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Módulo 2: Liñas de investigación. Xornadas do Estado da Investigación 

 

Recomendacións ao alumnado para a presentación da súa investigación 
 

 
Descrición da actividade 

As Xornadas do Estado da Investigación son unha actividade obrigatoria para o estudantado do programa de 

doutoramento. Cada estudante durante o seu 1º ano de estudos deberá asistir como oínte ás sesións 

programadas no curso (relatores de 2º e 3º ano), no seu 2º e 3º ano deberá facer como relator dúas 

exposicións públicas (unha presentación cada ano), ante alumnado e docentes do programa. En resumo, dita 

exposición consiste na comunicación e divulgación do estado da investigación (tema), cal é a finalidade do 

proxecto que se está a desenvolver (hipótese e obxectivos) e como o está a realizar (metodoloxía e 

desenvolvemento). Cada estudante, ademais da súa presentación oral, deberá entregar un documento escrito 

que recolla os contidos expostos. 

O resultado desta actividade é determinante cara á obtención dunha avaliación anual positiva e, de ser o caso, 

da obtención dunha prórroga do prazo de lectura de tese. 

 

Obxectivos 

O obxectivo principal da actividade é a avaliación e autoavaliación do estado da investigación que se 

está a desenvolver. 

O coñecemento doutras experiencias no eido de investigación do alumnado do programa de 

doutoramento. 

A adquisicións de habilidades para a exposición oral de problemas e contidos complexos do ámbito 

da investigación e a creación en arte contemporánea. 

 

Recomendacións á metodoloxía 

- Duración aproximada da exposición:  estudantes de 2º ano: 20 min., estudantes de 3º ano: 30 min.    

 

- Contidos xerais: 

Definición clara e breve do tema cun título e, se procede, un subtítulo.  

Anotacións claras: temporais, temáticas, históricas, teóricas, bibliográficas, documentais, 

xeográficas, etc. 

Obxectivos xerais marcados e os parciais acadados ata a data.  

Obxectivos pendentes.  

Pertinencia e actualidade do tema.  

Que se aporta ao tema de investigación? Cal é a túa nova aportación?. 

Cronograma. 

Adecuación do realizado ao calendario previsto. Previsións de futuro.  

Desenvolvemento.  

Relación coa práctica artística, se a houbese. 

Fontes documentais. 

Conclusións parciais e cara ónde apuntan as finais 

Camiños abertos: Por ónde podería seguir a investigación? 

 

A proxección de imaxes poderá apoiar á presentación oral con información clara, lexible e concisa. 
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Criterios de valoración 

Contidos: 

Acotación do tema de investigación 

Viabilidade da investigación. 

Preséntase de forma clara o contexto da investigación e a súa relevancia. 

O tema, os obxectivos e posibles resultados da investigación son pertinentes e de interese para o 

ámbito. 

 

Exposición (capacidade de comunicación): 

A presentación segue unha secuencia lóxica e coherente. Claridade e orde na exposición das 

ideas.  

Utilízase unha linguaxe apropiada, se manexa o léxico adecuado evitando terminoloxía complexa. 

Ritmo da exposición: utilízase o tempo de forma adecuada, sen deterse demasiado nalgún punto 

nin tratar outros de forma apresurada. 

Proporciónase información e datos que ilustran as principais ideas. 

Claridade na redacción do documento para entrega. 

 

Compromiso coa investigación: 

A presentación suscita interese polo tema exposto. 

Non se trivializa nin se simplifica a investigación con xeneralidades. 

A persoa implicada transmite entusiasmo pola súa investigación. 

Cáptase e mantense en todo momento a atención do público. 

Demóstrase coñecer o tema, mostrando seguridade e confianza no discurso. 

Desenvolvemento do traballo de acordo ao cronograma. 

Fontes documentais rastrexadas (amplitude, actualidade, adecuación, diversidade,...) 

Traballo realizado en estadías de investigación, de ser o caso 

 

 


