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Acordos da Xunta de Escola da Escola de 
Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo 

 
A Xunta de Escola da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (EEAE), na súa 
xuntanza ordinaria celebrada o día 7 de maio de 2020, acordou1: 
 

• Aprobar as actas das Xuntas de Escola ordinaria do 17 de febreiro de 2020 e da 
extraordinaria do 30 de abril de 2020. 

• Elixir os seguintes membros da Comisión Permanente: Daniele Tommasini 
(PDI-A), Humberto Michinel (suplente PDI-A), Guillermo David Rey (PDI-B), 
Carlos Ulloa (suplente PDI-B), Ramón Meijón (PAS), Óscar Hermida 
(estudantado), Uxía Casal (estudantado), Pablo Rodríguez Rey (suplente 
estudantado). 

• Elixir os seguintes membros da Comisión Académica e de Recoñecemento de 
Créditos: José Ramón Salgueiro (PDI-A), Carlos Ulloa (PDI-B), Guillermo David 
Rey (suplente PDI-B), Ramón Meijón (PAS), Uxía Casal (estudantado), Nicolás 
Jacobo Urcera  (estudantado), Eugenio Vladislav Cegarra (suplente 
estudantado). 

• Elixir os seguintes membros da Comisión de Garantía Interna de Calidade: 
Elena Martín (PDI-A), Guillermo David Rey (PDI-B), Alejandro Jacobo Cabrera 
(suplente PDI-B), Pablo Rodríguez (estudantado), Nicolás Hernández 
(estudantado), Óscar Hermida (suplente estudantado). 

• Aprobar as seguintes datas límite de entrega de actas: 19 de xuño de 2020 
(segundo cuadrimestre), 17 de xullo de 2020 (segunda oportunidade). 
Acórdase delegar na Comisión Académica e de Recoñecemento de Créditos 
posibles modificacións para tratar problemas sobrevidos. 

• Aprobar os criterios de distribución da partida orzamentaria de material 
docente para os departamentos que imparten docencia no centro 

• Aprobar a memoria do Máster en Sistemas Aéreos Non Tripulados. 
• Aprobar o informe de revisión do sistema pola dirección (2018-2019). 
• Aprobar o procedemento para o seguimento e control da docencia. 
• Aprobar o plan de promoción do centro. 
• Aprobar o plan de acción titorial. 
• Aprobar o procedemento de xestión dos recursos materiais e dos servizos 

 
Ourense, 7 de maio de 2020 

O secretario  
 
 
 

Ángel Paredes Galán 


