Por orde do Sr. Reitor, teño a honra de convocalo á sesión ordinaria do Consello de Goberno da
Universidade da Coruña:
Día: 27 de xuño de 2018
Hora: 9:00 h en primeira convocatoria e 9:30 h en segunda convocatoria
Lugar: Sala do Consello de Goberno (2º andar da Reitoría). A Maestranza nº 9
ORDE DO DÍA
1. Informe do Reitor
2. Aprobación, se proceder, do borrador da acta da sesión ordinaria do 29 de maio de 2018
3. Contratos e convenios
4.

Proposta de acordo de aceptación de doazón da biblioteca de Louis Israel Rocah á biblioteca da ETS de
Arquitectura

5. Proposta de acordo de aceptación de doazón dunha impresora Ricoh á Universidade da Coruña (Aula
Net da Fac. de Cc. da Saúde)
6. Proposta de modificación do Regulamento de réxime interno da Facultade de Filoloxía
7. Proposta de aprobación do Regulamento de réxime interno do Dpto. de Enxeñaría Civil
8. Títulos propios de posgrao
9.

Proposta de convocatoria de prazas dos corpos docentes universitarios

10. Proposta de convocatoria de prazas de persoal docente contratado
11. Proposta de nomeamento e renovación profesores/as honorarios/as
12. Proposta de nomeamento e renovación profesores/as eméritos/as
13. Proposta de autorización de licenzas
14. Proposta de renovación de comisión de servizos de PDI
15. Quenda aberta de intervencións
A documentación relativa aos puntos da Orde do día está ao seu dispor no repositorio institucional
habilitado a tal efecto para todos os membros do Consello de Goberno no seguinte enderezo:
https://documenta.udc.es/share/page/repository
Lémbrase aos membros do Consello de Goberno que poden estacionar os seus vehículos no aparcadoiro de
Marina Coruña durante un tempo máximo de 5 horas. Ao rematar a reunión, as persoas asistentes poderán
solicitar o vale na Secretaría da Xerencia para trocar no propio aparcadoiro.
A Coruña, 22 de xuño de 2018
O secretario xeral

SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO

Código Seguro De Verificación
Asinado Por
Observacións
Url De Verificación

ftTsk6jsDVSrd9qbbmH2Ig==
Secretario Xeral Carlos Ignacio Aymerich Cano

Estado

Data e hora

Asinado

22/06/2018 14:32:05

Páxina

1/1

https://sede.udc.gal/services/validation/ftTsk6jsDVSrd9qbbmH2Ig==

