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Manual para o alumnado 
 

Cando teñades previsto presentar a vosa tese no PD MACV tedes que: 
 
 

1. Avisar con unha antelación mínima de dous meses á coordinación do programa pois 
é probable que  

a. se teña que aprobar unha nova avaliación anual (como a avaliación de cada 
curso se fai en xuño / xullo, esto significa que o titor/perfil autorizado ten que 
abrir a avaliación anual do novo curso e a CA aprobala para as teses que vaian 
ser presentadas entre outubro e xuño). Para ilo e preciso ter tódalas 
actividades formativas aprobadas (si hai algo en vermello non pasa) 

b. se o voso compromiso documental foi asinado en papel e probable que non 
sexa recoñecido pola secretaría virtual e podería ter que facerse de novo 

2. E conveniente que revisedes o documento que aparece no enlace: 

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-
04/impreso_revision_teses.pdf 

3. Comprobar que o título da tese de doutoramento coincide exactamente co aprobado 
no plan de investigación pois si hai o máis mínimo cambio debe subirse unha nova 
versión do plan de investigación que debe ser aprobado pola CA do PD en MACV 

4. Enviar á coordinación unha proposta de tribunal. Paralelamente, solicitar dos 
membros propostos que cumprimenten o formulario TC-32 e o envíen a terceiro ciclo 
para ir dándoos de alta. 

5. Unha vez listo o pdf da tese de doutoramento asinado (a man e escaneado ou coa 
sinatura pegada, NUNCA ASINADO DIXITALMENTE) pola dirección, enviádeo á CA do 
PD en MACV para a súa revisión e aprobación. 

6. Unha vez aprobada en CA tanto a tese de doutoramento como o tribunal  podedes xa 
subila á secretaria virtual seguindo o manual elaborado pola EIDO que aparece a 
continuación. 

 
Secretaría Virtual do Estudante 

Depósito da tese de doutoramento 
 
En primeiro lugar compre comprobar que se cumpren as seguintes condicións para poder realizar 

o depósito da tese 

1. Ter asignado perfil autorizado (Superfluo no PD MACV) 
2. Ter o compromiso de supervisión debidamente asinado (Superfluo no PD MACV pero 

vede notas iniciais) 
3. Ter plan de investigación aprobado (Superfluo no PD MACV) 
4. Ter unha avaliación anual aprobada nos últimos seis meses (Notas iniciais) 
5. Cumprir os requisitos específicos das mencións ás que se opte: Han de ser estas 
 



 
 
6. No ter superada a data límite para realizar o depósito da tese 
7. Ter ao día os pagamentos de prezos públicos 
8. Contar coa autorización dos directores/as da tese 
9. Contar coa autorización da CA do PD 
10. Os datos da tese serán incorporados polo/a doutorando/a na base de datos TESEO 
11. Cumpridos estes requisitos o alumnado atopará na súa Secretaría Virtual, no apartado 

expedientes, un botón como o da imaxe 
 

 
 

No caso de non cumprir algún dos requisitos aparecerá unha mensaxe no apartado “Antes de 
continuar, deberás ter en conta:”, en “Solicitudes de defensa da tese”. 

Verifica que o curso que aparece é o correcto (no que estás matriculado), sobre todo si se 
presenta a primeiros de outubro. A continuación poderás pulsar en “Preme aquí para 
solicitar a túa defensa da tese”. 

 

 
 

Aparecerá un apartado denominado “Datos da solicitude”. Aquí debes comprobar que o correo 
electrónico que aparece é o que queres utilizar na tramitación da túa tese de doutoramento 



Despois debes indicar as mencións ás que optas (si non hai mencións déixao en branco), no 
apartado indicado cun 1 na Imaxe. En función do que indiques aquí, no seguinte paso 
solicitaráseche a documentación necesaria para xustificar a/s mención/s indicada/s 

No apartado 2 debes autorizar a publicación da tese no repositorio (máis adiante contactarán 
contigo para completar a información e as posibles restricións desa autorización, a 
publicación na base de datos TESEO (non sabemos cando se inclúen os membros do 
tribunal en TESEO, si unha vez aprobados en CA ou despois de nomeado pola EIDO), 
de teses de doutoramento presentadas en todas as universidades españolas, e o envío da 
tese aos membros do tribunal 

Finalmente, debes comprobar que, no apartado 3, o título que aparece, recuperado do teu último 
plan de investigación aprobado, coincide co título da tese de doutoramento (e mais vale 
que non se diferencie nin nunha coma, tamén ten que coincidir o idioma que elixiches 
para a presentación da tese, aínda que fose hai cinco anos, co idioma da mesma) 

Finalmente, preme no botón 4, “Solicitar” 

 

 
 
 

O sistema solicitarache confirmación de que desexas solicitar a defensa da tese de doutoramento. 

 
 

 
 

Non marcar a casilla Tese con protección de dereitos a non ser que a tese inclúa unha patente 
ou partes protexidas pola propiedade intelectual ou industrial.  

 



Agora aparecerán novos apartados para subir a tese en formato pdf, no número 1, así como a 
documentación correspondente ás mencións indicadas no apartado anterior, no número 2. 
Lembra que debes gardar cada documento subido premendo no botón coa Imaxe dun 
diskete. 

A documentación necesaria para xustificar cada mención está no apartado 3. Se non cumpres 
algún requisito aparecerá unha mensaxe no apartado 4, “Condicións necesarias”. 

Se todo está correcto podes premer, no botón 5, “Presentar”. 

 

 
 
 

Unha vez subida a documentación a pantalla terá un aspecto similar ao da seguinte Imaxe. No 
apartado 1, aparece o teu documento de tese, no apartado 2 a documentación relacionada 
coas mencións, no apartado 3 a documentación entregada e subida correctamente aparece 
agora cun signo de comprobación. Se necesitas modificar algo podes utilizar as cruces 
vermellas para eliminar o documento e substituílo por outro. Se todo está correcto, preme 
no botón 4, “Presentar”. 

Aparece de novo unha confirmación de que desexas presentar a solicitude de defensa. 

 

 
 

A túa tese, e a súa documentación complementaria, foron subidas á plataforma informática 

A tese aparecerá como en comprobación (mentres lle pasan o turnitin ou 
programa similar) por un período indefinido. 

Unha vez pasado, o titor (perfil autorizado) ten que avaliala en secretaría 
virtual e incluír os sete membros do tribunal un a un con tódolos datos 
(pode que o sistema automático de incorporación o escribir o DNI non 
funcione ou funcione mal). 

Finalmente o coordinador do programa avalía a solicitude de defensa e a 
proposta de tribunal tamén en secretaría virtual. 


