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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS
Itinerario Formativo Virtual de Xénero (5ª
edición) +Info

ONU Mulleres Centro de Capacitación
+Info

A Unidade de Igualdade oferta dezaoito cursos en liña
para formarse en distintos ámbitos relacionados coa
igualdade de xénero e os feminismos. A inscrición
estará aberta do 20 de setembro ao 22 de novembro
para persoas da comunidade universitaria da UVigo.

Cursos dispoñibles todo o ano en diferentes modalidades: autoaprendizaxe, moderado, semipresencial,
presencial e personalizado.

11º edición da Escuela virtual de igualdad
2021-2022. +Info

Iniciativa con ferramentas, cursos de capacitación e
recursos tecnolóxicos gratuítos. Inclúe propostas
concretas, como Crece con Google para mulleres en
ciencia e tecnoloxía, co obxectivo de capacitar a
enxeñeiras e estudantes mulleres de enxeñería para
aumentar as oportunidades laborais na industria de
programación na nube.

Feminismos negros e africanos desde unha
perspectiva decolonial. +Info
Formación en liña. Inscricións abertas ata o 3 de
outubro.

Filosofía feminista de combate II. +Info
Formación presencial (Madrid) ou en liña do 5 de
outubro ao 21 de decembro.

Masculinidade e violencia +Info
MOOC da Universidad de Granada con posibilidade
de certificado. Prazo de matrícula a partir do
20/09/2021, o curso comeza o 18/10/2021.

Crece en Google +Info

CONVOCATORIAS
VIII Premios Egeria á inclusión da
perspectiva de xénero nos TFG e TFM
2020/2021 da Universidade de Vigo
+ Info
O prazo remata o 30 de setembro.

Unha aproximación de xénero ao Código
de Hammurabi: Situación xurídica da
muller na sociedade patriarcal paleobabilónica. +Info

II edición dos Premios GirlGeekCovid da
Cátedra de Feminismos 4.0 para
incentivar, apoiar e fomentar os estudos
nos ámbitos CTEM. + Info

Curso en liña de curta duración do programa de
formación continua da Universidad Autónoma de
Madrid. Matricula aberta ata o 26 de outubro, comeza
o 2 de novembro.

As solicitudes poden enviarse ata o 30 de setembro a
través
da
sede-e
da
universidade e
as
candidatas optarán a un premio e un accésit paras as
titulacións da rama de Ciencias e outro premio e
accésit paras as pertencentes ao eido da Enxeñaría.

Escola Virtual de Economía Feminista e
Solidaria. +Info
Na semana do 18 ao 22 de outubro na modalidade
virtual.

Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en
Galicia. + Info
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II edición STG Awards +Info
Organizados pola Fundación ASTI e a Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades da Junta de
Castilla y León. Dispón de varias categorías:
Secundaria, Bacharelato, FP, Universidade, Premio
compañía o institución solidaria, Premio STEM
SOCIAL, Premio comunicación con impacto e
Premio mentora comprometida.
Convocatorias ata o 30 de setembro.

Bolsa Polo Talento Dixital. Fundación
ONCE. +Info
Recrutamento do Instituto Europeo para a
Igualdade de Xénero (EIGE) +Info
O Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero
(EIGE) publica convocatorias de recrutamento para
diversas vacantes. Convocatorias vixentes:
•

Assistant to the Director's Secretariat. Aberto

Revista Asparkia. Investigación Feminista
+Info

o prazo para a lista de agarda ata o 30 de
setembro.

Aberto o prazo de envío de propostas para o próximo
número «Redes CON Género» ata o 30 de setembro.

Wikipedia: encontros/cuarto propio en
Wikipedia/Reto 12 meses 12 biografías de
mulleres 2021. +Info

Lectora: revista de dones i textualitat. +Info
Aberto o prazo de envío de propostas para a sección
de Miscelánea do número 28 (2022) ata o 15 de
decembro. Aceptan textos en catalán, español, galego,
euskera, inglés, francés, italiano e portugués.

Revista de Estudios de
Sexualidades (antes Lf) +Info

Género

y

Convocatoria activa para ensaios inéditos nos números
regulares e propostas para monográficos especiais para
persoas con membresías activas da asociación.

Becas Closing The Gap + Info
Convocatoria de 8 bolsas para mulleres para cubrir
entre o 100 % e o 50 % da matrícula dos mestrados en
liña de Three Points-The School for Digital Business,
todos con título propio acreditado pola Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

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

CONGRESOS
IV Ciclo de seminarios sobre igualdade,
emprego, conciliación e violencia de
xénero. +Info
Do 29 de setembro ao 20 de outubro. Retransmitidos
pola plataforma ZOOM e posteriormente poderá
accederse a través da canle de Youtube da ERL da
Universidad Complutense de Madrid.

Encontro virtual: Transferencia do coñecemento universitario desde unha perspectiva de xénero. +Info
Organizado pola UdC o 30 de setembro e o 1 de
outubro. Inscricións gratuítas abertas ata o 24 de
setembro.

Evento Internacional Inclusiva Investigadora: A UVigo celebra a diversidade.
Comunidade LGTBIAQ+. +Info
4, 5 e 6 de outubro de 2021, presencial e virtual.
Círculo de Empresarios de Galicia, rúa García Barbón
núm. 62 (Vigo)
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I Congreso Internacional Xénero, comunicación e violencias + Info e inscricións.
Organizado de maneira virtual polo proxecto I+D+i
"Produsage juvenil en las redes sociales y manifestaciones de las desigualdades de género: nuevas formas
de violencia (FEM2017-83302-C3-2-P)".
Este encontro internacional –que terá lugar o 7 e o 8
de outubro de 2021- pretende converterse nun punto
de referencia para o debate, a reflexión e a
organización de contido científico sobre as violencias
en redes sociais e os feminismos en liña.

Xornadas Investigación con dimensión de
xénero. Cómo a incorporación da variable
sexo e a análise de xénero contribúe á
excelencia científica e á igualdade. +Info
7 e 8 de outubro, presencial e virtual.

Congreso internacional: As mulleres e a
(des)igualdade de oportunidades: análises
feministas das inxustizas estruturais e as
tensións conxunturais. +Info
O 13 e 14 de outubro con acceso presencial (Madrid)
e virtual.

I Congreso Internacional de Violencia
Sexual: antecedentes romanos e regulación actual. +Info
Realizarase os días 18, 22, 25 e 29 de outubro e estará
enfocado no estudo e análise das institucións xurídicas
e o tratamento político da violencia sexual no eido
interno e internacional.

Salud digital en la formación del
profesorado. Una perspectiva de género e
interdisciplinar. +Info
19 e 26 de outubro e 3 de novembro.
Actividade organizada polo Instituto de Investigaciones Feministas da Universidad Complutense de
Madrid, consta de dous seminarios en liña e unha
webinar da xornada científica.
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XX Coloquio Internacional de AEIHM:
Tecnoloxía, ciencia e natureza na historia
das mulleres. +Info
Terá lugar do 20 a 22 de outubro na Universidad de
Granada, en modalidade presencial e tamén
dispoñible asento virtual.

Congreso Internacional «Las Puertas de
mi reino» Escrituras del cuerpo en las
poetas españolas contemporáneas (19001968) +Info
O congreso terá lugar os días 20, 21 e 22 de outubro
de 2021 en modalidade dual: na Universitat de Alacant
e en liña.

I Congreso Internacional Mujeres
creadoras: Dibujo+Diseño+Acción +Info
Encontro en liña o 17, 18 e 19 de novembro co
obxectivo de visibilizar no ámbito académico a
investigación científica e artística centrada en mulleres
artistas e deseñadoras vinculadas ao debuxo.

European Platform of Women Scientists.
+Info
Esta plataforma ofrece unha sección mensual con
información de eventos e acontecementos de interese
para a comunidade de mulleres científicas.

Exposición virtual eXXperimenta en
feminino. +Info
Acción co obxectivo de promover a realización de
actividades que dean visibilidade as científicas e impulsen o interese das nenas pola ciencia e a tecnoloxía.
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RECURSOS DE INTERESE
DATOS
Observatorio de Igualdade da UVigo
+ Info
O Observatorio é unha fonte de información
que elabora informes sobre as desigualdades existentes na UVigo e as causas que as provocan para axudar
a comprender as políticas de igualdade adoptadas.

Mulleres en cifras. Mulleres e homes en
España. + Info
Publicación realizada polo INE en colaboración co
IMIO. Esta publicación periódica difunde indicadores
de xénero relevantes en distintos ámbitos.

Científicas en Cifras 2021. +Info
Boletín Estatístico Mensual da Delegación
de Goberno contra a Violencia de Xénero
+Info
Observatorio Igualdade Emprego +Info
Estudos e informes que visibilizan as fendas de xénero
no mercado laboral e no emprendemento.

Centro de Datos para Defensoras e
Defensores de Xénero. +Info
Fonte para analizar cuestións de igualdade de xénero
en todos os ODS en 129 países.

As mulleres do mundo 2020. Tendencias
e estatísticas. (EN) +Info
Institucións sociais e índice de xénero. (EN)
+Info
Datos e perfiles de países sobre o nivel de discriminación nas leis, normas e prácticas sociais en 180 países
nunha ampla diversidade de temas. Hai datos
resumidos a nivel mundial e datos por países.

REVISTAS
ICE, Revista de Economía. Núm. 921 (2021):

Muller e economía: igualdade, oportunidades e retos.

+Info

Revista Investigaciones feministas.

Vol. 12
Núm. 2: Igualdade de xénero en institucións de
educación superior e investigación +Info

Revista Feminismo/s Núm. 38 (2021) +Info
Cuestiones de género: de la igualdad y la
diferencia. Núm. 16 (2021): A axencia feminina nas
narrativas audiovisuais. +Info
Lex Social. Revista xurídica dos dereitos
sociais. Vol. 11. Núm. 2 (2021) Segunda parte.
+Info
Asparkía. Investigación Feminista

Núm. 38
(2021) «Mulleres no mundo do traballo. Perspectivas
históricas desde o presente». +Info

Revista Femeris. Vol. 6, Núm. 2 (2021). +Info
INFORMES, ARTIGOS E OUTROS
RECURSOS
Intelixencia artificial e igualdade de
xénero. Unha análise comparada entre a
UE, Suecia e España. (2021) +Info
Dimensión de xénero para unha Ciencia e
Tecnoloxía mellores. +Info
Conferencia de Londa Schiebinger, catedrática de
Historia da Ciencia e directora de Gendered
Innovations.
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STEAM+Xénero: Unha proposta para
fortalecer a educación inicial con
equidade. +Info
Informe centrado na importancia da equidade de
xénero na educación infantil no contexto
latinoamericano.

Motivación académica, habilidades non
cognitivas e brecha de xénero en
Matemáticas e Ciencias. O caso de España
(2021). +Info
A desigualdade de xénero na comunidade
neurocientífica latinoamericana (EN) +Info
Guía de apoio para adoptar prácticas de
igualdade en foros, eventos, congresos e
paneis. +Info
Women’s Legacy +Info

Converxencia en cuestión de xénero:
Como de cerca está a UE da igualdade?
(EN). +Info
Enfoques de xénero no estudo da
economía dixital: revisión sistemática da
literatura. (EN). +Info
As familias monoparentais en España
+Info
Estudo da Federación de Asociaciones de Madres
Solteras editado polo Instituto de las Mujeres.
Tamén en liña a gravación da presentación e o debate.

É posible debater en medio de discursos
de odio? Activismo feminista e grupos
antidereitos no Cono Sur de América
Latina. Informe de Comunicación para la Igualdad
e a Fundación Heinrich Böll +Info

Proxecto europeo que ofrece recursos para contribuír
á inclusión das mulleres nos contidos educativos.

Investigadora e nai +Info

Son Pioneras. +Info

Feminismo moderado dentro ou en contra
da universidade neoliberal? O exemplo de
Athena SWAN. (EN) +Info

Acceso a todas as intervencións do I Workshop
Mujeres Investigadoras Innovan.

Inventoras femininas e os seus inventos
(EN). +Info

Como as análises inclusivas afectan á
investigación e á innovación (2020). +Info
Informe da Comisión Europea.

Artigo que, a través dos datos das patentes biomédicas
de EE. UU., demostra que hai resultados máis
relevantes para as vidas das mulleres cando a IP
responsable é unha muller.

Marco xeral para a incorporación da
perspectiva de xénero na docencia
universitaria (2019). +Info

Gender and media: contribucións a unha

Recurso da Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya-AQU Catalunya.

comunicación con perspectiva de xénero
desde o feminismo e a súa influencia nas
políticas de igualdade. +Info
Estas son só algunhas das formas en que as
mulleres e as persoas LGBTQ+ fan
Internet máis saudable. (EN) +Info

WDsummit2021: apostando
futuro TIC en igualdad +Info

por

un

Muller, tecnoloxía e inclusión +Info
Plataforma Científicas e Innovadoras
+Info
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Creadoras da historia da música. +Info
Mapa interactivo elaborado por Sakira Ventura que
recolle a máis de 500 compositoras de todo o mundo,
unha breve descrición de cada unha delas e un enlace
para escoitar a súa música.

Cara a igualdade de xénero nos sectores
cultural e creativo. +Info
Informe do grupo de traballo OMC (Open Method of
Coordination) de persoas expertas dos Estados
membros da Unión Europea.

Creando espazo ás masculinidades que
coidan. Informe comparado europeo. +Info
Decálogo de boas prácticas para combater
o sexismo nos relatos audiovisuais. +Info
Elaborado por CIMA-Asociación
Cineastas y de Medios Audiovisuales.

de

Mujeres

Por que a ciencia necesita un novo sistema
de recoñecemento e recompensa? (EN).
+Info
Repositorio de vídeos de mulleres nas
STEM. (EN). +Info
Ensinar e aprender Ciencias Sociais de
forma inclusiva. + Info
IV Edición de Inspira STEAM +Info
Repositorio na UVigo TV da última edición do Inspira
STEAM da UVigo en colaboración coa Universidad
de Deusto.

Liñas de acción para superar os nesgos de
sexo e xénero na ciencia. + Info

As sancións á maternidade que enfrontan
as científicas. (EN). +Info
Mulleres africanas e afrodescendentes en
España. Análise dos factores de
discriminación no acceso á saúde, a
educación, o emprego, a vivenda e os
servizos sociais. +Info
A situación das xornaleiras nos campos de
fresa de Huelva. Informe xurídico. +Info

7

Nº 58 – Outubro de 2021

RECURSOS SOBRE A COVID-19
Que sabemos sobre os cambios na menstruación trala vacina da Covid-19? +Info

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

O impacto da covid-19 sobre as mulleres
de ciencia en Asia – Pacífico (2021). +Info

Xénero e ciencia fronte ao coronavirus.
+Info

Estudo dos efectos da vacinación da
COVID-19 no ciclo menstrual das
mulleres. +Info

A Unidade de Mulleres e Ciencia analiza o impacto
da covid-19 na igualdade de xénero na I+D+i e
presenta recomendacións para a toma de decisións
desde unha perspectiva de xénero.

Coronavirus-19, xénero e saúde.
+Info

A perspectiva de xénero nas investigacións
sobre a covid-19. +Info

(EN)

Como a pandemia está expulsando ás
mulleres da forza laboral explicado nun
cómic. (EN) +Info
Resultados do cuestionario sobre o impacto do confinamento no persoal investigador. Unidad de Mujeres y Ciencia. Ministerio de
Ciencia e Innovación. +Info
Guía para Europa: Protexer os dereitos de
mulleres e nenas durante a pandemia de
COVID-19 e as súas secuelas. (EN) Amnistía
Internacional, Women’s Link Worldwide e a
Federación Internacional de Planificación da Familia.

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

+Info

Coidados en América Latina e o Caribe
en tempos de Covid-19. Cara Sistemas
Integrais para fornecer a resposta e a
recuperación. +Info

«A Universidade responde» especial
coronavirus. +Info
Iniciativa que ofrece diferentes visións de aspectos
relacionados coa crise da covid-19.

Covid-19 crise desde unha perspectiva
feminista: resumo de diferentes artigos
publicados. +Info
Os efectos da covid-19 sobre as mulleres
e as nenas. +Info
Análise de desigualdades estruturais causadas pola
covid-19.

Xénero e investigación científica na
Universidade de Vigo en tempos de covid19. +Info
Investigación posta en marcha pola Unidade de
Igualdade co obxecto de analizar a fenda científica e a
fenda de coidados no marco da covid-19, e o seu
impacto no ámbito profesional, persoal e emocional
no persoal docente e investigador da Universidade de
Vigo.
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RECURSOS DE IGUALDADE

Servizos municipais de atención psicolóxica, xurídica
e social para mulleres.

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

CIM Vigo

Axudas periódicas para mulleres en situación de

CIM- Centros de Información ás Mulleres

Rúa Romil núm. 20
986 293 963
Ofrece atención xurídica en liña a través do enderezoe: osnososdereitos.muller@vigo.org

CIM Ourense
Rúa Ensino núm. 24
988 393 191
Horarios: De 8:30 a 14:30 h, con cita previa.

CIM Pontevedra
Praza José Martí, 3º andar.
900 119 741 e 986 864 825
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.
Outras localidades. +Info

La violencia de género la paramos unidas.
Guía de actuación frente a la violencia
machista. +Info
Rede de mulleres veciñais contra os Malos
Tratos. +Info

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

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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AXENDA
Mes de outubro:

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

15 de outubro 2021: Día Internacional das Mulleres Rurais.
Actividades:

27 de setembro a 8 de outubro: Mulleres

do mar, mulleres no mar. Escola Universitaria de

Estudos Empresariais
Exposición fotográfica: Do 27 de setembro ao 8 de outubro de 2021
Proxección de curtametraxes: Do 27 de setembro ao 4 de outubro de 2021
Proxección de «A illa das mentiras»: 28 de setembro e 5 de outubro de 2021
Visita ao Museo Massó: 1 de outubro do 20211
Percorrido náutico pola Ría de Vigo: 7 de outubro de 2021
Xornadas institucionais: 29 e 30 de setembro de 2021

25 de outubro: IV

Xornada Olladas á antigüidade. Maternidade e infancia.

Facultade de Historia, de 9:30 a 14:00 h
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NOVAS DO DUVI
A 2ª edición do Distintivo de Igualdade busca ampliar o número de
centros con este recoñecemento +Info
A UVigo amplía a 18 cursos a oferta formativa da nova edición do
Itinerario Virtual en Xénero +Info
Os premios Egeria buscan incentivar a investigación en xénero nos
traballos fin de grao e de mestrado +Info
A Facultade de Filoloxía e Tradución, primeiro centro da UVigo que
lucirá o Distintivo de Igualdade +Info
Os Premios Crea recoñecen o traballo interdisciplinar de seis alumnas
do campus. +Info
Catro socios europeos na procura de fórmulas para fomentar o
emprendemento feminino +Info

NOVAS DE INTERESE
Ingeniería, educación y salud: la gran brecha de género de la UVigo
+Info
Matemáticas e inteligencia artificial contra el maltrato machista +Info
La UV impulsa un programa de apoyo a las mujeres universitarias afganas
+Info
Atopan un xene que podería ser unha diana terapéutica na endometriose.
+Info
‘Rankings’, lactancia y universidades. +Info
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