
 
PROPOSTA DE COMISION INTERNA DE EVALUACION 
PROGRAMA DOCENTIA:  
 
 
A ANECA en colaboración coas diferentes axencias de calidade das 
comunidades autónomas, entre as que se atopa a ACSUG, 
desenvolveron o PROGRAMA DOCENTIA de apoio á avaliación da 
actividade docente do profesorado das universidades. A 
Universidade dá Coruña participa neste programa e no Consello de 
Goberno do 18/12/07  aprobouse un manual propio para a 
avaliación docente do profesorado desta universidade (modificado o 
23/07/08).  
A posta en marcha da 1ª convocatoria de Docentia comeza pola 
constitución da Comisión Interna da Universidade que é o órgano 
encargado de iniciar o proceso así como de velar polo bo 
funcionamento do mesmo.  
 
Esta Comisión está formada por :  
Comisión Interna da Universidade (CIU)  
o Presidente: Vicerreitora de Calidade e Novas Tecnoloxías  
o Secretario: un técnico da UTC (que actuará con voz pero sen 

voto).  
o Vicerreitor de profesorado.  
o Director/a de a UTC.  
o Coordinador/a de a Comisión de Formación e Asesoramento.  
o Técnico/a responsable da avaliación docente no SIC.  
o Cinco profesores: (que actuarán como presidentes da comisión 

de cada rama de coñecemento e que serán propostos polo 
Consello de Goberno).  

o Dous estudantes: propostos polas delegacións de estudantes  
 
De acordo con todo isto, este Consello de Goberno ten que aprobar 
5 profesores, un por cada rama de coñecemento para poder 
constituír a CIU e realizar a 1ª convocatoria. A proposta que 
presentamos é a seguinte: 
 

o RAMA HUMANIDADES:  
Profesor D. MANUEL FERREIRO FERNANDEZ (Departamento de 
Galego, Portugués, Francés e Linguistica ) 
 

o RAMA CIENCIAS SOCIAIS E XURIDICAS : 



Profesor D. XURXO DOPICO CALVO (Departamento de Educación 
Físico Deportiva) 

o RAMA CIENCIAS DÁ SAÚDE:  
Profesor D. SERGIO SANTOS DO REGO (Departamento de 
Medicina) 

o RAMA CIENCIAS:  
Profesora Dª. ELVIRA SAHUQUILLO BALBUENA ((Departamento 
de Bioloxía Animal, Vexetal e Ecolóxica ) 

o RAMA TECNOLOXICA:  
Profesora Dª. CONCEPCION VIDAL MARTIN (Departamento de 
Computación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


