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Descrición
O TFG é un traballo persoal que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo titorización docente, e debe
xeral
permitirlle demostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociados ao
título.
En particular, deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes:
a) Capacidade para desenvolver a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con un ou
varios dos ámbitos de coñecemento presentes no Grao;
b) Capacidade para executar o traballo proxectado;
c) Capacidade para presentar e defender publicamente o TFG.
En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante
nalgunha materia de calquera outra titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos parciais previos
feitos na actividade doutras materias da titulación.
O feito de que o TFG sexa un labor persoal e individual non exclúe que, para desenvolver unha proposta de
envergadura suﬁciente, poidan participar varios/as estudantes, cada quen cunha parcela precisa da tarefa global;
este feito será autorizado pola Comi
sión Académica previo informe favorable do Coordinador do Módulo do TFG . Neste caso o alumnado implicado
nun mesmo traballo compartirá a persoa títora e terá o mesmo tribunal de avaliación, mentres que a presentación
e defensa e a avaliación serán individuais para cada unha das partes.
O TFG poderá elaborarse en institucións ou empresas externas á Universidade de Vigo, nos termos que se
establezan nos convenios institucionais asinados. Nese caso existirá a ﬁgura dunha persoa cotitora pertencente á
instit
ución ou empresa. A persoa titora académica compartirá coa persoa cotitora as tarefas de dirección e orientación
do/a estudante, e será, en calquera caso, responsabilidade da titora académica facilitar a xestión administrativa
da realización e defensa.
Cada estudante ten dereito ao recoñecemento da autoria do TFG elaborado e á protección da súa propiedade
intelectual. A titularidade dos dereitos derivados compartiranse cos títores, cos cotitores, a propia Universidad de
Vigo e coas entidades
públicas ou privadas ás que pertenzan, nos termos e condicións previstas na lexislación vixente.

Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Que os estudantes posúan e comprendan coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser
orixinal no desenvolvemento e / ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
CB2 Que os estudantes saiban aplicar coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas
en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares)
relacionados coa sua área de estudo
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse a a complejidad de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
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CB4
CB5

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan a públicos especializados e non especializados de un modo claro e sen ambigüidades
Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
5R. 2018 Capacidade para identiﬁcar, formular e resolver problemas de enxeñaría na súa especialidade; CB1
escoller e aplicar métodos analíticos, de cálculo e experimentos adecuadamente establecidos; Recoñecer CB2
a importancia das restricións sociais, de saúde e seguridade, ambientais, económicas e industriais.
CB3
6R. 2018 Capacidade para proxectar, deseñar e desenvolver produtos complexos (pezas, compoñentes, CB4
produtos acabados, etc.), procesos e sistemas da súa especialidade, que cumpran os requisitos
CB5
establecidos, incluíndo o coñecemento dos aspectos sociais, de saúde e seguridade ambiental, económico
e industrial; así como seleccionar e aplicar métodos de proxecto apropiados.
7R. 2018 Capacidade do proxecto utilizando algúns coñecementos avanzados da súa especialidade en
enxeñería.
8R. 2018 Capacidade para realizar procuras bibliográﬁcas, consultar e usar bases de datos e outras fontes
de información con discreción, para realizar simulacións e análises co obxectivo de realizar investigacións
sobre temas técnicos da súa especialidade.
9R. 2018 Capacidade para consultar e aplicar códigos de boas prácticas e seguridade da súa
especialidade.
10R. 2018 Capacidade e capacidade para proxectar e realizar investigacións experimentais, interpretar
resultados e obter conclusións no seu campo de estudo.
11R. 2018 Comprensión das técnicas e métodos de análise, proxecto e investigación aplicables e as súas
limitacións no ámbito da súa especialidade.
12R. 2018 Competencia práctica para resolver problemas complexos, realizar proxectos complexos de
enxeñaría e realizar investigacións especíﬁcas para a súa especialidade.
13R. 2018 Coñecemento da aplicación de materiais, equipos e ferramentas, procesos tecnolóxicos e de
enxeñería e as súas limitacións no ámbito da súa especialidade.
14R. 2018 Capacidade para aplicar normas de enxeñaría na súa especialidade.
15R. 2018 Coñecemento das implicacións sociais, de saúde e seguridade, ambientais, económicas e
industriais da práctica en enxeñaría.
16R. 2018 Ideas xerais sobre cuestións económicas, organizativas e de xestión (como xestión de
proxectos, xestión de riscos e cambio) no contexto industrial e empresarial.
17R. 2018 Capacidade para recoller e interpretar datos e manexar conceptos complexos dentro da súa
especialidade, para emitir xuízos que impliquen unha reﬂexión sobre cuestións éticas e sociais
19R. 2018 Capacidade para comunicar de xeito eﬁcaz información, ideas, problemas e solucións no
campo da enxeñaría e coa sociedade en xeral.
21R. 2018 Capacidade para recoñecer a necesidade dunha formación continua e realizar esta actividade
de xeito independente durante a súa vida profesional.
Contidos
Tema
O estudante deberá presentar no prazo de 15
A devandita proposta deberá incluír como mínimo:
días hábiles dende a data de ﬁnalización do prazo
de matrícula correspondente ó segundo semestre a) Unha memoria explicativa do proxecto que se pretende realizar, que
unha Proposta de TFG.
inclúa Título, antecedentes, xustiﬁcación da necesidade que se intenta
cubrir ou solución ó problema plantexado, obxectivos, tecnoloxía a
empregar e resultados agardados.
b) Métodos, sistemas ou ferramentas mecánicas, electrónicas o
informáticas, equipamento, materiais, maquinaria ou outros recursos,
previstos na realización do TFG.
c) No seu caso, soporte gráﬁco ou cartográﬁco do lugar onde se pretende
realizar o TFG.
d) Tempo estimado ou cronograma para a realización do TFG.
e) Proposta de Titor/es do TFG ca aceptación provisional por parte do
mesmo
.
Planiﬁcación docente
Traballo tutelado

Horas na aula
0

Horas fóra da aula
300

Horas totais
300
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*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Descrición
Ver Regulamento TFG

Atención personalizada
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias Avaliadas

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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