
COMISIÓN PERMANENTE 

Sesión do 6 de abril de 2011 

No Decanato da Facultade de Historia de Ourense reúnense os membros da 

Comisón Permanente, o mércores, día 6 de abril de 2011, ás 11 horas, en segunda e 

definitiva convocatoria, coa seguinte: 

Orde do día: 

l. Concesión créditos Libre Elección.

2. Solicitude cambio matrícula.

Excusa a súa asistencia a Prfra. Elena de Uña (motivos profesionais) 

l. Concesión créditos de Libre Elección.

Foi recoñecido 1 Crédito de Libre Elección para os alumnos da Licenciatura de 

Historia que se matriculen e asistan con regularidade ao /11 Congreso sobre Cultura 

Celta, que se celebrará no Pazo da Cultura de Narón os días 15, 16 e 17 de abril de 

2011. 

2. Solicitude cambio matrícula

En resposta á solicitude de modificación de matrícula do alumno Rodrigo Pousa 

Diéguez, para optar a unha Bolsa de axuda ao estudo convocada polo Ministerio de 

Educación para o curso 2010/11, non aceptada polo Reitorado da Universidade de Vigo 

"xa que o alumno non modificou a súa matrícula nos prazos establecidos", tendo en 

conta a normativa da matrícula do curso 2010/2011 na norma octava parágrafo dous 

"As solicitudes de modificación de matrícula fóra dos prazos fixados non poderán ser 

admitidas a trámite polo que serán desestimadas polos decanatos ou direccións dos 

centros por delegación Reitoral'', e comprobada que cando lle foi confirmada esta 

resolución estaba fóra do prazo establecido, nunha data posterior á de poder cambiar 

a súa matrícula 

A Comisión Permanente resolve: 

Que dado que esta Comisión non é competente para resolver este asunto, que o 

alumno Rodrigo Pausa Dieguéz presente un escrito ao Reitor para que sexa tida en 

conta esta circunstancia e poida ser admitida a trámite a súa solicitude de matrícula de 

forma extraordinaria. 

E sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión, e de todo doi fe como Secretaria. 
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