
 

Área de Calidade Edificio Ernestina Otero 
Campus universitario 
36310 Vigo 
España 

 

V02- febreiro de 2021 

 

 

 

 

Anexo 3 
Manual de Calidade dos centros da Universidade de Vigo 
Ámbito institucional 

 
 

 

 

 

 

Manual de uso da aplicación do SGIC 

http://www.uvigo.es/


  
Área de Calidade 

 

 Páxina 2 
 

0.Índice de contidos  
 

1. Funcións e accesibilidade 

2. Os módulos da aplicación 

 2.1 A xestión de rexistros e evidencias do Sistema de Calidade 

 2.2 A xestión dos planos de mellora 

 

  

http://www.uvigo.es/


  
Área de Calidade 

 

 Páxina 3 
 

1. Funcións e accesibilidade 
 

A aplicación informática “SGIC” ten como obxectivo posibilitar a xestión documental 
dos sistemas de calidade dos centros e dos plans de mellora ligados aos distintos 
programas de calidade 

É unha aplicación incorporada na secretaría virtual da Universidade de Vigo, polo tanto 
de acceso restrinxido http://secretaria.uvigo.gal/ 

 

 

As persoas usuarias habilitadas son as seguintes: 

Coordinadores/as de calidade  

Coordinadores/as de titulación 

Persoal administrativo da Área de Apoio a Centros e Departamentos 

Comisións de avaliación de ACSUG 
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2. Os módulos da aplicación 
 

A aplicación consta con dous módulos  

2.1 Ligado á xestión de evidencias/rexistros do sistema de calidade dos centros 
 
 

 

2.2.Ligado á xestión de plans de mellora  
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2.1. A xestión de rexistros e evidencias do Sistema de Xestión de 

Calidade 

Permite o arquivo das evidencias/rexistros do sistema de calidade. Inclúe un sistema de 
alertas  informativas ligadas ao prazo no que debe estar dispoñible o rexistro ao que se 
refiren. 

 Estas datas coinciden co establecido na axenda de calidade que a Área de Calidade 
envía aos centros cada curso académico 

As alertas teñen unha función exclusivamente informativa para facilitar unha 
organización equilibrada   durante o curso académico do arquivo de rexistros.  Activaranse 
quince días antes do fin prazo establecido. 

A aplicación permitirá completar un rexistro aínda que o prazo preestablecido 
expirase, sempre e cando se faga dentro do ano natural do curso académico 
correspondente, é dicir: os rexistros referidos ao curso académico 2020-2021 poderán ser 

http://www.uvigo.es/
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arquivados na aplicación ata decembro de 2021. Estas alertas visualizaranse cando a persoa 
usuaria accede á secretaría virtual no espazo “Área de notificacións”  

 

As alertas tamén figurarán de xeito detallado na utilidade específica do SGIC, agrupadas 
en alertas de rexistros de centro e alertas de rexistro de titulación. As alertas ligadas a 
rexistros de titulación aparecerán repetidas tantas veces como titulacións oficiais estean 
adscritas ao centro, e estarán identificadas polo seu código (de Xescampus). 

 

 

As persoas usuarias poderán acceder ao formulario que permite arquivar cada rexistro 
de dúas formas básicas: 

• Premendo nunha alerta: desta forma accederase de forma sinxela aos rexistros 
mais “urxentes”  dos que recibimos alertas. 

 

 

• Premendo na opción Evidencias. Neste caso haberá que identificar  primeiro o 
sistema de calidade do curso académico en vigor. A continuación hai que premer 

na utilidade accións. 

http://www.uvigo.es/
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A continuación aparecerá unha listaxe coa totalidade de rexistros/evidencias ligados ao 
centro e á titulación. Bastará con premer o botón sinalado na seguinte figura, para que 
se despregue un formulario no que xuntar a información/documento solicitado. Nesta 
opción aparecerán de forma separada  as evidencias de centro e as de titulación . 
Premendo na pestana “Centros” identificaremos as evidencias de centro. Seleccionando 
pola contra a opción “titulacións” poderemos  acceder ás evidencias das mesmas. 
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  Para acceder a cada formulario bastará con premer en cada un deles e engadir a 
información o anexar o documento adxunto que corresponda. 

 

 

 

Accedendo a cada rexistro teremos a posibilidade de escribir o que sexa necesario para 
xustificar ou describir calquera cuestión relacionada co mesmo, segundo se mostra na 
figura . 

http://www.uvigo.es/
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Tamén poderemos xuntar un documento eleborado ou dispoñible previamente, tal e 
como se mostra a continuación 
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Unha vez completado o rexistro, deberemos cambiar o seu estado para que a alerta 
desapareza na nosa secretaría virtual. Cambiar o estado dos rexistros permitiranos levar 
un maior control dos mesmos porque se reflexa na listaxe xeral a que accedemos 
inicialmente. 

 

Para cambiar o estado debemos realizar dous pasos sinxelos. Dentro do rexistro a o que 
queremos cambiar o estado, activamos a opción “ cambiar a estado en revisión”. Esta 
opción permite volver sobre o rexistro se precisamos engadir algo mais pero non 
desactivará a alerta, que permanecera activa hasta que realizamos o seguinte paso: 
“cambiar a estado Completado”. O rexistro pecharase e xa non podemos  modificalo. 
Para reverter este estado, por que se pechou por descoido ou se precisa modificar algo,  
deberedes solicitalo na Área de Calidade. 
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As persoas usuarias poderán levar un control do seguimento da xestión documental do 
sistema de, tal e como se recolle na figuras seguintes: 
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2.2. A xestión dos plans de mellora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os centros deberán xestionar os seus plan de mellora na utilidade habilitada  nesta 
aplicación. 

Deberán incorporarse tódalas accións de mellora derivadas de calquera dos programas 
de calidade: 

• Verificación/ Modificación de titulacións 
• Acreditación de titulacións 
• Certificación do SGC 
• SGC-Informe de Revisión pola dirección 
• Selos internacionais 

A aplicación permite a trazabilidade das accións de mellora dende a súa identificación 
ata o seu peche. 

Para comezar deberemos dar de alta no correspondente formulario cada unha das 
acción de mellora activas, premendo en “Nova acción de mellora”.  
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O formulario permitiranos identificar toda a información referida a cada acción de 
mellora tal como se recolle nas seguinte imaxe: 
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 Na denominación da acción de mellora incluiremos unha breve referencia que 
nos permita identificala, por exemplo: Obradoiros de orientación profesional. 
 

 SGIC: Identificaremos o marco temporal, é dicir o curso académico no que se 
define a acción . Normalmente coincide co que indicamos no campo posterior  
“Ano académico”. 

  
 Tipo de Acción:  Permite identificar si se trata dunha acción de mellora que se 

levará especificamente nunha titulación concreta do centro ou é de carácter 
xeral e aplica ao centro no seu conxunto. 
 

 Ano académico: Coincide, normalmente,  co indicado en SGIC 
 

 Ano académico de finalización:  Permite identificar o ano no que se ten previsto 
finalizar a acción de mellora. Debe haber correspondencia co que se indique 
mais abaixo en “Data prevista de finalización” 
 

 Data de comezo: É un campo obrigatorio e deberá establecerse unha data 
aproximada de inicio da acción de mellora. 
 

 Data de alerta: Só sé indicará unha data no caso de querer recibir unha alerta a 
través da secretaría virtual respecto da acción establecida. 
 

 Data prevista de finalización: Xa indicado en Ano académico de finalización 
 

 Data de finalización: Non hai que completar este campo. Auto complétase unha 
vez que identificamos que a acción xa finalizou. 
 

 Documento: Non procede a súa cumplimentación. 
 

 Programa: Debe identificarse o programa de calidade no que se enmarca acción 
de mellora ( Acreditación, Seguimento, Informe de revisión pola dirección, 
Verificación...) 
 

 Criterio/Directriz: Vai en relación ao apartado anterior. Concreta o aspecto 
dentro do Programa de calidade sinalado no que se engloba a acción de mellora.  
 

 Ámbito: Refírese o ámbito científico asociado á titulación. Non é un  campo 
obrigatorio. 
 

 Punto Débil: Debe recoller unha descrición da “debilidade” detectada que 
desencadea a determinación da acción de mellora 
 

 Actuacións a desenvolver: Describe as actuacións que se levarán cabo para 
mellorar ou solventar a debilidade detectada. 
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 Observacións: Permite recoller calquera cuestión aclaratoria ou comentario 
complementario que se queira engadir. 
 
 
 
 

Unha vez cumprimentado o formulario é preciso gardar a información premendo 
situado na parte inferior so formulario. 

 
 

 

 

Todas as accións gardadas pasan a formar parte da base de datos que nos permitirá 
realizar un seguimento das mesmas: 

http://www.uvigo.es/
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Tódalas accións arquivadas deben ser seguidas e controladas ata que as identifiquemos 
como finalizadas.  

Debemos premer na acción sobre a que desexamos realizar o seguimento e 
posteriormente engadir a información que corresponda empregando as opcións 
“Engadir nova revisión” e “ Engadir finalización” segundo o que queiramos rexistrar, 
ben unha anotación sobre o estado de avance da acción de mellora que aínda non 
finalizou ou ben engadindo información sobre o resultado da mesma cando xa está 
totalmente desenvolvida, e dicir pechada. 
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Se engadimos unha revisión aparcerá un formulario que nos permitirá engadir a 
información ao respecto, entre a que se inclúe o estado de cumprimento da mesma e as 
observacions que se consideren oportunas. 
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Se engadimos unha finalización , igualmente aparecerá un formulario no que 
deberemos cumprimentar a data de finalización da acción de mellora o grao de 
satisfacción cos resultado obtidos, o estado de cumprimento final, respecto do 
planificado e un campo de observación para engadir o que sexa preciso   
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Tódalas revisión e finalización quedan rexistradas  no panel inicial no que figuran todas 
as acción de mellora dadas de alta polo centro/ título. 

 

 

 

Se unha acción de mellora figura  de “En preparación” quere dicir que aínda non se 
engadiu ningunha revisión  nin finalización. 

Dende este mesmo panel poderemos acceder a información completa de cada acción de 
mellora sobre o logo de “pdf” na última columna. 
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Complementariamente podemos exportar a csv ou PDF as accións de mellora que 
consideremos. 

Primeiro empregaremos os filtros para seleccionbar o grupo de accións de mellora que 
queremos exportar e logo exportaremos nun dos dous formatos dispoñibles. 

NOTA IMPORTANTE: se queremos  só una titulación do centro, debemos seleccinar a 
titulación a través do despregable correspondente, sen selccionar nas opcións de filtrado 
o centro que debe figurar coa opción por defecto –Centro- 

 

 

 

Só se queremos exportar as accións de mellora que se identificaron como de ámbito de 
centro, é dicir globais para o centro no seu conxunto seleccionaremos no desplegable o 
nome do centro, e deixaremos a opción que figura por defecto no campo -Titulación- 
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