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Acta da sesión ordinaria da Comisión Académica do Programa de
Doutoramento DocTIC da Universidade de Vigo, de sete de marzo
de dous mil dezanove, reunida ás 10:00h, na Sala A010
(acristalada) da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación.

Rebeca P. Díaz Redondo

O xoves, día 7 de marzo de 2019, ás 10:00h, da comezo a sesión
ordinaria de Comisión Académica do Programa de Doutoramento
DocTIC, cos asistentes que figuran á marxe, sendo presidida polo
catedrático D. Manuel García Sánchez, e actuando como secretaria
Dna. Cristina López Bravo.

Alberto Gil Solla

A orde do día contén os seguintes puntos:

Roberto López Valcarce
Mónica Fernández Barciela

EXCUSAN ASISTENCIA
José Ramón Fernández Bernárdez
Martin Llamas Nistal

1. Informe da Coordinación.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
3. Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa
“Taller de preparación da avaliación das actividades de
investigación”.
4. Aprobación, se procede, da distribución de
recoñecementos de actividades de xestión no POD
2019/20.
5. Asuntos de trámite.
6. Rogos e preguntas.
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Punto 1. Informe da Coordinación.
O coordinador informa da incorporación a Comisión Académica do Programa de Doutoramento DocTIC da profesora
Mª Soledad Torres Guijarro, en substitución da profesora Carmen García Mateo.
Punto 2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
Non habendo alegacións, apróbase por asentimento a acta da sesión do 21 de febreiro de 2019.
Punto 3. Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa “Taller de preparación da avaliación das
actividades de investigación”.
Aprobase, por asentimento, a solicitude de acción formativa “Taller de preparación da avaliación das actividades
investigadoras” que se recolle no Anexo I.
Punto 4. Aprobación, se procede, da distribución de recoñecementos de actividades de xestión no POD 2019/20.
Aprobase, por asentimento, a distribución de recoñecementos de actividades de xestión no POD 2019/20 que se
recolle no Anexo II.
.
Punto 5. Asuntos de trámite.
Apróbase autorizar a admisión fora de prazo dos alumnos Liliana Elizabeth Chaglla Rodríguez e Diego Fernando
Quisi Peralta. Non se aproba a súa matricula a tempo parcial por falta de documentación.
Apróbase aceptar a solicitude de prórroga presentada fora de prazo por lo alumno Carlos Egas Costa.
Apróbase a dedicación a tempo parcial do alumno Tomás Lestayo Martínez no curso 2018/2019.
Apróbase aceptar a solicitude de engadir como co-directora a Dona. Carmela Troncoso do alumno Simón Oya Díez.
Apróbase autorizar a estadía solicitada polo alumno Elías Fernández Domínguez, no Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa entre o 4 de marzo de 2019 e o 25 de marzo de 2019.

Punto 6. Rogos e preguntas.
Non hai.

Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión.
A Secretaria

O Presidente

Cristina López Bravo

Manuel García Sánchez
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Anexo I - Taller de preparación da avaliación das actividades de
investigación
Denominación:
Taller de preparación de la evaluación de las actividades de investigación

Tipo:
☒Obrigatorio
☐Optativo
Descrición /Contido (máx 100 palabras)

Taller para la preparación de la defensa del plan de investigación que todos los alumnos de DocTIC tienen
que realizar. Los alumnos reciben formación acerca de cómo presentar de forma eficaz tanto oral como por
escrito, el trabajo de investigación realizado. Asimismo, se formará en cómo planificar y definir su trabajo de
investigación.

Dada la evolución de la matrícula de estudiantes en DocTIC, la previsión es tener sobre 80 alumnos
matriculados en el curso 2019-2020. Dado este elevado número de alumnos el taller se organiza en 3 grupos,
cada uno de ellos asignado a un equipo de 3 profesores que actúan así mismo como tribunal de evaluación.
El coordinador del programa es el coordinador del taller.

El taller se organiza en las siguientes actividades presenciales y no presenciales:
-

Presencial: 4 horas en 1 sesión a comienzos de mayo, de introducción, preparación y seguimiento del
trabajo a realizar. Se realizan a nivel de grupo, por lo que son 4 horas presenciales por profesor.
Trabajo autónomo del alumno de preparación del poster.
Presencial: 2 jornadas de 5 horas cada una en junio donde se combinan presentaciones de
investigadores invitados con las sesiones de poster donde los alumnos defienden su trabajo. La
asistencia es obligatoria para todos los alumnos que bien actúan como ponentes en la sesión que le
corresponda, o bien como audiencia. Cada equipo de profesores está en las sesiones donde están sus
estudiantes y en las conferencias invitadas. Se estima que esta actividad requerirá 6 horas presenciales
de cada profesor (3h en cada jornada). El coordinador de DocTIC estará presente durante todas las
jornadas.

PROGRAMA(S) DE DOUTORAMENTO RESPONSABLE(S) DA ACTIVIDADE (engadir os campos
necesarios)
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Tecnologías de la información y las comunicaciones

Centro de impartición
Duración (Horas presenciais)
Datas de realización (estimado)
Nº de prazas
Idioma no que se imparte

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación
14
Junio 2020
Todos los alumnos de DocTIC
Inglés

Profesorado (* Campos obrigatorios)
Profesor/a 1
Nome e apelidos*

Manuel García Sánchez

NIF*

36080570X

Correo(s) electrónico(s)

manuel.garciasanchez@uvigo.es

É coordinador/a do curso : Non ☐ Si☒
Categoría profesional *

CU

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
persoal da Uvigo)

Teoría do sinal e comunicacións

Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

0

Profesor/a 2
Nome e apelidos*

Antonio Pena Giménez

NIF*

36061443L

Correo(s) electrónico(s)

apena@gts.uvigo.es

É coordinador/a do curso :
Categoría profesional *

TU

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Non ☒ Si☐

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Teoría do sinal e comunicacións
persoal da Uvigo)
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Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD
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Profesor/a 3
Nome e apelidos*

Eduardo Rodríguez Banga

NIF*

34969880J

Correo(s) electrónico(s)

erbanga@gts.uvigo.es
É coordinador/a do curso :

Categoría profesional *

CU

Non ☒ Si☐

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Teoría do sinal e comunicacións
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Profesor/a 4
Nome e apelidos*

Soledad Torres Guijarro

NIF*

50837840C

Correo(s) electrónico(s)

marisol@gts.uvigo.es

É coordinador/a do curso :
Categoría profesional *

PCD

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Non ☒ Si☐

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Teoría do sinal e comunicacións
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Profesor/a 5
Nome e apelidos*

Martín López Nores

NIF*

53113358-X

Correo(s) electrónico(s)

mlnores@det.uvigo.es
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É coordinador/a do curso :
Categoría profesional *

TU
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Non ☒ Si☐

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Teoría do sinal e comunicacións
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Profesor/a 6
Nome e apelidos*

Inés García-Tuñón Blanca

NIF*

44.081.712-G

Correo(s) electrónico(s)

inesgt@com.uvigo.es

É coordinador/a do curso :
Categoría profesional *

TU

Non ☒ Si☐

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Teoría do sinal e comunicacións
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Profesor/a 7
Nome e apelidos*

Manuel Caeiro Rodríguez

NIF*

35465501F

Correo(s) electrónico(s)

manuel.caeiro@det.uvigo.es
É coordinador/a do curso :

Categoría profesional *

PCD

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Non ☒ Si☐

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Enxeñaría Telemática
persoal da Uvigo)
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Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8
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Profesor/a 8
Nome e apelidos*
NIF*
Correo(s) electrónico(s)

Manuel Fernández Veiga
33281049A
mveiga@det.uvigo.es
É coordinador/a do curso :

Categoría profesional *

TU

Non ☒ Si☐

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Enxeñaría Telemática
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Profesor/a 9
Nome e apelidos*

Pedro S. Rodríguez Hernández

NIF*

34941467M

Correo(s) electrónico(s)

pedro@det.uvigo.es

É coordinador/a do curso :
Categoría profesional *

TU

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Non ☒ Si☐

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Enxeñaría Telemática
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Profesor/a 10
Nome e apelidos*

Rebeca Díaz Redondo

NIF*

33331268J

Correo(s) electrónico(s)

rebeca@det.uvigo.es
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Categoría profesional *
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Non ☒ Si☐

É parte do cadro de persoal docente do programa de
doutoramento : Non ☐ Si☒

Organismo*

Universidade de Vigo

Área de coñecemento*(só para
Enxeñaría Telemática
persoal da Uvigo)
Horas totais presenciais que impartirá no curso

10

Horas con recoñecemento no POD

8

Outros comentarios
Curso/Actividade Formativa
calendario:
Tarefa

Axente

Data

Hora

Sesión preparatoria

Todos

Venres, 8 Maio

10:00-14:00

Aviso de non asistencia á xornada Estudiante Luns, 1 Xuño
Subí-lo poster a FAITIC

Estudiante Luns, 1 Xuño

Subí-la rúbrica a FAITIC

Director/es Luns, 1 Xuño

Enviar a transparencia

Estudiante Luns, 8 Xuño

Xornada Día 1

Todos

Xoves, 11 Xuño 09:30:14:30

Xornada Día 2

Todos

Venres, 12 Xuño 09:30:14:30

Entrega das rúbricas

Comités

Luns, 22 Xuño

Entrega das notas finais

Comités

Venres 17 Xullo
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Anexo II – distribución de recoñecementos de actividades de xestión no
POD 2019/20.

Tecnologías de la Información
Nome do programa de doutoramento: y las Comunicaciones
O recoñecemento para esta titulación é de:
que a CAPD decide dividir entre os/as seguintes profesores/as:

48 horas

DNI coordinador/a

Nome coordinador/a

Puntos

36080570X

Manuel García Sánchez

92.5

DNI

Nome

Puntos

10078778V

Cristina López Bravo

92.5

Horas
recoñecemento
coordinación(a
cubrir na Eido)
24

Horas
recoñecemento
(a cubrir na
Eido)

185

Envíese este documento antes do 8 de marzo mediante correo electrónico a eido@uvigo.es
O/a Secretario/a da Comisión Académica (CAPD) certifica pola presente que os criterios
empregados no reparto destes recoñecementos foron aprobados na CAPD do día 07/03/2019
e que se informou ao profesorado da titulación desta táboa de recoñecementos.
O/A Secretario/a da CAPD
Asdo.:

Cristina López Bravo

24

48

