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Descrición
O Traballo de Fin de Grao (TFG) é un traballo orixinal e persoal que cada estudante realizará de forma
xeral
autónoma baixo tutorización docente, e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición dos
contidos formativos e as competencias asociadas ao título. A súa deﬁnición e contidos están explicados de
forma máis extensa no Regulamento do Traballo Fin de Grao aprobado pola Xunta de Escola da Escola de
Enxeñería Industrial o 21 de xullo de 2015.
Competencias
Código
CG1 CG1 Capacidade para deseñar, desenvolver, implantar, xestionar e mellorar produtos e procesos nos distintos
ámbitos industriais, por medio de técnicas analíticas, computacionais ou experimentais apropiadas.
CG2 CG2 Capacidade para dirixir actividades relacionadas coa competencia CG1.
CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas, que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e
teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CG4 CG4 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de
comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
CG10 CG10 Capacidade para traballar nun medio multilingüe e multidisciplinar.
CG12 CG12 Capacidade para a integración das competencias CG1 a CG11 nos traballos e proxectos relacionados coas
Tecnoloxías Industriais.
CT4 CT4 Comunicación oral e escrita de coñecementos en lingua estranxeira.
CT12 CT12 Habilidades de investigación.
CT13 CT13 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Procura, ordenación e estructuración de información sobre calquera tema.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12

Competencias
CT12
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Elaboración dunha memoria na que se recollan, entre outros, os seguintes aspectos: antecedentes, CG1
problemática ou estado da arte, obxectivos, fases do proxecto, desenvolvemento do proxecto,
CG2
conclusións e liñas futuras.
CG3
CG4
CG10
CG12
Deseño de equipos, prototipos, programas de simulación, etc, segundo especiﬁcacións.
CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12
No momento de realizar a solicitude da defensa do TFG, o alumno deberá xustiﬁcar a adquisición
dun nivel adecuado de competencia en lingua inglesa.
Contidos
Tema
Proxectos clásicos de enxeñería

Estudos técnicos, organizativos e económicos

Traballos teórico-experimentais

CT4
CT12
CT13

CT12

CT4

Poden versar, por exemplo, sobre o deseño e mesmo a fabricación dun
prototipo, a enxeñaría dunha instalación de produción, ou a implantación
dun sistema en calquera campo industrial. Polo xeral, neles desenvólvese
sempre a parte documental da memoria (cos seus apartados de cálculos,
especiﬁcacións, estudos de viabilidade, seguridade, etc. que se precisen
en cada caso), planos, prego de condicións e orzamento e, nalgúns casos,
tamén se contempla os estudos propios da fase de execución material do
proxecto.
Consistentes na realización de estudos relativos a equipos, sistemas,
servizos, etc., relacionados cos campos propios da titulación, que traten
un ou máis aspectos relativos ao deseño, planiﬁcación, produción, xestión,
explotación e calquera outro propio do campo da enxeñaría, relacionando
cando cumpra alternativas técnicas con avaliacións económicas e
discusión e valoración dos resultados.
De natureza teórica, computacional ou experimental, que constitúan unha
contribución á técnica nos diversos campos da enxeñaría incluíndo, cando
cumpra, avaliación económica e discusión e valoración dos resultados.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
5
25
30
Traballo tutelado
15
210
225
Presentación
1
14
15
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasO alumno realizará, de forma autónoma, unha procura bibliográﬁca, lectura, procesamento e
elaboración de documentación.
Traballo tutelado
O estudante, de maneira individual, elabora unha memoria segundo as indicacións do Regulamento
do Traballo Fin de Grao da EEI.
Presentación
O alumnado debe preparar e defender o traballo realizado diante dun tribunal de avaliación
segundo as indicacións do Regulamento do Traballo Fin de Grao da EEI.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado Cada alumno terá un titor e/ou un co-titor encargados de guiarlle, e que lle marcarán as directrices
oportunas para realizar o TFG.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Traballo tuteladoA cualiﬁcación da memoria do Traballo Fin de Grao levará a cabo segundo
o especiﬁcado no Regulamento do Traballo Fin de Grao da Escola de
Enxeñería Industrial.

70

Presentación

30

A defensa do Traballo Fin de Grao levará a cabo segundo o especiﬁcado no
Regulamento do Traballo Fin de Grao da Escola de Enxeñería Industrial.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12
CG1
CG2
CG3
CG4
CG10
CG12

CT4
CT12
CT13

CT4
CT12
CT13

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

Outros comentarios
Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un
comportamento non ético (copia, plaxio ou outros) considerarase que a cualiﬁcación global no presente curso académico
será de suspenso (0.0).
Requisitos: Para matricularse no Traballo Fin de Grao é necesario superar ou ben estar matriculado de todas as materias dos
cursos inferiores ao curso no que está situado o TFG.
Información importante: No momento da defensa do TFG, o alumno deberá ter todas as materias restantes do título
superadas, tal como establece o artigo 7.7 do Regulamento para a realización do Traballo Fin de Grao da Universidade de
Vigo.
A orixinalidade da memoria será obxecto de estudo mediante unha aplicación informática de detección de plaxios.
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