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CALENDARIO DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO 

(Grao en Enxeñaría Informática) 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

Prazos xerais Dirección ESEI / Comisión Permanente 

Dirección ESEI / Comisión Permanente Prazo 

Determinación do número de TFG que debe ofertar cada membro do 
profesorado (Dirección) 2-30 setembro 2019 

Publicación de temáticas ofertadas polo profesorado (Dirección) 15 outubro 2019 

Asignación por petición (Comisión Permanente) e publicación na Web 
da ESEI (Dirección) 8 novembro 2019 

Asignación Matrículas Honra (Comisión Permanente) 18 setembro 2020 

Prazos xerais alumnado 

Alumnado Prazo 

Rexistro de solicitude de Asignación directa de TFG 1-30 setembro 2019 

Solicitude de temáticas de TFG por parte do alumnado 14-18 outubro 2019 

Solicitude de modificación da asignación de TFG Ata o 4 de setembro do 
2020 

Prazos xerais profesorado 

Profesorado Prazo 

Proposta de temáticas de TFG polo profesorado 1-9 outubro 2019 

Solicitude de modificación da asignación de TFG Ata o 4 de setembro do 
2020 
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Prazos específicos segundo convocatorias 

Tribunal Colexiado (TC) 

Tribunal Unipersoal (TU) con Comité Avaliador da Calidade (CAC) 

Convocatoria Primeiro Período Prazo 

Período de solicitude de defensa na 
Secretaría Virtual 1 decembro 2019-7 febreiro 2020 (ás 14:00 h) 

Data límite entrega de documentación na 
Secretaría do Centro e en Faitic * 7 febreiro 2020 

Comunicación da data de defensa Despois do sorteo do TC ou CAC 

Período de defensa 13-19 febreiro 2020 

Convocatoria Segundo Período Prazo 

Período de solicitude de defensa na 
Secretaría Virtual 8 febreiro-29 maio 2020 (ás 14:00 h) 

Data límite entrega de documentación na 
Secretaría do Centro e en Faitic * 29 maio 2020 

Comunicación da data de defensa Despois do sorteo do TC ou CAC 

Período de defensa 15-23 xuño 2020 

Convocatoria Segunda Oportunidade Prazo 

Período de solicitude de defensa na 
Secretaría Virtual 30 maio-4 setembro 2020 (ás 14:00 h) 

Data límite entrega de documentación na 
Secretaría do Centro e en Faitic * 4 setembro 2020 

Comunicación da data de defensa Despois do sorteo do TC ou CAC 

Período de defensa 10-16 setembro 2020 

* O/A alumno/a debe entregar unha copia da documentación en papel, ademais dunha versión 
dixital da documentación e produtos do TFG nun soporte dixital na Secretaría do Centro. E debe 
subir a Faitic na materia TFG na sección de Exercicios/Convocatoria XXXX un único arquivo 
comprimido que conteña todo o contido do soporte dixital. 
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Tribunal Unipersoal (TU) 

Convocatoria Permanente Prazo 

Período de solicitude de defensa na 
Secretaría Virtual 1 decembro 2019-11 setembro 2020 (ás 14:00 h) 

Data límite entrega de documentación na 
Secretaría do Centro e en Faitic * 4 días antes da defensa (ata o 11 de setembro) 

Comunicación da data de defensa O mesmo día da entrega da documentación 

Período de defensa Mínimo 4 días despois da entrega da documentación (ata 
o 17 de setembro) 

* O/A alumno/a debe entregar unha copia da documentación en papel, ademais dunha versión 
dixital da documentación e produtos do TFG nun soporte dixital na Secretaría do Centro. E debe 
subir a Faitic na materia TFG na sección de Exercicios/Convocatoria Permanente un único arquivo 
comprimido que conteña todo o contido do soporte dixital. 

 


