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MEMORIA DA UNIDADE DE IGUALDADE 2017-2018 

 

 

Día Internacional da Muller na Ciencia, 11 de febreiro 

A Universidade de Vigo celebrou no ano 2018 por segunda vez o 11 de febreiro, «Día 

Internacional da Muller e a Nena na Ciencia». Para isto, continuouse co proxecto “Elas fan 

CienTec” que se desenvolveu na Escola de Enxeñaría e Telecomunicacións, onde se 

desenvolveron tres obradoiros do ámbito tecnolóxico; paralelamente, na Escola de Enxeñaría 

Industrial desenvolvéronse outros 3 obradoiros do ámbito tecnolóxico; finalmente, nos 

Laboratorios do Edificio de Ciencias Experimentais, leváronse a cabo seis obradoiros do ámbito 

científico. En total, pasaron máis de 100  rapazas de terceiro e cuarto da Educación Secundaria 

Obrigatoria de institutos ourensáns e vigueses.  

Paralelamente, a Unidade de Igualdade en colaboración coa Escola de Enxeñaría Informática, 

a de Aeroespacial e a Facultade de Ciencias do Campus de Ourense, convocouse o «II Concurso 

escolar de debuxo e redacción do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia» dirixida aos 

centros educativos da provincia de Ourense. 

 

Acto institucional do 8 de marzo  

Como vén sendo habitual dende hai seis 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 

sexto premio uviguala que lle foi concedido a o equipo de periodistas do DUVI da Universidade 

de Vigo. No acto, realizado na Facultade de Filoloxía,  a profesora Belén Martín-Lucas impartiu 

a conferencia titulada « El carácter neoimperialista de la guerra contra el terror: aportaciones 

desde los feminismos decoloniales»  e Irene Martínez, Laura Rodríguez e Iria Seijas, estudantes 

do 4º curso de Linguas Extranxeiras, leron o manifesto do alumnado.  

 

Axudas convocadas pola Unidade de Igualdade 

Para o ano académico 2017-2018 a Unidade de Igualdade patrocinou, a través das súas 

convocatorias de axudas, as seguintes actividades para impulsar a perspectiva de xénero na 
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docencia e sensibilizar en materia de igualdade en colaboración con toda a comunidade 

universitaria: 

-Xénero, feminismo e creación visual: posibilidades formativas na imaxe contemporánea 

-Os ventres de alugueiro: mercantilización neoliberal do corpo das mulleres 

-II Xornadas Muller e rendemento deportivo  

-A cultura da violación na nosa sociedade: a manada como caso paradigmático 

-Identidades Creativas II 

-Feminismo e Teoría do Dereito 

-A imaxe da muller na publicidade 

-Workshop. Transdisciplinary Approaches to Affect Theory 

-IV ciclo conferencias: Unha mirada de xénero  

-Conferencia Maureen O'Connor 

-Muler e igualdad: A perspectiva de xénero dende o Dereito Financeiro e Tributario  

-Maxine Hong Kingston and Gish Jen 

-Migrant Shores: poesía das emigrantes en Irlanda, Galicia e Marrocos 

-A perspectiva de xénero nas actuacións dos operadores xurídicos 

-Falan As publicistAs 

-Libro-obxecto e xénero. Estudo do libro infantil como artefacto 

 

Actividades de sensibilización contra a violencia de xénero 

Co obxectivo de concienciar de que a violencia contra as mulleres é un asunto colectivo, en 

torno ao 25 de novembro «Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres» 

organizouse os días 15 e 16 de novembro, no Campus de Vigo e de Pontevedra da Universidade 

de Vigo as Xornadas tituladas «Xornadas de prevención e sensibilización da violencia sexual na 

mocidade” en colaboración coa Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela e 

a Universidade da Coruña. 

A Unidade de Igualdade realizou o “Informe de Acoso Sexual e por razón de sexo” na nosa 

universidade- iniciativa pioneira nas universidades do noso país- realizado polas profesoras María 

Lameiras, Yolanda Rodríguez e María Victoria Carrera da propia Universidade de Vigo. 
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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:  

- Colaboración co Festival Sinsal Illa de San Simón para a promoción e visibilización do 

talento feminino realizado entre os días 27 ao 29 de xullo de 2018 na que colaborou a Facultade 

de Belas Artes da Universidade de Vigo realizando unha  acción artística sonora o día 26 de xullo.  

 

Actividades de formación  

Dirixido exclusivamente a traballadoras da Universidade de Vigo, a Unidade de Igualdade 

organizou  o curso “Conceptos, legislación y políticas de Igualdad en la Universidad de Vigo” 

impartido pola profesora María del Mar Fernández Cendón, durante os días 06 a 21 de 

novembro de 2017, un curso de formación dirixido ao persoal PAS e PDI da Universidade. 

Asistiron 3 mulleres e 3 homes. 

 

A Unidade de Igualdade, xunto coa Área de Innovación e Formación Educativa, organizou o 

curso “Incorporación do análise de xénero a investigación (Campus de Vigo)”, os días 19 de abril 

ao 11 de maio de 2018 impartido pola catedrática de Socioloxía da Universidade de Valencia, 

Dna. Capitolina Díaz. A Unidade de Igualdade ofertou una bolsa de formación en concorrencia 

competitiva, de 11 meses de duración, que foi resolta no mes de xullo de 2018.  

 

Premios 

O xurado da quinta edición dos premios Antonia Ferrín Moreiras de creación de materiais e 

recursos docentes con perspectiva de xénero concedeu o primeiro accésit ao traballo titulado «Os 

riscos laborais dende a perspectiva de xénero” o 10 de xullo de 2018. Nesta edición, o primeiro 

premio quedou deserto. 

O día 5 de decembro de 2017 resolveuse a cuarta edición dos dos Premios Egeria de 

introdución da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster. Os traballos 

gañadores foron:  
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Traballos fin de máster:  

-Ámbito Xurídico-Social:  

1.“Acoso sexual e en función do sexo en estudantes universitarias: una violencia invisible e 

normalizada”.  

Autora: Rosana Martínez Román 

2. “ E ti es de ciencias ou de letras?.Estudo sobre a influencia dos estereotipos de xénero na 

toma de decisión educativas en 4º da ESO e 2º de Bacherelato” 

Autora: Monserrat Vilariño Vieltes.  

-Ámbito Científico-Tecnolóxico: 

Deserto 

-Ámbito Artes e Humanidades: 

“Sex Was ans Posfeminism. A Feminist Analysis of HBO´s Girls” 

 Autora: Estrela Rivas López. 

 

Traballos fin de grao:  

-Ámbito Xurídico-Social: 

“Música, estereotipos de género y heterosexismo: un análisis cualitativo del CD de los 40 

principales 2016” 

Autora: Lorena Costa Caride. 

-Ámbito Científico-Tecnolóxico: 

Deserto.  

-Ámbito Artes e Humanidades: 

1.“La construcción de estereotipos en la moda: análisis discursivo de los mensajes 

sobreimpresos en prendas infantiles”  

Autora: María González Domínguez. 

2. “Mainstream Postfeminist in American Horror Story: Coven. A feminist critique of the 

witch stereotype”. 

Autora: Lucía García Cabanas. 

 
 
 
 
 

mailto:igualdade@uvigo.es


   
 Unidade de  

Igualdade 
 

 Edificio Ernestina Otero 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 813 419  igualdade@uvigo.es 
 
 

 

 

5 
 

Participación en encontros, xornadas e seminarios 

A Unidade de Igualdade participou no «XI Encuentro estatal de las Unidades de Igualdad de 

las universidades públicas españolas» realizado en Ferrol os días 24 e 25 de maio de 2018.  

 

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:  

- Colaboración co Festival Sinsal Illa de San Simón para a promoción e visibilización do 

talento feminino realizado entre os días 27 ao 29 de xullo de 2018 na que colaborou a Facultade 

de Belas Artes da Universidade de Vigo realizando unha  acción artística sonora o día 26 de xullo.  

- Edición do calendario para o ano 2018 « Equipos de investigación da Universidade de Vigo 

con perspectiva de Xénero», do que se fixeron 500 copias e do que hai unha versión descargable 

na web da Unidade de Igualdade.  
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