
 

INSTRUCIÓN 4/2020, DA SECRETARÍA XERAL, RELATIVA AO ADIAMENTO 

DA DEFENSA DOS TRABALLOS DE FIN DE ESTUDOS E DA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS NO CURSO 2019-2020 

A declaración de alerta sanitaria e do estado de alarma derivada da crise sanitaria 

provocada pola COVID-19, obrigou a ditar distintas resolucións para afrontar a 

finalización do curso académico 2019-2020. 

Nas normas ditadas ao efecto pola USC permítese a defensa de traballos fin de grao 

(TFG) e fin de máster (TFM) con anterioridade á finalización das prácticas académicas, e 

que ditos traballos poden defenderse máis alá do período ordinario por causas 

excepcionais xustificadas. 

Considérase conveniente que podéndose defender o traballo de fin de estudos ata finais 

de novembro por causas excepcionais xustificadas, tamén se podan realizar as prácticas 

unha vez finalizado o período ordinario polas mesmas causas. 

Por iso, cómpre dotarse dun procedemento de autorización para a defensa de traballos 

fin de estudos e para a realización das prácticas máis alá do período ordinario aprobado 

na USC para estas materias. 

Por todo isto, ditase a seguinte Instrución: 
 
Artigo 1. Ámbito de aplicación 
 
Esta instrución aplícase a todas as titulacións de grao e máster da USC e para aqueles 
alumnos que estean en disposición de finalizar estes estudos no curso académico 2019-
2020. 
 
Artigo 2. Comunicación da relación de alumnos afectados 
 
Os centros da USC deberán comunicar á Secretaría Xeral antes do 25 de xullo 2020 a 
relación de alumnos e alumnas por titulación que por causas académicas excepcionais e 
xustificadas non podan defender o traballo de fin de estudos, ou non podan rematar as 
prácticas académicas antes do 30 de setembro de 2020. 
 
Non se considerará como causa excepcional a mera prolongación do período de 
elaboración do traballo ou a ampliación do período de realización das prácticas.  
 
Os centros deberán concretar os motivos académicos para autorizar a realización fóra 
dos prazos do calendario académico. A estes efectos, poderán requirir aos alumnos 
previamente, de ser necesario, todos os datos e documentación que consideren 
oportuna para a valoración das causas excepcionais que impidan o remate dos estudos 
dentro do período ordinario. 
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Na comunicación á Secretaría Xeral indicarase a relación de alumnos/as e a titulación 
que estean a cursar. 
 
Artigo 3. Autorización 
 
A Secretaría Xeral realizará as autorizacións antes do 5 de setembro de 2020 para a 
defensa do traballo final da titulación ou ben para rematar as prácticas académicas máis 
alá do 30 de setembro de 2020, comunicándoo aos centros. 
 
A defensa do traballo e a finalización das prácticas así como a sinatura das actas 
individualizadas correspondentes terá lugar antes do 27 de novembro de 2020. En todo 
caso, a 30 de novembro de 2020 deberán figurar no expediente dos alumnos 
autorizados as cualificacións obtidas nestas materias. 
 
A autorización permitirá a formalización de matrícula condicionada en estudos de nivel 
superior dentro dos prazos ordinarios. A estes efectos a data de referencia para a 
valoración do expediente será a do 20 de agosto de 2020. 
 
Entrada en vigor 
 
Esta Instrución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Taboleiro de 
Anuncios Electrónico e terá validez durante o curso académico 2019-2020. 

 

A secretaria xeral 

Dulce Mª García Mella 
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