Sol·licitud i tramitació del treball fi de grau a través de la Seu Electrònica
de la UV
Aquest procés es realitza una vegada acabat el treball fi de grau (TFG), quan l'estudiant/a
ja n’haja disposat la memòria final i n’haja fet el dipòsit. Aquest procés l’ha de fer TOTS
els estudiants que presenten el TFG.
Presentació de la sol·licitud (per l’estudiant/a)
El tràmit s'inicia des de la Seu Electrónica de la Universitat (entreu.uv.is), a instàncies de
l'estudiant/a, i té les característiques següents:
1. Està obert durant tot el curs per a totes les titulacions. Els gestors de cada
centre són els encarregats d'assignar dates de lectura a les sol·licituds acollides d'acord
amb els criteris sobre terminis de lectura que haja establert la CAT/CCA corresponent.
2. És requisit previ que l'estudiant/a estiga matriculat de l'assignatura corresponent al
TFG/TFM.
3. L'estudiant/a ha d’indicar en la sol·licitud les dades del tutor o la tutora. Aquesta
informació ha de ser validada pels gestors, d'acord amb les normes concretes de la
titulació i de la informació disponible.
4. L'estudiant/a ha d’adjuntar a la seua sol·licitud un document amb la memòria
completa del TFG/TFM. La mida màxima de l'arxiu és limitada, encara que és prou gran
(100MB). Aquest document és obligatori, ja que és un requisit per a la seua avaluació o,
si s’escau, defensa. La sol·licitud no serà efectiva sense aquest document.
5. L'estudiant/a també pot, de manera opcional i si així ho requereix la titulació, adjuntar
altres documents, com ara l'informe del tutor o tutora.

Les pantalles que l'alumne troba quan entra en entreu.uv.es són les següents:

A continuació es mostren les pantalles que ha d’omplir l'estudiant en la sol·licitud:
Dades personals

Dades del treballo fi de grau

Documentació

Aquesta pantalla està preparada per adjuntar obligatòriament un document amb la
memòria i, opcionalment, un document addicional. En cas d'haver d'adjuntar més d'un
document addicional, l'estudiant/a pot generar un arxiu comprimit (zip. rar, etc.) que
incloga tots els documents.
Observacions

Aquesta última pantalla d'observacions permet que l'estudiant/a remarque aspectes
que desitja destacar en la seua sol·licitud i que poden ser rellevants per al dipòsit i el
procediment de defensa del treball, d'acord amb els criteris establerts en cada titulació.
Finalitzada la sol·licitud, l'estudiant rep un document justificatiu del dipòsit:

El document amb la memòria s’arxiva electrònicament i de manera automàtica en una
subcomunitat especifica d'Aula Virtual.

