
Presentamos algunhas das accións imple-
mentadas desde a Unidade de Igualdade
na Universidade de Vigo para avanzar na
igualdade de xénero.
Se queres coñecer en profundidade o noso
traballo podes acceder  a Memoria com-
pleta onde se describen todas as medidas
desenvoltas durante o 2018.
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https://www.uvigo.gal/es/universidad/informacion-institucional/planes-politicas/memorias-actividad
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2021-05/Memoria_UI_2019-20.pdf
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/11-12-febreiro
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/comunidade-universitaria-alza-voz-dereitos-mulleres
https://www.uvigo.gal/novas/dia-internacional-violencia-xenero
https://www.uvigo.gal/campus/igualdade/boletin-recursos
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2021-05/Observatorio_igualdade_2021_0.pdf
https://www.uvigo.gal/campus/igualdade/docencia-formacion-perspectiva-xenero
https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=22279939
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2021-12/2022_almanaque_igualdade.pdf


 

Un equipo de investigación do Campus
de Ourese, especializado en violencia de
xénero e liderado por María Lameiras,
elaborou este estudo que analiza o
acoso sexual e por razón de sexo na
comunidade universitaria. 

A Diagnose é a primeira feita na UVigo e
unha das primeiras das universidades
españolas. 

A través desta colaboración a
Universidade de Vigo recibirá unha
partida de 40 000 euros para desen-
volver actividades relacionadas coa
loita contra a violencia contra as
mulleres. 

O Consello de Goberno
aproba unha novidosa
acción positiva nas
convocatorias de ava-
liación do PDI 

Diagnose do acoso sexual e por razón de sexo
da Universidade de Vigo

Asinado un convenio de colabora-
ción coa Secretaría Xeral de Igual-
dade para a asignación de fondos
do Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero

 

O estudo foi presentado o 25 de
novembro, Día Internacional contra a Vio-
lencia de Xénero. 
Na mesma data tamén se presentou a
campaña institucional contra as violen-
cias machistas, centrada nesta ocasión na
violencia simbólico, como a que provoca o
uso de linguaxe sexista. 

Esta medida busca reducir a fenda de
coidados na carreira investigadora. 
No espazo web da Unidade de Igualdad
epódense consultar as bases e
descargar a solicitude. 

https://www.uvigo.gal/campus/igualdade/conciliacion-corresponsabilidade

