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TRABALLO DE FIN DE GRAO (TFG)
PRESENTACIÓN PÚBLICA
INSTRUCIÓNS PARA O ALUMNADO
(Aprobadas pola Comisión de Docencia o 28 de xullo de 2015)



O acto de presentación será realizado polo alumno/a en sesión pública na data e
hora asignada. O/a alumno/a deberá estar na súa correspondente aula con suficiente
anterioridade á hora á que foi convocado/a.



Na realización do TFG, o plaxio e a utilización de material non orixinal, (incluído aquel
obtido a través de internet) sen indicación expresa da súa procedencia e, se é o caso,
permiso do seu autor, será considerada causa de suspenso da materia (cualificación
0) e de perda do dereito á exposición pública (defensa) do mesmo.



O/a alumno/a exporá nun tempo máximo de dez minutos un resumo do TFG e dos
principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, os membros do
Tribunal avaliador realizarán as observacións e consideracións oportunas.



O/a alumno/a poderá usar como apoio da súa defensa unha presentación en soporte
informático que deberá estar exclusivamente en formato Powerpoint ou Pdf.



O arquivo informático da presentación deberá estar subido á plataforma antes das 14
horas do día previo á presentación.



Finalizada a presentación pública dos TFG, o Tribunal avaliador deliberará sobre a
cualificación a porta pechada. Unha vez finalizada a deliberación, o Tribunal fará
pública a cualificación.



A avaliación por parte do Tribunal seguirá os seguintes criterios:

A.- CALIDADE DO TRABALLO (C)
1.- OBXECTIVOS DO TRABALLO (10%)
Define claramente os obxectivos do traballo que ten relación con un ou varios dos ámbitos de coñecemento
presentes no Grao
Presenta os antecedentes, contribución e xustificación do estudo
2.- DESENVOLVEMENTO (55%)
Presenta correctamente o método do traballo
Selecciona adecuadamente as fontes documentais e bibliografía sen ausencia relevantes
Recolle, analiza e interpreta adecuadamente os datos obxecto do traballo
Os contidos son completos e adecuados para alcanzar o obxectivo do traballo e se demostra comprensión do tema
A información flúe lóxica é coherentemente e está ben organizada, cos apartados e subapartados necesarios
Elabora conclusións de maneira sintética e aportando una análise persoal
VALORACIÓN CALIDADE DO TRABALLO (65%)
B.- PRESENTACIÓN ESCRITA (PE)
A redacción da memoria é correcta. Non hai erros de gramática, ortografía ou puntuación
O vocabulario empregado é adecuado a cada circunstancia. Fai uso do léxico técnico cando é necesario
A edición da memoria escrita é coidada e ordenada (portada, tipo e tamaño de letra, interliñado, encadernación,
apartados, e extensión máxima)
Todas as fontes de información bibliográfica están referenciadas e no formato correcto
As figuras e táboas son as necesarias para engadir entendemento ao tema e están correctamente presentadas
VALORACIÓN PRESENTACIÓN ESCRITA (15%)
C.- PRESENTACIÓN ORAL (PO)
Selecciona correctamente os contidos para a exposición e todos os elementos chave do traballo están cubertos
A estrutura da exposición resulta clara e intelixible Os medios empregados para a exposición adecúanse aos
contidos e á estrutura da exposición
A transmisión da presentación é a axeitada (usa vocabulario apropiado, explica cada unha das diapositivas e non
se limita a ler o texto, emprega o ton e o volume de voz axeitado ao longo de toda a presentación, mostra empatía
e mira a audiencia, as expresións faciais e a linguaxe corporal son os correctos durante toda a presentación)
A duración da presentación axústase ao tempo marcado (15 minutos)
Contesta con precisión ás preguntas formuladas polos membros do tribunal, demostrando coñecementos do tema
e capacidade crítica e de argumentación
VALORACIÓN PRESENTACIÓN ORAL (20%)
CUALIFICACIÓN FINAL: 0,65*C+0,15*PE+0,20*PO

