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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS
Itinerario formativo virtual de xénero da
Universidade Vigo +Info
Esta iniciativa, que ten como finalidade satisfacer as
necesidades de formación en xénero da comunidade
universitaria, foi desenvolvida pola Unidade de
Igualdade e a Área de Formación e Innovación
Educativa da Universidade de Vigo co apoio
financeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de
Xénero.
Curso introdutorio:
1. Introdución á perspectiva de xénero
Impartición: do 23 de marzo ao 24 de maio
Preinscrición: do 20 ao 29 de marzo
Cursos especializados:
2. Educación afectivo-sexual
3. Economía de xénero
4. A sustentabilidade da vida no centro acoso sexual

e acoso en función do sexo: unha xustiza invisible
5. O acoso sexual e acoso en función do sexo: unha
xustiza invisible
6. A perspectiva de xénero na educación
Impartición: do 23 de marzo ao 24 de abril
Preinscrición: do 20 ao 29 de marzo
7. Normativa básica de xénero
Impartición: do 1 ao 30 de xuño
Preinscrición: do 1 de abril ao 22 de maio
8. A comunicación e o xénero
Impartición: do 1 ao 31 de agosto
Preinscrición: do 1 de xuño ao 23 de xullo

9. O sexo e o xénero no século XXI
Impartición: do 1 ao 30 de setembro
Preinscrición: do 1 de xullo ao 21 de agosto

Feminicidio.net. +Info
Continúa aberto o prazo de inscrición nos diversos
cursos ofertados.

ONU Mulleres Centro de Capacitación
+Info
Cursos dispoñibles todo o ano
en diferentes
modalidades:
autoaprendizaxe,
moderado,
semipresencial, presencial e personalizado.

CONVOCATORIAS
Convocatoria da primeira edición dos
premios Valedora do Pobo aos mellores
traballos fin de grao (TFG) e traballos fin
de máster (TFM) en materia de igualdade
e dereitos das mulleres +Info
I Concurso de vídeos Informatízate +Info
Ten por obxecto promover a divulgación das TIC e
contribuír ao cambio dos estereotipos de xénero que
asocian o traballo en TIC co xénero masculino. A
temática poderá estar relacionada coa visibilización
das mulleres que traballaron ou traballan en temas
relacionados coas TIC. O prazo de presentación
remata o 13 de abril de 2020.

III Convocatoria Premios WONNOW
de CaixaBank e Microsoft Ibérica +Info
Premios destinados a estudantes universitarias de
carreiras con menor presenza feminina das áreas de
ciencias, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas. O
galardón ten como fin promover, pór en valor e
estimular a excelencia, tanto académica como persoal,
das mulleres estudantes universitarias das áreas antes
mencionadas, e dar visibilidade social ao esforzo, o
tesón e a capacidade feminina nestes campos. O prazo
de presentación remata o 30 de abril de 2020.
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X Convocatoria Premio AEIHM a teses
doutorais 2020 +Info
Co obxecto de promocionar os estudos históricos
sobre as mulleres, a Asociación Española de
Investigación de Historia das Mulleres (AEIHM)
convoca o Premio AEIHM a teses doutorais
relacionadas coa historia das mulleres e/ou das
relacións de xénero. O prazo de presentación de
traballos finaliza o 31 de maio de 2020.

Axudas para a organización de congresos e
seminarios do IUIEG +Info
O IUIEG convoca axudas para financiar parcialmente
a organización de congresos, seminarios e outro tipo
de actividades científicas no ámbito dos estudos de
xénero. O prazo de presentación da 2.ª convocatoria
finaliza o 15 de xuño de 2020.

Axudas, subvencións, e indemnizacións
para mulleres vítimas de violencia de
xénero e promoción da igualdade da
Xunta de Galicia no ano 2020.
Axudas periódicas para mulleres que sofren violencia
de xénero. +Info
Axudas de pago único e indemnización para mulleres
vítimas de violencia de xénero. +Info
Axuda para a atención integral de persoas en situación
de explotación sexual ou vítimas de trata. +Info
Indemnización económica para fillas e fillos menores
de 30 anos de vítimas mortais por violencia de xénero
e mulleres gravemente feridas. +Info
Subvenciones a entidades locais para a promoción da
Igualdade. +Info

Obradoiro de
mulleres +Info

autoprotección

para

Dirixido a mulleres maiores de 18 anos empadroadas
en Vigo. O obxectivo é proporcionarlles ás asistentes
uns coñecementos e habilidades básicas de

autoprotección que lles permitan mellorar a súa
seguridade persoal e ter un plan de seguridade con
medidas que lles axuden a previr a agresión, ou, se non
fose posible, saír dela con máis garantías.
Datas: 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 de abril e 4 de maio.
Horario: de 16.30 a 18.30 h.

CONGRESOS
XXIV Congreso Internacional: «Quen
teme a Virginia Woolf? A indignación das
mulleres en tempos de manadas». +Info
Organiza o Instituto Universitario de Estudos
Feministas e de Xénero Purificación Escribano.
Parte presencial: 23 de abril de 2020. Parte virtual: do
23 ao 30 de abril de 2020.

Cuarta edición de Informática para tod@s
(IPT) +Info
Este evento promove a participación das mulleres no
sector tecnolóxico. Celebrarase en Valencia en xuño
de 2020.

VIII Congreso Universitario Internacional
Investigación e Xénero +Info
Organizado polo Seminario Interdisciplinario de
Estudos das Mulleres da Universidad de Sevilla
(SIEMUS). Celebrarase os días 25 e 26 de xuño de
2020.

The 11th European Conference on
Gender Equality in Higher Education
(GEHE) +Info
O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades
español en colaboración coa Universidad Politécnica
de Madrid e co soporte da Rede Europea de
Igualdade de Xénero en Educación Superior e outros
stakeholders convocan a conferencia que se levará a
cabo en Madrid do 16 ao 18 setembro de 2020.
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Documentación e Recursos Feministas no período
comprendido entre o mes de xaneiro e o mes de xullo
de 2020: faladoiros, presentacións de libros, club de
lectura, laboratorio de lectura e escritura, entre outros.

Actividades do Centro de Documentación
e Recursos (CDR) +Info
Programa de actividades que se realizan no Centro de

AXENDA
Mes de abril:
Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Sábado Domingo

1
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20
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21
28

22
29

23

24

30

26 de abril 2020: Día da Visibilidade Lésbica.
27 de abril 2020: Día Internacional das Rapazas nas TIC.
14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 de abril 2020: Obradoiro de autoprotección para mulleres.
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Unha ollada á muller e á cultura na Idade Moderna. +Info
Arredor do 70% dos membros da comunidade universitaria quere mellorar os seus
coñecementos sobre igualdade. +Info
Todxs somos únicxs. +Info
Os rostros das mulleres rurais presiden a cidade. +Info
Investigadoras da Universidade desenvolven unha terapia expresivo-emocional con
pacientes de enfermidade inflamatoria intestinal. +Info
As mulleres do rural protagonizan a primeira acción en Galicia do maior proxecto
de arte urbana do mundo. +Info
O deporte feminino reivindica os seus éxitos e reclama visibilidade. +Info
O Premio Uviguala recoñece ao alumnado da EE de Telecomunicación polo
impulso dos puntos lila. +Info
Deporte para conmemorar o Día Internacional da Muller. +Info
Igualdade lanza un itinerario formativo virtual en xénero. +Info
Só un 2% das mulleres tituladas pola UVigo no ámbito da enxeñaría non detecta
discriminación de xénero nos seus postos de traballo. +Info
14 referentes femininos en ciencia, tecnoloxía e enxeñaría. +Info
Lucía Freitas, estrela Michelín: “A miña é unha historia de loita constante, de
superación” +Info
Conciencia de xénero no persoal e no académico. +Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Febreiro de
2020)

Biblioteca Campus Pontevedra
ELMERT, SANDRA, (2018): 100 mujeres que cambiaron el mundo. Barcelona RBA. Depósito B
BCP 5:37 ELME,S
RUIZ, ISABEL, (1977): Mujeres. 4. Madrid: Ilustropos, 2018
RUIZ, ISABEL, (1977): Mujeres. 5. Madrid: Ilustropos, 2019. Depósito: BCP 929 RUIZ,I
COYLE, CARMELA LAVIGNA. (2013): ¿Las Princesas usan botas de montaña?. Barcelona:
Picarona.
ISMAIL, YASMEEN. (2016): ¡Soy una niña! Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo.
MCDONNELL, PATRICK. (1956): Yo, Jane. México, D.F. : Océano Travesía, 2015.

Biblioteca Torrecedeira
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. (2017):Guía de comunicación inclusiva: principios de actuación

para unha comunicación en clave de igualdade na Deputación de Pontevedra.

Artigos Revistas / Capítulos Libros
ÁLVAREZ GÓMEZ, CONCEPCIÓN (2019): Feminismo y cambio social en la España de la
Transición a la Democracia. Indivisa manent : estudos en homenaxe a Jesús de Juana / editores
Julio Prada Rodríguez, Domingo Rodríguez Teijeiro.-- Vigo : Galaxia, 2019.-- P. 507-550.-- ISBN
9788491514084
ÁLVAREZ, CARMEN. (2019): Adverse childhood experiences among Latina women and its
association with mastery of stress and health. Child abuse & neglect.-- Vol. 93, (July 2019), pp.
139-148

