
  

  
  

ACORDO DA COMISIÓN EXECUTIVA DO CONSELLO SOCIAL EN RELACIÓN Á 

APLICACIÓN DA NOMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESIÓN AO 

ALUMNADO DE GRAO E MÁSTER AFECTADO POLA CRISE PROVOCADA POLO 

COVID-19. 

 
Nas universidades públicas, corresponde aos Consellos Sociais aprobar as normas que regulan o 
progreso e a permanencia dos estudantes na universidades, de conformidade co previsto no art. 
46 da Lei orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 
6/2001, de 21 de decembro, e do art. 75.4 h) da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do sistema 
universitario de Galicia  
  
Cumprindo con estes preceptos, o Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña aprobou 
o 4 de maio de 2017, a norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a 
progresión dos estudantes de grao e de máster universitario da Universidade da Coruña, previo 
informe do Consello Galego de Universidades, e do Consello de Universidades.  
  
Segundo reza o seu preámbulo, esta norma dotou a Universidade da Coruña dunha ferramenta 
útil para poder exercer a responsabilidade social que debe impregnar a actividade dunha 
institución de educación superior, que debe fomentar o estudo asegurando o racional 
aproveitamento dos fondos públicos destinados á formación universitaria, e promover o 
progreso académico dunha maneira ordenada e co maior rendemento académico.  
  
O Consello Social da Universidade da Coruña, consciente do grave impacto que a crise xerada 
polo coronavirus está producindo no alumnado da Universidade da Coruña, propón de xeito 
excepcional, e para o presente curso académico, a suspensión das normas de permanencia e 
progresión, para os alumnos matriculados que, por causas directamente relacionadas coa 
pandemia do COVID-19, non podan cumprir cos requisitos que estas establecen.   
  
Á vista destas circunstancias excepcionais, a Comisión Executiva do Consello Social, ao aberiro 
do disposto no artigo 75.4 h) da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, 
e da delegación de competencias acordadas polo Pleno do Consello Social, na sesión celebrada o 
24 de xullo de 2014, acordou por unanimidade as seguintes medidas que afectan á aplicación da 
Norma que regula o réxime de adicación ao estudo, a permanencia e a progresión dos estudantes 
de Grao e Máster Universitario na Universidade da Coruña, aprobada polo Consello Social o 4 
de maio de 2017 (NRDEPP):  
  
Primeiro. Os alumnos de grao e máster da Universidade da Coruña matriculados no curso 2019-
2020 que incumpran cos requisitos de permanencia e progresión esixidos pola NRDEPP 
poderán solicitar á Universidade a non aplicación do art. 12.1 desta norma previa solicitude na 
que deberán acreditar: i) unha causa sobrevida, inevitable e imprevisible, ii) estreitamente 
vinculada coas consecuencias sociais, económicas e sanitarias do COVID-19, iii) que impedira o 
cumprimento dos requisitos de permanencia e progresión esixidos pola NRDEPP.  
  
Segundo. A Comisión Académica de cada Facultade ou Escola, no caso dos graos e máster, será 
o órgano encargado de resolver as solicitudes en base ás circunstancias acreditadas polos 
solicitantes.   
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Terceiro. No máis breve plazo de tempo posible e, en todo caso, dentro do presente ano natural, 
a Vicerreitoría de Planificación Académica e Planificación Docente, ou no seu defecto o órgano 
competente que a tal efecto designe a Universidade, xustificará perante o Pleno do Consello 
Social, ou pola súa delegación, perante a Comisión Executiva, os casos nos que se aplicara a  
presente excepción.   
  
O presente acordo se certifica na Coruña a 1 de xuño de 2020, facendo constar ao abeiro do 
disposto no artigo 20.5  da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que a acta correspondente á 
sesión indicada está pendente de aprobación. 
 
 

   Vº e Prace 
 
 
 
 
 
 
 
        Antonio Abril Abadín     Enrique Muñoz Lagarón 

   Presidente           Secretario 
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