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SESIÓN DE AVALIACIÓN DE TFGS 
Acordos da Comisión TFGs do 21/09/2020 

 
1.   PROCEDEMENTO XERAL DE AVALIACIÓN 

 
Data, hora e lugar para a presentación de TFGs perante o tribunal 
Data: 29/09/2020 

Hora: 09:00h 

Lugar: A defensa realizarase por videoconferencia en Teams. O/A secretario/a do tribunal programará a reunión 

en Teams e enviará a ligazón á sesión ao enderezo electrónico institucional dos estudantes e demais membros do 

tribunal. 
 
Tribunal que vai intervir na sesión do 29/09/2020 
O día 29/09/2020 actuará os seguinte tribunal: 

 
TRIBUNAL NOME ÁREA 

28   Juanatey Boga, Óscar  COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

28 Barbeito Roibal, Susana Mª  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

28 Llano Paz, Fernando de    ECONOMÍA FINANCEIRA E CONTABILIDADE 

 

Indicacións para os membros do tribunaL 
1. Se un profesor non puider formar parte do tribunal por unha causa xustificada, deberá propoñer, co seu 

acordo, un substituto de maneira que o tribunal resultante cumpra cos requisitos establecidos pola 

normativa aplicable (regulamento e acordos da comisión). Non serán válidos os cambios que provoquen 

a coincidencia nun mesmo tribunal dun profesor e un TFG que fora titorizado por este profesor. Para 

propoñer esta substitución, o prazo remata o 24 de setembro ás 20:00 h. Antes desa data tanto o 

membro titular como o/a seu substituto/a deberán comunicar este cambio por correo electrónico á 

Secretaria Académica: aecono@udc.es. 

2. Non será causa xustificada para o cambio que un membro dun tribunal teña outras obrigas docentes 

(clases), xa que esta actividade de avaliación ten prioridade sobre as demais docentes. 

3. Os membros do tribunal recibirán por correo electrónico unha ligazón coa que poderán acceder á versión 

electrónica dos TFGs. 

4. O/A secretario/a do tribunal programará a reunión en Teams e enviará a ligazón á sesión ao enderezo 

electrónico institucional dos estudantes e demais membros do tribunal. 

5. IMPORTANTE:  A  revisión  da  cualificación  á  que  fai  referencia  a  normativa  da  UDC  terá  lugar  por 

videoconferencia o día 30 de setembro á hora que determine o tribunal, e farase pública coas 

cualificacións. 

Asignación de estudantes ao tribunal 
Os estudantes que se relacionan a continuación quedan convocados para a presentación e defensa do seu traballo 

por videoconferencia en Teams o 29/09/2020 ás 09:00h. Para isto, recibirán no seu enderezo electrónico 

institucional unha ligazón que lles permitirá unirse á videoconferencia programada en Teams. 
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Tribunal GRAO Alumno/a día hora 
28 ADE Alonso Diz, Andrea Mª 29/09/2020 09:00 
28 ADE Botana Cacharrón, Martín A. 29/09/2020 09:00 
28 ADE Campo Prado, Manuela 29/09/2020 09:00 

28 EMP Conde Calderón, Jorge 29/09/2020 09:00 

28 ADE Martins Crespo, Yara Alessandra 29/09/2020 09:00 

28 ADE Raña Pose, Dylan 29/09/2020 09:00 
28 ADE Saavedra García, Óscar 29/09/2020 09:00 

 
 

Previamente ao acto de presentación e defensa, o tribunal será informado de que estudantes dos asignados non 

poderán comparecer ante o dito tribunal por incumprimentos dos requisitos fixados na normativa. 
 
Revisión da cualificación 
A revisión da cualificación á que fai referencia a normativa da UDC terá lugar por videoconferencia o día 30 de 

setembro á hora que determine o tribunal cando publique as cualificacións. 
 

Indicacións para os estudantes 

 A exposición non superará en ningún caso os quince minutos. 

 Disporase como máximo de dez minutos para responder ás preguntas do Tribunal. 


