
 

 

 

 

 

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DO TRABALLO DE FIN DE GRADO 

13 de febrero de 2014 

 

Convocada reunión por orde da Decana para o día 13 de febreiro de 2014, ás  12.30 en 

primeira convocatoria e ás 13 en segunda asisten: Ana María Pita Grandal, Pilar Allegue 

Aguete, José Carlos Orge, Belén Fernández Docampo, Mónica Zas Varela e Agueda Estévez 

Castro. Excusa a súa ausencia debido a enfermidade, Emma Rodríguez Rodríguez. Asume a 

función de secretaria a profª Belén Fernández Docampo   

A reunión tiña a seguinte orde do día: 

1. Corrección de erros nas datas de defensa dos TFG.  

Advertidos unha serie de erros nas datas da defensa dos TFG se rectifican e quedan como se 

expón de seguido:  

- Convocatoria de xuño:  

 Grado en Dereito: 3 xuño    

 Grado en RRLL e RRHH: 4 xuño  

- Convocatoria de xullo:   

 Grado  en Dereito: 21 xullo 

 Grao en RRll e RRHH: 22 xullo  

Apróbase por unanimidade. 

2.- Calendario de depósitos dos TFG. , 

Apróbase por unanimidade o seguinte calendario de entrega e depósito dos TFG para o curso 

2013/2014.  

- Convocatoria de xuño:   

 Entrega da versión definitiva ao tutor/a: 7 de maio de 2014 

 Depósito da versión definitiva no Decanato do Centro: 21 de maio de 2014   



 

 

 

 

- Convocatoria de xullo:  

 Entrega da versión definitiva ao tutor/a: 24 de xuño de 2014  

 Depósito da versión definitiva no Decanato do Centro: 7 de xullo de 2014 

3.-. Revisión da Normativa interna de Centro para a elaboración do TFG no Grao en Dereito e 

do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. 

Apróbanse por unanimidade a incorporación das seguintes modificacións:  

1.- Revisión formal do art. 6.2 e 6.3  que quedan redactados tal e como se expón de seguido:  

“ARTIGO 6: TITOR/A ACADÉMICO/A1 

2. Todos os TFG terán un titor/a académico, que será profesor do Grao en Dereito ou do 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos que orientará e supervisará a elaboración 
do TFG  
3. Todos/as o/as profesores con vinculación permanente e Axudantes Doutores que 
impartan docencia maioritaria nos Graos do Centro, poderán actuar como titores 
académicos. Os profesores asociados poderán actuar como titores cando teñan unha 
adicación no centro como mínimo, de T3-P4. Excepcionalmente, a Comisión de Traballos 
Fin de Grao poderá autorizar a dirección ou titorización de TFG a profesores non incluidos 
nesta relación por necesidades docentes ou en atención á especial cualificación do profesor. 

 

2.- Revisión do ANEXO II no que atinxe á documentación que deberá achegarse para  a 

presentación pública e avaliación do TFG, que queda redactado como se expón de seguido:  

“Documentación que se achega:  
1. Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.  
2.  Tres exemplares do Traballo Fin de Grao co visto e prace do titor/a 
académico e un CD coa versión electrónica.  
3. Documentación adicional (opcional).  
4. Informe do titor/a académico.  
5. Certificación académica.” 

 

3.- Revisión do punto V do Anexo III  no que atinxe á extensión e formato del traballos que 
quedará redactado tal e como consta de seguido:  

                                                           

 



 
 
 
 
 
 
V- EXTENSIÓN E FORMATO DOS TRABALLOS  
 
Os traballos terán una extensión comprendida entre as 50 e 80 páxinas encanutilladas 
Deberán remitirse en letra Times New Roman , tamaño 12 e terá interlineado de 1,5 cm. As 
notas ao pé de páxina terán tamaño 10 da mema letra e interlineado sinxelo (1 cm).   
Márxenes do documento: 
 Marxe superior: 3.5 cm 
 Marxe inferior: 3 cm 
 Marxe dereito: 3 cm 
 Marxe esquerdo: 3 cm 
A presentación en papel deberá conter unha portada na que conste: data, título do traballo, 
autor, titor, curso académico e titulación. A fin de evitar costes innecesarios, se presentará 
encanutillada.    

 
 
4.- Toma en consideración dunha solicitude de autorización para a elaboración 
conxunta do TFG  
 
 Vista a solicitude presentada por parte de dous alumnos do Grao en RRLLL e 
RRHH para a elaboración e defensa conxunta do seu TFG, Manuel Valebona Refojos y 
Sabela Méndez Moncó consonte ao previsto no art. 3.2 da Normativa Interna de 
aplicación, e tras os debates oportunos, a Comisión decide autorizar a solicitude dacordo 
coas seguintes condicións:  
 

- O TFG conxunto deberá ter unha extensión entre 100 e 160 páxinas.  

- A autoría de cada parte deberá quedar perfectamente diferenciada no propio TFG.  

- A defensa, aínda que terá lugar nun único acto e diante do mesmo tribunal, terá 
carácter individual de xeito que cada un dos autores do TFG exporá e defenderá a 
súa parte de traballo. Porén, cada parte tamén será avaliada de modo individual.   

- O resto dos requisito serán os xerais para os TFG individuais.    
 
 
E non habendo máis asuntos a tratar, péchase a sesión as 14.30 horas do día 13 de febreiro de 

2014  

 

 

 

 

 


