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COMISIÓN DE GARANTÍA DA CALIDADE 

22 de febreiro de 2019 

 

Ás 11:30 h. do día da data, na Sala de reunións do Departamento de 
Debuxo, baixo a presidencia do Sra. decana, Silvia García González, 
e actuando como Secretario D. Marcos Dopico Castro e coa 
asistencia dos membros que á marxe se relacionan, excusando a súa 
presencia D. Carlos Rosón, D. Carlos Tejo e D. Román Corbato 
celébrase xuntanza desta Comisión delegada da Xunta de Facultade, 
para tratar os asuntos que se relacionan seguinte. 

 

ORDE DO DÍA 
 

1- Aprobación, , se procede, do límite de prazas para o Grao en Belas Artes curso 19/20. 

2- Aprobación, se procede da PDA para o Grao en Belas Artes curso 19/20. 
3- Aprobación, se procede da bolsa de recoñecementos do profesorado, curso 19/20. 
4- Aprobación, se procede, da documentación para a acreditación do Mestrado en Arte 

Contemporanea. Creación e Investigación. 
5- Rogos e preguntas. 

---o0o--- 

 

1. Aprobación, , se procede, do límite de prazas para o Grao en Belas Artes curso 19/20. 

Para o curso 2019/2020 mantense a oferta de límite de prazas no Grao en Belas Artes 130 prazas. 

Apróbase por asentimento. 

   

2. Aprobación, se procede da PDA para o Grao en Belas Artes curso 19/20. 
A decana informa que a PDA non vai presentar cambios con respecto ao curso pasado.  

Apróbase por asentimento. 

 

3. Aprobación, se procede da bolsa de recoñecementos do profesorado, curso 19/20. 
A bolsa de horas de recoñecemento veuse incrementada en 60 horas con respecto ao curso 
pasado. Decidese manter os recoñecementos do curso pasado e reforzar a coordinación do 
TFG para o vindeiro curso nomeando a 3 persoas para esa tarefa con 37 horas de desconto 
cada un deles. Dados os problemas de coordinación que presenta o TFG e o esforzo que 
implica tanto no reparto de espazos como na xestión do reparto de titorizacións e tribunais, 
considerase importante reforzar esta área. 

Apróbase por asentimento.  

 
6- Aprobación, se procede, da documentación para a acreditación do Mestrado en Arte 

Contemporanea. Creación e Investigación. 
O vicedecano de calidade explica que en breve comezará o proceso de acreditación dos 
mestrados impartidos na facultade. Para iso o primeiro paso é a presentación da 
documentación correspondente na aplicación de Avalia da ACSUG. Esta documentación 
implica tanto as evidencias  como os indicadores, así como un informe de autoavaliación 
específico para a titulación. Decídese presentar a documentación para o Mestrado en Arte 



    
   Campus de Pontevedra 

 

Facultade de 
Belas Artes 
 

 

 

2 

 

Contemporáneo, creación e investigación pero para o caso do Mestrado en Libro Ilustrado 
e animación audiovisual, tal e como se decidiu na CAM, decidese que non se iniciará o 
proceso de acreditación ao tratarse dun mestrado que decidiu extinguirse.  

 

Aprobase a documentación por asentimento. 

 

4. Rogos e preguntas. 

Non se formulan 

Sen máis asuntos que tratar, remata esta xuntanza sendo as 12:30 H. do día da data. 

Vº Bº 

 

A Presidenta 

 

 
 

 

 

O Secretario 

 

 

  

 


