
Sobre la tutorització, dipòsit i defensa del TFG 
 
El professorat que tinga assignada la tutorització d’un TFG continuarà fent, de forma no 
presencial, les tasques d’orientació i seguiment del treball, i, quan el treball estiga 
preparat per a presentar, emetrà electrònicament el corresponent informe del treball 
tutelat. 
 
L’estudiantat realitzarà el dipòsit del TFG pel procediment habitual, a través de la Seu 
Electrònica de la Universitat de València (ENTREU) i tramitarà per aquesta via la 
sol·licitud de defensa i avaluació del treball, lliurant una versió electrònica del treball 
final. 
 
La defensa del TFG es farà en la data fixada per cada titulació de grau per a cada 
convocatòria, seguint les següents indicacions: 
 

• En aquelles titulacions en què estiga prevista la defensa pública davant un tribunal 
avaluador, aquesta es farà sempre de forma no presencial. 

 
• S’utilitzaran, prioritàriament, les plataformes per a videoconferències de què 

disposa la Universitat de València i de les quals es pot garantir la connexió per part 
de totes les persones implicades en la defensa i una seguretat adequada: 
Blackboard Collaborate o Teams. 
També es podran utilitzar altres plataformes d’ús habitual entre la comunitat 
universitària, sempre que existisca la possibilitat d’accés a la videoconferència de 
la persona que defensa el treball, del tribunal avaluador, i d’altres persones 
interessades o que estiguen previstes en la normativa de cada titulació. 

 
• El tribunal comunicarà a cada persona el dia i hora i el format en què es realitzarà 

la videoconferència. L’exposició del treball no podrà excedir els 20 minuts ni les 
preguntes del tribunal els 10 minuts que marca la normativa. Les deliberacions 
del tribunal hauran de continuar després telemàticament, deixant la sala virtual 
lliure per a la següent defensa. 

 
• La qualificació de TFG es realitzarà en la forma habitual, i la comunicació de la 

documentació es farà mitjançant correu electrònic a fac.matematiques@uv.es 
 

 
Com a norma general, es facilitarà que l’estudiantat puga realitzar i defensar el TFG i en 
els terminis establerts i sempre dintre de les convocatòries i del calendari acadèmic fixat 
per al curs 2019-2020. 
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