CALENDARIO DO TFG – CURSO 2018-2019
OPORTUNIDADE EXTRAORDINARIA - XANEIRO
DATAS
TRÁMITE
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
LUGAR
Solicitude de continuidade coa mesma temática
- Anexo XIII
Secretaría do Decanato en horario
Ata o 28 de setembro de 2018
e titor/a do curso anterior
administrativo.
Asignación de temáticas
App-TFG
Finais de outubro de 2018
IMPORTANTE: O ALUMNADO É QUEN DEBE INTRODUCIR O TÍTULO DO TRABALLO NOS TRES IDIOMAS, TENDO QUE FACELO ANTES DE QUE O SEU
TITOR/A EMITA A AUTORIZACIÓN PARA A DEFENSA
Preinscrición
e
solicitude
de
defensa
do TFG
App-TFG
6 e 7 de febreiro de 2019
na oportunidade extraordinaria de xaneiro
Publicación de tribunais provisionais
8 de febreiro de 2019
A través da Secretaría Virtual do
Ata o 12 de febreiro de 2019
Autorización para a defensa do TFG
− Informe favorable da dirección académica
Profesorado
Intranet do centro
Ata o 13 de febreiro de 2019
Informe de cualificación definitiva da dirección
académica do TFG
Solicitude de defensa (só se pode solicitar
Ata o 14 de febreiro de 2019
O/a estudante a través da súa Secretaría
− Resgardo de solicitude de defensa do TFG
unha vez que a dirección académica emite a
Virtual
emitido pola Secretaría Virtual
súa autorización para a defensa)
App-TFG
− Copia do resgardo de solicitude de defensa
13 e 14 de febreiro de 2019
Entrega de documentación para a defensa do
(obtido a través da Secretaría Virtual)
TFG
− 1 copia do resumo do TFG (ver formato
Anexo VIII)
− Unha copia do TFG en formato PDF
− Certificado de notas (obtido a través da
Secretaría Virtual)
15 de febreiro de 2019
Publicación de tribunais definitivos
18 e 19 de febreiro 2019
O/a Secretario/a de cada tribunal recolle a documentación do alumnado a avaliar no Decanato e convoca ao tribunal
Do 21 ao 26 de febreiro de 2019 Período de defensa dos TFGs
8 de marzo de 2019
Peche de Actas dos TFGs defendidos na oportunidade extraordinaria de xaneiro
* As datas son orientativas, podería haber algún troco por causas sobrevidas

CALENDARIO DO TFG – CURSO 2018-2019
OPORTUNIDADE DE XUÑO/XULLO
DATAS
TRÁMITE
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
LUGAR
Solicitude
de
continuidade
coa
mesma
temática
Anexo
XIII
Secretaría do Decanato en horario
Ata o 28 de setembro de 2018
e titor/a do curso anterior
administrativo.
Asignación de temáticas
App-TFG
Finais de outubro de 2018
Finais de febreiro de
Asignación de temáticas do alumnado de
2019
ampliación de matrícula
IMPORTANTE: O ALUMNADO É QUEN DEBE INTRODUCIR O TÍTULO DO TRABALLO NOS TRES IDIOMAS, TENDO QUE FACELO ANTES DE QUE O SEU
TITOR/A EMITA A AUTORIZACIÓN PARA A DEFENSA
Do 7 ao 10 de xuño de 2019 Preinscrición e solicitude de defensa do TFG
App-TFG
na oportunidade de xuño/xullo
11 de xuño de 2019
Publicación de tribunais provisionais
Ata o 14 de xuño de
Autorización para a defensa do TFG
A través da Secretaría Virtual do
− Informe favorable da dirección académica
2019
Profesorado
Ata o 17 de xuño de 2019
Informe de cualificación definitiva da
Intranet do centro
dirección académica do TFG
Ata o 18 de xuño de 2019
Solicitude de defensa (só se pode solicitar
O/a estudante a través da súa Secretaría
− Resgardo de solicitude de defensa do TFG
unha vez que a dirección académica emite a
Virtual
emitido pola Secretaría Virtual
súa autorización para a defensa)
17 e 18 de xuño de
Entrega de documentación para a defensa do
− Copia do resgardo de solicitude de defensa App-TFG
2019
TFG
(obtido a través da Secretaría Virtual)
− 1 copia do resumo do TFG (ver formato
Anexo VIII)
− Unha copia do TFG en formato PDF
− Certificado de notas (obtido a través da
Secretaría Virtual)
19 de xuño de 2019
Publicación de tribunais definitivos
20 e 21 de xuño de 2019
O/a Secretario/a de cada tribunal recolle a documentación do alumnado a avaliar no Decanato e convoca ao tribunal
Do 25 ao 28 de xuño de 2019 Período de defensa dos TFGs
4 de xullo de 2019
Peche de Actas dos TFGs defendidos na oportunidade de avaliación de xuño/xullo
* As datas son orientativas, podería haber algún troco por causas sobrevidas

CALENDARIO DO TFG – CURSO 2018-2019
OPORTUNIDADE DE SETEMBRO
DATAS
TRÁMITE
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
LUGAR
IMPORTANTE: O ALUMNADO É QUEN DEBE INTRODUCIR O TÍTULO DO TRABALLO NOS TRES IDIOMAS, TENDO QUE FACELO ANTES DE QUE O SEU
TITOR/A EMITA A AUTORIZACIÓN PARA A DEFENSA
22 e 23 de xullo de 2019
Preinscrición e solicitude de defensa do TFG
App-TFG
na oportunidade de setembro
24 de xullo de 2019
Publicación de tribunais provisionais
Ata o 6 de setembro de 2019
Autorización para a defensa do TFG
A través da Secretaría Virtual do
− Informe favorable da dirección académica
Profesorado
Ata o 9 de setembro de 2019
Informe de cualificación definitiva da
Intranet do centro
dirección académica do TFG
Ata o 10 de setembro de 2019 Solicitude de defensa (só se pode solicitar
O/a estudante a través da súa
− Resgardo de solicitude de defensa do TFG
unha vez que a dirección académica emite a
Secretaría Virtual
emitido pola Secretaría Virtual
súa autorización ara a defensa)
9 e 10 de setembro de 2019
Entrega de documentación para a defensa
− Copia do resgardo de solicitude de defensa App-TFG
do TFG
(obtido a través da Secretaría Virtual)
− 1 copia do resumo do TFG (ver formato
Anexo VIII)
− Unha copia do TFG en formato PDF
− Certificado de notas (obtido a través da
Secretaría Virtual)
11 de setembro de 2019
Publicación de tribunais definitivos
12 e 13 de setembro de 2019
O/a Secretario/a de cada tribunal recolle a documentación do alumnado a avaliar no Decanato e convoca ao tribunal
Do 16 ao 18 de setembro de
Período de defensa dos TFGs
2019
25 de setembro de 2019
Peche de Actas dos TFGs defendidos na oportunidade de avaliación de setembro
* As datas son orientativas, podería haber algún troco por causas sobrevidas

