Guía de estilo para a presentación do TFG.
ENTREGA DE EXEMPLARES:
•

1 encadernación tapa dura tipo “chanel”

•

1 versión dixital, envío email: tfg.eueourense@gmail.com

FORMATO:
A extensión do traballo: será entre un mínimo de 25 e un máximo de 50 páxinas.
•

Fonte: Arial 12. Títulos: Maiúscula negriña Arial 12

•

Marxes: Superior: 3; Inferior: 2.5; Dereito e Esquerdo: 3

•

Formato de parágrafo: Aliñación: xustificada; Entreliñado: 1.5

ESTRUTURA:
I.

Estudo de investigación

1. Portada: (Anexo I)
2. Informe do titor/a Conforme, que acredite a idoneidade do traballo para a
súa defensa pública: Achegar o documento de “CONFORMIDADE DO
PROXECTO. INFORME DO TITOR” dispoñible na secretaria virtual, que se xera
tras o visto e prace do titor.
3. Resumen.
Resumo do TFG que conterá entre 250 e 300 palabras. Debe contemplar, polo
menos, obxectivo, método e reflexións finais.
Dous idiomas: castelán/galego e inglés.
O idioma do resumen(galego/castelán) debe ser o mesmo que o do resto do
traballo.

4. Índice.
Identificación de todos os apartados que contén o TFG.
5. Índice de abreviaturas.
6. Introdución debe incluír:
Xustificación e pertinencia do traballo: Xustifica o tema elixido en función do interese
social, sanitario, profesional, etc. Definicións e conceptos teóricos máis importantes.
Antecedentes e estado actual do coñecemento sobre o problema de investigación.
Debidamente referenciada con número voado.
7. Obxectivos.
Expresados en infinitivo.
Que delimiten o problema a investigar. Que sexan factibles.
O obxectivo xeral debe englobar o problema a investigar.
Os obxectivos específicos contribúen a alcanzar o obxectivo xeral.
8. Material e métodos:
Debe incluír:
➢ Estratexia de procura: descritores, natureza das fontes consultadas, delimitar
busca.
➢ Definición do deseño do estudio (transversal, cohortes, casos controis, ensaio
clínico…).
➢ Ámbito de estudo.
➢ Criterios de inclusión e de exclusión.
➢ Captación e recrutamento dos participantes.
➢ Período de estudo.
➢ Medicións e intervencións (variables principais e secundarias).
➢ Análise estadístico.
➢ Aspectos éticos e legais.
9. Resultados.
Gráficos e táboas: Debidamente numeradas de forma secuencial. Na parte superior
debe ir o título e na parte inferior a fonte (1: Organismo/publicación...; 2: elaboración
propia.

10.

Discusión:

relacionando

os

resultados

obtidos

co referenciado

bibliográficamente.
11. Conclusións.
12. Bibliografía.
A maioría deben ser referencias recentes (últimos 6
anos). Deben estar relacionadas co problema a estudar.
Utilizaranse os Criterios Vancouver, orden secuencial segundo aparece referenciado
no texto.
13. Anexos: (Se procede en números romanos).
14. Agradecementos: opcional
15. Autoría do traballo (ANEXO II)

II.

Proxecto de Investigación:

1. Portada (Anexo I)
2. Informe do titor/a Conforme, que acredite a idoneidade do traballo para a súa
defensa pública: Achegar o documento de “CONFORMIDADE DO PROXECTO.
INFORME DO TITOR” dispoñible na secretaria virtual, que se xera tras o visto e prace
do titor.
3. Resumen.
Resumo do TFG que conterá entre 250 e 300 palabras. Debe contemplar, polo menos,
obxectivo, método e reflexións finais.
Dous idiomas: castelán/galego e inglés.
O idioma do resumen(galego/castelán) debe ser o mesmo que o do resto do traballo.
4. Índice.
Identificación de todos os apartados que contén o TFG.
5. Índice de abreviaturas.
6. Introdución debe incluír:
Xustificación e pertinencia do traballo: Xustifica o tema elixido en función do interese
social, sanitario, profesional, etc. Definicións e conceptos teóricos máis importantes.
Antecedentes e estado actual do coñecemento sobre o problema de investigación.
Debidamente referenciada con número voado.
7. Obxectivos.
Expresados en infinitivo.
Que delimiten o problema a investigar.
Que sexan factibles.
O obxectivo xeral debe englobar o problema a investigar.
Os obxectivos específicos contribúen a alcanzar o obxectivo xeral.

8. Material e métodos:
Debe incluír:
➢ 1.- Estratexia de busca: descritores, natureza das fontes consultadas, delimitar
busca.
➢ 2.- Definición do deseño do estudio (transversal, cohortes, casos controis,
ensaio clínico…).
➢ 3.- Ámbito de estudo.
➢ 4.- Criterios de inclusión e de exclusión.
➢ 5.- Captación e recrutamento dos participantes.
➢ 6.- Período de estudo.
➢ 7.- Medicións e intervencións (variables principais e secundarias).
➢ 8.- Análise estadístico
➢ 9.- Cronograma e data prevista de finalización do estudo.
Distribución das tarefas entre os membros do equipo investigador.
9. Orzamento (opcional).
10. Aspectos éticos e legais.
11. Bibliografía.
A maioría deben ser referencias recentes (últimos 6 anos).
Deben estar relacionadas co problema a estudar.
Utilizaranse os Criterios Vancouver, orden secuencial (segundo aparece referenciado
no texto).
12. Anexos (Se procede).
13. Agradecementos: (opcional)
14. Autoría do traballo (ANEXO II)

III. Revisión Bibliográfica.
1. Portada (Anexo I).
2. Informe do titor/a Conforme, que acredite a idoneidade do traballo para a súa
defensa pública: Achegar o documento de “CONFORMIDADE DO PROXECTO.
INFORME DO TITOR” dispoñible na secretaria virtual, que se xera tras o visto e
prace do titor.
3. Resumen.
Resumo do TFG que conterá entre 250 e 300 palabras. Debe contemplar, polo
menos, obxectivo, método e reflexións finais.
Dous idiomas: castelán/galego e inglés.
O idioma do resumen(galego/castelán) debe ser o mesmo que o do resto do traballo.
4. Índice.
Identificación de todos os apartados que contén o TFG.
5. Índice de abreviaturas.
6. Introdución debe incluír:
Xustificación e pertinencia do traballo: Xustifica o tema elixido en función do interese
social, sanitario, profesional, etc. Definicións e conceptos teóricos máis importantes.
Antecedentes e estado actual do coñecemento sobre o problema de investigación.
Debidamente referenciada con número voado.
7. Obxectivos.
Expresados en infinitivo.
Que delimiten o problema a investigar.
Que sexan factibles.
O obxectivo xeral debe englobar o problema a investigar.
Os obxectivos específicos contribúen a alcanzar o obxectivo xeral.
8. Metodoloxía.
➢ Fontes e recursos seleccionados.
➢ Estratexia de procura utilizada.
➢ Criterios usados para a inclusión de artigos.
➢ Descrición e análise dos resultados de procura.

9. Resultados.
Nº de referencias atopadas e seleccionadas.
Descrición dos estudos/referencias.
Presentación dos resultados obtidos.
Táboas: Debidamente numeradas de forma secuencial. Na parte superior debe
ir o título e na parte inferior a fonte (1: Organismo/publicación...; 2: elaboración
Propia).
10.

Discusión:

relacionando

os

resultados

obtidos

co

referenciado

bibliográficamente.
11. Conclusións.
12. Bibliografía.
Utilizaranse os Criterios Vancouver, orden
referenciado no texto.
13. Agradecementos: (opcional).
14. Autoría do traballo (ANEXO II).

secuencial

segundo

aparece

ANEXO I: Portada do Traballo Fin de Grao

Escola Universitaria
de Enfermaría Ourense

Grao en Enfermería

TRABALLO DE FIN DE GRAO
Título (Arial de 18 puntos grosa, letra regular, cun entreliñado de 1,5)
Nome e apelidos do/a alumno/a (Arial de 16 puntos grosa, letra regular)
Nome e apelidos do/a titor/a (Arial de 14 puntos grosa, letra regular)
Data de entrega (mes/ano) do TFG (Arial de 12 puntos grosa, letra regular)

SEGUNDA FOLLA: Logotipo UVigo efecto á auga.

ANEXO II: (Autoría doTraballo)
Eu, ……………………………………….. con DNI ……………….., alumna/o de 4º
curso de Grao en Enfermería, fago entrega do meu Traballo de Fin de Grao
“…………………………………….”, á Escola Universitaria de Enfermería de
Ourense.

Ourense, a ........ de........................de 202..

Asinado: …………………...

ANEXO III:
XUSTIFICANTE DE ENTREGA DO TRABALLO DE FIN DE GRAO.
✔ Apelidos:
✔ Nome:
✔ DNI:
✔ Curso académico:
✔ Convocatoria: □ 1ª □ 2ª □ Fin de Carreira □ .............................
✔ Título do TFG:
✔ Español:
✔ Galego:
✔ Inglés:
✔ Data da entrega no rexistro:
✔ Nº de entrada no rexistro:
✔ Documentación presentada:

- 1 copia impresa do TFG
- 1 copia dixital do TFG

Secretaría Escola Universitaria de Enfermería de Ourense

