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nru,ustóx DA pERSIECTWA DE xENERo Nos rRABArLos DE n¡tr DE
GRAo E DE **ísrun ¡u¡ UNTVERSIDADE DE wc,o

De confonnidade co establecido na resolución reitoral do 410912017 pola que se convoca a cua¡ta

edición dos Premios trGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster

na f]niversidade de Vigo, de acordo coa acta do xurado nomeado mediante resolución reitoral do

8lIU20l7 e en virtude das facultades outorgadas pola Lei Orgánica 612001, de 21 de decembro,

modificada pola Lei 412007, de 12 de abril de Universidades c o artiso 58 do Decrero 7/20L0, de 14 de

xaneiro, polo que se aproban os Estatutos desta Universidade,

ESTA REITORÍA RESOLVE:

Conceder os seguin[es premios:

Traballos Fin de Máster:

Ámbito Xurírlico-social:

1. *Acoso sen¡al e en función do sexo en esfirdantes universita¡ias: unha üolencia invisible e
normalizado.

Autora: Rosana Martínez Román

Titulación: Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

2. "E ti es de ciencias ou de leEasP Esurdo sobre a influencia dos estereotipos de xénero na toma de
decisións educativas en 4o de ESO e 2c de Baha¡elato".

Autora: Montserrat Vilariño Vieltes

Titulación: Máster en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e
Ensinanza de Idiomas

Ámbito Científi co-Tecnolóxico:

Deserto

Ámbito Artes e Humanidades:

1. *Sex'Wa¡s and Posfeminism. A FeministAnalysis of IIBO's Girls".

Autora: Estrela Rivas Lopez

Titulación: Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións.

Traballos Fin de Grao:

Ámbito Xur¡dico-Social:

l. "Música, estereotipos de género y herosexismo: r¡n análisis cualitativo del CD ol-os na I de los 40
hincipales 2016"
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Autora: l,orena Costas Caride

Titulación: Grao en Educación Sociai.

Ámbito Cientfi co-Tecnolóxico:

Deserto

Ámbito Artes e Humanidades:

1. "La construcción de estereotipos en la moda: afflisis discursivo de los mens4jes sobreimpresos en
prendas infantiles"

Autora: María Gotzalez Domínguez

Tinrlación: Grao en Tradución e Interpretación Galego-Inglés.

2. "Mair¡stream Posfeminism in American Horror Story: Coven. A feminist critique of the witch
setereotype)

Autora: Lucía García Cabanas

Titulación: Grao en Linzuas Estranxeiras.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante a
xurisdición contencioso-administrativa, no priLzo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa
publicación de conformidade co disposto na Lei 2gllgg8, clo 13 de xullo, regulaclora da xurisdición

contencioso-adminisf ativa.

As persoas interesadas poderiín 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 expresarnente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto,

segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 3912015, do I de outubro, do procedemento administrativo

común das administracións públicas.

Vigo,5 de decembro de 2017
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