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Dilixencia para facer constar que esta resolución se
publica no taboleiro de anuncios dos rexistros da
Universidade de Vigo o cinco de setembro de dous
mil dezasete.

RESOLUCIÓW NNTTORAL DO 4 DE SETEMBRO DE 2017

POIA QUE CONIVOCA A IV EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA

^ TNCLUSIóN DA pERSpECTTvA DE xÉNnno Nos

TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE UÁSTEN DA

UNTVERSIDADE DE VIGO

A fJniversidade de Vigo comprométese no artigo 6 dos seus Estatutos (a promover a igualdade de
opornrnidades entre homes e mulleres nas súas norrnas> e sinala como un eido que é preciso tratar (a
promoción da perspectiva de xénero nos estudos e na investigación"

O II PIan de tgualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 20f 6lgcontempla
na súa acción 3.2.7. *Manter a convocatoria de premios para os traballos de fin de grao e de
mestrado que incorporan a perspectiva de xénero."

Por isto, e en ürnrde das facultades outorgadas pola l,ei Orgiínica 61200I, de 21 de decembro,
modificada pola Lei 412007, de 12 de abril de Universidades e o artiso 58 do Decreto 712010, de 14 de
xaneiro, polo que se aproban os Estatutos desta Universidade,

E,STA RE,ITORÍA RE,SOL\TE:

Convocar a segunda edición dos Premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero en traballos de fin de
grao e de máster da Universidade de Vigo segundo as bases que se publican canda esta resolución.

Contra esta resolución, que esgota a úa administrativa, poderase interpoñer un recurso perante a

xurisdición contencioso-administ¡ativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa

publicación, de conforrnidade co disposto na l,ei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición

iontencioso-admi nistraüva.

As persoas interesadas poderiin optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de reposición,

no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, perante o mesmo órgano que a

ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto

expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segunclo o

preüsto no artigo 123.2 da ki 39/2015, do 1 de ouhrbro, do procedemento administrativo común das

administracións públicas.
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Convocatoria da cuarta edición dos Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos

de fin de grao e de máster da Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo convoca a cuarta edición dos Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de

xénero nos Eaballos de fin de grao e de máster da Universidade de Vigo co obxectivo de incentivar a

investigación en xénero e nos estudos feministas e de recoñecer, publicitar e premiar os mellores traballos

desas características realizados polo seu alumnado.

Fgeria foi unha escritora gul.gu do século fV que acadou grande sona pola súa üaxe a

Terra Santa e que relatou en "Itinerarium". Foi unha das primeiras peregrinas da historia

e a primeira Sul.Ca que exerceu de cronista de viares.

nltinerarium" é un diario de üare escrito en latín. A narración das súas experiencias,

escrita nun estilo narrativo epistolar, fai da súa obra o primeiro relato de viaxes a Oriente

procedente dunha escritora cristiá. Foi escrito no derradeiro terzo do século W cando a

autora percorreu mítica^s par¿rxes bíblicas. O manuscrito incompleto, foi descuberto en

1884 en Arezzo ( Italia) e publicado por primeira vez en 1887.

BASES:

1. Obxecto e perso¿ür destinata¡ias:

O obxecto desta convocatoria é recoñecer, publicitar e premiar os mellores traballos de fin de grao (TFG)

e de máster (TF'M) que inclúan a perspectiva de xénero realizados polo alumnado da Universidade de

Vigo.

Poderiin presentarse a esta convocatoria calquera t¡aballo fin de grao ou de máster realizado na

Universidade de Vigo, en calquera rama de coñecemento, defendidos durante o curso 2016-2017 e que

obtivesen unha cualificación mínima de oito .

A convocatoria eslá dirixida a todo o alumnado da Universidade de Vigo.

2. Presentación de soücitudes e prazo

As persoas interesadas remitirií:r á Ilnidade de Igualdade ( Edificio CACTI - Campus lJniversitario

36310 \'IGO) a documentación requirida presenlándoa nos rexistros auxiliares ou xeral da Universidade
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de Vigo e nos e nos lugares indicados no apartado 4 do artigo 16 da Lei 3912015, do I de outubro, do

procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación será presentada nun sobre dirirido á Unidade de Igualdade onde figurará escrito no

exterior como única referencia, o título do traballo fin de grao ou de máster presentado e o nome da titora

ou titor. Este sobre conterá:

a) Nun soporte cd ou memoria usb, o traballo presentado en pdf xunto cun resumo de, como

máximo, 500 palabras en pdf e arquivo independente. Ningún dos dous documentos poderá

conter elementos identificativos sobre a súa autoría ou titoría pero si indicar a qué grao ou máster

corresponde.

b) Un sobre pechado coa solicitude conforme ao anexo I desta convocatoria rexistrada ou selada coa

data de presentación. Este sobre deberá ter escrito no exterior, como única referencia, o título do

traballo escrito no primeiro sobre e deberá ir dentro deste.

O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o 20 de setembro de 2017 .

3. Dotación e nafirreza dos premios

Os IV hemios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de miíster da

Universidade de Vigo contan coa seguinte dotación:

Para os traballos fin de máster, concederase un único premio de 600 euros por cada un dos seguintes

ámbitos:

- Xurídico - Social

Científico - Tecnolóxico

- Afes e Humanidades

Para os traballos fin de grao, concederase un único premio de 500 euros por cada un dos seguintes

ámbitos:

- Xurídico - Social

- Científico - Tecnolóxico

- Artes e Humanidades

A este importe seralle de aplicación os descontos por IRPF que estableza a lei.
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O financiamento destes Premios será por conta da partida orzamentaria 2017 0000 4215 XEN 226 do

vixente subprograma de gastos da Unidade de Igualdade.

O xurado resérvase o dereito a declarar desertos calquera dos premios. Atendendo á calidade dos traballos

poderá decidir que se premie máis dun traballo en calquera ámbito sempre que non se supere o importe

total destinado para os premios: 3.300 euros.

Non se poderián presentar traballos xa premiados noutras convocatorias ou concursos.

4. Criterios de valoración e n¡rado:

Os premios valoraranse segundo os seguintes criterios:

- Calidade do traballo presentado: 30

- Relevancia da súa temática e metodoloxía: 20

- Aplicabilidade das achegas feitas polo estudo: 15

- Uso da linguaxe inclusiva: 15

- Referenciación bibliognifica e fontes': 10

- Uso da lingua galega: 10

O xurado deste premio será nomeado mediante resolución reitoral unha vez finalice o prazo de

presentación de solici¡rdes e será publicado na piíxina web da Unidade de Igualdade. En ningún caso se

poderá nomear xurado a unha persoa que titorizase un dos traballos presentados.

O xurado poderá contal coa asistencia de persoas expertas externas.

A decisión do xurado será inapelable.

Coa autorización expresa das autoras e autores, a Unidade de Igualdade poderá publicar na súa web os

traballos premiados facendo constancia sempre da súa autoía.

A presentación a este Premio implica a aceptación das súas bases.

'Tendo en conta que as no(nas APA non incorporan a perspectila de xénero na referenciación bibliográfica, pode
presentarse un anexo coa bibliografia incorporándoa.
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