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Manual para o perfil autorizado 

 

Avaliación 

 

Perfil Autorizado: Secretaría Virtual, apartado Doutoramento RD 99/2011 (menú esquerda, ó 
fondo) Expedientes. 

 
 

Alertas coma Perfil Autorizado: Existen solicitudes de defensa pendentes de resolución. 

 

 

 

O clicar no nome do/a solicitante aparecerán os datos da solicitude, con acceso aos documentos 
entregados, así como ao informe do programa anti-plaxio.  

Compre premer no apartado Resolución da solicitude > Engadir avaliación do Perfil 
Autorizado-Solcitude de defensa. 

 



O informe consiste en establecer:   
Apartado 1: sentido da resolución,  
Apartado 2: data de resolución, 
Apartado 3: informe sobre a avaliación (obrigatorio só no caso de que a resolución sexa 

desfavorable, motivando dita resolución),  
Apartado 4: informe xustificativo da porcentaxe de coincidencia indicada no informe anti-

plaxio (de momento non retiran a bibliografía ó pasaren o turnitin pero parecen 
eliminar todo aquelo que non supera o 2 %) 

 
Imprescindible premer no botón 5, Gardar. 

 

 

O sistema solicita confirmación de que se desexa resolver a solicitude. 

 

 

Aparece un texto para enviar un correo electrónico aos outros/as directores e titores que non 
sexan Perfil Autorizado. O texto é modificable. Unha vez que está correcto prememos no 
botón Confirmar. A solicitude quedará dispoñible para a avaliación por parte da Comisión 
Académica do Programa de Doutoramento. 

 

 



Proposta de tribunal 

 

Por outra banda, no mesmo apartado de alertas para o Perfil Autorizado aparecerá unha alerta 
denominada Existen solicitudes de defensa coa proposta de tribunal pendente de 
terminar. Prememos no nome do/a alumno/a. 

 

 

 

Aparecerá un formulario para propoñer aos membros do Tribunal de Avaliación da Tese. O 
formulario permite buscar no Rexistro de Directores. Se o candidato aparece como Apto no 
rexistro de directores xa o inclúe no proposta (teóricamente ó incluir o NIF aparecen os 
datos de forma automática, non sempre é asi). Para cada candidato compre premer en 
Gardar, na esquina inferior dereita. 

 

 

 

Compre lembrar que a proposta debe incluir 7 membros coas seguintes condicións: 
• A maioría deben ser externos á Universidade de Vigo e ás entidades colaboradoras no 

programa de doutoramento. 
• Finalmente a Comisión Permanente nomeará 3 titulares e 2 suplentes. O tribunal titular 

contará coa presenza dun mínimo dun membro de cada sexo, e o conxunto dos titulares e 
suplentes dun mínimo de dous membros de cada sexo. 



 

Para aqueles/as que, ou ben non estean no Rexistro de Directores, ou ben perderan a condición 
de Aptos, emitirase ao final un correo electrónico solicitándolles que accedan a un 
formulario similar ao antigo TC-32 para que cubran os méritos investigadores que os 
habilitarían como Director/Membro dun Tribunal. Cando estes datos estean validados a 
proposta de Tribunal poderá pasar á Comisión Académica do Programa de Doutoramento 
para a súa aprobación, se procede. (No noso programa, de momento, primeiro a CA aproba 
a tese e o tribunal, logo o doutorando sube a tese e despois é cando actúa o perfil 
autorizado) 

 

 

O sistema pide confirmación de que se desexa enviar os correos ás persoas que non estean como 
Aptos no Rexistro de Directores (supoñese que non é preciso si se enviaron antes os TC-
32) 

 


