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Oferta de liñas de TFG e asignación de alumnos dentro do procedemento
de solicitude electrónica de tema e título de TFG
Con anterioridade a que o alumno de TFG solicite electrónicamente a aprobación de tema e título do
TFG, o director de TFG creará unha liña de TFG (1.A) e asignará ao alumno a esta liña (1.C).
O procedemento de xestión electrónica de defensa do TFG resúmese na táboa 1. A creación de liñas
de TFG e asignación de alumnos explícase nas páxinas seguintes.
Táboa 1. Actuacións e orde das mesmas no procedemento de xestión electrónica do TFG.
Orde

Responsable

Actuación

(resultado da actuación)

1.A

Director de
TFG

Oferta de liñas de TFG: O profesor crea unha liña de
TFG (secretaría virtual do profesor).

A liña de TFG incorpórase á oferta. O
alumnado co perfil da oferta de TFG
visualiza as liñas e prazas dispoñibles.

1.B

Alumno de
TFG

Consulta das ofertas de TFG (secretaría virtual do
alumno)adecuadas ao perfil do alumno e contacto
co profesor para ampliar información e, se procede,
acordar a asignación.

Alumno e director acordan a realización
dun TFG.

1.C

Director de
TFG

Asignación do alumno á liña de TFG (secretaría
virtual do profesor). O director pode engadir ao
codirector.

O alumno está asignado a unha liña de
TFG. O alumno pode completar a solicitude
de tema e título.
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Alumno de
TFG

O alumno cubre a solicitude de tema e título do TFG
e xera a solicitude (secretaría virtual do alumno).
Esta solicitude inclúe o resumo. Todos os contidos
da solicitude electrónica deben ter sido revisados
polo director do TFG antes de ser introducidos.

Solicitude electrónica de tema e título
completa.
O alumno visualiza como “solicitada” a
solicitude electrónica.
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Servizo de
alumnado

Recíbese a solicitude electrónica de tema e título.

A solicitude de tema e título remítese á
Comisión Permanente para a súa
aprobación, se procede. O alumno pode
realizar a solicitude de defensa previa
autorización do director.
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Director de
TFG

O director xera o informe de conformidade
(autorización para a defensa) na secretaría virtual do
director:

O alumno pode continuar a solicitude de
defensa.

a. Resolución favorable
b. Cualificación do director (pode subirse na
aplicación en calquera momento antes da defensa).
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Alumno de
TFG

O alumno xera a solicitude de defensa do TFG
(secretaría virtual do alumno):

Solicitude electrónica de defensa completa.

Prazo da solicitude (convocatoria)
(segundo cuatrimestre: 6º prazo)
(xullo: 7º prazo)
6

Servizo de
alumnado

Recíbese a solicitude electrónica de defensa

A solicitude de defensa remítese á Comisión
Permanente para a asignación de tribunal
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1.A Oferta de TFGs (profesor):


En Matrícula e Actas/Alumnos de TFG (menú da
esquerda) accédese á aplicación.



Na táboa de “oferta de titorización” [1] selecciónase o perfil de
alumno (titulación) e [2] créase unha liña de TFG:



No menú despregable [1] indícanse o número de TFGs dispoñibles na
liña,[2] indícase o título da liña e unha breve descrición (en galego e
en castelán) e [3] gárdase a liña.
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A táboa de “oferta de titorización” actualízase coa liña de TFG introducida. Desde a táboa é
posible modificación do número de prazas ou a eliminación da liña. Os alumnos da titulación
seleccionada poderán ver a oferta desta liña de TFG. Para ofertar esta liña noutra titulación
habería que crear unha nova liña.

1.C Asignación de TFGs (profesor):


Dentro do menú “Alumnos de TFG” o titor poderá asignarse a un alumno para a realización
do TFG, premendo en “Prema aquí para asignar alumnos” (abaixo á dereita).



No menú despregable [1] selecciónase a liña de TFG e [2] búscase o
rexistro do alumno. [3] Selecciónase ao alumno e [4] finalízase a
asignación.

O alumno incorpórase á lista de alumnos de TFG asignados ao profesor. O alumno deberá cubrir na
secretaría virtual os apartados correspondentes ao título e resumo do TFG (título, resumo, obxectivos,
equipamento a empregar, bibliografía e duración) e enviar electrónicamente a solicitude para a súa
valoración pola Comisión Permanente da EEI.
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En caso de querer engadir un profesor codirector do TFG, o director seleccionará
ao alumno do TFG no listado de alumnos asignados.
Na ficha do alumno asignado [1] seleccionase “Engadir un cotitor” e [2] búscase ao
cotitor por apelido.



No menú despregable [1] selecciónase ao codirector e
[2] asígnase como codirector.
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