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Por arde do Sr. Decano, na data de hoxe publicanse no taboleiro de anuncios da Facultade os acordos 
da Comisión Permanente da Xunta da Facultade de Dereito adoptados durante o presente mandato 
decana l. 

lá ecanato 
Facultad.e d.e Dereito 

U~iversidad&'igo 

Comisión Permanente do día 21 de novembro de 2012 

Acórdase por asentimento: 

1) Aprobar a acta da reunión ordinaria da Comisión Permanente do día 5 de outubro de 2012. 

2) Que o prazo de presentación das propostas do Traballo de Fin de Grao sexa entre o 26 de novembro 
e o 7 de decembro. 

3) Rectificar os erras materiais cometidos na constitución da Comisión Académica do Máster en 
Avogacía. O prof. D. Roberto Bustillo Bolado entra a formar parte da devandita comisión na súa 
calidade de Decano e o prof. D. Miguel Michinel Álvarez substitúe á profesora Dª. Sonia Rodríguez
Campos. 

Comisión Permanente do día 1 O de decembro de 2012 

Acórdase por asentimento: 

1) Aprobar a acta da reunión ordinaria da Comisión Permanente do día 21 de novembro de 2012. 

2) A designación do tribunal do Premio Extraordinario Fin de Carreira formado polos seguintes 
profesores: Dª. Ana María Tobío Rivas, D. Roberto Bustillo Bolado e Dª. Marta Fernández Prieto 

3) Aprobar as propostas temáticas para o Traballo de Fin de Grao presentadas polo alumnado, coas 
seguintes observacións: 

a) A solicitude do alumno D. Julio Alén adrnítese condicionadamente a que acredite o 
requisito de matriculación que queda pendente. 

b) A solicitude da alumna Dª. Tatiana Lima Pereira adrnítese condicionadamente a que no 
prazo de dez días hábiles, que comezarán a contar ao día seguinte da publicación da listaxe, emende os 
defectos formais detectados na súa solicitude (non figura o nome do/a titar/a). 

c) A solicitude da alumna Dª. Mª Luz Ojea Vázquez adrnítese condicionadamente a que no 
prazo de dez días hábiles, que comezarán a contar ao día seguinte da publicación da listaxe, emende os 
defectos formais detectados na súa solicitude (falta indicar o nome dunha titara). 

d) A solicitude do alumno D. Ángel Rivera Eirá admítese condicionadamente a que acredite o 
requisito. de matriculación que queda pendente. 

e) A solicitude da alumna Dª. Ariana Santos Balvis admítese condicionadamente a que no 
prazo de dez días hábiles, que comezarán a contar ao día seguinte da publicación da listaxe, emende os 
defectos formais detectados na súa solicitude (faltan os obxectivos e interese da proposta). 
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