotacións comprendidas 
nas ramas agrícola e da industria de transformación de 
produtos, xestión de recursos hídricos e outros recursos 
naturais, tecnoloxía e xestión ambiental e consultoría. 
O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece 
unha aproximación científica e tecnolóxica á industria 
alimentaria, sobre todo o proceso de elaboración dos 
alimentos, desde a obtención das materias primas ata o 
proceso de distribución e venda, e pasa pola produción, a 
conservación e o control da calidade tanto dos alimentos 
como das instalacións onde estes se manipulan e se 
almacenan. Proporciona capacidades para a: xestión e 
control de calidade de procesos e produtos, 
desenvolvemento e innovación de procesos e produtos, 
procesamento de alimentos, comercialización, 
comunicación e mercadotecnia e seguridade alimentaria. 

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta   16/12/2022 

Persoa de contacto no centro  

Nome: F. Javier Rodríguez Rajo  

Email: javirajo@uvigo.es 

Teléfono: 988387063 

É a proposta unha modificación de oferta xa 
existente?  

☐ Si      X Non    

   
Se se trata dunha modificación dun título existente, 
indicar nome do título de orixe:   

É a proposta un título de GRAO ligado a 
competencias profesionais reguladas  

☐ Non  

X  Si, indicar profesión regulada: Enxeñeiro técnico 
agrícola 

X Non  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf


É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

☐ Si, indicar universidades participantes, con indicación 
expresa da universidade coordinadora:   

Cumpre os requisitos xerais establecidos no 
artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais?   

☐ Non  

X Si  
Indicar cales:  
1. Ten en conta a estrutura económica da Comunidade 
Autónoma, as necesidades do seu mercado laboral e a 
existencia dunha demanda real por parte da sociedade e 
dos/as estudantes, procurando a incorporación de perfís 
profesionais de futuro e vinculados aos sectores 
estratéxicos de Galicia. 
2. Ten un carácter esencial ou estratéxico para dar 
resposta ás necesidades formativas e científicas do Sistema 
Universitario de Galicia. 
3. Ten viabilidade económica, atendendo aos recursos 
dispoñibles.  
4. Ten en conta cuestións de oportunidade, innovación 
docente e investigadora así como a súa incardinación en 
redes internacionais de calidade e coherencia cos plans 
estratéxicos das universidades. 
5. Non coincide con obxectivos e contidos doutros títulos 
oficiais existentes na mesma universidade, a fin evitar a 
multiplicidade de títulos. 
6. A proposta encádrase na oferta global galega, a fin de 
garantir o equilibrio nos diferentes campus, e potenciar a 
súa singularidade dentro do Sistema Universitario de 
Galicia 

Departamentos que poderían participar na 
docencia (indicar relación)  

D00c01, D00c02, D00c04, D00c07, D00c09, D00c11, 
D00c12, D00t02, D00t04, D00t06, D00t08, D00t11, 
D00t15, D00t16, D00t17, D00x03, D00x09 

Incluír unha proposta de composición da 
comisión redactora da memoria (indicar 
expresamente os membros da comisión) 

1. Presidente da Comisión: 
Rodríguez Rajo, Francisco Javier 
2. Secretaria da Comisión: 
Pérez Álvarez, María José 
3. Vogais da Comisión: 
Gullón Estévez, Beatriz 
Fernández González, María 
Martínez Carballo, Elena 
Pérez Guerra, Nelson 
 

  

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de GRAO que se pretendan 
implantar no 2024/2025 é o 25 de novembro de 2022.  

• Enviar a verifica.grao@uvigo.es 


