
Defensa de TFM  curso 2019/20 

Convocatoria Datas Modo de 
presentación

Avaliación Observacións

1ªConvocatoria  
Ordinaria 

Xuño

Informe  previo do equipo 
tutorial 15 xuño. 
Secretaría Virtual do PDI 

Solicitude de defensa na 
secretaría virtual  e entrega 
da memoria final aos  
membros do equipo tutorial 
(vía wetransfer 16 de 
xuño) 

Publicación tribunais  
19 xuño 
Presentación de TFM 
22 de Xuño 
Publicación de notas  
24 xuño 
Peche de actas  
10 de xullo

Memoria PDF   
( Seguindo as pautas 
definidas nas 
instruccións de TFM 
e adaptándose as 
posibilidades de 
cada alumno 
sempre de acordo 
co equipo tutorial). 

Presentación de 
resultados e  defensa 
de TFM a través de 
video conferencia 
ou  materiais  
semellantes. 

Segundo o marco normativo 
publicado no Manual de 
Urxencia  para a Docencia  e 
Avaliación  debido ao COVID-19  

A avaliación  será realizada 
polo equipo tutorial  ou  por 
un tribunal conformado por 
tres membros  quedando á  
decisión do estudante, que 
deberá indicar na sua 
solicitude de defensa o modo 
a empregar . 

As porcentaxes de avaliación 
son as que figuran na 
normativa de TFM 

En cumprimento  
da Resolución 
Reitoral  de 14 de 
abril de 2020 no 
seu apartado 1 
sobre avaliacións 
finais estas se 
desenvolverán en 
modo virtual.

2ªConvocatoria  
Ordinaria 

Xullo 
( 1º fase )

Informe  previo do equipo 
tutorial 17 xullo. 
Secretaría Virtual do PDI 

Solicitude de defensa na 
secretaría virtual  e 
entrega da memoria final 
aos  membros do equipo 
tutorial (vía wetransfer 23 
de xullo) 

Publicación tribunais  
24 xullo 

Presentación de TFM 
27 de Xullo 

Publicación de notas  
28 Xullo 

Revisión de notas  
30 de Xullo 
( As actas quedan abertas  
ata setembro)

Memoria PDF   
( Seguindo as pautas 
definidas nas 
instruccións de TFM 
e adaptándose as 
posibilidades de 
cada alumno 
sempre de acordo 
co equipo tutorial). 

Presentación de 
resultados e defensa 
de TFM   en 
consonancia  coas 
instrucción dictadas 
para esa 
convocatoria. 
1 Baixo condicións 
de presencialidade 

2 Reproducindo as 
condicións  de non 
presencialidade 
igual que na 
convocatoria de  
xuño 

Segundo o marco normativo 
publicado no Manual de 
Urxencia  para a Docencia  e 
Avaliación  debido ao 
COVID-19  

A avaliación  será realizada 
polo equipo tutorial  ou  por 
un tribunal conformado por 
tres membros  quedando á  
decisión do estudante , que 
deberá indicar na sua 
solicitude de defensa o modo 
a empregar . 

As porcentaxes de avaliación 
son as que figuran na 
normativa de TFM 

En 
cumprimento  
da Resolución 
Reitoral  de 14 
de abril de 2020 
no seu apartado 
2º a posibilidade 
de facer 
avaliacións 
presenciais nesta 
convocatoria  se 
recollerá nunha 
próxima 
resoluciñon 
reitoral. 

E sempre 
acolléndose  as 
instrucción que 
se dicten  a tal 
efecto sobre usos 
de espazos  e 
normativa de 
desenvolvement
o de exames



2ªConvocatoria  
Ordinaria 

Xullo 
( 2º fase )

Informe  previo do equipo 
tutorial 7/8 de  setembro. 
Secretaría Virtual do PDI 

Solicitude de defensa na 
secretaría virtual  e 
entrega da memoria final 
aos  membros do equipo 
tutorial (vía wetransfer 
10/ 11 de setembro) 

Publicación tribunais  
14 de setembro 

Presentación de TFM 
17 de setembro 

Publicación de notas  
18 de setembro 

Revisión e peche de actas  
21 de setembro

Memoria PDF   
( Seguindo as pautas 
definidas nas 
instruccións de TFM 
e adaptándose as 
posibilidades de 
cada alumno 
sempre de acordo 
co equipo tutorial). 

Presentación de 
resultados e defensa 
de TFM   en 
consonancia  coas 
instrucción dictadas 
para esa 
convocatoria. 
1 Baixo condicións 
de presencialidade 

2 reproducindo as 
condicións  de non 
presencialidade 
igual que na 
convocatoria de  
xuño

Segundo o marco normativo 
publicado no Manual de 
Urxencia  para a Docencia  e 
Avaliación  debido ao 
COVID-19  

A avaliación  será realizada 
polo equipo tutorial  ou  por 
un tribunal conformado por 
tres membros  quedando á  
decisión do estudante , que 
deberá indicar na sua 
solicitude de defensa o modo 
a empregar . 

As porcentaxes de avaliación 
son as que figuran na 
normativa de TFM 

En 
cumprimento  
da Resolución 
Reitoral  de 14 
de abril de 2020 
no seu apartado 
2º a posibilidade 
de facer 
avaliacións 
presenciais nesta 
convocatoria  se 
recollerá nunha 
próxima 
resoluciñon 
reitoral. 

E sempre 
acolléndose  as 
instrucción que 
se dicten  a tal 
efecto sobre usos 
de espazos  e 
normativa de 
desenvolvement
o de exames
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