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MEMORIA DA UNIDADE DE IGUALDADE 2016-2017 

 

Xornadas de investigación  

A Universidade de Vigo foi a anfitriona da «V Xornada Universitaria Galega en Xénero», 

XUGeX, organizada polas tres universidades galegas e na que participou persoal docente e 

investigador de todas elas coa asistencia de noventa mulleres e oito homes. Esta edición, 

realizada en Vigo o 7 de xullo,  afianzou a liña de traballo iniciada na edición anterior 

centrándonse na práctica docente como medio idóneo para a transmisión de valores igualitarios 

que permitan unha auténtica transformación social. Así mesmo, dedicáronse tres mesas ás 

investigacións feministas e de xénero. 

 Na xornada foron presentadas nove comunicacións e vinte e tres posters. A conferencia 

inaugural, que levou por título «Feminismos e movementos trans* na encrucillada», foi 

impartida polo docente en intervención sociocomunitaria e investigador no Instituto de 

Filosofía do CSIC, Lucas Platero Díaz. 

 

Acto institucional do 8 de marzo  

Como vén sendo habitual dende hai cinco 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 quinto premio uviguala que lle foi concedido a María Mercedes Álvarez Lires, profesora e 

investigadora da Universidade de Vigo. No acto, realizado na Facultade de Ciencias da 

Educación e do Deporte de Pontevedra,  a profesora Coral del Río Otero impartiu a 

conferencia titulada «Figuras ocultas:o que as estatísticas do mercado laboral amosan»  e  María 

Lorenzo Rial e Elías Álvarez Fernández, estudantes de Educación, leron o manifesto do 

alumnado. 

 

Día Intenacional da Muller e a Nena na Ciencia, 11 de febreiro 

A Universidade de Vigo celebrou no ano 2017 por primeira vez o 11 de febreiro, «Día 

Internacional da Muller e a Nena na Ciencia». Para isto, creouse o proxecto Elas fan CienTec 

que constaba de tres obradoiros do ámbito tecnolóxico e tres do científico por onde pasaron 

120 rapazas de terceiro e cuarto da Educación Secundaria Obrigatoria de dous institutos 
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vigueses e un tudense. Ademais, elaboráronse vídeos, en colaboración coa Uvigo-TV,  de 

entrevistas gravadas a sete científicas e tecnólogas da Universidade de Vigo contando a súa 

experiencia e animando ás rapazas a que elixan estudos relacionados coa ciencia e a tecnoloxía. 

En colaboración coa Escola de Enxeñaría Informática, a de Aeroespacial e a Facultade de 

Ciencias do Campus de Ourense, convocouse o «I Concurso escolar de debuxo e redacción do 

Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia» dirixida aos centros educativos da provincia 

de Ourense. 

 

Axudas convocadas pola Unidade de Igualdade 

Para o ano académico 2016-2017 a Unidade de Igualdade patrocinou, 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:  

- Xornada: «Masculinidades: formas de ser home»  

- Xornada: «A muller tecnóloga»  

- Xornadas: «Do feminismo ao postfeminismo: vellos mitos, novas trampas»   

- Xornada: «Equidade de xénero na formación inicial docente»  

- Xornadas: «Historia de mulleres»    

- Ciclo de cine: «Pensar o cine VIII. Muller, violencia e igualdade»  

- Xornada: «Traballando en igualdade»  

- «Obradoiro de contos con perspectiva de xénero. Contos consenso» 

- «Unha mirada de xénero. II ciclo»   

- Xornada: «O traballo das mulleres. Perfil de xénero no sector pesqueiro»  

- Xornada: «Feminismo e teoría xurídica: o debate sobre a regulación da prostitución»   

- Xornada: «O novo delicto do matrimonio forzado dende a perspectiva de xénero» 

- Xornada: «The "F" Word: Feminismos de hoxe» 

Segundo cuadrimestre:  

- Xornada «Entre poetas: dúas aproximacións a poetas españolas contemporáneas» 

- Conferencia de Alicia Puleo: «Ecofeminismo e educación ecolóxica»  
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Actividade 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 en cada un dos Campus da Universidade de Vigo o obradoiro titulado 

«Memética feminista: guerrilla da comunicación contra a violencia de xénero» impartido por 

Elena Fraj, docente da Universitat de Belas Artes e activista feminista.  As prazas ofertadas 

cubríronse en todas as sedes e asistiron ao obradoiro  corenta e cinco mulleres e dous homes.  

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 coa frase «Mira, outra persoa 

que di que a violencia de xénero é un asunto privado…»  

   

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 10 e o 12 de marzo de 2017 en diversos 

escenarios da cidade de Vigo.  As creadoras que participan neste proxecto son  Sonia 

Gómez, Begoña Cuquejo e Celeste González. 

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

talento feminino realizado entre os días 20 e 23 de xullo de 2017 onde Teresa Bua, Miriam 

Cartagena, Claudia González, Yolanda Ríos Coello e Lara Santos Fariña, estudantes na 

Facultade de Belas Artes elaboraron pezas artísticas para o cercado que separaba os 

escenarios do público. 

- Edición do calendario para o ano 2017 «Mulleres da Universidade de Vigo»,  do que se 

fixeron 500 copias e do que hai unha versión descargable na web da Unidade de Igualdade.  
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Actividades de formación  

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

organizou a segunda edición do curso «Muller e Saúde» de quince horas de duración 

ampliando os seus contidos con respecto á primera edición. Asistiron quince traballadoras. 

O 3 de abril organizou na Facultade de Belas Artes o obradoiro «Como o feminismo nos 

cambia a vida» dirixido a estudantes e con catro horas de duración, ao que asistiron dezasete  

alumnas e un alumno. 

Coa mesma duración, o 26 de xullo tivo lugar na Escola de Estudos Empresarias o 

obradoiro teórico-práctico «Por que necesitamos o feminismo?» dirixido a estudantes e público 

en xeral á que asistiron vinte mulleres. 

Durante este ano académico, o Servizo de Persoal de Administración e Servizos organizou, 

por proposta da Unidade de Igualdade, as seguintes actividades formativas:  

- «Prevención e resposta ao acoso sexual e por razón de sexo» (Campus de Vigo) 

- «Estratexias para liderar en feminino» ( Campus Ourense) 

 

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 «Mulleres na Economía. Contribucións das mulleres á análise económica. Séculos 

XVIII, XIX e XX». Nesta edición, o primeiro premio quedou deserto. 

Durante o mes de novembro resolveuse a terceira convocatoria dos Premios EGERIA de 

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

gañadores foron:  

Traballos fin de máster:  

Ámbito Xurídico-Social: 

«Piropos sobre a aparencia e o corpo sexuado: disfrutados ou rexeitados pola mocidade?».  

Autora: Raquel Lois Gómez  

Ámbito Científico-Tecnolóxico: 

Deserto 

Ámbito Artes e Humanidades:  
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Deserto 

Traballos fin de grao:  

Ámbito Xurídico-Social: 

1. «La rebeldía de querer ser yo: ser una persona diversa en un mundo heteropatriarcal»   

Autora:  Rebeca Jorge Rodríguez  

2. «Diversidad de género y alumnado trans*» .  

Autor: Martín Rodríguez Iglesias    

3.«La construcción de la “mirada femenina” como una alternativa en el cine. Jeanne 

Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (Chantal Akerman, 1975)»   

Autora:  María Ortega Veiga  

Ámbito Científico-Tecnolóxico: 

«Proxecto piloto sobre o deseño dunha estratexia de incorporación da muller rural á vida 

profesional» .  

Autora: Raquel Jares Gago  

Ámbito Artes e Humanidades:  

«Fairy Tales of the 21
st

 Century: The reinterpretation of gender roles in Maleficent (2014)»  

Autora: Estrela Rivas López 

 

Participación en encontros, xornadas e seminarios 

As políticas de igualdade da Universidade de Vigo foron presentadas na 9th European 

Conference on Gender Equality in Higher Education realizada en París en setembro de 2016 a 

través do póster titulado I Equlity Plan in the University of Vigo: from de beginning to II Plan. 

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

las universidades públicas españolas» realizado en Córdoba os días 31 de maio e 1 de xuño. 
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