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Comisión Académica DocTIC

Acta da sesión ordinaria da Comisión Académica do Programa
de Doutoramento DocTIC da Universidade de Vigo, de trinta
e un de xaneiro de dous mil vinte, reunida ás 12h00, na Sala
A010 (acristalada) da Escola de
Enxeñaría de
Telecomunicación.
O Venres, día 31 de decembro de 2020, ás 12h00, 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 a profesora Dna. Cristina López
Bravo.
A orde do día contén os seguintes puntos:
1.

Informe do coordinador.

2.

Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da apertura do prazo de matricula
de febreiro.
4. Aprobación, se procede, da expresión de interese na
modificación do programa de doutoramento.
5. Aprobación, se procede, da avaliación anual 2018/19 de
Plans de Investigación, en segunda oportunidade.
6.

Revisión dos criterios de avaliación para o curso 2019/20.

7. Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa
“Taller de preparación da avaliación das actividades de
investigación”
8. Aprobación, se procede, da distribución de
recoñecementos de actividades de xestión no POD 2020/21.
9.

Asuntos de trámite.

10. Rogos e preguntas.
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Punto 1.- Informe do coordinador.
O coordinador informa sobre os seguintes puntos:
•
•

•

O CdL enviou unha proposta de curso de inglés, de 20h de duración e un custe de 1300€. O
coordinador sondará ó alumnado para tomar unha decisión sobre a súa impartición.
O director de AtlantTIC informou o coordinador sobre a posibilidade de realizar cursos de
formación científica en conxunto co programa de doutoramento, gracias a financiación coa que
vai contar o centro este ano.
A próxima semana terá lugar un seminario sobre AI, impartido polo profesor Tom Lenaerts da
Universidad Libre de Bruxelas. O evento será anunciado na web e nas listas de correo.

Punto 2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.
Apróbanse, por asentimento, a acta da sesión do 12 de decembro de 2019.

Punto 3.- Aprobación, se procede, da apertura do prazo de matricula de febreiro.
Apróbase por asentimento solicitar a apertura dun novo prazo de matrícula en febreiro.

Punto 4.- Aprobación, se procede, da expresión de interese na modificación do programa de
doutoramento.
Apróbase por asentimento entregar a expresión de interese na modificación do programa de
doutoramento que se achega no Anexo I deste documento.

Punto 5. Aprobación, se procede, da avaliación anual 2018/19 de Plans de Investigación, en segunda
oportunidade.
Apróbase a acción formativa “Defensa do Plan de Investigación 2018-2019” xunto coa avaliación anual
dos plans de investigación dos alumnos Luis Serpa Andradre e Yasser Hosny Hussein Elgeddawy.

Punto 6. Revisión dos criterios de avaliación para o curso 2019/20.
A coordinación do programa propón eximir da presentación dun póster na xornada anual de avaliación
a aqueles estudantes de terceiro ano e sucesivos que obtivesen unha avaliación positiva o curso anterior
e para os que o comité de avaliación non propuxera a súa reavaliación. A proposta é aprobada por
asentimento.
Con este fin, pedirase a todos os comités que revisen as súas avaliacións e que emitan unha
recomendación sobre todos os alumnos, e non soamente sobre os alumnos de terceiro ano.

Punto 7. Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa “Taller de preparación da
avaliación das actividades de investigación”.
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Aprobase presentar a mesma solicitude que o ano anterior. A solicitude recóllese no Anexo II.

Punto 8. Aprobación, se procede, da distribución de recoñecementos de actividades de xestión no
POD 2020/21.”
Apróbase a distribución de recoñecementos de actividades de xestión que figuran no Anexo III.

Punto 5. Asuntos de trámite.
Apróbase, asignar como directores de tese do alumno Jorge Gonçalo Monteiro da Fonseca ós profesores
Enrique Costa Montenegro e Antonio Alberto Dos Santos Pinto. Ambos cumpren cos requisitos para
ser directores no programa. Así mesmo apróbase a súa solicitude de cambio de dedicación a tempo
parcial.
Aprobase a solicitude de cambio de dedicación a tempo parcial do alumno Marcos Gómes Villaverde
para o curso 2019/20.
Apróbase a solicitude de baixa de temporal durante o curso 2019/2020 dos seguintes alumnos:
•
•

Marcos Gómez Villaverde, a partir do 31/01/2020
Juán Eloy Espozo Espinoza, a partir do 31/12/2019

Punto 6. Rogos e preguntas.
O profesor Martin Llamas Nistal roga que se teña en conta a posibilidade de establecer como criterio
para a admisión a trámite dunha tese que o doutorando conte cunha publicación en revista indexada no
JCR ou no SCR, no primeiro ou segundo cuartil.

Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión.

A Secretaria

O Presidente

Cristina López Bravo

Manuel García Sánchez
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Anexo II. 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
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necesarios)
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 2021
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
Teoría do sinal e comunicacións
persoal da Uvigo)
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
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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 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*

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*

Non ☒ Si☐

Martín López Nores
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53113358-X

Correo(s) electrónico(s)

mlnores@det.uvigo.es

Comisión
DocTIC

É coordinador/a do curso :
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TU

Académica

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

Non ☒ Si☐

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

NIF*

33331268J

Correo(s) electrónico(s)

rebeca@det.uvigo.es

Comisión
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É coordinador/a do curso :
Categoría profesional *

TU

Non ☒ Si☐

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

Organismo*

Académica

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 III. Distribución de recoñecementos de actividades de xestión no POD 2020/21
Nome do programa de doutoramento: Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DocTIC)
O recoñecemento para esta titulación é de:
que a CAPD decide dividir entre os/as seguintes profesores/as:

DNI
coordinador/a

Nome coordinador/a

Horas

36080570X

Manuel García Sánchez

19

DNI

Nome

Horas

10078778V

Cristina López Bravo

19

38

38 horas
Horas
recoñecemento
coordinación(a
cubrir na Eido)
19

Horas
recoñecemento
(a cubrir na
Eido)
19

38

Envíese este documento antes do 18 de febreiro 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 31/01/2020
e que se informou ao profesorado da titulación desta táboa de recoñecementos.
O/A Secretario/a da CAPD
Asdo.:
Cristina López Bravo
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