REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA
FACULTADE DE HISTORIA DE OURENSE

TÍTULO PRELIMINAR
Artigo 1.
A Facultade de Historia de Ourense rexerá o seu funcionamento interno e
mais os seus órganos de goberno dentro do marco sinalado pola Lei orgánica
de universidades, os Estatutos da Universidade de Vigo e o resto da normativa
vixente.

Artigo 2.
O funcionamento da facultade estará ordenado polos principios de toma de
decisións por maioría e respecto ás minorías. Os órganos de goberno velarán
polo exercicio e cumprimento dos dereitos e deberes dos membros da
facultade.

Artigo 3.
Na procura dunha vinculación coa situación social e cultural de Galicia
entenden como unha das súas obrigas a defensa e fomento de cantas
actividades potencien o coñecemento e toma de conciencia dos valores
culturais e caracteres que lles son propios como tal comunidade. En
consecuencia promoverán o uso do idioma galego en todas as súas
manifestacións oficiais e en todo tipo de actividades organizadas pola
Facultade.
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TÍTULO I. DOS ÓRGANOS DE GOBERNO
Artigo 4.
Son órganos de goberno da facultade:
a)
xunta de centro
b)
decano/a
c)
vicedecano/a ou vicedecanos/as
d)
secretario/a

TÍTULO II. DA XUNTA DE CENTRO
Artigo 5.

1.
A xunta de centro é o órgano colexiado de representación e decisión
do centro. Está composta polo decano, que a preside, e polo seguintes
membros:
a)
O equipo decanal.
b)
Todo o profesorado funcionario, que constituirá o 51% da xunta de
centro.
c)
Unha representación do persoal docente e investigador non
funcionario, que corresponderá ao 9% da xunta de centro. En calquera
caso, polo menos o 80% corresponderá ao persoal docente e
investigador con dedicación a tempo completo.
d)
Unha representación do estudantado que constituirá o 30% da xunta.
e)
Unha representación do persoal de administración e servizos que
constituirá o 10% da xunta.
2.

A elección de decano/a da facultade e a asignación de
vicedecanos/as e secretario/a da facultade rexeranse polos Estatutos da
Universidade de Vigo e pola “Normativa para a elección de decanos/as e
directores/as de centro” aprobada polo Consello de Goberno da
Universidade de Vigo. A votación para a elección de decano/a será nominal e
secreta. O decano/a debe ser elixido por sufraxio universal, libre, igual, directo
e secreto. Non se admitirá a delegación de voto, o voto anticipado nin o
voto por correo.

3.

A elección de membros da xunta de centro terá lugar cada dous
anos e rexerase polos Estatutos da Universidade de Vigo e pola
correspondente “Normativa para a elección de membros das xuntas de
centro” aprobada polo consello de goberno da Universidade de Vigo. Os
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membros da xunta de centro deben ser elixidos por sufraxio universal, libre,
igual, directo e secreto. Non se admitirá a delegación de voto, o voto
anticipado nin o voto por correo.

Artigo 6.
Son funcións da xunta de centro:
a) Elaboración, aprobación e modificación da proposta do seu
regulamento de réxime interno.
b) Elección e revogación do decano/a.
c) Aprobación da distribución da asignación orzamentaria do centro.
d) Establecemento dos obxectivos educativos das titulacións ao seu cargo
e elaboración e aprobación das propostas dos correspondentes plans de
estudo.
e) Coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
f) Resolución de conflitos que se poidan producir no seo do centro.
g) Promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de
carreira, teses de licenciatura e de ensinanzas e actividades
complementarias esixidas para a obtención de títulos.
h) Proposición e aplicacións das normas de selección de estudantes e
valoración do seu rendemento e aproveitamento.
i) Preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario
das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización,
probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinanzas
complementarias, así como habilitación de medidas de control e
cumprimento das obrigas docentes.
j) Coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte dos
estudantes das materias de libre configuración do seu currículo.
k) Aprobación anual dos programas de cada materia presentados polos
departamentos respectivos.
l) Distribución dos espazos que lle sexan asignados.
m) Calquera outra atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigo e na
lexislación vixente.

TÍTULO III. FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE CENTRO
Artigo 7.

1.

A xunta de centro poderase reunir con carácter ordinario ou
extraordinario.
2.
A xunta de centro reunirase con carácter ordinario unha vez ao
trimestre e con carácter extraordinario a iniciativa de:
a) O decano/a ou vicedecano/a no que delegue.
b) Cando o soliciten un 30% dos membros da xunta de centro.
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3.

A instancia para a convocatoria dunha reunión extraordinaria da xunta
de facultade terase que dirixir ao decano/a, coas sinaturas correspondentes e
coa proposta dunha orde do día determinada. O decano/a está obrigado a
convocar a xunta para unha data non posterior aos 10 días hábiles
contados dende a entrada da solicitude no rexistro da facultade.

Artigo 8.

1.
Na convocatoria da xunta de centro deberá constar a orde do día, a
data e o lugar da reunión. A convocatoria deberá ser entregada cando
menos, con 48 horas de antelación, salvo no caso de xunta extraordinaria, que
será de 24 horas.
2.
A convocatoria remitirase s o a m e n t e por correo electrónico.
3.
A orde do día será elaborada polo decano/a asistido polo
secretario/a e vicedecano/a, incluíndo, no seu caso, as peticións
presentadas por, polo menos, un 25% dos seus membros.
4.
Na orde do día deberán figurar as mencións de aprobación da acta da
sesión anterior, asuntos de trámite, xestións realizadas polo decano/a dende a
última xunta e peticións e preguntas. Cando a xunta teña carácter
extraordinario para debater un só tema ou para proceder á elección de
decano/a ou a súa revogación non deberá contar con outros puntos na orde
do día.
Artigo 9.

1.

O secretario/a da xunta, que será o secretario/a da facultade, levantará
acta de todas as sesións, caso de que non puidese asistir, o decano/a
designará quen faga as súas veces.
2.
En cada acta deberán figurar as seguintes mencións:
a) Membros da xunta de facultade asistentes á sesión, salientando
as ausencias xustificadas.
b) Orde do día.
c) Acordos e recomendacións, especificando se foron adoptados
por asentimento ou votación e, no seu caso, se foron por maioría
ou unanimidade, facendo constar o número exacto de votos
emitidos, o sentido de cada un deles e as abstencións.
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3.

Na acta teñense que incluír os textos literais dos acordos e un resumo
dos debates coas diferentes posicións, así como calquera mención que os
membros da xunta, individual ou colectivamente, desexen que figure
expresamente.
4.
Cada acta será asinada polo secretario/a, ou por quen fixese as súas
veces, co visto e prace do decano/a ou do presidente/a efectivo da sesión
que se reflicte.
5.
As actas aprobaranse na sesión ordinaria seguinte da xunta de centro
incorporando as modificacións que resulten aprobadas.

Artigo.10.
Os membros da xunta de facultade teñen todos os dereitos recollidos
nas disposicións xerais dos Estatutos da Universidade. Especialmente
tamén teñen os deberes de cumprir as súas obrigas académicas, laborais e
institucionais, participando das reunións convocadas e cooperando na
consecución dos fins e obxectivos aprobados pola xunta de facultade.

Artigo 11.

1.

Na facultade levarase un libro de actas no que se transcribirán os
acordos e debates habidos en cada sesión.
2.
O libro de actas estará baixo custodia do secretario/a da facultade que
permitirá a súa consulta por parte de calquera membro da xunta de centro,
depositando na secretaría do decanato unha copia da acta despois de
redactada.
3.
Só darán fe dos acordos e recomendacións da xunta as certificacións
expedidas polo secretario/a da facultade por orde do decano/a.
4.
As certificacións poderanse expedir:
a) De oficio, por requirimento de órganos das administracións
públicas, incluída a propia Universidade de Vigo, ou de
órganos xudiciais no exercicio da súa competencia.

b) A instancia dos membros da xunta de centro.
c) A instancia de calquera interesado/a.
Nestes
dous últimos
casos,
o contido
das certificacións
versará só sobre a parte decisoria dos acordos ou recomendacións.

Artigo 12.

1.

A xunta de centro poderase constituír en primeira convocatoria coa
asistencia da maioría absoluta dos seus membros, incluídos o decano/a e o
secretario/a da facultade.
2.
De non acadar esa asistencia, constituirase en segunda convocatoria
transcorrida media hora de contar coa presenza da terceira parte dos seus
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membros.
3.
Transcorrido outro cuarto de hora, de non acadar o quórum necesario
para a segunda convocatoria, procederase a convocala para outro día.

Artigo 13.

1.

Os acordos da xunta de centro adoptaranse por asentimento coa
proposta do decano/a, ou en votación por maioria simple dos asistentes. En
caso de empate, o decano/a decidirá co seu voto de calidade.
2.
Non poderán adoptar acordos validamente se no momento da votación
non estivesen presentes, polo menos, un terzo dos membros da xunta.
3.
No caso de existir máis de dúas propostas sen que ningunha delas
acade a maioría, procederase a realizar unha segunda votación entre as dúas
máis votadas.
4.
Non se admite a delegación de voto nin o voto anticipado.
5.
Non poderá ser obxecto de acordo ningún asunto que non figure na
orde do día, a non ser que estean presentes todos os membros da xunta e
sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría dos
presentes.

Artigo 14.
As votacións efectuaranse polo sistema de man alzada, e será secreto
cando o solicite algún membro da xunta ou os asuntos afecten a persoas
concretas.

Artigo 15.
Ás sesións da xunta de centro poden asistir persoas invitadas para informar
dalgún asunto concreto, así como membros da facultade que o soliciten
previamente ao decano/a.

TÍTULO IV. DA ELECCIÓN E REVOGACIÓN DO DECANO/A

Capítulo I. Da elección do decano/a.
Artigo 16.
Transcorrido o prazo da campaña electoral nos termos sinalados na normativa
aprobada polo consello de goberno da universidade, o decano/a en funcións
convocará unha sesión extraordinaria do pleno da xunta de facultade que teña
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como único punto da orde do día a elección do decano/a.

Artigo 17.

1.

Os candidatos/as disporán dun tempo máximo de 30 minutos para
expoñer, se o desexan, a súa proposta de liñas xerais de actuación e
responderán durante un prazo máximo de 30 minutos ás preguntas que os
membros da xunta lles formulen.
2.
Concluídos os debates, procederase á votación, que será nominal e
secreta por todos os membros da xunta, non podendo figurar nas
papeletas nada máis que o nome e os apelidos do candidato/a. No caso
de que o decano/a sexa candidato/a, a xunta de centro será presidida polo
profesor/a de maior idade segundo prelación de corpos.
3.
Rematado o escrutinio resultará elixido aquel dos candidatos/as que
obteña a maioría absoluta dos asistentes, no caso de non ser acadada a
devandita maioría, celebrarase unha segunda votación na que resultará
elixido aquel dos candidatos/as que obteña maior número de votos: no
suposto de que nesta segunda votación resultasen empatados dous
candidatos/as será elixido o que pertenza ao corpo de catedráticos/as de
universidade e se o empate se producise entre profesores/as do mesmo corpo
ou entre profesores/as titulares de universidade e catedráticos/as de escola
universitaria resultaría elixido o que posúa máis antigüidade no corpo
respectivo.
4.
Finalizada a votación, o secretario/a do centro levantará a
correspondente acta, na que se recollerán todas as incidencias e o resultado
do escrutinio, resultado que o presidente/a da sesión elevará ao reitor/a para
que se dite a resolución de nomeamento correspondente.
5.
Os titulares dos órganos unipersoais, agás os que o sexan por
designación, deben ser elixidos por sufraxio universal, libre, igual, directo e
secreto. Para a elección de titulares de órganos unipersoais non se
admitirá a delegación de voto nin o voto por correo. No caso de ser
candidato/a único ten que acadar maior número de votos a favor que en
contra.
6.
O decano/a será elixido por 3 anos, e non se poderá exercer este
cargo máis de seis anos seguidos.

Capítulo II. Da revogación do decano/a.
Artigo 18.

1.
2.

O decano/a poderá ser revogado mediante moción de censura.
A moción de censura, para poder ser tramitada, deberá ir asinada
por un terzo dos membros da xunta, e incluír o nome do profesor/a que se
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propoña como novo decano/a.
3.
Se a moción de censura reunira os requisitos anteriores, o decano/a
ou quen faga as súas veces, terá que convocar unha xunta extraordinaria
con este único punto da orde do día nun prazo máximo de quince días hábiles.

Artigo 19.
Tanto o candidato/a proposto como o decano/a disporán dun prazo máximo
de trinta minutos para expoñer as súas posicións e liñas xerais de
actuación. De seguido, abrirase unha quenda de preguntas por parte dos
membros da xunta, cun prazo máximo de duración dunha hora e media.
Rematado a quenda de preguntas e intervencións, procederase á votación
nos mesmos termos que os sinalados polo artigo 16.2 deste regulamento.

Artigo 20.

1.

Se a moción de censura obtivese o voto favorable da maioría absoluta
dos asistentes, será proclamado decano/a electo o que figuraba proposto
na moción de censura. O antigo decano/a actuará a partir deste momento
como decano/a en funcións, e procederá a elevar de contado a proposta de
nomeamento do novo decano/a ao reitor/a da universidade.

2.

De non acadar os votos necesarios, a moción de censura
considerarase refugada, e os asinantes da mesma non poderán presentar
outra ata transcorrido un ano dende a data da presentación da anterior.

TÍTULO V. DAS COMISIÓNS DELEGADAS DA XUNTA
DE FACULTADE.

Capítulo I. Normas Xerais.
Artigo 21.

1.

As comisións defínense como instancias de asesoramento técnico
actuando por delegación da xunta de centro.
2.
Pola súa propia natureza, as comisións asesoras non toman decisións,
a non ser por mandato expreso da xunta de centro ou informando dos seus
traballos e resolucións a esta última.
3.
As comisións asesoras poden ser permanentes ou ocasionais. As
comisións estables responden a cometidos fixos, as ocasionais constitúense
para resolver asuntos concretos e deixan de existir ao remataren estes.
4.
Ademais das comisións delegadas, funcionará unha comisión
permanente da xunta de centro.
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5.
A xunta de centro poderá crear cantas comisións delegadas estime
necesarias.

Capítulo II. A Comisión Permanente.
Artigo 22.
A composición da comisión permanente será decidida por acordo da xunta
de centro. Formarán parte dela como membros natos o decano/a, o
vicedecano/a ou vicedecanos/as e o secretario/a da facultade, que será
secretario/a da comisión, e o número total dos seus integrantes completarase
de xeito que se respecten as porcentaxes de representación dos distintos
sectores da comunidade universitaria que rexan para a xunta de centro.

Artigo 23.
1.
A comisión permanente será competente para coñecer e decidir
sobre os seguintes asuntos:
a)
Solicitudes de validacións e adaptacións académicas.
b)
Solicitudes de trámite de avaliación curricular.
c)
Aprobación de realización de actividades culturais.
d)
Aprobación de tribunais de teses de licenciatura.
e)
Gastos de pequena contía.
f)
Solicitudes para a convocatoria Sócrates-Erasmus.
g)
Solicitudes para a convocatoria de SICUE-Séneca.
Exercerá,
así
mesmo,
cantas
competencias
lle
delegue
expresamente a xunta de centro ou lle atribúan este regulamento e normas de
superior rango.

Artigo 24.
Funcionamento. A comisión permanente reunirase con carácter ordinario ou
con carácter extraordinario, sempre que o decano/a o considere oportuno ou
a pedimento dun terzo dos membros da mesma.
Os membros da comisión permanente cesarán nas súas atribucións
cando finalice o mandato ordinario do decano/a, incluídos os procedentes
daqueles sectores que, estatutariamente, teñan que ser renovados en
períodos de tempo inferiores a tres anos.
O decano/a informará á xunta de centro das actuacións e decisións
tomadas pola comisión permanente, con excepción das referidas aos asuntos
de trámite.
O secretario/a da facultade elaborará unha relación dos acordos
adoptados pola comisión permanente, que se xuntará ás convocatorias das
sesións ordinarias da xunta de centro.
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Capítulo III. A Comisión de Calidade.
Artigo 25.
1.
A comision de calidade é un órgano colexiado do centro no que terán
representación os distintos grupos de interese e persoas implicadas na
actividade docente das titulacións do centro, así como representantes da
sociedade.
Entre as súas funcións destacan debater e validar a proposta da política e
obxectivos de calidade así como o manual de calidade e os procedementos.
Propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade e
participar activamente en todos aqueles procesos académicos relativos á oferta
formative do centro.
2.
A composición da comisión de calidade deberá ser equilibrada entre
mulleres e homes e estará integrada, polo menos, polos seguintes membros:
Decano/a do centro, que a preside
Coordinador/a de calidade
Coordinador/a ou persona en quen delegue de cada unha das titulacións de
grado do centro
Coordinador/a ou persona en quen delegue de cada unha das titulacións de
máster do centro
Enlace de igualdade
Representante do profesorado
Representante do estudantado
Representante do estudantado egresado
Administrador/a do centro ou persona en quen delegue
Representante da sociedade
3.
A comisión se reunirá, polo menos, dúas veces ó ano no marco da
revisión de resultados.

TÍTULO VI. DA REFORMA DO REGULAMENTO
Artigo 25.
A iniciativa para reformar este regulamento pode ser adoptada pola comisión
permanente ou mediante proposta asinada por ¼ dos membros da xunta
de centro.

Artigo 26.
A proposta da reforma do regulamento deberá estar debidamente articulada
e razoada. O decano/a, recibida a proposta, terá que sometela a votación
para a súa toma en consideración no pleno. Se a proposta recibise os votos
favorables de 2/3 dos presentes será aceptada.
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DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira .
O presente regulamento debe ser integrado no marco do disposto nos
Estatutos da Universidade de Vigo e das normas legais e regulamentarias
sobre ensino universitario.

Segunda.
Para o que non estea disposto no presente regulamento nin nos
Estatutos da Universidade, aplicarase o que dispón a Lei de réxime xurídico
para as administracións públicas e do procedemento administrativo común e
outras leis de rango superior.

DISPOSICIÓN FINAL
Todos os membros da Facultade de Historia de Ourense quedan
obrigados a acatar este regulamento, que entrará en vigor o día seguinte da
súa aprobación polo Claustro Universitario.

(Aprobado en Consello de Goberno de 27 de xuño de 2005)
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