
Mestrado  Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda. 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra 

DATAS CLAVE   DESARROLLO E INSCRIPCIÓN TFM  
INCIO DEL 2º CUATRIMESTRE  14 de Febreiro de 2022
SOLICITUDE ASIGNACIÓN EQUIPOS TUTORIAIS: 
Cumplimentar,  enviar  Anexo I (Formulario de 
solicitude de asignación de equipo tutorial) 

MODO  DE PRESENTACIÓN 
PDF subido ao MOOVIE  da materia TFM do 
master antes do de 10 Marzo.as 23:30  

RESOLUCIÓN : 
Publicación de asignaciones dos equipos tutoriales.  

PUBLICACIÓN 
Se  comunicará vía MOOVI aos alumnos. 
Fecha de comunicación:  15 de Marzo 

DEFENSA DE TFM  CURSO 2020/21 
CONVOCATORIA  DATAS MODO DE PRESENTACIÓN AVALIACIÓN OBSERVACIÓNS 

Convocatoria  
Ordinaria 
Primeira 
Oportunidade 

Xuño/Xullo

Envío memoria en PDFpara 
revisión  equipo tutorial   
Data límite:  15 de xuño  

O alumnado  debe 
informar ,a través dun 
email conxunto a todos os 
membros do  seu equipo 
tutorial, así  como á 
coordinación dp Mestrado 
da súa intención de 
presentarse á 
convocatoria. 
Ennviándolle copia da 
Memoria PDF .   

A avaliación  
será 
realizada 
por un 
tribunal 
conformado 
por tres 
membros  
como indica 
a normativa 
de TFM. 

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

 Procesos e datas  
poden ser 
axustados ou 
sufrir alteracións 
en función  do 
disposto pola 
Universidade e as 
autoridades na  
actual situación.  

Sempre 
acolléndose  as 
instrucción que a 
tal efecto se 
dicten  pola 
autoridades sobre 
uso de espazos  e 
normativa de 
desenvolvemento 
de exames 

Equipo tutorial  
Realizará Informe  previo 
Data límite: 22 xuño. 
Secretaría Virtual do PDI 

Os alumnos poden ser 
convocados a unha última 
revisión conxunta do seu 
traballo cos equipos 
tutoriais os días  21 e ou 
22 de Xuño   

Alumno/a 
Solicitude de defensa na 
secretaría virtual  e 
entrega da memoria final  
Data límite: 23-24 de xuño 

Tras acadar informe 
positivo por parte do 
equipo tutorial  
O alumnos ten que  facer 
a solicitude  na secretaría 
Enviar memoria correxida 
e definitiva  ao seu equipo 
tutorial e á coordinación 
do mestrado . (vía 
wetransfer)  

Publicación tribunais . 
Data límite: 27 xuño Nos días previos se 

informará do horario 
concreto  e doutros 
aspectos relacionados co 
acto de defensa 

Presentación y defensa de 
TFM 
30 de Xuño

Publicación de notas  
5 de xullo 

Se así se o estima o/a 
estudante, contactará vía  
correo electrónico  co 
presidente do tribunal e a 
coordinación do mestrado  
, solicitando concertar cita 
para   a revisión . 

Revisión de 
notas  7 de xullo 

Peche de actas  
8 de xullo 



Convocatoria  
Ordinaria 
Segunda 
Oportunidade 

Setembro 

Envío memoria en PDF 
para revisión  equipo 
tutorial   
Data límite:1 de setembro 

O alumnado  debe 
informar ,a través dun 
email conxunto a todos os 
membros do  seu equipo 
tutorial, así  como á 
coordinación dp Mestrado 
da súa intención de 
presentarse á 
convocatoria. 
Ennviándolle copia da 
Memoria PDF    

A avaliación  
será 
realizada 
por un 
tribunal 
conformado 
por tres 
membros  
como indica 
a normativa 
de TFM. 

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

 Procesos e datas  
poden ser 
axustados ou 
sufrir alteracións 
en función  do 
disposto pola 
Universidade e as 
autoridades na  
actual situación. 

 Sempre 
acolléndose  as 
instrucción que a 
tal efecto se 
dicten  pola 
autoridades sobre 
uso de espazos  e 
normativa de 
desenvolvemento 
de exames 

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

Os alumnos poden ser 
convocados a unha última 
revisión conxunta do seu 
traballo cos equipos 
tutoriais o día  8 de 
Setembro  

Alumno/a 
Solicitude de defensa na 
secretaría virtual  e 
entrega da memoria final  
Data límite: 8-9 de 
setembro 

Tras acadar informe 
positivo por parte do 
equipo tutorial  
O alumnos ten que  facer 
a solicitude  na secretaría. 
Enviar memoria correxida 
e definitiva  ao seu equipo 
tutorial e á coordinación 
do mestrado . (vía 
wetransfer) 

Publicación tribunais  
9 de setembro 

Nos días previos se 
informará do horario 
concreto  e doutros 
aspectos relacionados co 
acto de defensa. 

Presentación de TFM 
12 de setembro 

Publicación de notas  
14 de setembro 

Se así se o estima o/a 
estudante, contactará vía  
correo electrónico  co 
presidente do tribunal e a 
coordinación do mestrado  
, solicitando concertar cita 
para   a revisión . 

Revisión de 
notas 16 de setembro 

Pechesetembro   de actas 
16 de setembro 






