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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS

CONVOCATORIAS

II Escola Sexolóxica de Verán «O sexo e
as súas identidades hoxe. Achegas para a
convivencia»

VIII Premios Egeria á inclusión da
perspectiva de xénero nos TFG e nos
TFM da Universidade de Vigo 2020/2021
+ Info

Organizada polo Concello de Allariz e o Instituto
Incisex, do 26 ao 28 de agosto. Reserva de praza por
orde de inscrición (988 554 059 ou
fogardosmaiores@allariz.gal). Custo da matrícula:
40 €.

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

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

Dúas xornadas de formación e de debate
organizadas polo Consello da Cultura
Galega e dispoñibles nas súas canles en
Internet
-A vulnerabilidade na encrucillada, pensadoras
contemporáneas e experiencias no ámbito sanitario
+Info
-Ecofeminismos +Info

Filosofía feminista de combate +Info e
audios
Este curso busca facer unha achega á historia do
pensamento e das loitas feministas desde comezos
do século XX. Organizado polo espazo de
investigación e autoformación Nociones Comunes,
agora está dispoñible en aberto con acceso a todas
as sesións.

II Premios GirlGeekCovid da Cátedra de
Feminismos 4.0 para incentivar, apoiar e
fomentar os estudos nos ámbitos CTEM.
+ Info
Premios da Delegación do Goberno
contra a Violencia de Xénero a teses de
doutoramento sobre violencia contra a
muller 2021 + Info
Prazo de presentación ata o 30 de xullo.

Axudas do programa Emega para o
fomento do emprendemento feminino en
Galicia. + Info
Foro de investimento Innovatia 8.3 do
Instituto das Mulleres e a Universidade de
Santiago de Compostela + Info
Dirixido a empresas innovadoras lideradas por
mulleres e creadas co apoio de universidades ou de
organismos públicos de investigación (OPI).
Presentación de candidaturas: ata o 22 de setembro de
2021.

Becas Closing The Gap + Info
Convocatoria de oito bolsas para mulleres para cubrir
entre o 100 e o 50 % da matrícula dos mestrados na
liña de Three Points-The School for Digital Business,
todos con título propio acreditado pola Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
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V Premios de investigaciones feministas en
materia de igualdad +Info

Recrutamento do Instituto Europeo para a
Igualdade de Xénero (EIGE) +Info

O Instituto Aragonés de la Mujer e a Universidad de
Zaragoza, conscientes da importancia dos estudos de
xénero na sociedade actual, convocan estes premios a
través da Cátedra sobre Igualdade e Xénero.

O Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero
(EIGE) publica convocatorias de recrutamento para
diversas vacantes. Convocatorias vixentes:

Prazo de presentación de traballos: ata o 10 de
setembro de 2021.

Bolsas Generation Google Scholarship:
for women in computer science +Info
Bolsas Microsoft e a NASA +Info
Formación de cursos gratuítos sobre Python e
machine learning para aplicalos en tarefas relacionadas
con misións espaciais.

Bolsa Polo Talento Dixital. Fundación
ONCE +Info
Convocatoria
de
proxectos
de
emprendemento no sector mariñomarítimo Sherpa do Mar +Info
Convocatoria de presentación de traballos
para a revista Asparkía Investigación
Feminista +Info

Procurement Assistant. Solicitudes: ata o 23 de agosto.
Traineeships- Gender Equality. Solicitudes: ata o 10
de setembro.

Traineeships (Knowledge Management and
Communications Unit). Solicitudes: ata o 10 de
setembro.

Axudas, subvencións e indemnizacións
para mulleres vítimas de violencia de
xénero da Xunta de Galicia 2021
Axudas periódicas para mulleres en situación de
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

Asparkía Investigación Feminista é unha revista
publicada
semestralmente
polo
Instituto
Universitario de Estudos Feministas e de Xénero
Purificación Escribano.

I Concurso fotográfico sobre violencia de
género +Info
A Unidade de Igualdade da Universidad de Murcia
organiza este concurso dirixido a calquera persoa
maior de idade. Haberá unha exposición pública das
20 obras finalistas.
Prazo de presentación de candidaturas: ata o 3 de
setembro de 2021.

Wikipedia: encontros/cuarto propio en
Wikipedia/Reto 12 meses 12 biografías de
mulleres 2021 +Info
Título de especialista universitario en
masculinidades, xénero e igualdade
+Info
Segunda edición da titulación en modalidade en liña
da Universidad Miguel Hernández de Elche.
Preténdese formar, analizar e reflexionar sobre os
diferentes estudos e investigacións levadas a cabo
sobre os homes e as masculinidades, e a súa relación
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e implicación na consecución da igualdade de
xénero
Preinscrición: do 1 de maio ata o 30 de setembro.
Matrícula: do 15 de maio ata o 30 de setembro.

Mestrado universitario en igualdade,
xénero e educación +Info
Formación presencial da Universidade de Santiago
de Compostela, coordinado por Rita Maria Radl
Philipp.

Mestrado oficial en estudos de xénero e
xestión de políticas de igualdade +Info
Mestrado en liña de 60 créditos ECTS da
Universitat de Lleida coordinado por Ana M.ª
Romero Burillo.

CONGRESOS
Women Game Jam 2021 + Info
Evento en liña para crear videoxogos que terá lugar do
20 ao 22 de agosto.
Iniciativa de Women in Gamex para xerar espazos
seguros e de inclusión para as mulleres na industria
dos videoxogos.

18.ª Conferencia Internacional de Mulleres Enxeñeiras e Científicas-ICWES + Info
Organizada cada tres anos desde 1964, é o evento
insignia da Rede Internacional de Mulleres Enxeñeiras
e Científicas.
Evento en liña do 1 ao 3 de setembro de 2021 para
presentar e discutir unha variedade de temas, co foco
na conferencia: «Os desafíos humanitarios globais».

XI Congreso Europeo de Igualdade de
Xénero na Educación Superior. +Info
Os ministerios de Ciencia e Innovación e de
Universidades en colaboración coa Universidad
Politécnica de Madrid e a Rede Europea de GEHE
organizan este evento en liña do 15 ao 17 de setembro.
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European Platform of Women Scientists
+Info
Esta plataforma ofrece unha sección mensual con
información de eventos e de acontecementos de
interese para a comunidade de mulleres científicas.

Exposición virtual eXXperimenta en
feminino. +Info
Esta acción ten o obxectivo de promover a realización
de actividades que lles dean visibilidade ás científicas
e impulsen o interese das nenas pola ciencia e pola
tecnoloxía.
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RECURSOS DE INTERESE
Observatorio
de
Universidade de Vigo
+ Info

Igualdade

da

O observatorio é unha fonte de información que ten
como obxectivo elaborar informes sobre as
desigualdades existentes na Universidade de Vigo e as
causas que as provocan para axudar a comprender a
necesidade das políticas de igualdade adoptadas na
organización e o seu fundamento.

Observatorio de machismo dixital stop
machitroles +Info
Ferramenta en liña da Cátedra Feminismos 4.0 para
recoller datos e información de persoas que
denuncien, de forma anónima, agresións sexistas,
ofensas, acosos, vexacións, ridiculizacións, ataques á
dignidade, humillacións ou calquera outra forma de
violencia machista.

Mulleres en cifras. Mulleres e homes en
España + Info
Publicación realizada polo Instituto Nacional de
Estatística (INE) en colaboración co IMIO. Esta
publicación periódica busca difundir indicadores de
xénero relevantes en distintos ámbitos, actualizados de
forma permanente.

Boletín estatístico mensual da Delegación
do Goberno contra a Violencia de Xénero
+Info
O último boletín dispoñible corresponde ao mes de
maio.

Colección de 11 guías docentes con
perspectiva de xénero traducidas ao
galego+Info
Colección de 11 guías temáticas promovida e editada
orixinalmente en catalán pola Xarxa Vives
d’Universitats e trasladada á lingua galega. Temáticas
das guías: ciencias da computación; dereito e

criminoloxía; educación e pedagoxía; filoloxía e
lingüística; filosofía; física; historia; historia da arte;
medicina; psicoloxía e socioloxía; economía e ciencia
política.

Cuarta edición de Inspira STEAM +Info
Está dispoñible no repositorio da UVigo TV o vídeo
da última edición de Inspira STEAM. Este proxecto
da Universidade de Vigo en colaboración coa
Universidad de Deusto busca fomentar as vocacións
científico-tecnolóxicas entre as nenas.

Liñas de acción para superar os nesgos de
sexo e de xénero na ciencia + Info
Revista IgUALdad da Universidad de
Almería. +Info
Número 17 dispoñible para consultar en liña.

The parenting penalties faced by scientist
mothers +Info
Mujeres africanas y afrodescendientes en
España. Análisis de los factores de
discriminación en el acceso a la salud, la
educación, el empleo, la vivienda y los
servicios sociales +Info
La situación de las jornaleras en los
campos de fresa de Huelva. Informe
jurídico. +Info
Europe fit for the Digital Age: Comission
proposes new rules and actions for
excellence and trust in Artificial
Intelligence. +Info
The State of Women in Thech 2020
+Info
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Informe de las condiciones de vida y
trabajo en el desarrollo de videojuegos en
España +Info
Estudo realizado por Game Workers Unite co
obxecto de analizar a discriminación e o acoso no
ambiente laboral na industria do videoxogo,
baseándose nos resultados dunha enquisa realizada en
xuño de 2020.

Estudo «El emprendimiento digital
femenino en España: situación y
prospección». +Info
Estudo realizado polo Instituto da Muller coa
colaboración da Real Academia de Enxeñaría, Ontsi,
Red.es e o Ministerio de Asuntos Económicos e
Transformación Dixital. O obxecto do traballo é
analizar o emprendemento tecnolóxico das mulleres.
Busca ilustrar o estado no que se atopa en España
tratando
de
coñecer
as
características
sociodemográficas e económico-financeiras das
mulleres, as súas motivacións para o emprendemento
e as principais barreiras e retos aos que se enfrontan.

«Estudio sobre la situación de las jóvenes
investigadoras en España» +Info
Estudo realizado polo Observatorio Mulleres, Ciencia
e Innovación (OMCI), adscrito ao Ministerio de
Ciencia e Innovación. Ten por obxectivo xeral
coñecer a situación das mozas investigadoras en
España nos sectores público e privado, a partir da
identificación das situacións de desigualdade de
xénero e os eidos nos que se producen. Afonda nas
causas e nos factores que expliquen as devanditas
desigualdades, así como no coñecemento da
percepción e da opinión de investigadoras e
investigadores mozos, con respecto ás situacións de
desigualdade detectadas. A partir de todo isto, realiza
recomendacións que sirvan de base para deseñar
políticas públicas que permitan tratalas, previlas e
eliminalas.
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Mulleres na política 2021. ONU Mulleres
+Info
Mapa creado pola Unión Interparlamentaria (UIP) e
a UN Women, que presenta o clasificación global de
mulleres en posicións executivas, de goberno e
parlamentarias.

Científicas en cifras 2021. Ministerio de
Ciencia e Innovación. +Info
Sexto informe de Científicas en Cifras. Trátase dunha
serie comezada pola Unidade de Mulleres e Ciencia e
publicada polo Ministerio de Ciencia e Innovación.
Analiza a presenza das mulleres nos distintos ámbitos
e niveis da ciencia en España, con especial atención á
carreira investigadora en organismos públicos de
investigación (OPI) e en universidades.

Observatorio Igualdade Emprego +Info
No Observatorio Igualdade Emprego pódenss
consultar estudos e informes que visibilizan as fendas
de xénero entre mulleres e homes no mercado laboral
e no emprendemento.

Informe «As mulleres nas ciencias, na
tecnoloxía, na enxeñaría e nas matemáticas
(STEM) en América Latina e no Caribe».
ONU. +Info
XIV Encontro da Rede de Unidades de
Igualdade para a Excelencia Universitaria
+Info
Grabacións do encontro organizado en Murcia o
pasado mes de maio.

Centro de Documentación e de Recursos
Feministas (CDRF)+Info
Presentación de libros, faladoiros, espazo de traballo
permanente wikimulleres, clube de lectura,
laboratorio de lectura, cursos, actividades e consulta
de libros e préstamo de libros baixo demanda.
Teléfono 986 436 441 e por correo electrónico:
centro.documentación.feminista@vigo.org
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Centros de Información ás Mulleres
(CIM) + Info

Praza de José Martí, 3.º andar. tel.: 900 119 741 e 986
864 825

Servizos municipais de información ás mulleres con
atención psicolóxica, asesoramento xurídico e
información e atención social.

Rede de mulleres veciñais contra os malos
tratos +Info

Centro de Información ás Mulleres de
Vigo
Ofrece atención xurídica en liña a través do enderezo
electrónico: osnososdereitos.muller@vigo.org
Horario (do 15 xuño ao 15 de setembro): luns, martes,
mércores e venres, de 8:00 a 13:30 h, e xoves de 8:00
a 14:00 h e de 15:00 a 17:00 h.
Rúa de Romil núm. 20, tel.: 986 293 963

Centro de Información ás Mulleres
Ourense
Horario: de 8:30 a 14:30 h (preferiblemente con cita
previa).
Rúa do Ensino núm. 24, tel.: 988 393 191

Centro de Información ás Mulleres
Pontevedra
Correo-e: igualdade@pontevedra.eu
Horario: de luns a venres, de 9 a 14:00 h.
Asesoramento xurídico: de luns a venres, de 13:00 a
15:00 h (con cita previa).

Rúa de Oliva, 12. Vigo. Tel.: 986 222 328. Teléfono
de atención ás vítimas: 606 929 137.
Grupo de mulleres voluntarias de Vigo que lles presta
atención, apoio e acompañamento ás mulleres no
proceso de separación e de ruptura coas situacións
derivadas dos malos tratos.

Normativa estatal en vigor en materia de
igualdade de xénero + Info
Normativa autonómica en vigor en materia
de igualdade de xénero + Info
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RECURSOS SOBRE A COVID-19
How the pandemic is forcing women out
of the workforce, explained in a comic
+Info
Enquisa
sobre
o
impacto
do
confinamento no persoal investigador.
Unidade de Mulleres e Ciencia.
Ministerio de Ciencia e Innovación +Info
Estudo «The Missing Perspectives of
Women in COVID-19 News». Fundación
Bill e Melinda Gates +Info
Guía para Europa: Protexer os dereitos de
mulleres e nenas durante a pandemia de
COVID-19 e as súas secuelas (en inglés).
+Info

conta na toma de futuras decisións desde unha
perspectiva de xénero.

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

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

Autoría/Edición: Amnistía Internacional, Women’s
Link Worldwide e a Federación Internacional de
Planificación da Familia.

Guía de actuación para mulleres que
sofren violencia de xénero en situación de
permanencia domiciliaria derivada do
estado de alarma pola covid-19 +Info

Teletraballo e conciliación corresponsable en tempos de covid-19. Unha guía de
boas prácticas para as universidades +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.

Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a
Excelencia Universitaria (RUIGEU), xuño 2020.

Coidados en América Latina e no Caribe
en tempos de covid-19. Cara a sistemas
integrais para fornecer a resposta e a
recuperación +Info
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
presenta un conxunto de recomendacións para ter en

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.

«A universidade
coronavirus +Info

responde»

especial

Iniciativa que ofrece diferentes visións de aspectos
relacionados coa crise da covid-19 desde o ámbito
socioeconómico, psicolóxico ou sociolóxico.
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Covid-19 crise desde unha perspectiva
feminista: resumo de diferentes artigos
publicados +Info
Selección das 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 pola
covid-19.
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Xénero e investigación científica na
Universidade de Vigo en tempos de covid19 +Info
Investigación posta en marcha pola Unidade de
Igualdade para analizar a fenda científica e de
coidados no marco da covid-19 así como o seu
impacto no ámbito profesional, persoal e emocional
no persoal docente e investigador da Universidade de
Vigo.

9

Nº 56 – Agosto de 2021

AXENDA
Mes de agosto:

Luns

Martes

Mércores Xoves

Venres

Sábado Domingo
1

2

3

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

29

30

31
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NOVAS DO DUVI
14 anos traballando en prol da igualdade de oportunidades do alumnado
+ Info
O estudo de centos de colchas elaboradas con retallos por mulleres
afroamericanas constata o impacto desta tradición nos ámbitos político,
histórico e artístico + Info
O xénero é unha variable que incide na competencia motriz obxectiva e
percibida na adolescencia + Info
Un curso porá o foco nos «infradiagnosticados» trastornos de saúde
mental no embarazo e posparto + Info

OUTRAS NOVAS DE INTERESE
O Parlamento galego aproba a lei Ángeles Alvariño pola igualdade na
investigación + Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Xuño 2021)

Biblioteca de Belas Artes
Maternalias : de la historia de la maternidad. Crespo, Cira, 1980-. Santa Cruz de Tenerife : Ob Stare,
2013. BUV Belas Artes. BEL I CRE,C
La revolución de los cuidados. Llopis, María, 1975- autor, entrevistador. Tafalla : Txalaparta, febrero
de 2021. BUV Belas Artes BEL D LLO,M
La vida láctea : historia cultural y anecdótica de la lactancia. Hernáiz Gómez, Luis. Madrid : Oberon,
[2020]. BUV Belas Artes. BEL I HER,L
Biblioteca de Pontevedra
Actitudes y prácticas deportivas de las mujeres en España (1990-2005). Madrid : Instituto de la
Mujer, [2006]. BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 796.01 acti
A lavandeira de San Simón. Mejuto, Eva, 1975- autor. Vigo : Xerais, 2020. BUV Bca Campus
Pontevedra. BCP 82-93 MEJU,E
Publicidad y campañas navideñas de juguetes : ¿promoción o ruptura de estereotipos y roles de
género. Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de
Igualdad, [2020]. BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 659.11 publ
Sira. Dueñas, María, 1964- autora. Barcelona : Planeta, 2021.BUV Bca Campus Pontevedra.
BCP 860 DUEÑ,M
Socialismo en Europa 2020 : unha ambiciosa proposta socialista, feminista e ecolóxica. Pérez
Dávila, Xabier. Santiago de Compostela : Laiovento, 2020. BUV Bca Campus Pontevedra. BCP
330 PERE,X
La urgencia de vivir : teoría feminista de las emociones. Langle de Paz, Teresa, autorBarcelona,
España : Anthropos Editorial ; Ciudad de México, México : Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Izpalapa, Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades, 2018.
BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 305 LANG,T
La vida secreta de Úrsula Bas.Portabales Santomé, Arantza, 1973- autor. Barcelona : Lumen,
mayo de 2021. BUV Bca Campus Pontevedra BCP 860 PORT,A
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Biblioteca de Ourense
Entre procesos y pleitos : hombres y mujeres ante la justicia en la Edad Moderna. Candau
Chacón, María Luisa, autor. Sevilla : Editorial Universidad de Sevilla, 2020 BUV Bca Campus
Ourense. OUR 94"15/17" /532
La estirpe de Lilith : trilogía xenogénesis. Butler, Octavia E., autor. Barcelona : Nova, 2021. BUV
Bca Campus Ourense. OUR N 821.134.2 /567
Fiscalidad y sesgos de género. García Calvente, Yolanda, autor. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020.
BUV Bca Campus Ourense. OUR 336 /977
Mujeres quebradas : la inquisición y su violencia hacia la heterodoxia en una Nueva España.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, [2018]. BUV Bca Campus Ourense.
OUR 970/980 /163
No se hace pueblo sin ellas : mujeres españolas en el Virreinato de Perú: emigración y movilidad
soc. Almorza Hidalgo, Amelia, autor. Madrid ; Sevilla : CSIC : Universidad de Sevilla :
Diputación de Sevilla, 2018. BUV Bca Campus Ourense
OUR 94"15/17" /558
Orientación profesional no sexista : teoría y práctica. Rodríguez Moreno, María Luisa
Saarbrücken : Editorial Académica Española, cop. 2011. BUV Bca Campus Ourense OUR
37.04 /224
Perfectissima femina : femmes de l'élite dans l'Hispanie romaine. Navarro Caballero, Milagros,
autor. Bordeaux : Ausonius, 2017. BUV Bca Campus Ourense
OUR 931 /52 v.1. BUV
Bca Campus Ourense. OUR 931 /52 v.2
Biblioteca Central
"Haberlas, haylas" : campesinas en la historia de España del siglo XX. Madrid : Marcial Pons
Ediciones de Historia, 2021.BUV Central. CEN 396 HAB hay
Protocolos de acoso laboral por razón de sexo y de género como forma de combatir la
discriminación. Valencia : Tirant lo Blanch, 2021. BUV Central
CEN 349.2 PRO dea
¿Qué es juzgar con perspectiva de género?.Gimeno Presa, Concepción, autor.Cizur Menor,
Navarra : Aranzadi Thomson Reuters, 2020. BUV Central
CEN 340 GIM que

Biblioteca de Filoloxía e Tradución
A afogada. Leira Castro, Rocío, 1979- autor.Vigo : Edicións Xerais de Galicia, marzo 2021. BUV
Filoloxía/Tradución
FFT 869.9 LEI afo
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Algo de feminismo y otros escritos combativos.Pardo Bazán, Emilia, Condesa de, 1851-1921,
autor. Madrid : Alianza Editorial, [2021] BUV Filoloxía/Tradución . FFT 860 PAR obr
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