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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS
Axenda 2030. Axentes do cambio.
Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación.
UVigo. +Info

Premio Muller e Tecnoloxía Fundación
Orange. +Info
Bolsas Google Women Techmakers.
+Info
Bolsas Microsoft e a NASA. +Info

Historia da teoría Feminista. Século
XVIII-XXI. En liña. Coordinado por
Rosa Cobo. +Info
Ecofeminismo, pensamento, cultura e
praxe. En liña. Coordinado por Alicia
Puleo. +Info

Formación de cursos gratuítos sobre Python e
Machine Learning para aplicalos en tarefas
relacionadas con misións espaciais.

Bolsa polo Talento Dixital. Fundación
ONCE. +Info

Continúa aberto o prazo de inscrición nos diversos
cursos ofertados.

Convocatoria da revista Sophia. A
Gendered Pandemic: Covid 19 and
Questions of Gender (in)equalities.
Venres 15 xaneiro de 2021. +Info

ONU Mulleres Centro de Capacitación
+Info

Convocatoria da revista Cuestiones de
Género. +Info

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

Aberto o prazo ata o 28 de febreiro do 2021 para o
envío de artigos orixinais e inéditos ao monográfico
núm. 16 que versará sobre a axencia feminina nas
narrativas audiovisuais.

Feminicidio.net +Info

CONVOCATORIAS
Convocatoria do I Premio Celia Amorós
de Ensaios Feministas. Instituto da Muller.
Ata o 14 de xaneiro 2021. +Info
V Premio Francisca de Pedraza contra a
violencia de xénero. Mulleres Progresistas.
Ata o 25 maio 2021. +Info

Convocatoria de presentación de traballos
para a revista Asparkía Investigación
Feminista. +Info
Asparkía Investigación Feminista é unha revista
publicada semestralmente polo Instituto Universitario
de Estudos Feministas e de Xénero.
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Mentorazgo Feminist
Leadership Science. FECYT. +Info
Programa

de

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía
(FECYT) acaba de poñer en marcha o programa de
mentorado Feminist Leadership in Science (FELISE).
Este programa, que se desenvolve no marco do
proxecto europeo Gearing Roles, pon en contacto
investigadoras novas con outras máis sénior para
apoiar o pseudesenvolvemento profesional e
reflexionar conxuntamente sobre os cambios
institucionais necesarios para lograr a igualdade de
xénero na investigación e no ensino.

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 Statistics
Expert Gender Mainstreaming

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
organización de
seminarios. +Info

axudas para a
congresos e de

Financian a organización de congresos, seminarios e
outro tipo de actividades científicas no ámbito dos
estudos de xénero.
Órgano: Instituto Universitario de Investigación de
Estudos de Xénero, Universitat de Alacant.
Prazos de presentación: 1.ª convocatoria ata o 9 de
decembro de 2020, 2.ª convocatoria ata o 15 de xuño
de 2021.
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INFORMES, ESTUDOS E
ARTIGOS DE INTERESE
Informe «Publicidade e campañas navideñas
de xoguetes: Promoción ou ruptura de
estereotipos de roles de xénero?». Instituto
da Muller. +Info
Colección de 11 guías docentes con
perspectiva de xénero traducidas ao galego.
+Info
Colección de 11 guías temáticas promovida e editada
orixinalmente en catalán pola Xarxa Vives d’Universitats
e trasladada á lingua galega. As guías céntranse nas
ciencias da computación; no dereito e na criminoloxía; na
educación e na pedagoxía; na filoloxía e na lingüística; na
filosofía; na física; na historia; na historia da arte; na
medicina; na psicoloxía e na socioloxía, na economía e na
ciencia política.

Informe «Fenda global de xénero 2020».
Fondo Monetario Internacional. +Info
Campaña «Sexismo: Detéctao. Ponlle nome.
Párao». Instituto da Muller. Consello de
Europa (CE). +Info
·Vídeo de promoción. +Info
·Páxina de acción. +Info
·Test «Es sexista? Fai o test e averíguao!».+Info

Informe «A sexualización das nenas na
publicidade». Instituto da Muller. +Info
Estudo «Mulleres vítimas de violencia de
xénero no mundo rural» FADEMUR.
Ministerio de Igualdade. +Info

Estudo de «Menores e violencia de xénero”.
Instituto da Muller. 2020. +Info
Macroenquisa de violencia contra a muller
con datos recollidos durante o ano 2019.
Ministerio de Igualdade .+Info.

Incorporating intersectional gender analysis
into research on infectious diseases of
poverty: A toolkit for health researchers.
+Info
Informe «As mulleres nas ciencias, na
tecnoloxía, na enxeñaría e nas matemáticas
(STEM) en América Latina e no Caribe».
ONU. +Info

Intersectionality: A Critical Framework for
STEM Equitya +Info
Women in Science 2020. Nacións Unidas.
UNESCO Institute for Statistics(UIS). +Info
A 25 años de Beijing: os dereitos das
mulleres baixo a lupa. ONU Mulleres. +Info
Informe «Mujeres y digitalización: de las
brechas a los algoritmos». Instituto de la
Mujer. +Info
Estudo «Esterotipos, roles e relacións de
xénero en series de TV de produción
nacional». Instituto da Muller. +Info
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The Child Penalty in Spain. +Info
Informe con datos sobre canto lle penaliza a maternidade
á muller que traballa no noso país. Os ingresos laborais
das mulleres caen un 28 % cando teñen fillas/os. Polo
contrario, os ingresos dos homes non se ven afectados
pola paternidade e incluso melloran co paso do tempo.
Banco de España, 2020.

Standing Working Group on Gender in
Research and Innovation. +Info
Consello de Europa. UE. 2020

«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.

Coidados en América Latina e no Caribe en
tempos de covid-19. Cara a sistemas integrais
para fornecer a resposta e a recuperación.
+Info
Mulleres na política 2020. ONU Mulleres.
+Info
Mulleres e dixitalización. Das fendas dixitais
aos algoritmos. +Info
Instituto da Mujer e Observatorio Nacional de
Telecomunicacións e Sociedade da Información
(ONTSI), de Red.es.

As mulleres na economía dixital en España.
Traxectorias inspiradoras. +Info
Instituto da Muller e Observatorio Nacional de
Telecomunicacións e Sociedade da Información
(ONTSI), de Red.es.

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.

Centro de Documentación e de Recursos
Feministas (CDRF)+Info
Presentación de libros, faladoiros, espazo de traballo
permanente wikimulleres, clube de lectura, laboratorio de
lectura, cursos, actividades e consulta de libros e préstamo
de libros baixo demanda. Teléfono 986 436 441 e por
correo electrónico:
centro.documentación.feminista@vigo.org

Opinións e actitudes dos homes da
comunidade universitaria ante as violencias
contra as mulleres. +Info
Estudo realizado pola Unidade de Igualdade da
Universidade de Vigo.
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RECURSOS SOBRE A COVID-19
Estudo «Violencia estrutural contra as
mulleres. Xénero e investigación científica
na Universidade de Vigo en tempos da
covid-19». Unidade de Igualdade.
Universidade de Vigo +Info
Enquisa
sobre
o
impacto
do
confinamento no persoal investigador.
Unidade de Mulleres e Ciencia.
Ministerio de Ciencia e Innovación. +Info
Estudo «The Missing Perspectives of
Women
in
COVID-19
News».
Fundación Bill e Melinda Gates. +Info
Guía para Europa: Protexer os dereitos
das mulleres e das nenas durante a
pandemia de COVID-19 e as súas
secuelas (en inglés). +Info
Autoría/Edición por: Amnistía Internacional,
Women’sLinkWorldwide
y
la
Federación
Internacional de Planificación de la Familia

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 coroavirus
+Info

A Unidade de Mulleres e Ciencia analiza o impacto
dacovid-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.

Covid-19 e os dereitos das mulleres
vítimas / superviventes de violencia de
xénero. Concello de Sevilla +Info
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.

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.
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Aviso da Concellería de Igualdade de
Vigo +Info
Nas páxinas webs do Concello, na web da Concellería
de Igualdade(www.igualdadevigo.org), nas 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.

Rede de mulleres veciñais contra os malos
tratos. +Info
Rúa de Oliva, 12. 36202 Vigo. Teléfono: 986 222 328.
Teléfono de atención ás vítimas: 606 929 137. Grupo
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.
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«A Universidade responde» especial
coronavirus. +Info
Iniciativa que ofrece diferentes visións de aspectos
relacionados coa crise da covid-19 desde o ámbito
socioeconómico, psicolóxico ou sociolóxico.

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 xaneiro:

Luns

Martes

Mércores Xoves

Venres

Sábado Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

187

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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NOVAS DO DUVI
A pandemia agravou a fenda de xénero que xa existía entre as investigadoras e os
investigadores +Info
UVigo e Deputación de Pontevedra erguen a bandeira violeta fronte aos
'machitroles' do mundo dixital +Info
O novo calendario da Unidade de Igualdade visibiliza o maior impacto da
pandemia nas mulleres +Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Novembro
de 2020)
Biblioteca da Facultade de Belas Artes
Arte, investigación y feminismos. Bilbao : Universidad del País Vasco, Servicio Editorial = Euskal Herriko
Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitua, [2020]BUV Belas Artes. BEL A.01 art 14

Biblioteca de Pontevedra
La igualdad en rodaje : masculinidades, género y cine.Salazar Benítez, Octavio.Valencia : Tirant
lo Blanch, [2015].BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 791.43 SALA,O
Biblioteca de Ourense
Hannah Arendt : una biografía. Adler, Laure.Barcelona : Editorial Planeta, 2019. BUV
Ourense.OUR 929 /61
Bibiloteca Central
La agenda social europea : cohesión social y lucha contra las desigualdades en Europa. Cizur
Menor (Navarra) : Editorial Aranzadi S.A.U., 2020.BUV Central. CEN 36 AGE soc
El análisis de comparabilidad post-Beps en precios de transferencia : una visión sobre las
operación. Gómez Requena, José Ángel, autor.Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters
Aranzadi, 2019. BUV Central CEN 351.7 GOM ana. BUV Central.CEN 351.7 GOM ana

Análisis de la relación laboral especial de los deportistas profesionales con un enfoque de género
Ferradans Caramés, Carmen, autor.Albacete : Editorial Bomarzo, 2019. BUV Central
CEN 349.2 FER ana. VENCE 02-12-20
Análisis jurídico del trabajo de la mujer en la pesca.Barcelona : JM Bosch Editor, julio 2020.
BUV Central. CEN 349.2 ANA jur
Cuerpos marcados: prostitución, literatura y derecho.Bianchi, Paula Daniela.Buenos Aires :
Didot, 2019.BUV Central. CEN 343 BIA cue
Los derechos de conciliación en la empresa: la corresponsabilidad como objetivo para la
igualdad: Fernández Prats, Celia, autor.Valencia : Tirant lo Blanch, 2019.BUV Central.CEN
349.2 FER der
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La discriminación de la mujer en el trabajo y las nuevas medidas legales para garantizar la
igualdad. Cizur Menor, Navarra : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2020.BUV Central. CEN 349.2
La formación en los planes de igualdad de las empresas con distintivo de igualdad. Mendoza
Navas, Natividad, autor.Albacete : Editorial Bomarzo, 2020.BUV Central. CEN 349.2MEN for
Gender, manumission, and the Roman freedwoman. Perry, Matthew J. 1973-Cambridge:
Cambridge University Press, 2014.BUV Central. CEN 326 PER gen
La no discriminación retributiva por causa del sexo y del género: un derecho constitucional
laboral. Rodríguez González, Sarai, autor. Albacete : Bomarzo, 2020.BUV Central.CEN 349.2
ROD nod
Women in classical antiquity from birth to death.McClure, Laura, autor. Hoboken, NJ : WileyBlackwell, 2019.BUV Central.CEN 396 MCC wom

Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
El olvido de los derechos de la infancia en la violencia de género.Reyes Cano, Paula, autor
Madrid : Editorial Reus, 2019.BUV Ciencias Xuridicas CXT 343 REY olv
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución
A companion to lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer studies. Chichester : Wiley, 2015.
BUV Filoloxía/Tradución.FFT 39 COM tol
La conceptualización de lo femenino en la filosofía de Platón. González Suárez, Amalia
Madrid : Clásicas, 1999.BUV Filoloxía/Tradución. FFT 396 CON fem
Detrás da máscara : o poder dunha muller. Alcott, Louisa May, 1832-1888.Santiago de
Compostela : Hugin e Munin, 2017.BUV Filoloxía/Tradución.FFT 869.9=03 ALC beh
En las orillas del Sar. Castro, Rosalía de, 1837-1885, autor. [Barcelona] : Castalia Ediciones,
septiembre de 2019.BUV Filoloxía/Tradución FFT 869.9 CAS enl
Los pazos de Ulloa. Pardo Bazán, Emilia, Condesa de, 1851-1921.Madrid : Cátedra, 2019.BUV
Filoloxía/Traducción. FFT 860 PAR paz
O verán sen homes.Hustvedt, Siri, 1955-Santiago de Compostela : Hugin e Munin, 2019.BUV
Filoloxía/Tradución. FFT 869.9=03 HUS sum
Una vida de pueblo. Glück, Louise, 1943- autor. Madrid : Editorial Pre-Textos marzo de 2020
BUV Filoloxía/Tradución. FFT 820(73) GLU vil

