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SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL FI DE GRAU A 
TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA UV. 

. 
És  REQUISIT PREVI i obligatori per a sol.licitar el tràmit : 

- que l’ estudiant, tinga superades totes les assignatures fins a 3r curs (fins a 4t si
es tracta d’un doble grau) i també tinga totes les assignatures de 4t curs
matriculades (5é per als dobles graus), així com tindre incorporats , en el seu cas,
els crèdits de participació.

- tindre el document amb la memòria completa del TFG  ( recomanem format pdf).
- Tindre  el “escrit de conformitat del/a tutor/a” signat, en el qual haurà d’apareixer

la data , l’hora i el lloc o mitjà (Videoconferència, Skype, Blackboard o similar) per
a fer la defensa. La sol.licitud no será efectiva sense aquest document..

1º  L’ estudiant iniciarà el trámit des de la Seu  Electrónica UV, amb almenys tres dies 
abans a la data de defensa davant el/a tutor/a. 

2º Triará l’opció Estudiants 

https://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/TFG/conformitatdatadefampl.pdf
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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3º Després l’opció Expedients, Títols i Matrícula.. 

4º I finalment Treball Fi de Grau i premerà “Accedir al procediment” 

5º Premerà “Usuari de la Universitat” i s’identificarà amb l’usuari i contrasenya de la 
Universitat de València, (la que s’utilitza per accedir al correu electrònic, l’aula virtual…). 
A continuació, es mostrem les pantalles que ha d’emplenar el/la estudiant en la sol·licitud. 
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• Dades personals:

• Dades del treball:

En aquesta pantalla el/la estudiant indicarà, entre altres , les dades del /a tutor/ a. Per a 
això haurà d’escriure solament el primer congnom i després seleccionarà, del llistat que es 
desplegue, el /la tutor/a que corresponga. 
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• Documentació adjunta:

En aquesta pantalla el/ la estudiant adjuntarà  OBLIGATORIAMENT: 
- El document amb la memòria .completa de TFG (recomanem format pdf)
- L’escrit de conformitat del/a tutor/a” signat, en el qual haurà d’aparèixer la data, l’hora 

I el lloc o mitjà  (Videoconferència, Skype, Blackboard o similar ) per a fer la defensa.

• Observacions:

En aquesta última pantalla l’estudiant podrà reflectir aspectes a destacar que puguen ser 
rellevants.per a la sol.licitud i tramitació del procediment de depòsit i defensa del TFG. 

https://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/TFG/conformitatdatadefampl.pdf
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Finalitzada la sol·licitud el/a estudiant rebrà una notificació concedint-li realitzar la defensa 
del TFG; aquest justificant de depòsit podrà descarregar-li-ho en aqueix moment o en 
qualsevol altre moment accedint a:: 

 sede electrónica UV / Mis trámites / Usuario de la Universitat (usuario y contraseña)
/ Trabajo fin de grado / Pulsar el pdf “Resol.”

El document amb la memòria del TFG serà arxivat electrònicament i de manera automàtica 
en una subcomunitat especifica de l'Aula Virtual. 

IMPORTANT: L’ estudiant haurà d'estar pendent de les notificacions que es puguen enviar a 
través de la “seu electrònica UV” (per si se li sol·licita informació addicional) fins que reba la 
notificació concedint-li l'autorització per a realitzar la defensa del TFG. 
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