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XUNTA DA FACULTADE DE DEREITO DE OURENSE 
ACORDOS ADOPTADOS NA REUNIÓN ORDINARIA DO DÍA 

8 DE XULLO DE 2021 
 

1) Acórdase/apróbase por asentimento1: 
 
A) A acta da reunión ordinaria do día 25 de febreiro de 2021. 
B) O calendario académico da Facultade de Dereito para o curso académico 2021/2022. 
C) As guías docentes do Grao en Dereito para o curso académico 2021/2022. 
D)  As guías docentes do Mestrado universitario en avogacía para o curso académico 2021/2022. 
E) O procedemento: “Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo 
CÓDIGO DO-0203 ÍNDICE 05”. 
F) O Informe de recertificación do Sistema de garantía de calidade e delegar na vicedecana de calidade 
a competencia para corrixir os erros non substanciais que se poidan detectar. 
G) A renovación das Comisións delegadas e doutros órganos colexiados da Facultade quedando 
pendente de comunicación a representación do alumnado. 
H) A seguinte delegación de competencias na Comisión Permanente: 

- A aprobación das modificacións que procedan no calendario académico da Facultade de Dereito 
para o curso 2021/2022 polos cambios que se poidan producir no calendario académico da 
Universidade.  
- A designación do tribunal do premio extraordinario do Grao en Dereito correspondente ao alumnado 
que remate os seus estudos no curso académico 2020-2021 e a ratificación da correspondente acta.  
- A aprobación dos informes do Plan de Acción Titorial do Grao en Dereito e do Mestrado 
universitario en avogacía do curso académico 2020/2021.  
 - Aprobación dos informes de coordinación do Grao en Dereito e do Mestrado universitario en 
avogacía do curso académico 2020/2021.  
- A aprobación das modificacións que procedan no Plan de Prevención e control sanitario fronte á 
COVID 19 para o curso 2020/2021. 
 

2. Apróbanse, por maioría, os calendarios das probas de avaliación do Grao en Dereito para o curso académico 
2021/2022. 
 
 
 
 
 
 

 
Contra os presentes acordos, que non esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso de alzada ante o Reitor no prazo de 
un mes a contar desde o día seguinte ao da súa publicación ou notificación, de acordo co disposto nos Estatutos da Universidade de Vigo 
e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

 
1 As persoas interesadas en consultar a documentación poden dirixirse ao correo electrónico da Secretaría do Decanato. sdefdo@uvigo.es 
 

DILIXENCIA para facer constar que os acordos adoptados na 
reunión ordinaria da Xunta da Facultade de Dereito de Ourense, 
celebrada o día 8 de xullo de 2021, se publicaron oficialmente 
no taboleiro de anuncios da Facultade o día 12 de xullo de 2021. 
 

A Secretaria da Facultade de Dereito 
Asinado dixitalmente 

Concepción Martínez Martínez 
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