INFORME DO TITOR
Defensa Traballo Fin de Grao
Secretaria Virtual do PDI

Alumn@s Asignad@s
Cando un profesor prema sobre o enlace “Alumnos de TFG” do menú lateral visualizará unha
pantalla con todos aqueles alumnos que o teñen asignado como titor ou co-titor dun traballo
fin de grao e nun determinado ano académico:
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Premendo sobre o nome do alumno poderá visualizar o seguinte detalle:

No caso de que o usuario sexa titor do traballo poderá dende esta pantalla xerar o informe de
idoneidade correspondente. Sen embargo, se é un co-titor, poderá visualizar dita pantalla pero
non poderá realizar accións sobre a mesma.

Xerar informe
Premendo sobre o enlace “Xerar un novo informe”, o titor do traballo poderá introducir a
seguinte información:
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O texto do informe é un texto opcional. Unha vez resolto o informe (é dicir, cando o campo
Resolución deixa de ser Pendente) o informe deixará de ser editable:

Para poder resolver un informe será obrigatorio introducir unha data de resolución.
Unha vez resolto o informe poderá realizar as seguintes accións:
1) Imprimir o informe:

QUÍMICA: Non é necesario cubrir
texto no informe
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2) Visualizar un resumo cos datos introducidos:

3) No caso de que o centro teña configurada a documentación a presentar, poderá
adxuntala. Indicarase que documentación se debe aportar obrigatoriamente:

Unha vez anexado o documento poderá ser modificado ou ben eliminado.

QUIMICA: Non é necesario adxuntar aquí o informe do titor.
Debe presentarse por escrito no rexistro do Decanato en
sobre cerrado nos prazos establecidos pola Comisión de TFG.

Xerar un segundo informe
No caso de que un alumno suspenda a acta de primeira edición, o titor deberá xerar un novo
informe para que se lle permita realizar de novo a solicitude de defensa do traballo. Cando o
titor acceda ao apartado de “Alumnos de TFG” poderá distinguir aqueles alumnos que se
atopen nesta situación:

A maneira de proceder é a mesma que no caso dun primeiro informe:

Unha vez resolto este segundo informe poderá asociarlle os documentos que o centro estime
necesarios:
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