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I. Obxecto e alcance
O art. 12 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos
ensinos universitarios oficiais concreta as directrices para o deseño de títulos de Graduado e sinala
que estes ensinos concluirán coa elaboración e defensa dun traballo de fin de Grao, que deberá estar
orientado á avaliación de competencias asociadas ao título. Este Protocolo de actuación ten por
obxecto proporcionar ao estudante e aos membros do tribunal avaliador unha orientación sobre os
principais criterios a ter en conta no proceso de avaliación das competencias asignadas á materia
Traballo fin de grao na memoria de verificación do título de Graduado en Dereito pola
Universidade de Vigo.
Neste documento, que se incorpora como anexo V do Regulamento para elaborar o TFG en Dereito,
preténdense desenvolver e concretar os ítems contemplados polo Anexo IV do mesmo (acta do
tribunal), coa finalidade de proporcionar maior seguridade xurídica no proceso de avaliación, que
debe vincularse adecuadamente ás competencias e resultados de aprendizaxe asociados á materia,
que se reproducen a continuación:
Competencias:
o CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de
estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que,
aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
o CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación
dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.
o CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
o CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un
público tanto especializado como non especializado.
o CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
o CG1

Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.

o CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa
realidade actual.
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o CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de
traballo da interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica.
o CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e tratar a súa solución de modo
interdisciplinar.
o CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así
como, organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
o CT2

Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.

o CT3 Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado
e capacidade para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións
interpersoais que favorezan a eficacia interpersoal.
o CT4 Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como
cidadán e como profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
o CT5 Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en
relación co seu significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultado de aprendizaxe:
o Co Traballo de fin de grao o estudante deberá demostrar, ademais de adquirir as
competencias e habilidades necesarias para obter o Grao en Dereito, habilidades
conducentes á elaboración, presentación e defensa dun traballo académico a partir de
material inédito e orixinal.

II. Procedemento de avaliación e instrucións para a valoración dos
ítems recollidos no Anexo IV do Regulamento para elaborar o
TFG en Dereito
De acordo co Regulamento para elaborar o TFG en Dereito, corresponde ao tribunal avaliador,
utilizando o modelo de acta contido no anexo IV, atribuír o 100 % da cualificación do TFG,
valorando, á vista do texto escrito do TFG e da súa defensa pública, a adquisición das competencias
correspondentes por parte do estudante. No caso de que o TFG non consiga a cualificación mínima
de aprobado (5), deberán indicarse os aspectos susceptibles de corrección e de mellora para poder
conseguir a devandita cualificación nunha oportunidade ou convocatoria posterior. O estudante
poderá solicitar a revisión da cualificación obtida de acordo co procedemento xeral para tal efecto
establecido pola Universidade de Vigo.
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Os apartados contemplados polo anexo IV son sete, aínda que o primeiro deles esixe unha
valoración previa á cualificación do TFG, para sancionar a utilización polo estudante de medios
fraudulentos ou plaxio na elaboración do traballo, e os dous últimos, agrupados no apartado 6, só
deben ser obxecto de avaliación nos supostos excepcionais de utilización de linguas estranxeiras ou
traballo en equipo admitidos no Regulamento.
1. Comportamento ético correcto (CT4)
Neste apartado, previo á avaliación propiamente dita do TFG, que valora o comportamento ético
correcto do estudante, sanciónase a utilización de medios fraudulentos ou plaxio na elaboración
do TFG. Debe entenderse por tal toda práctica ou comportamento que implique utilizar como
propias ideas ou fragmentos doutro autor, sen facer referencia expresa ao autor e fonte impresa,
electrónica ou audiovisual da que se extraeu a opinión, doutrina ou teoría. En especial, cando se
copian directamente frases ou fragmentos de texto doutro autor sen comiñas e citar a fonte, pero
tamén cando se resumen parágrafos sen a correspondente referencia.
Trátase dunha condición previa á avaliación propiamente dita do TFG, pois se o tribunal detecta
por maioría algún tipo de plaxio, o traballo obterá a cualificación de 0, sen prexuízo, ademais,
da posibilidade que asiste ao persoal docente que así o observou de instar a apertura do
correspondente expediente disciplinario.
Non se esixe, con todo, que o estudante faga unha contribución de coñecemento orixinal, que
implique a recollida de datos orixinais e inéditos para dar resposta a unha cuestión
absolutamente nova, tarefa de investigación que excede das competencias que debe posuír un
graduado en Dereito. Con todo, debe ser un documento orixinal e novo, realizado polo estudante
de forma persoal e autónoma, seguindo as indicacións da persoa titora e non, por tanto, copia ou
plaxio de ningún outro traballo.
O catro ítems que se desenvolven a continuación constitúen o soporte da cualificación que se
concederá ao alumno e deben puntuarse entre 0 e 2.5 puntos por ítem, excluíndose en cada apartado,
cando sexa posible, a cualificación máis alta e a máis baixa das outorgadas polos membros do
tribunal.
2. Tema, formulación metodolóxica e estrutura (CB5, CG4 e CT1)
Para avaliar este ítem, o tribunal prestará especial atención a:
(i) A entidade, interese, tratamento e, no seu caso, actualidade do tema obxecto do
traballo académico, así como a súa correspondencia co posterior desenvolvemento
do traballo.
(ii) A estrutura do traballo. Valorarase a elaboración coherente e sistematizada dun
índice comprensivo dos contidos tratados, que debe responder a unha estrutura lóxica.
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(iii)A formulación metodolóxica, valorándose a capacidade do alumno/a para a procura,
xestión e organización de datos relevantes da súa área de estudo.
(iv) A introdución do traballo, que debería facer referencia á xustificación do tema, a súa
utilidade e relevancia, á metodoloxía empregada e ao contido do traballo, permitindo
ao lector obter unha visión xeral do mesmo.
3. Contido, desenvolvemento e conclusións (CB1, CB2, CB3, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4
e CT1)
É recomendable comezar o desenvolvemento do traballo cunha referencia ao marco conceptual
teórico no que se vai a enmarcar o traballo e expor con claridade os resultados ou conclusións
obtidas e o xuízo crítico que lle merecen ao seu autor. Para a valoración deste apartado,
atenderase especialmente a:
(i) A capacidade para elaborar e defender argumentos. Valorarase a adecuada elaboración
das premisas do traballo, a correcta sistematización das distintas posturas doutrinais e
xurisprudenciais, así como a interpretación de datos relevantes e a consistencia e rigor
utilizados na argumentación.
(ii) O desenvolvemento dun pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo.
(iii) A relevancia das conclusións acadadas, que deben axustarse ao ordenamento xurídico
vixente e presentar a debida conexión co corpo do traballo, así como a súa aplicabilidade
ou repercusións na práctica xurídica. Conclusións que deben permitir valorar a
capacidade do alumno/a de sintetizar os resultados e aspectos máis importantes do
traballo
4. Expresión escrita e manexo de fontes (CB1, CB4, CB4, CB5 e CT1)
O tribunal tratará de avaliar a capacidade do alumno/a para transmitir datos, ideas, problemas e
solucións e para buscar, obter e seleccionar información, tendo en conta fundamentalmente:
(i) O uso da linguaxe xurídica, que permita demostrar a capacidade de integración e
asimilación de contidos formativos do Grao en Dereito para emitir xuízos que inclúan
unha reflexión sobre temas relevantes de índole xurídica. O/a estudante debe evitar o
emprego de linguaxe coloquial, inapropiado para un estudo de carácter académico.
(ii) A comprensión do tema analizado e a capacidade de síntese do/a estudante.
(iii) A correcta expresión e redacción escrita do traballo, con ausencia de erros gramaticais e
ortográficos, así como a adecuada utilización dos signos de puntuación.
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(iv) O manexo apropiado e congruente de bibliografía, xurisprudencia, lexislación ou outra
documentación relevante e o uso correcto das citas doutrinais, lexislativas e
xurisprudenciais utilizadas para a elaboración e redacción do texto.
5. Defensa pública (CB4, CG3 e CT1)
O tribunal valorará este ítem sobre a base dos seguintes criterios:
(i) A construción e sistematización adecuada en extensión, tempo e contido á defensa
oral, analizando a correcta exposición das premisas do traballo, as diferentes posturas
doutrinais e xurisprudenciais e a defensa clara e organizada dos seus argumentos e
conclusións.
(ii) A capacidade de ordenar e transmitir información ao tribunal avaliador e de utilizar o
tempo ante situacións de presión, así como a capacidade de síntese.
(iii) A capacidade de réplica e de contestación ás preguntas e comentarios realizados
polo tribunal, que deberá evidenciar un claro dominio do tema polo estudante.
6. Uso de linguas estranxeiras e traballo en equipo (CT2 e CT3)
O art. 2 do Regulamento define o TFG como un traballo académico orixinal e inédito en galego
ou en castelán sobre temática xurídica que debe realizarse de forma persoal, autónoma e
individual, pero permite, excepcionalmente:
1. A presentación de traballos redactados noutros idiomas, co visto e prace da persoa titora
e previa aprobación pola comisión, tendo en conta a eventual composición do tribunal
avaliador.
2. Que dous estudantes poidan compartir persoa titora e traballo, previa autorización da
comisión, e sen prexuízo de que cada un deles deba presentar e defender separadamente
o seu traballo e ser avaliados de forma individual.
Nestes casos, prevese a valoración na acta do tribunal de competencias relacionadas co uso de
linguas estranxeiras e/ou o traballo en equipo, que deben puntuarse igualmente entre 0 e 2.5
puntos por ítem, excluíndose en cada apartado, cando sexa posible, a cualificación máis alta e a
máis baixa das outorgadas polos membros do tribunal, e rateando neste caso a puntuación total 12.5 ou 15- sobre 10 puntos.
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