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MEMORIA DA UNIDADE DE IGUALDADE 2015-2016

O Consello de Goberno aprobou na súa sesión do 15 de abril de 2016 aprobou o II Plan de
igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo ( 2016/19) cunha vixencia temporal
de 4 anos. O plan caracterízase por estar adaptado á realidade, é integrador, transversal,
participativo e dinámico. Estrutúrase en catro eixes que a súa vez conteñen obxectivos
estratéxicos e operativos. A partir deses obxectivos se concretan as 85 accións que se
consideran necesarias para acadalos.
Os catro eixes que conforman este segundo Plan son:
-Cultura da igualdade na Universidade de Vigo
- Proxección social da Universidade de Vigo con perspectiva de xénero
- Docencia, investigación e transferencia do coñecemento con perspectiva de xénero
- Condicións sociolaborais con perspectiva de xénero
Xornadas de investigación
O 15 de xullo de 2016 realizouse en Santiago a «IV Xornada Universitaria Galega en
Xénero», XUGeX, organizada polas tres universidades galegas e na que participou persoal
docente e investigador de todas elas. Esta edición adicouse á integración da perspectiva de
xénero na docencia e nela se presentaron 15 comunicacións e 20 pósters. A conferencia
inaugural foi impartida pola catedrática emérita da Universitat Autónoma de Barcelona, Marina
Subirats e titulouse «O que a Universidade nos debe ás mulleres»
Acto institucional do 8 de marzo
Como vén sendo habitual dende hai 3 anos, o día 8 de marzo, «Día Internacional das
Mulleres» realizouse o acto institucional da Universidade de Vigo no que o reitor fixo entrega
do cuarto premio uviguala que lle foi concedido á Asociación Universitaria de Ciencias da
Educación (AUCE) do Campus de Ourense.No mesmo acto, a profesora Águeda Gómez
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Suárez impartiu a conferencia titulada «Xénero e orde sociosexual: unha viaxe transcultural» e
Alba Rodríguez Álvarez, alumna do Grao de Dereito leu o manifesto do alumnado.
Axudas convocadas pola Unidade de Igualdade

Para o ano académico 2015-2016 a Unidade de Igualdade levou a cabo, a través das súas
convocatorias de axudas, as seguintes actividades para impulsar a perspectiva de xénero na
docencia e sensibilizar en materia de igualdade en colaboración con toda a comunidade
universitaria:
Primeiro cuadrimestre:
-

«Mapeos participativos dende unha perspectiva de xénero »

-

Xornada: Reconstruíndo o dereito dende unha perspectiva de xénero

-

«IV Escola Feminista»

-

Xornadas: «Xénero, masculinidades e transculturalidade.¿É a sexualidade unha
ideoloxía?»

-

Representación teatral de Inversa Teatro «Femina Sapiens»

-

Xornada: «A imaxe da muller na publicidade comercial»

-

Ciclo de conferencias-obradoiro: «Unha mirada de xénero»

-

«Xornada internacional de lactación materna»

-

Xornadas: «Camiñando cara á igualdade: problemas e solucións na esfera xurídica e
psicosocial»

-

Xornadas: «Literatura infantil e xuvenil.A pegada das mulleres desde a tradición oral á
actualidade»

-

Xornada: «Igualdade e emprego: cuestións actuais de debate»

Segundo cuadrimestre:
-

Concertos música contemporánea: «Coma espellos dun calidoscopio»

-

Xornada: «A investigación en interpretación: novas olladas dende a perspectiva de
xénero»

-

«Intervencións artísticas críticas: Eat art dende a perspectiva de xénero»
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-

Xornada: «Feminismos para principiantes»

-

Conferencia «Charlotte Salomon, Graphic Artist: A Feminist Lineage for Jewish
Women's Comics»

Actividade de sensibilización contra a violencia de xénero
A campaña institucional Espazos de igualdade.Paisaxes de liberdade foi posta en marcha co
gallo do 25 de novembro «Día internacional para a eliminación da violencia contra as
mulleres». Repartíronse carteis con este lema para que marcasen os diferentes espazos de
convivencia como liberados de calquera tipo de desigualdade. A propia páxina web da
Universidade de Vigo empregou o deseño do cartel no seu frontal para visibilizar o seu
rexeitamento á violencia contra as mulleres.
Así mesmo, en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade colocáronse

puntos

informativos nos tres Campus. Estaban dirixidos especialmente ao alumnado e neles ofrecíase
material e información para previr ás mozas de calquera tipo de violencia nas súas relacións de
parella e fomentar relacións afectivo-sexuais igualitarias. Repartiuse tamén material propio da
Universidade de Vigo como as chapas co lema Abrazo armado pola igualdade e un tríptico de
sensibilización sobre como detectar e previr o acoso sexual e por razón de sexo na
Universidade de Vigo divulgando o protocolo de actuación para estes casos co que conta a
institución dende o ano 2014.
En datas próximas á sinalada tivo lugar no Campus de Ourense a

«Xornada de

sensibilización para a prevención do acoso sexual e a promoción da igualdade de xénero no
ámbito universitario»
Actividades de visibilización
A Unidade de Igualdade segue a ter como unha das súas prioridades contribuír á visibilizar
e recoñecer o labor das mulleres e as súas achegas ao coñecemento universal e o
desenvolvemento social Por iso, patrocinou as seguintes actividades:

- O programa de apoio á creación feminina «Alt.procrea en feminino» no Festival de Teatro
Alternativo de Vigo que tivo lugar entre o 9 e o 13 de marzo de 2015 en diversos escenarios
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da cidade de Vigo. As creadoras que participan neste proxecto son Nuria Sotelo, Louisa
Merino, Matarile Teatro, Mercé de Rande, Iris Heitzinger & Edita Braun compañía.
- Colaboración co Festival Sinsal Illa de San Simón para a promoción e visibilización do
talento feminino realizado entre os días 22 e 24 de xullo de 2016 onde actuaron artistas
femininas como Juana Molina, Eska ou Sktkar Gudasz.
- Edición do calendario para o ano 2016 «Mulleres que son historia» do que se fixeron 200
copias e do que hai unha versión descargable na web da Unidade de Igualdade.
Durante o primeiro cuadrimestre do curso 2015-16 convocouse, en colaboración co Museo
de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) a bolsa de produción ARTISTAS que se lle
concedeu á alumna Xisela Franco e que inaugurará a súa exposición individual no vindeiro mes
de setembro.
Actividades de formación
Durante este ano académico, a Unidade de Igualdade organizou en colaboración co Servizo
de Persoal de Administración e Servizos as seguintes actividades formativas:
- «A construcción de xénero: formas de violencia invisibilizadas na visa persoal e
profesional»
- «Traballar en espazos de igualdade» ( Campus Ourense)
Dentro do Programa de formación permanente do profesorado en colaboración coa Área
de Formación e Innovación Educativa, organizouse o curso «Claves para unha docencia sen
nesgos de xénero» ( Campus Ourense e Vigo) específico para persoal docente e investigador.
Promovido pola Unidade de Igualdade, tivo lugar o obradoiro de extensión universitaria
«Obradoiro de radio ¿o que non se nomea non existe?Comunicación e radio con perspectiva
de xénero».
Por último, en colaboración co Servizo de Prevención e Riscos Laborais, organizouse a
campaña formativa «Muller e saúde» de catro horas de duración.

Unidade de
Igualdade

Edificio CACTI
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 419
igualdade@uvigo.es

Premios
A cuarta edición dos premios ANTONIA FERRÍN MOREIRAS de creación de materiais e
recursos docentes con perspectiva de xénero foi concedido ao traballo «O xénero nos ollos.
Estratexias para educar con ( e pese ás ) fotografías dos materiais curriculares»

Durante o mes de novembro resolveuse a segunda convocatoria dos Premios EGERIA de
introdución da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster. Os traballos
gañadores foron:
Primeiro Premio de traballos de fin de Máster:«Estereotipos de xénero nas expectativas de
futuro da mocidade en situación de desprotección e conflito social»
Accésit: «Lo personal es lo político. La creación artística como estrategia reflexiva acerca del
papel de la mujer en la sociedad patriarcal »
Primeiro Premio traballos de fin de Grao: «Piropos: ¿afagadores? ou ¿práctica que mantén
os estereotipos de xénero?»
Accésit: «A perspectiva de xénero na intervención didáctica do alumnado de grao en
CCAFD: linguaxe e formación de grupos»
Programa Stella
A través do programa de mobilidade Stella, a Unidade de Igualdade recibiu durante unha
semana ao coordinador de Extensión Universitaria da Universidad de Guadalajara ( México)
que observou como desenvolve a súa labor a Unidade e tomou nota das accións levadas a cabo
como orientación para a posta en marcha dunha unidade semellante na súa Universidad.
Participación en encontros, xornadas e seminarios
A Unidade de Igualdade participou no «IX Encuentro estatal de las Unidades de Igualdad
de las universidades públicas españolas» realizado en Madrid os días 12 e 13 de maio de 2016.
O 21 de abril asistitiu en Bruxelas ao lanzamento do portal GenPORT, portal de recursos
de calidad en xénero e ciencia.
E o 6 de xullo estivo presente na «IV Conferencia de economía y presupuesto en clave de
género» organizado en Sevilla.

