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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS
Curso de edición en Wikipedia. Centro de
Documentación Feminista. Concello de Vigo. 2,
9, 16, 23 febreiro e 2 marzo de 2021, de 18.00 a
20.00 h. +Info

Axenda 2030. Axentes do cambio.
Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación.
UVigo. +Info
Ecofeminismo, pensamento, cultura e
praxe. Curso en liña coordinado por Alicia
Puleo. +Info
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
Programa L'Oréal-UNESCO «A muller e
a ciencia» +Info
Convocatoria de bolsas para cursar a 15.ª
edición do Mestrado Erasmus Mundus en
estudos das mulleres e de xénero
GEMMA (2021-2023). +Info

Concurso mundial de contos e de
caricaturas
«Igualdade
xeracional:
imaxínao!». Cartooning for Peace, ONU
Mulleres. +Info

Concurso Mulleres Enxeñosas para
achegar a vida e o traballo de mulleres
enxeñeiras e tecnólogas na sociedade.
+Info
Concurso de relato curto «Muller e
Astronomía». +Info
II Premio á excelencia profesional da
muller na enxeñaría +Info
V Premio Francisca de Pedraza contra a
violencia de xénero. Mulleres Progresistas.
25 de maio de 2021. +Info
Wikipedia: encontros/cuarto propio en
Wikipedia/Reto 2021. +Info
Convocatoria de artigos para a revista The
Radical Notions +Info
Premio Muller e Tecnoloxía da Fundación
Orange. +Info
Bolsas Google Women Techmakers.
+Info
Bolsas Microsoft e NASA. +Info
Formación de cursos gratuítos sobre Python e
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machine learning para aplicalos en tarefas relacionadas

de 2021.

con misións espaciais.

Bolsa polo Talento Dixital. Fundación
ONCE. +Info
Convocatoria da revista Cuestiones de
Género. +Info
Aberto o prazo ata o 28 de febreiro do 2021 para o
envío de artigos orixinais e inéditos ao monográfico n.º
16 que versará sobre a axencia feminina nas narrativas
audiovisuais.

Convocatoria de presentación de traballos
para a revista Asparkía Investigación
Feminista. +Info
Asparkía Investigación Feminista é unha revista
publicada semestralmente polo Instituto Universitario
de Estudos Feministas e de Xénero.

Programa de Mentorado Feminist
Leadership Science. FECYT. +Info
A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía
(FECYT) acaba de poñer en marcha o programa de
mentorado Feminist Leadership In Science - FELISE.
Este programa, que se desenvolve no marco do
proxecto europeo Gearing Roles, pon en contacto
investigadoras novas con outras máis sénior para
apoiar o seu desenvolvemento profesional e
reflexionar conxuntamente sobre os cambios
institucionais necesarios para lograr a igualdade de
xénero na investigación e no ensino.

Convocatoria de
organización de
seminarios. +Info

axudas para a
congresos e de

Financian a organización de congresos, de seminarios
e doutro tipo de actividades científicas no ámbito dos
estudos de xénero.
Organiza: Instituto Universitario de Investigación de
Estudos de Xénero, Universitat de Alacant.
Prazos de presentación: 1.ª convocatoria ata o 9 de
decembro de 2020, 2.ª convocatoria ata o 15 de xuño

Programación de actividades na Casa das
Mulleres: xaneiro-xuño 2021. Concellería
de Igualdade. Concello de Vigo. +Info
Obradoiro de iniciación á escrita creativa. Datas: os
mércores, do 20 de xaneiro ata o 31 de marzo.
Escola Feminista de Empoderamento: creando
sororidade. Datas: os xoves, do 21 de xaneiro ata o 25
de marzo.
Curso de formación en igualdade para profesionais
(en liña, 26 horas)
Datas: 6 sesións en liña: 1, 2 e 3 de febreiro; 8, 9 e 10
de febreiro. De 18.00 a 21.00 h.
Obradoiro de competencias dixitais básicas.
Datas: os luns, do 5 de abril ata o 14 de xuño, agás o
17 de maio.
Curso de formación en igualdade para monitorado de
animación sociocultural e de ocio e tempo libre.
En liña: 19, 20 e 21 de abril e 26, 27 e 28 de abril, de
18.00 a 21.00 h.
Presencial: os venres 23 e 30 de abril, de 17.30 a
21.30 h.

CONGRESOS
VI Congreso Internacional de Xénero e
Comunicación. +Info
Primeiro hackathon sobre a igualdade de
xénero. +Info
UN Woman. UE. Azerbaiyán do 19 ao 21 de
febreiro.

II Congreso Internacional de Ciencia,
Feminismo e Masculinidades. +Info
5 e 6 de marzo de 2021. AUCFEM. Instituto das
Mulleres, UV.
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INFORMES, ESTUDOS E
ARTIGOS DE INTERESE
Iniciativa 11F. +Info
Campaña #NomoreMatildas +Info
Documentos didácticos #NomoreMatildas
+Info

Artigo «As mulleres científicas non necesitan
ser reparadas!» +Info
Unha historia alternativa e inclusiva da
filosofía occidental a golpe de clic. +Info

Recordando a Lise Meitner. CSIC. +Info

Consecuencias económicas da pandemia
para as mulleres. +Info

Directorio de mulleres tecnólogas que
fixeron historia #WomenInTech +Info

Informe de indicadores da sociedade dixital
por xénero. +Info

Artigo: «A fenda de xénero sae cara». El País
+Info

Informe «Resposta xudicial á violencia sexual
que sofren os nenos e as nenas». Instituto das
Mulleres. +Info

Guía de actuación con perspectiva de xénero
na investigación e axuizamento nos delitos de
violencia de xénero. +Info
Desigualdades de xénero nos coidados e as
consecuencias para o mercado laboral.
Instituto Europeo para a Igualdade de
Xénero (EIGE) +Info
Estudo «Observatorio das violencias
machistas que afectan as mulleres na
maternidade e as súas crianzas». Materfem
+Info
Informe «Estándares de protección de
dereitos humanos das mulleres: ferramentas
necesarias para a defensa da súa participación
política». ONU Mulleres +Info

Cinco exemplos de desigualdade entre
mulleres e homes. Intermon-OXFAM .+Info
Colección de once guías docentes con
perspectiva de xénero traducidas ao galego.
+Info
Vídeo explicativo da guía docente de física
con perspectiva de xénero. Encina Calvo
Iglesias. +Info
Informe «Fenda global de xénero 2020».
Fondo Monetario Internacional. +Info
Nova entrada de Wikipedia. Alicia Crespo
González,
primeira
catedrática
de
arquitectura de España. +Info
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Informe «Publicidade e campañas de Nadal
de xoguetes: Promoción ou ruptura de
estereotipos de roles de xénero?». Instituto
da Muller. +Info
Campaña «Sexismo: detéctao. Ponlle nome.
Párao». Instituto da Muller. Consello de
Europa (CE). +Info
·Vídeo de promoción. +Info
·Páxina de acción. +Info
·Test «Es sexista? Fai o test e
compróbao!».+Info
Informe «A sexualización das nenas na
publicidade». Instituto da Muller. +Info
Estudo «Mulleres vítimas de violencia de
xénero no mundo rural». FADEMUR.
Ministerio de Igualdade. +Info
Estudo «Menores e violencia de xénero».
Instituto da Muller. 2020. +Info
Macroenquisa de violencia contra a muller
con datos recollidos durante o ano 2019.
Ministerio de Igualdade .+Info.

Women in Science 2020. Nacións Unidas.
UNESCO Instituto de Estadíticas (UIS).
+Info
A 25 años de Beijing: Os dereitos das
mulleres baixo a lupa. ONU Mulleres. +Info
Informe «Mulleres e dixitalización: das
brechas aos algoritmos». Instituto da Muller.
+Info
Estudo «Estereotipos, roles e relacións de
xénero en series de TV de produción
nacional». Instituto da Muller. +Info
The Child Penalty in Spain. +Info
Informe con datos sobre canto penaliza a maternidade á
muller que traballa no noso país. Os ingresos laborais das
mulleres caen un 28 % cando teñen fillas/os. Polo
contrario, os ingresos dos homes non se ven afectados
pola paternidade e incluso melloran co paso do tempo.
Banco de España, 2020.

Standing Working Group on Gender in
Research and Innovation. +Info
Consello de Europa. UE. 2020

Incorporating intersectional gender analysis
into research on infectious diseases of
poverty: A toolkit for health researchers.
+Info

«Quero ser investigadora». Unha guía para
fomentar que o alumnado de secundaria
coñeza referentes femininos da Universidade
de Vigo +Info

Informe «As mulleres en ciencias, tecnoloxía,
enxeñaría e matemáticas (STEM) en
América Latina e no Caribe». ONU. +Info

A Unidade de Cultura Científica e da Innovación da
Universidade de Vigo presentou a publicación «Quero
ser investigadora». Son dez pequenas historias, ao xeito
dun conto, a través das que se difunden a experiencia e as
vivencias de dez científicas que apostaron por facer o que
lles gusta e por colaborar no avance da sociedade
traballando desde a Universidade de Vigo.

Intersectionality: a Critical Framework for
STEMEquitya+Info
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Coidados en América Latina e no Caribe en
tempos de covid-19. Cara a sistemas integrais
para fornecer a resposta e a recuperación.
+Info

entre mulleres e homes no mercado laboral e no
emprendemento.

Mulleres na política 2020. ONU Mulleres.
+Info

A Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero
publica información estatística mensual sobre vítimas
mortais, sistema VioGén ou chamadas ao 016.

Mulleres e dixitalización. Das fendas dixitais
aos algoritmos. +Info

Centro de Documentación e de Recursos
Feministas (CDRF) +Info

Instituto da Muller e Observatorio Nacional de
Telecomunicacións e Sociedade da Información
(ONTSI), de Red.es.

As mulleres na economía dixital en España.
Traxectorias inspiradoras. +Info

Boletín estatístico mensual sobre violencia de
xénero +Info

Presentación de libros, faladoiros, espazo traballo
permanente wikimulleres, clube de lectura, laboratorio de
lectura, cursos, actividades e consulta de libros e préstamo
de libros baixo demanda. Teléfono 986 436441 e por
correo electrónico:
centro.documentación.feminista@vigo.org

Instituto da Muller e Observatorio Nacional de
Telecomunicacións e Sociedade da Información
(ONTSI), de Red.es.

Opinións e actitudes dos homes da
comunidade universitaria ante as violencias
contra as mulleres. +Info

Observatorio Igualdade Emprego +Info

Estudo realizado pola Unidade de Igualdade da
Universidade de Vigo.

No Observatorio Igualdade Emprego poderás consultar
estudos e informes que visibilizan as fendas de xénero
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RECURSOS SOBRE A COVID-19
Estudo «Violencia estrutural contra as
mulleres. Xénero e investigación científica
na Universidade de Vigo en tempos da
covid-19». Unidade de Igualdade.
Universidade de Vigo. +Info

presenta un conxunto de recomendacións para ter en
conta na toma de futuras decisións desde unha
perspectiva de xénero.

Covid-19 e os dereitos das mulleres
vítimas/superviventes de violencia de
xénero. Concello de Sevilla +Info

Enquisa
sobre
o
impacto
do
confinamento no persoal investigador.
Unidade de Mulleres e Ciencia.
Ministerio de Ciencia e Innovación. +Info

A perspectiva de xénero, esencial na
resposta á covid-19 . Instituto da Muller.
+Info

Estudo «The Missing Perspectives of
Women in COVID-19 News». Fundación
Bill e Melinda Gates. +Info

Nesta tripla dimensión da pandemia, sanitaria, social
e económica, faise necesario coñecer o alcance do
impacto de xénero que produce e incorporalo na
resposta dunha crise que, polas súas propias
características, afecta de maneira diferente a mulleres
e homes.

Guía para Europa: Protexer os dereitos
das mulleres e das nenas durante a
pandemia da covid-19 e as súas secuelas
(en inglés). +Info
Autoría/Edición: Amnistía Internacional, Women’s
Link Worldwide e Federación Internacional de
Planificación da Familia

Teletraballo
e
conciliación
corresponsable en tempos de covid-19.
Unha guía de boas prácticas para as
universidades. +Info
Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a
Excelencia Universitaria (RUIGEU), xuño 2020.

Xénero e ciencia fronte ao coronavirus
+Info
A Unidade de Mulleres e Ciencia analiza o impacto
da covid-19 na igualdade de xénero na I+D+i e

Guía de actuación para mulleres que
sofren violencia de xénero en situación de
permanencia domiciliaria derivada do
estado de alarma pola covid-19. +Info
A violencia de xénero non é un problema privado, é
unha violación de dereitos humanos que incumbe a
toda a sociedade, especialmente aos poderes
públicos.

A perspectiva de xénero nas investigacións
sobre a covid-19.+Info
Neste momento histórico que está a atravesar toda a
humanidade debido á pandemia orixinada polo
coronavirus é imprescindible incluír a perspectiva de
xénero nos estudos científicos relacionados co
impacto da covid-19 na nosa sociedade.
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Aviso da Concellería de Igualdade de
Vigo +Info
Nas páxinas webs do Concello, na web da Concellería
de Igualdade (www.igualdadevigo.org), nas redes
sociais IgualdadeVigo, que o Centro Municipal de
Información dos Dereitos da Muller segue operativo
a través do teléfono 24 horas 986 293 963 ou o correo
electrónico info.muller@vigo.org a través do cal as
mulleres vítimas de violencia de xénero están a recibir
asesoramento xurídico, apoio social (trámites de
axudas económicas, canguros...) e atención
psicolóxica ademais de xestionarlles un recurso
alternativo de acollemento en caso necesario.

Rede de mulleres veciñais contra os malos
tratos. +Info
Rúa de Oliva, 12. 36202 Vigo. Teléfono: 986 222
328.Teléfono de atención ás vítimas: 606 929 137.
Grupo de mulleres veciñais de Vigo cuxa actividade
principal consiste en prestar atención, apoio e
acompañamento ás mulleres no proceso de
separación e de ruptura coas situacións derivadas dos
malos tratos.
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«A Universidade responde» especial
coronavirus +Info
Iniciativa que ofrece diferentes visións de aspectos
relacionados coa crise da covid-19 desde o ámbito
socio-económico, psicolóxico ou sociolóxico.

Covid-19 crise desde unha perspectiva
feminista: resumo de diferentes artigos
publicados +Info
Selección de diferentes perspectivas e información
feministas.

Os efectos da covid-19 sobre as mulleres
e as nenas +Info
Unha análise das diferentes desigualdades estruturais
en todos os ámbitos, sexa o económico, o sanitario ou
a seguridade e a protección social causados polacovid19.
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AXENDA
Mes de febreiro:

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Sábado Domingo

1

2

33

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

11 de febreiro: Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia.
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NOVAS DO DUVI
As convocatorias propias da UVigo xa inclúen unha acción positiva para
paliar os paróns na carreira do PDI derivados da fenda de coidados +Info
Educación e comunicación centran os traballos distinguidos cos Premios
Sofía Novoa +Info
Un estudo pioneiro analizará o «sexismo benevolente» dos piropos +Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Decembro
de 2020)
Biblioteca de Belas Artes
Imaxe, xénero, ollada : o espello non é noso? : 22 fotógrafas, 22 autorretratos.Vigo : CUBO
Espazo Aberto, 2019.BUV Belas Artes . Depósito: BEL F7 121
Biblioteca Pontevedra

Biblioteca de Pontevedra
De María Vinyals a María Lluria : escritora, feminista e activista social.Marco, Aurora.
[Pontevedra] : Museo de Pontevedra, 2017.BUV Bca Campus Pontevedra
Depósito: BCP S
7019
Guía de literatura infantil e xuvenil para a igualdade.[Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia,
Secretaría Xeral de Igualdade, [2019] BUV Bca Campus Pontevedra. Depósito: BCP S 7034
Igualdad de género en Europa y América Latina : educación superior, violencias y políticas de
integr.Tarragona : Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2019. BUV Bca Campus
Pontevedra . Depósito: BCP S 7040
Victimización de la trata sexual : imaginario e invisibilización.Pérez Freire, Silvia.Madrid :
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, [2019] BUV Bca Campus
Pontevedra .Depósito: BCP S 7036
Biblioteca de Ourense
Cuando decir NO es el camino : una mirada vital a la violencia hacia la mujer.Montero Kiesow,
Manuel. Boadilla del Monte, Madrid : Tutor, [2020] BUV Bca Campus Ourense
OUR 396
/693
Mujer tenías que ser : la construcción de lo femenino a través del lenguaje.Martín Barranco,
María. Madrid : Catarata, 2020BUV Bca Campus Ourense OUR 396 /694
¿Para qué servimos las trabajadoras sociales?.Gallardo Peralta, Lorena Madrid : Catarata, [2020]
BUV Bca Campus Ourense. OUR 364 /235
Pioneras del feminismo : una historia de las primeras luchadoras.Ferrer Valero, Sandra, 1976autor.Barcelona : Principal de los Libros, 2020. BUV Bca Campus Ourense. OUR 396 /695
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Ser feministas : pensamiento y acción.Madrid : Ediciones Cátedra, 2020.BUV Bca Campus
Ourense .OUR 396 /692
Sofía Novoa Ortiz : pianista, pedagoga y exiliada.Losada Gallego, Carmen, autor.Vigo : Instituto
de Estudios Vigueses, [2020] BUV Central CEN 929 LOS sof
DISPOÑIBLE PREST.
NORMAL BUV Bca Campus Ourense Depósito: OUR 66858
Bibiloteca Central
Aretha Franklin : apología y martirologio de la reina del soul : del escriba de sus memorias, la
bio Ritz, Davis, autor Azueca de Henares (Guadalajara) : Libros del Kultrum, 2020BUV Central
CEN 929 RIT are
Sofía Novoa Ortiz : pianista, pedagoga y exiliada. Losada Gallego, Carmen, autorVigo : Instituto
de Estudios Vigueses, [2020] BUV Central
CEN 929 LOS sof DISPOÑIBLE
PREST. NORMAL BUV Bca Campus Ourense
Depósito: OUR 66858
Biblioteca de Filoloxía e Traducción.
Acaso no soy yo una mujer? : mujeres negras y feminismoHooks, Bell, 1952- Bilbao : Consonni,
2020BUV Filoloxía/Tradución FFT 396 HOO ain
El consentimiento. Springora, Vanessa, autor. Barcelona : Lumen, septiembre de 2020 BUV
Filoloxía/Tradución FFT 840 SPR con
Coraxe : poemas audaces para rapazas afoutas.Vigo : Sushi books, 2020BUV
Filoloxía/Tradución FFT 869.9=03 COU cor
Cuentos que mi madre nunca me conto.Barcelona : Blackie Books, 2020 BUV
Filoloxía/Tradución FFT 820 STO cue
Entre donas Aleixandre, Marilar, 1947- autor A Coruña : Baía Edicións, Outubro de 2020BUV
Filoloxía/Tradución FFT 869.9 ENT don
A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán : antoloxía de textos Pardo Bazán, Emilia,
Condesa de, 1851-1921, autor A Coruña : Real Academia Galega : Casa-Museo Emilia Pardo
Bazán, 2020 BUV Filoloxía/Tradución FFT 869.9.09 PAR lit
María Vinyals, la mujer del porvenir : siete vidas bajo la sombra de un castillo Piay Augusto,
Diego. Santiago de Compostela : Alvarellos, 2019 BUV Filoloxía/Tradución FFT 946.11 PIA
mar
María Vinyals, the woman of the future : seven lives under the shadow of a castle Piay Augusto,
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Diego. Santiago de Compostela : Alvarellos, 2019 BUV Filoloxía/Tradución FFT 946.11 PIA
mar
Medieval women on film : essays on gender, cinema and history. Jefferson : McFarland &
Company, Inc., Publishers, 2020 BUV Filoloxía/Tradución FFT 7 MED wom
La mujer temblorosa : o La historia de mis nervios Hustvedt, Siri, 1955- autor. Barcelona :
Anagrama, septiembre de 2020 BUV Filoloxía/Tradución
FFT 820(73) HUS sha
DISPOÑIBLE PREST. NORMAL
Mujeres invisibles para la medicina : desvelando nuestra salud Valls-Llobet, Carme Madrid :
Capitán Swing, D.L. 2020BUV Filoloxía/Tradución
FFT 396 VAL muj DISPOÑIBLE
PREST. NORMAL
As mulleres e os homes. Vigo (Pontevedra) : Catroventos Editora, 2018 BUV
Filoloxía/Tradución FFT 396 MUJ mul
Nenas medrando. García González, Silvia, 1973-[Santiago de Compostela] : Chan da Pólvora,
2020 BUV Filoloxía/Tradución FFT 869.9 GAR nen
Totalidad sexual del cosmos.Bonilla, Juan, 1966- autor.Barcelona : Seix Barral, abril de
2019BUV Filoloxía/Tradución FFT 860 BON tot

