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TRABALLO FIN DE GRAO 

CURSO 2018/2019 

Indicacións relativas ás propostas de casos feitas polos estudantes 

Segundo o artigo 4.1 do Regulamento do Traballo de Fin de Grao (TFG) en Dereito, 

cada cuadrimestre os estudantes teñen a posibilidade de presentaren propostas de casos 

para o TFG.  

O estudante que decida presentar unha proposta de caso para o TFG debe ter en conta o 

que segue: 

Indicacións de procedemento 

1. A data límite de presentación de propostas será anterior ao 15 de outubro para o 

primeiro cuadrimestre e ao 28 de febreiro para o segundo cuadrimestre de cada 

curso académico.  

A devandita data límite en cada cuadrimestre será publicada na páxina web do 

Centro e no Moodle.  

2. Recoméndase que os casos sexan revisados por un profesor, preferentemente o 

designado como titor do estudante propoñente.  

Cando non foi asignado un titor no momento de propoñer o caso, o estudante 

debe poñerse en contacto cun docente da súa elección para supervisar a 

proposta. Se ámbolos dous chegan a un acordo é recomendable que ese docente 

sexa asignado como titor do TFG do estudante propoñente.  

Se xa se asignou un titor, o estudante poderá solicitar á Comisión de Docencia 

do centro un cambio de titor por razóns de especialidade da liña ou do tema do 

caso. Correspóndelle á Comisión de Docencia autorizar o cambio.  

3. Os titores asignados ou interpelados para supervisar a proposta de caso non 

teñen a obriga de aceptar dita supervisión. De non aceptaren o encargo de 

supervisión, o estudante pode solicitar á Comisión de Docencia o cambio de 

titor. Correspóndelle á Comisión de Docencia autorizar o cambio.  

4. Nada impide que un profesor supervise a elaboración da proposta do TFG e 

outro actúe posteriormente como titor do TFG.  

5. A remisión da proposta de caso debe facerse por correo electrónico a 

secretaria.derecho@udc.   

6. Todas as propostas de casos deben ser aprobadas pola Comisión de Docencia. 

No caso de que unha proposta non sexa admitida, a Comisión motivará 

debidamente a exclusión do caso proposto.  
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Indicacións formais 

1. As propostas de casos deben remitirse nun único documento que conteña:  

- Título. O título do caso en galego, castelán e inglés. O título debe reflectir a 

liña ou tema a tratar no caso. 

- Datos identificativos. A identificación con nome e apelidos do estudante ous 

estudantes propoñentes e, de ser o caso, do titor supervisor.  

- Suposto. O texto do suposto de feito do caso.  

- Cuestións. As cuestións a resolver enumeradas ao final do documento.  

2. Na liña do establecido no artigo. 6.3 do Regulamento do TFG, as propostas dos 

casos do TFG poderán efectuarse en calquera dos idiomas empregados na 

impartición do Grao en Dereito.  

3. As propostas de casos deben redactarse en Times New Roman, tamaño 12 

puntos, 1 espazo interlineal e co texto do suposto de feito xustificado e con 

sangría de primeira liña.   

O título nas tres linguas debe aparecer en maiúscula, letra grosa e centrado.  

O apartado final de cuestións debe aparecer en maiúscula, grosa e aliñado á 

esquerda. 

O documento debe estar paxinado independentemente do número de páxinas que 

o compoñan.  

4. As propostas de casos remitiranse en formato PDF e Word, indicando no 

arquivo o título do caso e o nome e apelidos do estudante propoñente.  


