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ACTA  DA  COMISIÓN DE CALIDADE DO  
08/09/2021 

 

 
Da comezo ás 13:15 horas a sesión ordinaria da Comisión de Calidade na Sala de Xuntas 
virtual do Decanato, unha vez que se cubre o quórum preciso segundo se recolle na folla 
de asistencia. 
 

Asistentes: Castro Fernández, Ana Esther; Castro Rodríguez, Fidel;  Del Rio Otero, Coral; 
Falagán Mota, Jorge; López Míguens, Mª Jesús; Pazó Martínez, Consuelo; Piñeiro García, 
Pilar, Rodríguez de Prado, Francisco, Vidal Brea Jonathan e Vila Alonso, Mercedes. 
 
Excusa ausencia: Bergantiños Cid, Gustavo 

................................................ 

A Orde do Día é a seguinte: 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 
2. Informe da Vicedecana. 
3. Aprobación, se procede, das metas de calidade da Facultade. 
4. Rogos e preguntas. 

................................. 

Punto 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 
 
Apróbase  por asentimento. 
 
 
Punto 2. Informe da vicedecana de calidade 
 
A vicedecana informa de varios asuntos: 

 A posición da facultade no ránking da UVigo na convocatoria do Distintivo de 
Igualdade. 

 O estado do proceso de acreditación do SGIC do centro. 
 Os próximos informes que hai que elaborar nas titulacións de Grao e Máster dentro 

dos procedementos de Calidade da Facultade (Informes de satisfacción, Informes de 
Coordinación das titulacións; Informes do PAT...) 

 
 
 
Punto 3.  Aprobación, se procede, das metas de calidade da Facultade. 
A vicedecana expón os motivos polos que se volve a traer á Comisión a definición das metas 
de calidade dos Graos e do centro. Comenta tamén a necesidade de que nos Máster en 
Economía e en Xestión do Desenvolvemento Sostible se definan obxectivos a acadar para 
os distintos indicadores. 
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ACTA  DA  COMISIÓN DE CALIDADE DO  
08/09/2021 

 

No proceso de acreditación, os avaliadores suxeriron que era mellor definir as metas de 
calidade con máis precisión que as que se definiran para os Graos en ADE e Economía. Faise 
polo tanto unha proposta acorde coas  suxestións da Comisión de acreditación.  

A proposta apróbase por asentimento.  

 

Punto 7.  Rogos e preguntas. 

Non hai rogos nin preguntas. 

 

Unha vez rematada a orde do día e sen outros asuntos que tratar, levantouse a sesión ás 
13:32h. 

 

A Secretaria da Comisión   Vº e Pr.:  O Decano   

       Ana Esther Castro Jorge Falagán Mota 



FCEE-Vigo 
1 

 

 

 
 

 
 

Asistentes: Miguel Ángel Crespo Domínguez, Fidel Castro Rodríguez, Eduardo Jiménez 
Fernández, Coral del Rio Otero, Francisco Rodríguez de Prado, M Jesús López Miguens, 
Pilar Piñeiro García y Consuelo Pazo Martínez y Rocío Rodríguez Daponte. 

Desculpan a asistencia: Gustavo Bergantiño Cid, Ángeles Casal Giráldez e Mercedes Vila 
Alonso 

 
 

Comeza a sesión ás 12.30 horas e se acorda un cambio na orde do día, trantando o 
punto 2 antes do punto 3. 

 
 

ORDE DO DÍA: 

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (08/09/21). 

2.- Comunicación do resultado do “Informe provisional de acreditación do Sistema de 
Garantía Interno de Calidade”. 

3.- Validación, se procede, do plan de mellora derivado do informe de acreditación do 
MAIE. 

 
 

Punto 1. Apróbase por asentimento a propuesta de acta xuntada á convocatoria  CC de 
08/09/2021 

Punto 3. Validación por asentimento, do plan de melloras derivado do informe de 
acreditación do MAIE. 

Punto 2. Considérase o envío de alegacións ao “Informe provisional de acreditación del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad”. 

O decano informa que este mesmo día foi convocada unha reunión ás 9.30 horas con 
todos/as coordinadores/as dos títulos do centro (graos e másteres) para tratar este tema. 

 
A vicedecana comunica que o centro se presentou o pasado mes de decembro de 2021 á 
segunda edición do distintivo de igualdade, e sobre as evidencias do SIGC para este curso, 
así como sobre o informe de coordinación, e o informe de revisión pola dirección. 

Por último, infórmse que o grao en economía terá que presentar o informe de 
seguimento no mes de abril de 2022. Está previsto que este grado teña que renovar a 
acreditación no 2023. 

ACTA COMISIÓN DE CALIDADE 17/01/2022 
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Levántase a sesión ás 13.30 h. 
 
 

Vºe Pr. Decano Vicedecana de Calidade 
 
 
 
 

Miguel Ángel Crespo Rocío Rodríguez 


