
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 13.30 horas en segunda e 

definitiva convocatoria, co obxecto de tratar o seguinte punto da 

orde do día:  

1.- Aprobación, se procede, da proposta de Premio Extraordinario 

de Grao en Xeografía e Historia para o curso 2019 – 2020. A 

decana remitirá a proposta  formulada polos membros do tribunal 

que avalían o premio 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 14.00 h do día 10 de decembro de 2020. 

 

 

1.- Aprobación, se procede, da proposta de Premio Extraordinario de Grao 

en Xeografía e Historia para o curso 2019 – 2020. A decana remitirá a 

proposta  formulada polos membros do tribunal que avalían o premio 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 14.00 h do día 10 de decembro de 2020. 

A secretaria da facultade ás 13.30 h, a petición da decana, remite por correo 

electrónico a  todos os membros da xunta de facultade a proposta de Premio 

Extraordinario de Grao en Xeografía e Historia. 

Envíase a consulta realizada no programa de xestión académica Xescampus, 

onde figura a nota media da promoción e a do alumnado, a proposta realizada 

polo tribunal para o  Premio Extraordinario de Grao en Xeografía e Historia 

para o curso 2019 – 2020, así como os argumentos que fundamentan a 

decisión. Segundo a normativa , a media do expediente ten que ser un 10% 
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superior á da media promoción. Como a media da promoción é de 7,564, o/a 

alumno/a ten que ter máis de un 8,3204. 

Unicamente hai dúas persoas que compren o requisito, en primeiro 

lugar,  José Luis Cofán Vidal (8.698),  en segundo lugar, Isaac Guedes Tavares 

(8.460), polo que se propón a: 

José Luis Cofán Vidal como premio extraordinario do grao en Xeografía e 

Historia para o curso 2019/20 

Solicítase que os membros da Xunta de Facultade indiquen o sentido do seu 

voto. 

Finalmente, ás 14.30 h, realízase o reconto dos votos e apróbase a proposta 

descrita por unanimidade. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 14.35h 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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