
TAREFAS E PRAZOS DE ENTREGA DO TFG CURSO 2022/2023 

 
 

CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA (Outubro 2022) 
 

 

 
Instrucións para a realización do TFG  
 
Contido orientador: 

• Portada 
• Índice 
• Lista de táboas, figuras e imaxes 
• Introdución e fundamentación teórica 
• Método 
• Resultados 
• Discusión e conclusións 
• Referencias bibliográficas (APA ou VANCOUVER) 
• Anexos (se os houber) 

 
Nº MÍNIMO/MÁXIMO DE PÁXINAS incluíndo todos os 
apartados (excepto anexos): 15-30 
 
Formato: letra: Times New Roman, tamaño: 12, interliña: 
1.5, marxes: (2,54 superior e inferior, 1,91 esquerda e 
dereita)-predefinidas polo Word- 
 
*Ver titorial da páxina web para mais información 
** O Título, resumo e palabras chave en tres idiomas só 
é necesario incluílo na Secretaría virtual 

 

 

 

  Ata 23  
de setembro 

 

A persoa titora de TFG fai un informe de idoneidade na 
súa Secretaría virtual, na que inclúe a cualificación (entre 
0 e 10 puntos) 

 22 - 23  
de setembro 

 O alumnado, unha vez feito o informe do/a titor/a, sube 
na súa Secretaría virtual: unha copia do TFG (máximo 4 
MB) e solicita a súa defensa (debe incluír Título, resumo e 
palabras chave en tres idiomas correctamente escritos**) 

 

 6 - 7  
de outubro 

 

Exposición de TFG (15 minutos de duración + Preguntas) 



TAREFAS E PRAZOS DE ENTREGA DO TFG CURSO 2022/2023 
 

 
CONVOCATORIA DE FEBREIRO 2023 

 

 

 
Instrucións para a realización do TFG  
 
Contido orientador: 

• Portada 
• Índice 
• Lista de táboas, figuras e imaxes 
• Introdución e fundamentación teórica 
• Método 
• Resultados 
• Discusión e conclusións 
• Referencias bibliográficas (APA ou VANCOUVER) 
• Anexos (se os houber) 

 
Nº MÍNIMO/MÁXIMO DE PÁXINAS incluíndo todos os 
apartados (excepto anexos): 15-30 
 
Formato: letra: Times New Roman, tamaño: 12, interliña: 
1.5, marxes: (2,54 superior e inferior, 1,91 esquerda e 
dereita)-predefinidas polo Word- 
 
*Ver titorial da páxina web para mais información 
** O Título, resumo e palabras chave en tres idiomas só  
é necesario incluílo na Secretaría virtual 

 

 
 

 

  Ata 3  
de febreiro 

 A persoa titora de TFG fai un informe de idoneidade na súa 
Secretaría virtual, na que inclúe a cualificación (entre 0 e 10 
puntos) 

 

 

2 - 3  
de febreiro  

 O alumnado, unha vez feito o informe do/a titor/a, sube na 
súa Secretaría virtual: unha copia do TFG (máximo 4 MB) e 
solicita a súa defensa (debe incluír Título, resumo e palabras 
chave en tres idiomas correctamente escritos**) 

 

 16 - 17  
de febreiro 

 

Exposición de TFG (15 minutos de duración + Preguntas) 



TAREFAS E PRAZOS DE ENTREGA DO TFG CURSO 2022/2023 
 

 
CONVOCATORIA DE XUÑO 2023 

 

 

 
Instrucións para a realización do TFG  
 
Contido orientador: 

• Portada 
• Índice 
• Lista de táboas, figuras e imaxes 
• Introdución e fundamentación teórica 
• Método 
• Resultados 
• Discusión e conclusións 
• Referencias bibliográficas (APA ou VANCOUVER) 
• Anexos (se os houber) 

 
Nº MÍNIMO/MÁXIMO DE PÁXINAS incluíndo todos os 
apartados (excepto anexos): 15-30 
 
Formato: letra: Times New Roman, tamaño: 12, interliña: 
1.5, marxes: (2,54 superior e inferior, 1,91 esquerda e 
dereita)-predefinidas polo Word- 
 
*Ver titorial da páxina web para mais información 
** O Título, resumo e palabras chave en tres idiomas só  
é necesario incluílo na Secretaría virtual 

 

 
 

 

  Ata 6 
de xuño 

 

A persoa titora de TFG fai un informe de idoneidade na súa 
Secretaría virtual, na que inclúe a cualificación (entre 0 e 10 
puntos) 

 

 

5 - 6 
de xuño  

 O alumnado, unha vez feito o informe do/a titor/a, sube na 
súa Secretaría virtual: unha copia do TFG (máximo 4 MB) e 
solicita a súa defensa (debe incluír Título, resumo e palabras 
chave en tres idiomas correctamente escritos**) 

 

 21 – 22 
de xuño 

 

Exposición de TFG (15 minutos de duración + Preguntas) 



TAREFAS E PRAZOS DE ENTREGA DO TFG CURSO 2022/2023 
 

 
CONVOCATORIA DE XULLO 2023 

 

 

 
Instrucións para a realización do TFG  
 
Contido orientador: 

• Portada 
• Índice 
• Lista de táboas, figuras e imaxes 
• Introdución e fundamentación teórica 
• Método 
• Resultados 
• Discusión e conclusións 
• Referencias bibliográficas (APA ou VANCOUVER) 
• Anexos (se os houber) 

 
Nº MÍNIMO/MÁXIMO DE PÁXINAS incluíndo todos os 
apartados (excepto anexos): 15-30 
 
Formato: letra: Times New Roman, tamaño: 12, interliña: 
1.5, marxes: (2,54 superior e inferior, 1,91 esquerda e 
dereita)-predefinidas polo Word- 
 
*Ver titorial da páxina web para mais información 
** O Título, resumo e palabras chave en tres idiomas só  
é necesario incluílo na Secretaría virtual 

 

 
 

 

  Ata 11   
de xullo 

 

A persoa titora de TFG fai un informe de idoneidade na súa 
Secretaría virtual, na que inclúe a cualificación (entre 0 e 10 
puntos) 

 

 

10 - 11 
de xullo  

 O alumnado, unha vez feito o informe do/a titor/a, sube na 
súa Secretaría virtual: unha copia do TFG (máximo 4 MB) e 
solicita a súa defensa (debe incluír Título, resumo e palabras 
chave en tres idiomas correctamente escritos**) 

 

 21 e 24 
de xullo 

 

Exposición de TFG (15 minutos de duración + Preguntas) 


