
Proves de les convocatòries C3 i C4 

Lliurament de la documentació 

El lliurament de la documentació del TFG per part de l'estudiantat, l'avaluació d'el/la 

tutor/a, la constitució i publicació dels tribunals i calendaris de defensa i la consignació 

de la qualificació del TFG es continuaran realitzant a través d'UAProject (i les Actes) 

segons el contemplat en la normativa actual. 

Es flexibilitzaran les dates de lliurament, ampliant-se el possible els terminis de la fase 

3. Les dates seran publicades des d'UACloud: (1) en UAProject, i (2) en un document PDF 

amb el resum dels terminis en Materials. La modificació dels terminis dependran del dia 

fi de termini de la defensa de TFG en cada convocatòria. 

Avaluació i defensa 

L'acte de defensa pública del TFG es realitzarà telemàticament a través de la plataforma 

Google Meet seguint la mateixa seqüència que s'indica en la normativa. Per a això, cada 

estudiant es connectarà a una reunió de Google Meet el dia i l'hora establits per a la 

defensa de la seua TFG utilitzant el seu compte institucional de gcloud (@gcloud.ua.es). 

En aquest sentit, és molt recomanable que el/la estudiant tinga instal·lada l'APP de la 

UA (AppUA) a fi de poder usar el mòbil per a poder continuar amb la defensa de la seua 

TFG en cas de fallada de l'ordinador que estiga utilitzant. En el transcurs de la 

presentació per part de l'estudiant i les intervencions dels membres del tribunal i tutor/a 

(fins a la comunicació de la qualificació al/l'estudiant) es regiran pel que s'estableix en 

la normativa. 

Per a garantir que puga veure l'exposició qualsevol persona interessada, per a cada TFG 

l'administració de l'EPS publicarà en la pàgina Web de la titulació el nom d'el/la 

estudiant juntament amb els dels membres del tribunal, la data i hora de defensa i 

l'enllaç a la reunió de Meet. Qualsevol persona interessada podrà connectar-se amb el 

micròfon i la càmera tots dos desactivats per a seguir en directe a través de Meet l'acte 

de defensa pública del TFG. No obstant això, la deliberació entre els membres del 

tribunal i el/la tutor/a del TFG es mantindrà privada com estableix la normativa. A més, 

quan el/la president/a del tribunal done la paraula al professorat universitari present en 

la reunió, cada professor/al fet que desitge intervenir sol·licitarà torn d'intervenció en 



el xat de Meet. El/la president/a del tribunal moderarà i arbitrarà totes les intervencions, 

en les quals cada persona intervinent podrà usar micròfon i/o càmera. 


