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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS
Escola Virtual de Igualdade +Info
O Instituto da Muller e para a Igualdade de
Oportunidades leva a cabo o programa formativo
Escola Virtual de Igualdade, no cumprimento dos seus
fins institucionais para promover a igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes, a través de
accións de sensibilización e de formación en
igualdade. O período de inscrición permanecerá
aberto ata setembro de 2020 ou ata que se esgoten as
prazas.

Feminicidio.net +Info

Título de Especialista universitario
en masculinidades, xénero e igualdade
A Universidad Miguel Hernández convoca este curso
cuxo obxectivo é formar, analizar e reflexionar sobre
os diferentes estudos e as investigacións levados a cabo
sobre homes e masculinidades e a súa relación e
implicación na consecución da igualdade de xénero.
Inscricións ata o 2 de outubro de 2020. Inicio do curso
en xaneiro de 2021

Fundación Mulleres: curso en liña gratuíto
«Ferramentas de planificación con
enfoque de xénero» +Info
Datas de realización: do 6 ao 31 de xullo.

Continúa aberto o prazo de inscrición nos diversos
cursos ofertados.

Curso: «Tecendo redes
escravitude sexual» +Info

ONU Mulleres Centro de Capacitación
+Info

Curso dedicado a denunciar, desde unha mirada
académica, abolicionista e multidisciplinaria, a trata
con fins de explotación sexual e a prostitución.

Cursos dispoñibles todo o ano
en diferentes
modalidades:
autoaprendizaxe,
moderado,
semipresencial, presencial e personalizado.

Data: 1 e 2 de xullo de 2020.

Igualdade na aula +Info
Curso gratuíto que a Secretaría de Igualdade
Substantiva e de Desenvolvemento das Mulleres de
Michoacán (Seimujer), México, pon á disposición do
profesorado en modalidade totalmente en liña.

contra

a

Xustiza en clave feminista II. A
(des)protección xurisdicional das mulleres
e dos menores fronte ás violencias no
ámbito familiar +Info
Abordouse o marco conceptual e aplicativo da
perspectiva de xénero no ámbito xudicial.
Data: 7 e 8 de xullo de 2020.

Mestrado en xénero e comunicación +Info
O Mestrado en Xénero e Comunicación é un posgrao
de investigación, cuxa convocatoria é de carácter
internacional. Ten como obxecto de estudo os patróns
culturais que sosteñen as asimetrías de poder entre os
xéneros e que se configuran e se reproducen en
procesos de significación e de representación do
xénero en diversos ámbitos.
Inscrición en liña ata o 3 de xullo de 2020.

XXVII Xornadas sobre a Ensinanza
Universitaria da Informática (JENUI)
+Info
Xornadas onde unha das mesas aborda a
perspectiva de xénero nos estudos de informática.
Terán lugar en Valencia os días 8 e 9 de xullo de
2020.
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CONVOCATORIAS
Convocatoria dos I Premios Valedora do
Pobo aos mellores traballos fin de grao
(TFG) e traballos fin de mestrado (TFM)
en materia de igualdade e dereitos das
mulleres +Info
As solicitudes presentaranse ata o 5 de outubro de
2020. As persoas interesadas poderán consultar as
bases da convocatoria no dito boletín e na páxina web
da Valedoría do Pobo e das universidades galegas.

Convocatoria Fondo SUPERA covid-19.
CRUE, CSIC e Banco Santander +Info
Financiamento de programas, proxectos colaborativos
e medidas de apoio ao ámbito universitario para
minimizar o impacto da crise provocada polo
coronavirus nos ámbitos sanitario, educativo e social.
No punto 2.2.2, da convocatoria inclúense os «Estudos
e proxectos de investigación con perspectiva de xénero
sobre o impacto económico-social da crise».

III Convocatoria Premios WONNOW
de CaixaBank e Microsoft Ibérica +Info
Premios destinados a estudantes universitarias de
carreiras con menor presenza feminina das áreas de
ciencias, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas. O
galardón ten como fin promover, pór en valor e
estimular a excelencia, tanto académica como persoal,
das mulleres estudantes universitarias das áreas antes
mencionadas, dando visibilidade social ao esforzo,
tesón e capacidade feminina nestes campos.
O prazo de presentación remata o 31 de xullo de
2020.

Convocatoria
XVIII
investigación +Info

Bolsa

de

A Asociación Roosevelt convoca a bolsa de
investigación relacionada coa muller e a discapacidade
física. As persoas interesadas deberán presentar un
esquema, un guión ou unhas liñas xerais sobre como
orientarán e en que se baseará o seu traballo de
investigación ata o 15 de xullo de 2020.

Axudas, subvencións e indemnizacións
para mulleres vítimas de violencia de
xénero e promoción da igualdade da
Xunta de Galicia 2020
Axudas periódicas para mulleres que sofren violencia
de xénero. +Info
Axudas de pago único e indemnización para mulleres
vítimas de violencia de xénero. +Info
Axuda para a atención integral de persoas en situación
de explotación sexual ou vítimas de trata. +Info
Indemnización económica para fillas e fillos menores
de 30 anos de vítimas mortais por violencia de xénero
e mulleres gravemente feridas. +Info
Subvencións a entidades locais para a promoción da
igualdade. +Info

Convocatoria de presentación de traballos
para a revista Asparkía Investigación
Feminista.
Asparkía Investigació Feminista é unha revista
publicada semestralmente polo Instituto Universitario
de Estudos Feministas e de Xénero.

«Mulleres no mundo do traballo.
Perspectivas históricas desde o presente»
+Info
Prazo de envío de propostas: do 1 de xuño ao 30 de
setembro de 2020.

«Figuras e arquetipos de xénero na Grecia
Antiga» +Info
Prazo de envío de propostas: do 1 de outubro de 2020
ao 31 de xaneiro de 2021.

XX Coloquio internacional de AEIHM
tecnoloxía, ciencia e natureza na historia
das mulleres +Info
No mes de outubro de 2020, a AEIHM celebrará na
cidade de Selecta o seu XX Coloquio Internacional.
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O obxectivo é realizar unha reflexión colectiva sobre a
importancia da relación entre a natureza e a
feminidade.

cultura de paz, equidade de xénero e loita contra a
violencia.
Prazo de presentación: 28 de agosto de 2020.

Feminist Studies. Convocatoria de
presentación de contidos sobre a
pandemia da covid-19 +Info

Premios de excelencia á innovación para
mulleres rurais +Info

Feminist Studies, revista académica en estudos da
muller convoca o envío de contidos académicos ou
activistas sobre as respostas feministas á pandemia da
covid-19. Reciben comentarios de 1500 a 3000
palabras de lugares de todo o mundo que tratan as
implicacións desta pandemia para as análises
feministas do capitalismo. A data límite de envío é o
15 de xullo de 2020 a submit@feministstudies.org

Financiamento para proxectos de
corresponsabilidade e de coidados +Info
O acordo de colaboración entre o Instituto da Muller
e a FEMP para 2020 contará cunha dotación de
300.000 € e diríxese a concellos, a deputacións, a
cabildos, a consellos insulares e a agrupacións de
municipios.

Recrutamento do Instituto Europeo para a
Igualdade de Xénero (EIGE) +Info
O Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero
(EIGE) publica diferentes convocatorias de
recrutamento para diversas vacantes.
Convocatorias vixentes:
•
•
•

Expert Gender-based violence
Expert Research and Statistics
Expert Gender Mainstreaming

Premio iberoamericano de ensaio
científico Sor Juana Inés de la Cruz +Info
A Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) convoca o premio dirixido a #mulleres do
ámbito académico e da comunidade #científica.
As propostas de ensaios divulgativos, filosóficos ou
científicos estarán centrados nas seguintes áreas
temáticas: mulleres humanistas, promoción dunha

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
convoca estes premios co obxectivo de distinguir
proxectos novos, excelentes, orixinais e innovadores
realizados por mulleres rurais e actuacións que
recoñezan o traballo e o papel das mulleres no medio
rural .
O prazo de presentación das candidaturas finaliza o 2
de xullo de 2020.

Congreso Nacional sobre Violencias de
Xénero contra Mulleres, Nenas e
Adolescentes +Info
O
Centro
Rexional
de
Investigacións
Multidisciplinarias
da
Universidad
Nacional
Autónoma de México convoca a presentación de
resumos curtos para a súa consideración.
O prazo de presentación das candidaturas finaliza o 24
de xullo de 2020.

Premios Innovatia 8.3 +Info
O Instituto da Muller e para a Igualdade de
Oportunidades e a Universidade de Santiago de
Compostela convocan a terceira edición do concurso
Innovatia 8.3, dirixido a premiar as mellores iniciativas
empresariais de base tecnolóxica lideradas por
mulleres e promovidas desde o ámbito universitario.
O obxectivo é introducir a perspectiva de xénero nos
procesos de transferencia de coñecemento e de
creación de empresas baseadas na tecnoloxía e no
coñecemento desenvolvido nas universidades e
centros de investigación. Prazo de presentación de
solicitudes aberto ata o 8 de setembro de 2020.

Premios da Delegación do Goberno
contra a Violencia de Xénero a teses
doutorais sobre violencia contra a muller
+Info
Os premios concederanse ás dúas mellores teses
presentadas. Corresponderalle ao primeiro premio
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unha contía de tres mil euros (3000 €) e ao segundo
premio unha contía de dous mil euros (2000 €).
O prazo para a presentación de solicitudes finaliza o
día 14 de xullo de 2020.

Convocatoria do Club de Letras 2020/21
para tratar o tema do coidado +Info
A Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional acaba de publicar a
convocatoria do Club de Letras, que nesta nova
edición centrará o seu interese sobre o tema do
coidado.
Prazo de presentación ata o 30 de setembro de 2020.

Premios L'Oréal-UNESCO a Mulleres en
Ciencia +Info
O programa L'Oréal-UNESCO «For Women in
Science» abre unha nova convocatoria para premiar a
mozas científicas españolas polo seu labor como
investigadoras. Este premio ten como obxectivo darlle
visibilidade ao traballo das científicas e alentar as
vocacións pola investigación entre as máis novas.
O prazo para presentar candidaturas para as bolsas
permanecerá aberto ata o 13 de setembro de 2020.

Premio María Isidra de Guzmán +Info
A Concellería de Igualdade de Alcalá de Henares
convoca a vixésimo terceira edición deste premio.
Este galardón, que recoñece as achegas de traballos de
investigación relacionadas cos estudos sobre as
mulleres e sobre as desigualdades por razón de sexo
desde as distintas disciplinas académicas, foi instituído
en 1992 e ten un carácter bienal.
Prazo de presentación: 31 de outubro de 2020.

Bolsa de formación e especialización en
materia de igualdade de xénero +Info
O goberno de Cantabria convoca unha bolsa de
formación e de especialización en materia de
igualdade de xénero para o ano 2020.

Bolsas de formación das unidades e das
áreas da Universidade de Vigo 2020/2021
+Info
Fomentar unha mellor formación teórica e práctica do
alumnado,
colaborando,
en
réxime
de
compatibilidade cos seus estudos, en actividades
vinculadas á titulación na que se matricula
Unidade: Unidade de Igualdade
Tipo bolsa: 1 bolsa de 15 horas
O prazo para presentar candidaturas para as bolsas
permanecerá aberto ata o 17 de xullo de 2020.
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CONGRESOS
VIII Congreso Universitario Internacional
Investigación e Xénero +Info
Organizado polo Seminario Interdisciplinario de
Estudos das Mulleres da Universidad de Sevilla
(SIEMUS). Por mor da situación ocasionada pola
incidencia da covid-19, o congreso previsto para o 25
e 26 de xuño de 2020 queda postergado ata xuño de
2021.

The 11th European Conference on
Gender Equality in Higher Education
(GEHE) +Info
Debido á actual emerxencia sanitaria mundial, a XI
Conferencia GEHE prevista para o 16-18 de setembro
de 2020 en Madrid, organizada polo Ministerio de
Ciencia e Innovación e a UPM, terá lugar do 15 ao 17
de setembro de 2021.

IV Congreso Internacional «O monacato
feminino en América e na Península
Ibérica» +Info
Organizado polo Instituto de Humanismo e Tradición
Clásica da Universidad de León e a Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos do Instituto
Nacional de Antropoloxía e Historia de México. O
congreso terá lugar en León (España) do 14 ao 18 de
setembro de 2020.

Seminario web «Covid-19: mulleres
migrantes en Europa resisten ante o
aumento de abusos e precariedade» +Info
Primeiro seminario en liña o 8 de xullo de 2020.
Segundo seminario en liña o 15 de xullo de 2020.

Cume mundial da OIT sobre a covid-19 e
o mundo do traballo: construír un futuro
mellor do traballo +Info
Evento en liña do 1 ao 9 de xullo de 2020.

Seminario web: o feminismo e as
transformacións na política +Info
Organizado por Eudel e Emakunde.
Data: 3 de xullo, de 16.30 a 18.00 horas.
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INFORMES, ESTUDOS E
ARTIGOS DE INTERESE
Valoracións, percepcións e impacto das
políticas de igualdade entre mulleres e
homes na Universidade de Vigo +Info
Este estudo foi financiado polo Pacto de estado contra
a violencia de xénero e elaborado pola consultora de
xénero
galega
Red
Talento
Consultoras.
A Universidade de Vigo, a través da Unidade de
Igualdade, apostou por utilizar estes fondos, entre
outras moitas accións, para a realización dun
diagnóstico da situación e das percepcións sobre a
igualdade de xénero na nosa comunidade académica,
co fin de deseñar con maior acerto as futuras políticas
de xénero da institución, así como o próximo III Plan
de Igualdade.

«Quero ser investigadora». Unha guía para
fomentar que o alumnado de secundaria
coñeza
referentes
femininos
da
Universidade de Vigo +Info
A Unidade de Cultura Científica e da Innovación da
Universidade
de
Vigo
presentou
a
publicación «Quero ser investigadora». Son dez
pequenas historias, ao xeito dun conto, a través das
que se difunden a experiencia e as vivencias de dez
científicas que apostaron por facer o que lles gusta e
por colaborar no avance da sociedade traballando
desde a Universidade de Vigo.

ADIM «Avanzando na xestión da
diversidade LGBT no sector público e
privado» +Info
Este proxecto, financiado pola Unión Europea, tivo a
participación de diferentes empresas e de
universidades públicas de España e Portugal que
buscan mellorar o respecto e a inclusión en ámbitos
laborais de lesbianas, gais, bisexuais, trans e outras
persoas pertencentes ás chamadas minorías sexuais,

como intersexuais, asexuais ou persoas de xéneros
non binarios que se inclúen na guía baixo as siglas
LGBT+.

Observatorio Igualdade Emprego +Info
No Observatorio Igualdade Emprego poderás
consultar estudos e informes que visibilizan as fendas
de xénero entre mulleres e homes no mercado laboral
e no emprendemento.

Boletín estatístico mensual sobre violencia
de xénero +Info
A Delegación do Goberno contra a Violencia de
Xénero publica información estatística mensual sobre
vítimas mortais, sistema VioGén ou chamadas ao 016.

Ciclo virtual «Miradas pandémicas» +Info
Diálogo virtual «Miradas pandémicas»' organizado
pola Confluencia Feminista. Dispoñible en YouTube.

#CienciaArcoiris:
diversidade+Info

visibilizando

a

Esta iniciativa ten como obxectivo visibilizar as persoas
LGTBIQA+ do ámbito científico de distintas áreas do
coñecemento (física, matemáticas, bioloxía, historia,
arqueoloxía etc.)

Centro de Documentación e de Recursos
Feministas (CDRF) +Info
Préstamo
baixo
demanda.
centro.documentación.feminista@vigo.org
Consulta en sala.
Información bibliográfica e referencia. Consultas no
teléfono 986 436 441 e por correo electrónico:
centro.documentación.feminista@vigo.org
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RECURSOS SOBRE A COVID-19
Teletraballo
e
conciliación
corresponsable en tempos de covid-19.
Unha guía de boas prácticas para as
universidades +Info
Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a
Excelencia Universitaria (RUIGEU), xuño 2020.

Xénero e ciencia fronte ao coronavirus
+Info
A Unidade de Mulleres e Ciencia analiza o impacto
da covid-19 na igualdade de xénero na I+D+i e
presenta un conxunto de recomendacións para ter en
conta na toma de futuras decisións desde unha
perspectiva de xénero.

A perspectiva de xénero, esencial na
resposta á covid-19. Instituto da Muller.
+Info
Nesta tripla dimensión da pandemia, sanitaria, social
e económica, faise necesario coñecer o alcance do
impacto de xénero que produce e incorporalo na
resposta dunha crise que, polas súas propias
características, afecta de maneira diferente a mulleres
e homes.

Guía de actuación para mulleres que
sofren violencia de xénero en situación de
permanencia domiciliaria derivada do
estado de alarma pola covid-19. +Info
A violencia de xénero non é un problema privado, é
unha violación de dereitos humanos que incumbe a
toda a sociedade, especialmente aos poderes
públicos. Por iso, nesta situación de estado de alarma,
coas dificultades engadidas polo illamento nos fogares
e polo peche de moitos servizos, desde o Ministerio
de Igualdade queremos informar a todas as mulleres
que poidan estar sufrindo violencia de xénero, das
accións de prevención e resposta que seguen en

marcha, especialmente se se trata de situacións de
emerxencia.

A perspectiva de xénero nas investigacións
sobre a covid-19. +Info
Neste momento histórico que está a atravesar toda a
humanidade debido á pandemia orixinada polo
coronavirus é imprescindible incluír a perspectiva de
xénero nos estudos científicos relacionados co
impacto da covid-19 na nosa sociedade.

Aviso da Concellería de Igualdade de
Vigo +Info
Nas páxinas web do Concello, na web da Concellería
de Igualdade (www.igualdadevigo.org), nas nosas
redes sociais IgualdadeVigo, que o Centro Municipal
de Información dos Dereitos da Muller segue
operativo a través do teléfono 24 horas 986 293 963
ou o correo electrónico info.muller@vigo.org a través
do cal as mulleres vítimas de violencia de xénero están
a recibir asesoramento xurídico, apoio social (trámites
de axudas económicas, canguros...) e atención
psicolóxica ademais de xestionarlles un recurso
alternativo de acollemento en caso necesario.

RadiandoIgualdadencasa +Info.
A Radio da Universidad de Sevilla, RadiUS, é unha
iniciativa na que, de luns a venres, realizan entrevistas
a diferentes persoas que traballan para construír unha
sociedade máis saudable, xusta, sustentable e
igualitaria. Na actual crise que estamos a atravesar,
esta iniciativa adáptase á situación de confinamento e
ofrece IRadiandoIgualdadencasa.

Rede de mulleres veciñais contra os Malos
Tratos. +Info
Rúa Oliva, 12. 36202 Vigo. Teléfono: 986 222 328.
Teléfono de atención ás vítimas: 606 929 137. Grupo
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de mulleres veciñais de Vigo cuxa actividade principal
consiste en prestar atención, apoio e acompañamento
ás mulleres no proceso de separación e de ruptura
coas situacións derivadas dos malos tratos. Actuacións
xenéricas de apoio ás vítimas dos malos tratos:
denuncia da violencia; escritos e publicacións en
prensa; presenza na rúa, en xuízos, en xornadas e
actos públicos. Actuacións nos casos de xuízos;
entregas e recollidas de fillas e fillos; acompañamento
en hospitais ou ante a policía; acompañamento nos
casos derivados polo Centro Municipal de
Información dos Dereitos da Muller; derivación ao
servizo pertinente dos casos que requiran axudas de
carácter técnico e/ou profesional.

«A Universidade responde» especial
coronavirus +Info
Iniciativa que ofrece diferentes visións de aspectos
relacionados coa crise da covid-19 desde o ámbito
socio-económico, psicolóxico ou sociolóxico.
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Covid-19 crise desde unha perspectiva
feminista: resumo de diferentes artigos
publicados +Info
Selección das diferentes perspectivas e información
feministas.

Os efectos da covid-19 sobre as mulleres
e as nenas +Info
Unha análise das diferentes desigualdades estruturais
en todos os ámbitos, sexa o económico, o sanitario ou
a seguridade e a protección social causados pola
covid-19.
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AXENDA
Mes de xuño:

Luns

12 de xullo 2020:
22 de xullo 2020:
30 de xullo 2020:

Martes

Mércores Xoves

Venres

Sábado Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Día de Malala, como unha homenaxe a Malala Yousafzai.
Día Internacional do Traballo Doméstico.
Día Internacional contra a Trata.
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NOVAS DO DUVI

Unha estudante da UVigo acada unha das dúas bolsas do programa Santander
Equality +Info
O PAS con cargas familiares e de grupos vulnerables poderá seguir
desenvolvendo traballo non presencial ata mediados de setembro. +Info
Unha guía para fomentar no eido universitario a conciliación no teletraballo.
+Info
20.000 euros para promover a “mirada lila” en múltiples actividades. +Info
A Universidade abre a convocatoria de axudas destinadas a evitar o abandono
dos estudos por motivos económicos ou familiares. +Info
Reivindicando a Rosa Chacel e as súas posibilidades . +Info
A Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense volve aos escenarios
para celebrar 25 anos. +Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Maio de
2020)
Biblioteca de Pontevedra
Jane. Miranda, Itziar, 1978-[Zaragoza]: Edelvives, [2016] BUV Bca Campus Pontevedra BCP 8293 MIRA,I
Marieta. Miranda, Itziar, 1978-[Zaragoza]: Edelvives, [2015]BUV Bca Campus Pontevedra
BCP 82-93 MIRA,I
Biblioteca de Ourense
La Mujer invisible: descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres.
Criado Perez, Caroline. Barcelona: Planeta, 2020. BUV Bca Campus Ourense. OUR 396 /682
Artígos revistas/capítulos libros
Gender imbalance in housework allocation : a question of time?Álvarez García, Begoña. 2019
Development and validation of an adolescent gender-based violence scale (ESVIGA) =
Desarrollo y vali.Penado Abilleira, María.2018
Libros electrónicos
Gender Approaches in the Translation Classroom Cham : Springer International Publishing,
2019BUV Filoloxía/Traducción FFT 82.03 GEN app. book jacket
Sex and gender in Cervantes: essays in honor of Adrienne Laskier Martín = Sexo y género en
Cervante. Kassel: Edition Reichenberger, 2019. BUV Filoloxía/Traducción FFT 860.09 SEX
and book jacket
Routledge handbook of gender and environment. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,
2019BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 305 rou. book jacket
Gender(ed) identities: critical rereadings of gender in children's and young adult
literatura.London : Routledge, 2019BUV Filoloxía/Traducción
FFT 82-93 GEN ide
book jacket
Immigrant women in situations of gender violence: towards improving communication with
public servi. Pozo Triviño, María Isabel del. 2018

