
 

 
Por orde do Sr. Reitor, teño a honra de convocalo á sesión ordinaria do Consello de Goberno da 
Universidade da Coruña: 
Día: 30 de xaneiro de 2019 
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 19 de decembro de 2018 
3. Contratos e convenios 
4.  Aprobación do calendarios de novas propostas e modificacións de títulos oficiais de grao, 

mestrado e doutoramento para a súa implantación no curso 2020-2021 
5. Aprobación dos regulamentos do CITEEC e CICA. 
6. Proposta de convocatoria de prazas de PDI contratado 
7. Proposta de cambios de dedicación 
8. Proposta de modificación da Normativa de actuación da comisión de avaliación de méritos 

docentes e de convocatoria extraordinaria de avaliación 
9. Proposta de autorización de licenzas 
10. Proposta de aceptación da doazón do Victoria C.F. para o arranxo do campo de fútbol de INEF 
11. Presentación das contas anuais do exercicio económico 2017 e informe de auditoría 
12. 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 o seu vehículo no aparcadoiro de 

Marina Coruña https://parkingmarinacoruna.com/ (Paseo Marítimo Francisco Vázquez s/n. fronte ao 

Centro Oceanográfico da Coruña) durante un tempo máximo de cinco horas. Para iso, antes ou despois da 

sesión do Consello de Goberno, poderán solicitar o tícket de desconto na Secretaría da Xerencia debendo 

exhibir previamente a tarxeta do aparcadoiro de Marina Coruña  

 Coruña, 25 de xaneiro de 2019 
O secretario xeral 

 
 
SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO 
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