
ACTA  DA XUNTA EXTRAORDINARIA DA FACULTADE DE 
HISTORIA DO 10 DE DECEMBRO DE 2020 

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 as persoas que figuran á marxe, 

o xoves 10 de decembro de 2020, ás 11.30 horas en segunda e 

definitiva convocatoria, co obxecto de tratar o seguinte punto da 

orde do día:  

1.- Aprobación, se procede, da designación dos membros do 

tribunal para os Premios Extraordinarios de Grao en Xeografía e 

Historia para o curso 2019/2020. A decana realizará a proposta e 

os membros da Xunta de Facultade poderán a partir dese 

momento indicar o sentido do voto no email sfho@uvigo.es . A 

recepción dos votos por correo electrónico finalizará as 12.00 h do 

día 10 de decembro de 2020. 

 

1.- Aprobación, se procede, da designación dos membros do tribunal para os 

Premios Extraordinarios de Grao en Xeografía e Historia para o curso 

2019/2020. A decana realizará a proposta e os membros da Xunta de 

Facultade poderán a partir dese momento indicar o sentido do voto no email 

sfho@uvigo.es. A recepción dos votos por correo electrónico finalizará as 

12.00 h do día 10 de decembro de 2020. 

A secretaria da facultade ás 11.30 h, a petición da decana remite a  todos os 

membros da xunta de facultade a proposta de membros que formarán parte 

do tribunal para os Premios Extraordinarios de Grao en Xeografía e Historia 

do curso 2019/2020, coa indicación de que serán os mesmos que os do ano 

pasado agás Ladislao Castro que por xubilación será substituído pola 

profesora Elena de Uña Álvarez. 

 Os membros do tribunal serían: 

Presidente: Julio Prada Rodríguez 

Secretaria: Elena de Uña Álvarez 

Vogal: Susana Reboreda Morillo 
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Remítese a proposta por correo electrónico  

Finalmente, ás 12.15 h, realízase o reconto dos votos e apróbase a proposta de 

tribunal por unanimidade. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 12.20 h do día 10 de 

decembro 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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