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NORMATIVA DE ADMISIÓN AO GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA NA ACTIVIDADE FÍSICA PARA A 
PROMOCION DA SAÚDE -GHI22-. 
 
Estudiantes de 1º.2º Ciclo 
 

1. Poderán solicitar a incorporación ó grupo de investigación, todo alumno de 1º ou 2º 
Ciclo que presente inquietudes nas liñas de investigación co grupo GHI22 está a 
desenvolver e que estean cursando unha titulación vinculada co obxecto de 
investigación do grupo. 

2. Deberán entregar a solicitude de admisión debidamente cuberta e asinada así coma 
os compromisos asumidos, adxuntando a documentación solicitada.  

3. No prazo dun mes da recepción da solicitude, os membros do grupo de investigación 
fallarán positiva ou negativamente a solicitude presentada, a cal será notificada ó 
interesado. 

4. As funcións dentro do grupo serán determinadas polo director do grupo e o 
coordinador da liña de investigación na cal o alumno solicita a súa incorporación. 

5. Os alumnos de 1º e 2º ciclos terán un período de proba de 6 meses na cal se 
valorará o traballo realizado e a dedicación e implicación ao grupo. Una vez 
concluído o período, se o traballo e implicación foi satisfactorio, pasarán a formar 
parte do mesmo. 

6. A admisión no grupo implica o bo uso e disfrute dos espazos e materiais 
pertencentes ó colectivo, previa autorización do coordinador e visto e prace do 
director do grupo. 

 
Estudiantes de 3º Ciclo ou profesional. 
 

1. Poderán solicitar a incorporación o grupo de investigación, todo alumno de 3º ciclo 
ou profesional que presente inquietudes nas liñas de investigación co grupo GHI22 
está a desenvolver e que teña unha titulación vinculada co obxecto de investigación 
do grupo. 

2. Deberán entregar a solicitude de admisión debidamente cuberta e asinada así coma 
os compromisos asumidos, adxuntando a documentación solicitada.  

3. Nun prazo dun mes da recepción da solicitude, os membros do grupo de 
investigación fallaran positiva ou negativamente a solicitude presentada, a cal será 
notificada ó interesado. 

4. As funcións dentro do grupo serán determinadas polo director do grupo e o 
coordinador da liña de investigación na cal o interesado solicita a súa incorporación. 

5. Os alumnos de 3º Ciclo ou Profesionais que queiran ou deban desenvolver traballos 
de investigación ao amparo do grupo de investigación Ghi22, deberán pertencer ó 
mesmo. 

6. A admisión no grupo implica o bo uso e disfrute dos espazos e materiais 
pertencentes ó colectivo, previa autorización do coordinador e visto e prace do 
director do grupo. 
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Asentamento: Facultade de Ciencias da Educación e do 
Deporte. Universidade de Vigo 

Sede:       201 
  

 
FORMATO DE ADMISIÓN PARA ESTUDANTES 

 
Data: __________ 

DATOS PERSOAIS 
Apelidos:                                                           Nome: 
Data de nacemento (ddmmaaaa):                       Lugar:                     
Dni: 
Dirección actual:                                                 Cidade :                 
N° de teléfono: 
Dirección electrónica: 
Programa/Curso no que está matriculado:                      Nivel:  

 
Documentación a presentar 
Currículum Vitae Fotocopia do Dni  Expediente Académico 
Compromisos Asumidos Firmado……………………..… ……………………………. 

 
Líña de investigación na cal desexa traballar: 
¿Por qué?: 
 
 
 
 
 

 

MOTIVACIÓN 
Escriba a razón co motivou a pertencer ó Grupo de Investigación Intervención 
educativa na actividade física  para a promoción da saúde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asdo_____________________________ 
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COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

1. Asistir puntualmente as reunións periódicas que organice o grupo e participar nas 
actividades que se programen en ditas reunións. En caso de faltar a algunha das 
reunións programadas, xustificará ante o director a súa ausencia. En caso de faltar 
consecutivamente a tres reunións formais, será excluído do grupo salvo 
xustificacións razoables. 

 
2. Aceptar e respetar as decisión tomadas polo director do grupo ou no seu defecto 

polo coordinador da liña na cal esta adscrito. Unha vez o Director do Grupo nomee 
como coordinador de algún o algúns estudiante(s) a un membro do grupo de 
investigación, este dará o aval para ca liña de investigación desenvolva as 
actividades planificadas, onde de maneira consensuada farase as correccións 
necesarias de maneira que o traballo resultante teña a suficiente calidade. 

 
3. Traballar en beneficio do Grupo de Investigación e no seu propio. Unha vez 

se desenvolva o traballo de investigación por parte do estudiante ou dos estudiantes 
e sexa aprobado polas instancias universitarias para optar a algún título profesional, 
o egresado comprometese formalmente por escrito a elaborar un artigo derivado da 
súa investigación onde será o investigador principal e o coordinador coautor sempre 
e cando participen activamente na elaboración do manuscrito. Se advirte, que o 
artigo deberá ser entregado ó grupo Intervención educativa na actividade física para 
a promoción da saúde na data que se acorde entre o interesado, o director do grupo 
e o coordinador da liña. En caso de non facelo, se lle concederá un (1) mes para o 
cumprimento do requisito; se persiste o seu incumprimento o coordinador coma o 
director do traballo, poderán dispor da información e elaborar o manuscrito, sen 
descoñecer a propiedade intelectual do estudiante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Firma 
 


