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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS

CURSOS

Universidade de Vigo
-

Xornadas «Pensar o cine IX: sexualidade, muller e igualdade». Aula magna da
Facultade de Dereito do Campus de Ourense, do 4 de outubro ao 15 de novembro.
+ INFO

-

Xornadas «Teoría Queer e Educación: Da heteronormatividade á disidencia».
Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense. Días 6 e 7 de
novembro. + INFO

-

Obradorio «A Arte do Sexo: sexualidade, creación e xénero». Do 13 ao 15 de
novembro na Fundación Laxeiro (Vigo). + INFO

Preinscrición en liña
UNED Ourense
-

O curso de extensión universitaria «Violencia contra las mujeres: ámbitos de
intervención profesional» terá lugar no Salón de Plenos do Concello de Carballiño
os días 17 e 18, e 24 e 25 de novembro. + INFO

Universitat d’Alacant
-

A Unidade de Igualdade convoca a V edición do concurso «Tuits contra la violencia
de género» con motivo do 25 de noviembre, Día Internacional contra a violencia de
xénero coa finalidade de concienciar e sensibilizar á comunidade universitaria. +
INFO

Deputación de Pontevedra
-

O CIM de O Grove organiza as xornadas «Coeducando na diversidade e o bo trato.
Fortalecendo redes comunitarias para o cambio para profesorado e comunidade en
xeral» que terán lugar do 16 ao 23 de novembro. Prazas limitadas e preinscrición
previa. + INFO
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Concello de Vigo
-

II Xornadas municipais «Unidas contra as violencias machistas. O camino cara ao
Pacto de Estado». Centro Social Afundación, Vigo. 3 e 4 de novembro. + INFO

-

As xornadas «Reflexionando sobre o amor romántico e a violencia de xénero»,
organizadas pola asociación Rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de
Vigo, terán lugar o 14 de novembro no Edificio Municipal do Areal, na rúa Oporto,
1 (antigo Reitorado de Vigo). + INFO

Periféricas – Escola de feminismos alternativos en liña
-

Aberta a inscrición para os cursos virtuais que se desenvolverán do 2 de novembro
ao 29 de decembro. + INFO
- «Feminismo islámico».
- «Feminismos africanos».
- «Feminismos gitanos».

Outras
-

O grupo «Micromachinhos» en colaboración coa Concellería de Igualdade do
Concello de Santiago de Compostela organizará un obradoiro para homes titulado
«Autocoñecemento para o cambio» que terá lugar nos días 24, 25 e 26 de novembro
e 15, 16 e 17 de decembro. Preinscrición previa. + INFO

CONVOCATORIAS

Universidade de Vigo
-

Segundo concurso escolar de debuxo e redacción do Día Internacional da Muller e a
Nena na Ciencia dirixido ao alumnado de Educación Primaria e Secundaria
Obrigatoria matriculado en calquera centro educativo da provincia de Ourense. Data
límite de presentación: 15 de xaneiro de 2018. + INFO
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Deputación de Pontevedra
-

Últimos días para a presentación de propostas á segunda edición dos Premios Sofía
Novoa á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de Fin de Grao e Fin de
Máster realizados na Universidade de Vigo nos campus de Vigo e Pontevedra. Data
límite de entrega: 3 de novembro. + INFO

Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha
-

Continúa aberta a convocatoria para o VII Premio de investigación y estudios de
género «Ciudad de la cerámica». Prazo límite de presentación: 31 de xaneiro de
2018. + INFO

Comisión Europea
-

Continúa aberta a convocatoria para o Premio Mulleres Innovadoras 2018 á
excelencia no terreo científico e na innovación empresarial. Prazo límite de entrega
de solicitudes: 15 de novembro. + INFO

American University of Beirut
-

Chamamento de comunicacións para a conferencia internacional «Feminism in
Crisis? Gender and the Arab Sphere» que terá lugar nos días 19 e 20 de xaneiro de
2018. Data límite de entrega de propostas: 5 de novembro. + INFO

CONGRESOS

-

A «X AFIN International Conference Reproductive Politics, Rights and Desires» terá
lugar os días 2, 3 e 4 de novembro no Salón de actos do Edifici Rectorat na
Universidade Autónoma de Barcelona. + INFO

-

A conferencia «Writing history from the perspectives of gender and the body» terá
lugar do 21 ao 23 de novembro na Helsinki Universirty. + INFO

-

O Seminario Internacional da RED GENCPOLIS e as IV Xornadas de
Investigación Feminista do IIEDG «Género, ciudadanía y políticas» se desenvolverán
do 22 ao 24 de novembro na Facultade de Economía e Empresa da Universidade de
Barcelona. + INFO
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-

«I Congreso Nacional sobre trata de seres humanos: la protección de las víctimas»
que terá lugar os días 23 e 24 de novembro no Salón de Grados da Facultade de
Dereito na Universidade de Murcia. + INFO

AXENDA

Universidade de Vigo
6 – 15 NOV

A exposición fotográfica «Relecturas da feminidade. Rastro material» estará

aberta ao público na Biblioteca Rosalía de Castro de Ourense.
7 NOV

Dentro do terceiro ciclo «Unha mirada de xénero» terá lugar a conferencia «A

situación das mulleres durante o franquismo (1939-1975)» impartida por Mary Nash no
salón de graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do Campus de
Pontevedra ás 10.00 horas. + INFO
4 OUT

Continúa a exposición fotográfica «Sen moldes, comentarios fotográficos sobre

21 NOV

os xéneros» na Área Comercial do Campus de Vigo que reúne imaxes que

reflexionan sobre a orde sexual imposta contrapoñéndolle visións críticas, discrepantes,
anovadoras,

creativas,

diverxentes

ou

mesmo

paradoxais.

+

INFO

Outras
4 NOV

Xornada de exposición e debate «Análise sobre o Pacto de Estado contra a

violencia de xénero» organizada polo Colectivo Feminista de Pontevedra no Pazo da Cultura
de Pontevedra ás 09:30 horas.
NOVAS DO DUVI

Campus de Vigo
-

«Arranca unha nova edición de Conversas en Empresariais promocionando o
autoemprego feminino» + INFO

-

«Os novos desafíos do Dereito centran un coloquio internacional sobre
investigadores(as) novos(as)» +INFO
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-

«Tradutoras e intérpretes achegan, desde a perspectiva de xénero, novas olladas da
súa profesión» +INFO

-

«Unha relectura da feminidade a través de fotografías anónimas mercadas en rastros»
+INFO

-

«Unha xornada analiza o culto á xuventude e estereotipos de xénero como claves da
discriminación da muller no mercado de traballo» +INFO

-

«A poesía irlandesa volve recitarse no campus cos versos de Grace Wells» +INFO

-

«Dista moito a situación xurídica das antigas romanas da das mulleres de hoxe en
día?» +INFO

Campus de Pontevedra
-

«Unha alumna de Belas Artes gaña o Premio Palabra Pintada» +INFO

-

«Cinema en primeira persoa para achegarse á muller detrás da cámara» +INFO

-

«Como o espazo e o feminismo poden mudar a composición musical» +INFO

-

«A Deputación premia a incorporación da perspectiva de xénero nos traballos do
alumnado» +INFO

Campus de Ourense
-

«Relendo a historia do franquismo desde unha óptica de xénero» +INFO

-

«Unha artista "rompedora e vangardista" chamada Maruja Mallo» +INFO

-

«No camiño á igualdade, educación e dereitos» +INFO

-

«O mito da libre elección como instrumento para perpetuar o patriarcado» +INFO

-

«Relendo a literatura infantil desde unha perspectiva de xénero» +INFO
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