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MEMORIA DA UNIDADE DE IGUALDADE 2018/2019

Axudas convocadas pola Unidade de Igualdade
Para o ano académico 2018-2019 a Unidade de Igualdade patrocinou, a través das súas
convocatorias de axudas, as seguintes actividades:

Actividades
sensibilización
con perspectiva de
xénero

A muller no mundo forestal galego
Un día no CINBIO
Mulleres economistas sen límites.
A muller na profesión da enxeñaría de minas e
enerxía.
Ciencia dos materiais con perspectiva de xénero

Visibilización en positivo
Feminización e xustiza
Intérpretes pioneras (1900-1953): tendiendo puentes
Women in machine learning & data science Galicia
Recuperando referentes. Directora sobre directora
A Igualdade na axenda 2030

Actividades
docencia
con perspectiva
xénero

A pornificación do corpo das mulleres: o feminismo
de cuarta onda.
Mulleres traballadoras na pesca en Galicia:
Olladas á antigüedade. Mulleres que entreteñen en
mulleres que se entreteñen
Precariedade da traballadora ante os empregos dixitais
atípicos
Identidades creativas. Sen moldes III.
Didáctica da expresión artística desde a perspectiva de
xénero

Interpretación en contextos de violencia de xénero
Feminismo y teoría del derecho
Axitando a heteronormatividad: performance,
sexualidad y disidencia
Práctica docente con equidad de género
Congreso euroamericano de dereito e política.
Contabilidade e control de xestión desde unha
perspectiva de xénero

Durante o mes de novembro resolveuse a terceira convocatoria dos Premios EGERIA de
introdución da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster. Os traballos
gañadores foron:

TFM

TFG

Xurídico Social

Científico-Tecnolóxico

Artes e Humanidades

Persistencia de estereotipos de
xénero na elección de ciclos
formativos. Caso da familia
profesional agraria». Noelia
García Ferreiro
Mestrado en Formación do
Profesorado en Educación
Secundaria
A influencia do feedback
avaliativo nas percepcións do

A sustentabilidade oceánica a través
da figura de Ángeles Alvariño .
Sabela Domínguez López. Mestrado
en Formación do Profesorado en
Educación Secundaria.

O slam das brasileiras:o espazo
público
paratradutor
das
reivindicacións
feministas
transnacionais. Claudia Iglesias
Arriaran.
Mestrado
en
Traducción para a Comunicación
Internacional

Nivel de formación e actitudes do
persoal sanitario para atender a

Cine de autora en Galicia: La
figura de la cineasta Manane

alumnado de Educación Física.
Jairo Pazos Veiga. Grao de
Ciencias da Actividade Física e
do Deporte

mulleres vítimas de violencia de
xénereo.María Casanova Ramos.
Grao de Enfermería

Rodríguez (1990-2016). CON
PRODUCCIÓN DE TRÁILER
»Alba Tomé Sueiro. Grao en
Comunicación Audiovisual

.

-Realización do Boletín mensual da Unidade de Igualdade.
-Activación 10 veces do Protocolo de actuación para o cambio de nome e de xénero de
uso común das personas transexuais, transxénero e intersexuais da Uvigo
Días especiais:
O día 23 de setembro, Día Internacional contra a Trata de Persoas e a Explotación Sexual,
exposición “Excusas” de Médicos del Mundo nos tres campus. Ponencia Dna. Amelia
Tiganus, activista de Feminicidio.net e supervivinte de Trata, 28 de setembro na Casa das
Campás (Pontevedra).
O 25 de novembro Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres
presentouse o informe Diagnose do acoso sexual e por razón de sexo no campus de
Ourense. Cartelería enfatizando misoxinia da linguaxe en galego e castelán. Manifesto da
rede de Unidades de Igualdade de Xénero universitarias (RUIGEU).
O 11 de febreiro, Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, desenvolvemento dos
programas “Exxperimenta en Feminino” (Ourense), “Elas fan CienTec” (Vigo) e o «II
Concurso escolar de debuxo e redacción ».
O 8 de marzo Día Internacional da Muller Traballadora, acto institucional da UVigo
(04/03): entrega do séptimo premio Uviguala a exdirectora da Unidade de Igualdade,
Anabel G. Penín; acto coas actuacións Sabela King e Sandra Varela. A alumna Nuria
Ferreiro, autora da fotografía do poster do 8M, leeu o manifesto do alumnado.
Medidas singulares:
-Deseño das Medida de “acción positiva” nas convocatorias de avaliación do PDI propias
da UVigo, aprobada polo Consello de Goberno o 29 de abril de 2019.

-Incremento da financiación externa para as actividades da Unidade de Igualdade: 60.000
(DEP)+100.000€ (Secretaría Xeral de Igualdade)
-Actualización do Observatorio de Igualdade. Inclusión de dous novos informes:


Informe cos datos máis relevantes do Portal de Transparencia analizados dende a

perspectiva de xénero.



Infome da Diagnose de necesidades de Conciliación entre a Comunidade Universitaria

(realizado pola socióloga Iria Vázquez Silva para a Unidade de Igualdade)

-Deseño do Protocolo de Prevención fronte á situación do acoso sexual nas festas
universitarias. Formación o día 25 de setembro para o voluntariado lila. Puntos Lila nas
festas patronais: San Teleco 27/09 e Santa Bárbara o 29/11 de 2018.
-Deseño da recomendación para favorecer a conciliación do PDI na elección de horarios,
en coordinación co Vicerreitorado de Profesorado.
-Presentación como Good Practices for Achieving Gender Equality in Recruitment and

career development of researchers in Europe ante a FECYT a petición do Ministerio
de Ciencia, non webinario para 46 instituciones europeas de investigación.
-Cinco Salas de Lactación nos 3 campus, coordinación co Vicerreitorado de Planificación.
-Feminización dos espazos públicos (edificios). Visita de María Teresa Fernández de la
Vega, o luns 22 de abril, a fin de inaugurar os edificios.
Actividades de formación
- Xornadas Violencia Off. Xornadas de prevención e sensibilización sobre violencia sexual

na mocidade coa Secretaría Xeral de Igualdade, nos tres Campus.
- Curso “Incorporación do análise de xénero a investigación”, o mes de novembro de 2018
impartido pola Catedrátida de Socioloxía, Dna. Capitolina Díaz, coordinación xunto coa
Área de Innovación e Formación Educativa.

Participación en encontros, xornadas e seminarios

-Reunión CRUE-Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Cartagena os días 4 e 5 de
Outubro de 2018.
- XII Encontro de Unidades de Igualdad, os días 4 e 5 de abril de 2019 na Universidade
de Alicante
- Curso de Verán en Lalín os día 09 a 13 de xullo de 2019 XV Novas fronteiras na igualdade

de oportunidades 2.0
- X Xornadas de Formación e II Xornadas Internacionais Educación, Xénero e Igualdade
organizadas polo CIFEX da USC o día 02 de outubro de 2018, participando na mesa de
debate entre as Unidades de Igualdade do SUG
- Constitución do Observatorio Contra a Discriminación por Orientación Sexual e
Identidade de Xénero da Secretaría Xeral de Igualdad o 21 de xuño de 2019.
Outras actividades
-Edición do calendario 2018 «Igualdade e Cooperación ao Desenvolvemento», con versión
descargable na web da Unidade de Igualdade.
- A Unidade de Igualdade, en colaboración coa Unidade de Análisis e Programas,
realizáronse informes para a Valedora do Pobo de Galicia e o Informe para a Secretaría
Ministerio de Ciencia, en relación a datos desagregados por xénero e políticas de xénero
da nosa universidade.

-Finalista dos “Premios NOVAGOB Excelencia 2019” (innovación no ámbito da
administración pública).
-A Unidade de Igualdade cofinanciou a publicación o “Informe de Acoso Sexual e por
Razón de Sexo” na nosa universidade, -iniciativa pioneira nas universidades do noso país.
-Coordinación coas unidades de Igualdade galegas e nacionais para a confección de
manifestos conxuntos para celebración de días especiais (8M, 25N, 28 Xuño)

ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO:

Participación no Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 100.000€ (Secretaría
Xeral de Igualdade)

Formación

Sensibilización

Investigación

-Curso Formación virtual en xénero dirixido ao alumnado, PAS e PDI
-Traducción ao galego das Guías docentes con perspectiva de xénero Xarxas Vives.
--VI Xornada Universitaria Galega en Xénero.14 de xuño de 2019.
- Xornada sobre “Comunicación, Xénero e Violencia contra as Mulleres”, 24 de
outubro (Campus de Pontevedra). Enclave Feminista.
-Campañas de prevención de acoso sexual en redes sociais. Cooperativa Numax
-Mapas dos campus seguros para as mulleres. Cooperativa Numax
-Campaña de masculinidades non tóxicas. Cooperativa Numax
-Vídeos da compañía de Teatro A Panadería alumnado de novo ingreso. Xornadas
acollida curso 2019-2020.
-Difusión do Diagnóstico sobre acoso sexual e por razón de sexo, no Calendario
2020. Laboratorio Numax
-Material sensibilización violencia de xénero: Violentometro, minilibros, folletos, etc.
-Estudo e Diagnóstico das aptitudes xeraís sobre igualdade e violencia de xénero.
Consultora Red Talento
-Estudo da percepción do consumo de sexo comercial. Cooperativa Ciudadanía.
-Bibliolabs sobre Violencia de Xénero. Faladoiros e bibliografía. Bilioteca Uvigo e
Librería Mulleres Lila de Lilith.

ACTIVIDADES CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO:
-Sinatura da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVIGO, (60.000€ en 2019).

Convocatoria,
resolución
seguemeto
investigación

e
de

Convocatoria, resolución e
seguemento de Bolsas de
Movilidade

Deseño
organización
Workshop

Águeda Gómez Suárez
Directora da Unidade de Igualdade
Vigo, 26 de outubro de 2019

e

Outras actividades

