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ACTA  DA XUNTA EXTRAORDINARIA DA FACULTADE DE 
HISTORIA DO 4 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Asistentes: 
Presidenta 
Reboreda Morillo, Susana 
Vicedecano 
Adolfo Fernández Fernández 
Secretaria  
Cadilla Lomba , Josefina T. 
PDI 
Comendador Rey, Beatriz 
López Díaz, María 
Pérez Losada, Fermín 
Prada Rodríguez, Julio 
Rodríguez Teijeiro, Domingo 
Uña Álvarez, Elena de 
Vaquero Díaz, María Beatriz 
PDI contratado 
Campos Álvarez, Xosé Ramón 
Presedo Garazo, Antonio 
Estudantes 
Casanova Cudeiro, Manuel 
PAS 
Rodríguez Bouzas, Josefa 
 

Como consecuencia da situación xerada pola Covid-19, a xunta de 
facultade realízase por correo electrónico habilitándose o 
enderezo sfho@uvigo.es para a recepción de todas as suxestións 
que os membros queiran realizar e para proceder ás votacións. 
Participan na xuntanza os membros que figuran á marxe, o venres 
4 de setembro de 2020, ás 11.00 horas en segunda e definitiva 
convocatoria, co obxecto de tratar o seguinte punto da orde do 
día:  
1. Aprobación, se procede, do cambio na data de depósito do 

TFG do 7 ao 12 de setembro de 2020. 
 

1. Aprobación, se procede, do cambio na data de depósito do TFG do 7 ao 
12 de setembro de 2020. 

Apróbase o cambio de data por unanimidade. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 11.30 h do día 4 de 
setembro de 2020, da que eu como secretaria , dou fe co visto e prace da 
decana. 

A decana        A secretaria 
Asinado dixitalmente     Asinado dixitalmente 
Susana Reboreda Morillo    Josefina Cadilla Lomba 
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