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Plan de acción titorial e atención ás necesidades específicas de apoio educativo 

 

Anexo IV 
 

SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL RELEVANCIA NO MARCO DO 
PAT-ANEAE 

Área de Emprego e Emprendemento 

A Área de Emprego e Emprendemento é unha unidade de xestión que ten como obxectivo 
fundamental facilitar, en colaboración con administracións, empresas e outras institucións, o acceso 
ao mercado laboral das persoas tituladas na Universidade de Vigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcións 

 
 Facilitar información, asesoramento e formación, preferentemente 

individualizados, no ámbito da orientación profesional e a inserción laboral. 
 

 Xestionar, en coordinación cos centros, empresas e demais axentes 
implicados, as prácticas externas do estudantado. 

 
 Elaborar e xestionar ofertas de emprego asumindo labores de 

intermediación entre os axentes empregadores e as persoas tituladas. 
 

 Establecer relacións de cooperación con outras unidades universitarias e 
especialmente con outras administracións, empresas e institucións. 

 
 Realizar estudos, informes, estatísticas e análises a pedimento dos 

superiores. 
 

 Coordinar as actividades das diferentes unidades administrativas nas 
materias da súa competencia. 

 
 Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións 

e entidades relacionadas coa universidade. 

 
 

Sepa máis 

 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-  

administrativa/unidade-emprego-emprendemento 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
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FUVI (Fundación Universidade de Vigo) 

Entidade sen ánimo de lucro creada no 1997 pola Universidade de Vigo para impulsar actuacións no 
ámbito do emprego, do emprendemento e da formación. Busca que o alumnado dispoña dunha maior 
conexión co contexto socio-económico para procurarlle un futuro mellor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcións 

A principais liñas de actuación da Fundación son as seguintes: 
 

a) Emprego e emprendemento 
 

 Xestión das prácticas académicas extracurriculares do alumnado da Universidade 
de Vigo en entidades privadas e públicas, apoiando deste xeito a  práctica 
profesional do estudantado e a súa inserción laboral. 

 No ámbito do emprendemento préstase apoio e asesoramento na realización de 
plans de empresa, na posta en marcha dos proxectos e realízanse os informes 
técnicos para a tramitación do programa da Xunta de Galicia de Iniciativas de 
Emprego de Base Tecnolóxica (IEBTs). 

 

b) Formación complementaria 
 

 Linguas. No Centro de Linguas (CdL) impártense clases de máis de 10 idiomas, 
prepáranse e realízanse exames de acreditación oficial de linguas, e impártese 
formación especializada e a medida. 

 Emprego e emprendemento. A FUVI realiza seminarios de formación de técnicas 
de busca de emprego, competencias transversais e de emprendemento, co 
obxectivo de apoiar a inserción laboral do estudantado e a posta en marcha de 
iniciativas empresariais. 

 

c) Difusión e promoción de actividades 
 

 Diario da Universidade de Vigo (DUVI), que ten como obxectivo principal 
achegar á comunidade universitaria e á sociedade en xeral as actuacións e 
actividades máis relevantes da Universidade de Vigo como administración 
pública ao servizo da cidadanía. 

Sepa máis https://webfundacion.webs.uvigo.es/a-fundacion/presentacion/ 

https://webfundacion.webs.uvigo.es/a-fundacion/presentacion/
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ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 

A  Oficina  de  Relacións  Internacionais  (ORI)  centraliza,  coordina  e  xestiona  as  actividades  de 
cooperación internacional no seo da Universidade de Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcións 

 Informa e asesora a comunidade universitaria sobre os diferentes programas 
internacionais no ámbito da educación superior. 

 

 Fomenta e xestiona a mobilidade de alumnado e profesorado propios e 
estranxeiros, en especial no marco dos programas Erasmus+, ISEP, Bolsas 
MAE e programas de cooperación da Universidade de Vigo. 

 

 Con respecto aos estudantes da Universidade de Vigo proporciona 
asesoramento aos candidatos/as seleccionados Nestes programas sobre a 
documentación que deben presentar, e información sobre a contía das 
bolsas e posibles axudas complementarias, así como, sobre as xestións que 
teñen que realizar coas universidades de destino. 

 

 Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita 
información sobre os programas de intercambio de docencia e programas de 
cooperación internacional. 

 

 Con respecto ao alumnado estranxeiro, xestiona a aceptación dos que 
participan nun programa de intercambio, elabora a Guía do estudante 
estranxeiro e envía os paquetes informativos sobre a Universidade de Vigo, 
con información sobre os diferentes campus e cidades, recepción, visados, 
viaxe, busca de aloxamento, matrícula e posibilidades de estudos, en 
colaboración cos responsables de relacións internacionais. 

 

 Elabora e negocia acordos de cooperación internacional. 
 

 Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 
educación internacionais. 

 

Sepa máis 

 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-  

administrativa/oficina-relacions-internacionais 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/oficina-relacions-internacionais
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/oficina-relacions-internacionais
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/oficina-relacions-internacionais
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Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos 

O Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos ten como misión a información, xestión, 
tramitación e resolución das bolsas e axudas ao estudo destinadas ao alumnado da Universidade de 
Vigo, e en concreto das convocatorias xerais do MECD, e as propias da universidade, así como das 
bolsas de formación convocadas pola Universidade de Vigo. Ademais, encárgase da información e da 
tramitación dos procedementos de xestión de prezos públicos relativos á vida académica dos e das 
estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcións 

 Tramitación das reclamacións e impugnacións e elaboración das propostas de 
resolución en materia de bolsas e axudas ao estudo, e prezos públicos. 

 Apoio ao sistema de garantía da calidade nos centros, singularmente nos 
procesos de verificación, seguimento e acreditación das titulacións oficiais dos 
centros. 

 Elaboración de estudos e informes. 

 Redacción das convocatorias de bolsas e axudas propias da Universidade de 
Vigo. 

 Xestión dos procedementos de bolsas e axudas propias da Universidade de 
Vigo. 

 Difusión e xestión das bolsas e axudas ao estudo convocadas por outros 
organismos dirixidas ao alumnado da UVigo, e en concreto as do MECD. 

 Redacción das propostas de normas e dos criterios de aplicación 
relacionados con bolsas e axudas, e resolución das incidencias. 

 Xestión da vida administrativa das persoas bolseiras e actualización dos seus 
expedientes. 

 Xestión dos procedementos relativos aos prezos públicos. 

 Redacción das propostas de normas e dos criterios de aplicación 
relacionados con prezos públicos, e resolución das incidencias 

Sepa máis https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-  
administrativa/servizo-axudas-ao-estudo-bolsas-prezos-publicos 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizo-axudas-ao-estudo-bolsas-prezos-publicos
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizo-axudas-ao-estudo-bolsas-prezos-publicos
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizo-axudas-ao-estudo-bolsas-prezos-publicos
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Servizo de Xestión da Extensión Universitaria 

O Servizo de Xestión da Extensión Universitaria encárgase de xestionar e promocionar entre a súa 
comunidade determinada formación extracurricular e actividades relacionadas coa cultura, co benestar, 
coa participación e coa diversidade así como intentar involucrar a esa mesma comunidade en proxectar 
á sociedade en xeral todo o seu coñecemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funcións 

 Compilar, elaborar e difundir a información sobre a Universidade de Vigo relevante 
para os futuros alumnos. 

 Coordinar e prestar apoio á xestión do acceso e admisión a estudos de grao. 

 Programar, organizar e executar campañas informativas e especificas de captación de 
alumnos. 

 Organizar, promover e difundir a realización de actividades culturais, de benestar 
físico e de proxección social. 

 Organizar e tramitar a oferta de cursos, obradoiros e outros eventos de extensión 
universitaria, prestando apoio á súa xestión. 

 Organizar e supervisar o uso, mantemento e cesión dos espazos de uso cultural e 
deportivo da universidade. 

 Organizar e  xestionar  á  orientación  académica  e  psicopedagóxica,  con  especial 
atención ao alumnado con necesidades de apoio educativo específicas. 

 Xestionar os programas para Maiores. 

 Elaborar, promover e xestionar a realización de actividades de voluntariado e 
solidariedade. 

 Xestionar e manter actualizado o rexistro das asociacións universitarias. 

 Organizar o acceso ás residencias universitarias. 

 Elaborar estudos e informes. Colaborar e prestar apoio ao sistema de garantía da 
calidade nos centros. 

 Establecer criterios e coordinar as actividades das diferentes unidades 
administrativas nas materias da súa competencia. 

 Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e 
entidades relacionadas coa universidade. 
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Sepa máis Xeral: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-  

administrativa/servizo-xestion-extension-universitaria 

 

Deportes: https://www.uvigo.gal/campus/deporte 

 
Saúde e benestar: https://www.uvigo.gal/campus/saude-benestar 

 

Voluntariado e cooperación: https://www.uvigo.gal/campus/voluntariado-cooperacion 
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Unidade de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo - 
UNATEN 

A Unaten é unha unidade que se dedica á organización, xestión e control dos recursos, da 
información e das actividades de asistencia ao estudantado con necesidades específicas de apoio 
educativo. 

 

 
Funcións 

 Asesorar e informar dos recursos dos que dispón a Universidade de Vigo en 
materia de atención á diversidade e da forma de acceder a estes. 

 

 Elaborar e manter actualizado o censo de estudantes con necesidades educativas 
de apoio educativo. 

 

 Informar e asesorar o profesorado e o persoal dos servizos implicados con este 
colectivo. 

 

 Propoñer acordos de colaboración con outras institucións que faciliten o 
desenvolvemento de actuacións conxuntas de atención a este colectivo. 

 

 Sensibilizar a comunidade universitaria sobre a situación deste colectivo e 
garantir o seu acceso á información e á comunicación dentro da Universidade 
de Vigo. 

Sepa máis https://www.uvigo.gal/campus/atencion-diversidade 

https://www.uvigo.gal/campus/atencion-diversidade
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Centro de linguas 

Tras estes 10 anos de experiencia, o CdL é hoxe un referente no ensino de linguas e na acreditación de 
nivel de idioma, estando certificados polas entidades de acreditación máis recoñecidas (Instituto 
Cervantes, ACLES, TOEFL, etc). 

Unha das principais liñas de actividade do Centro é a formación específica en linguas da comunidade 
universitaria, con obxecto de contribuír á calidade na docencia e investigación e á internacionalización 
da Universidade de Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcións 

Principais liñas de traballo: 

 Cursos de idiomas. Impartimos cursos cuadrimestrais e intensivos dos seguintes 
idiomas: inglés, alemá, español para estranxeiros, francés, italiano, portugués, 
chino, xaponés, lingua de signos española, persa, árabe e ruso. O Centro de 
Linguas imparte todos os niveis do Marco Común Europeo de Referencia (A1, 
A2, B1, B2, C1 e C2). 

 Cursos de preparación de exames oficiais (DELE, Cambridge, TOEFL). 

 Centro formador de formadores: Curso de metodoloxía da ensinanza de español 
como Lingua estranxeira, homologado polo Instituto Cervantes. 

 Centro acreditador de ACLES. Realización de exames de acreditación de nivel 
de idiomas CertAcles: Inglés(niveis B1, B2 e C1), Alemán (nivel B1), Francés 
(nivel B1), Español (niveis B1 e B2) 

 Centro examinador de DELE (Diploma de Español como lingua estranxeira) do 
Instituto Cervante (Niveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2); e centro examinador de 
TOEFL e IELTS. 

 Centro formador e acreditador para a docencia en inglés. O CdL imparte cursos 
específicos para impartir docencia en inglés, e baixo a dirección académica da 
Universidade de Vigo realiza o exame de acreditación HELA (Higher Education 
Lecturing Accreditation). 

 Formación a medida. No CdL elaboramos planes académicos específicos e 
adaptados ás necesidades dos nosos usuarios, empresas e entidades que requiren 
formación especializada ou fixan obxectivos adaptados á súa organización. Podes 
coñecer traballos desenvolvidos nesta liña no apartado formación a medida. 

Sepa máis https://cdl.uvigo.es/ 

https://cdl.uvigo.es/formacion_a_medida.php?idioma=gl
https://cdl.uvigo.es/
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Unidade de Igualdade 

Co obxectivo de acadar a excelencia universitaria, a Unidade de Igualdade constitúe o instrumento 
político responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre mulleres e 
homes. Para isto, promove medidas que garantan a igualdade de condicións e realiza o seguimento e 
cumprimento da lexislación e dos plans que se adoptan. 

Sepa máis https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-  
administrativa/unidade-igualdade 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-igualdade
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-igualdade
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-igualdade
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Biblioteca 

A Biblioteca da Universidade de Vigo xestiona e pon a disposición da comunidade universitaria un 
conxunto de recursos e servizos de información en apoio das súas actividades de aprendizaxe, 
docencia e investigación. 

 

A Biblioteca Universitaria é un servizo que a Universidade de Vigo pon a disposición da comunidade 
universitaria co obxecto de facilitar a aprendizaxe, a docencia, a investigación e a actividade 
profesional dos seus membros. 

 

Ademais das coleccións e fondos bibliográficos, integran a Biblioteca Universitaria o conxunto de 
actividades, instalacións, equipos e infraestruturas cos que facilita o acceso, uso, preservación e 
conservación dos materiais bibliográficos e demais recursos de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funcións 

 Seleccionar e adquirir os materiais bibliográficos e demais recursos de 
información en función das actividades de aprendizaxe, docencia e 
investigación desenvoltas na Universidade de Vigo. Nesta función enténdese 
tamén incluída a contratación e a obtención dos dereitos de acceso a recursos 
en formato electrónico. 

 

 Catalogar, procesar, manter, preservar e conservar os materiais bibliográficos e 
os recursos de información de acordo coas normas, recomendacións e 
protocolos vixentes tanto nacionais coma internacionais. 

 

 Organizar, manter e administrar o repositorio institucional de acceso aberto da 
Universidade de Vigo. 

 

 Facilitarlles o coñecemento, acceso e uso dos fondos bibliográficos e os recursos 
de información aos membros da comunidade universitaria. 

 

 Ofrecerlles aos membros da comunidade universitaria o acceso a materiais 
bibliográficos e recursos de información que non estean dispoñibles na 
Biblioteca Universitaria a través dos servizos de obtención de documentos e 
préstamo interbibliotecario. 
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 Orientar e asesorar ás persoas usuarias no uso dos fondos bibliográficos e os 

recursos de información, así como do resto de servizos, equipos e instalacións 
que a biblioteca pon a disposición. 

 

 Realizar actividades formativas que fomenten no estudantado e persoal 
investigador as competencias informacionais e dixitais necesarias na aprendizaxe 
e na investigación. 

 

 Calquera outra función que, dentro do seu ámbito de actividade, permita 
mellorar os seus servizos ou se dirixa a dar soporte ás actividades da comunidade 
universitaria ou contribúa a unha actuación socialmente responsable da 
Universidade de Vigo. 

Sepa maís https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca 

https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca
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Área de Calidade 

A Área de Calidade ten por misión centralizar, coordinar e xestionar as actividades institucionais 
sobre calidade na Universidade de Vigo. 

 

Os nosos obxectivos principais son facilitar os procesos orientados a mellorar a calidade da 
Universidade de Vigo, así como xestionar as accións institucionais de calidade que contribúan á 
mellora continua e á busca da excelencia. 

 

 
Funcións 

 Xestionar os programas institucionais de calidade nos distintos eidos 
de funcionamento da universidade (docencia, xestión e 
investigación). 

 

 Apoiar, asesorar e coordinar as diferentes actividades institucionais 
en materia de calidade na universidade. 

 

 Promover o desenvolvemento dunha cultura de calidade na 
comunidade universitaria que fomente a mellora continua. 

Saiba mais https://www.uvigo.gal/universidade/calidade 

 

https://www.uvigo.gal/universidade/calidade

