
Boletín n.º 5 

 

 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 
 

BOLETÍN 
UVIGO/HUMANA 



Boletín n.º 7 

 

 

12 

O BOLETÍN 

UVIGO/HUMANA
BENVIDOS/AS 

Con este novo boletín queremos dar a 

coñecer á comunidade universitaria as 

actividades de acción solidaria, voluntaria e 

de cooperación no marco da Axenda 2030 

organizadas pola Universidade de Vigo, así 

como aquelas impulsadas por outras 

administracións, entidades sociais e ONGD 

da nosa contorna. 

Se es membro da comunidade universitaria 

ou pertences a unha ONGD ou entidade 

social e queres dar a coñecer entre a 

comunidade universitaria a túa iniciativa de 

acción solidaria, contáctanos en:  

Área de Equidade e Diversidade. 

+ Info direc.equidade@uvigo.gal 

A UNIVERSIDADE E A AXENDA 2030 

DAS NACIÓNS UNIDAS 

A Universidade, na súa calidade de axente de 

cambio social e desenvolvemento, está 

adherida ao Pacto Mundial das Nacións 

Unidas. Entre outras cousas, isto significa 

que ten a responsabilidade de poñer en 

contacto á comunidade universitaria con 

diversas entidades sociais baixo os 

principios e obxectivos recollidos na Axenda 

2030. En consecuencia, a política de 

responsabilidade social da Universidade 

debe estar orientada cara a consecución dos 

17 obxectivos de desenvolvemento sostible 

(ODS), coa fin de xerar condicións que 

contribúan a acadar un mundo máis xusto, 

igualitario, solidario e sostible. +Info

 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/equipo-gobierno/vicerrectorado-responsabilidad-social-internacionalizacion-cooperacion
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CHAVES DESTE NÚMERO: A RGCUD retoma a súa actividade 

Que é a RGCUD? 
A Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD), conformada polas 
Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, grazas ao financiamento da Dirección 
Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, ten como finalidade promover a cooperación 
internacional para o desenvolvemento humano sustentable e a educación para a cidadanía 
global entre a comunidade universitaria galega a través de actividades de formación, 
investigación, transferencia de coñecemento e responsabilidade social contribuíndo ao logro da 
Axenda 2030 das Nacións Unidas e os seus Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS). 
 
No marco da RGCUD, dende a Universidade de Vigo 
elaborouse un plan de actividades bianual destinado 
á comunidade universitaria galega: 
 
- Curso para alumnado Axenda 2030-Axentes do 
cambio 
- Curso para alumnado, Como facer o teu TFG-TFM 
en materia Axenda 2030 e Cooperación 
Universitaria ao Desenvolvemento  
- Xornadas Aprendizaxe-Servizo no marco da 
Axenda 2030 
- Acción de voluntariado: Axenda 2030-Axentes do 
cambio 
- Curso para PDI: Introducindo a sustentabiliade na 
docencia. Educación para o desenvolvemento 
humano sostible: construíndo cidadanía global  
- Bolsas para estudantes: Bolsas de coñecemento 
da realidade, en colaboración con ONGD en países 
do sur. 
- Xornadas Aprendizaxe-Servizo no marco da 
Cooperación e os ODS  
- Acción de voluntariado: Axenda 2030-Axentes do 
cambio 
- Campañas e boletín sobre Cooperación e Axenda 
2030 
 
Para máis información e inscrición 
 

 

http://www.rgcud.gal/?linguaxeId=gl&
http://www.rgcud.gal/?linguaxeId=gl&
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CURSOS  

Webinar: A un ano da Cima dos Sistemas Alimentarios: Avances e desafíos fronte 

ao contexto actual. O martes 17 de xaneiro terá lugar o webinar "A un ano da Cumbre dos 

Sistemas Alimentarios: Avances e desafíos fronte ao contexto actual", un evento organizado polo 

grupo de traballo para os Sistemas Alimentarios en América Latina e no Caribe. O evento terá 

lugar ás 10:00 am (hora de Washington DC) / 12.00 pm (hora de Santiago de Chile). +Info 

 Diploma de acción humanitaria 

(IECAH). Este itinerario pretende brindar 

unha oferta formativa flexible, práctica e 

actualizada a través da plataforma de 

formación en liña do Instituto. O diploma 

está destinado a todas as persoas 

interesadas en entender as principais 

claves da acción humanitaria e a xestión 

de proxectos humanitarios xa sexan 

profesionais da cooperación, estudantes ou 

calquera persoa interesada neste ámbito das relacións e a cooperación internacionais. +Info 

Formación online "EmancipAcción: teorías e prácticas críticas para outros 

mundos posibles". Aberto o prazo de inscrición á segunda edición da formación online 

EmancipAcción: teorías e prácticas críticas para outros mundos posibles ofrecida por Hegoa, 

Instituto de Estudos sobre Desenvolvemento e Cooperación Internacional da Universidade do 

País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). +Info 

Diploma en Desenvolvemento Humano Sostible. O desenvolvemento sostible é 

fundamental en calquera sociedade para mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e 

manter o medio ambiente para as xeracións futuras. Un compromiso ético e medioambiental que 

https://www.paho.org/es/eventos/webinar-ano-cumbre-sistemas-alimentarios-avances-desafios-frente-al-contexto-actual
https://www.paho.org/es/eventos/webinar-ano-cumbre-sistemas-alimentarios-avances-desafios-frente-al-contexto-actual
https://galiciasolidaria.org/formacion/diploma-de-accion-humanitaria-iecah/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/40
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/40
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depende da sociedade, e que non poderá levarse a cabo sen unha labor conxunta. Con este 

programa TECH quere capacitar aos médicos en Educación para o Desenvolvemento Humano e 

Sostible, para que sexan eles mesmos quen formen ás comunidades, logrando un 

Desenvolvemento Humano e Sostible que nos beneficie a todos. +Info 

Curso Rede ICA sobre Centroamérica 

“Entre o cambio e a continuidade: as 

economías e as sociedades 

centroamericanas no século XXI”. O curso 

estará dirixido a catro tipos de participantes: 

estudantes de posgrao, profesores e 

investigadores universitarios, funcionarios da 

cooperación internacional e funcionarios do SICA 

u outras institucións públicas e 

intergubernamentaos. Número limitado de 

prazas. +Info 

Diploma Online: Estudios Polares. O 

fenómeno do cambio climático determinou que 

os dous espazos polares do planeta -Ártico e 

Antártida- pasaran ao primeiro plano do escenario xeopolítico internacional. Xunto á maior 

atención que ambos espazos recibiron dende o ámbito das ciencias naturais, a renovada 

preocupación internacional tamén abarcou á política, o dereito, a posibilidade de novas rutas 

comerciais o de explotación dos recursos, así como os efectos e as posibles ameazas á paz 

mundial que poderían xerarse. +Info 

Curso virtual “Comunicación e periodismo nas respostas ás crises humanitarias” 

(IECAH). Este curso ofrece unha análise da situación actual da comunicación e xornalismo de 

crise, esboza tendencias a futuro mentres que prové ferramentas prácticas tanto para os 

https://www.ubu.es/diploma-en-desarrollo-humano-sostenible/diploma-en-desarrollo-humano-sostenible
https://fundacionetea.org/curso-red-ica-sobre-centroamerica/
https://www.ucm.es/icei/diploma-online-estudios-polares-2022
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expertos en comunicación dentro de organizacións humanitarias, como para xornalistas que 

cobren estas cuestións. Trabállase con casos de crises actuais e ponse a énfase na produción 

de contidos e elaboración de estratexias de comunicación. +Info e inscrición 

CONVOCATORIAS  

Convocatoria de praza no Consello de Editores/as da RIED. Aberta a convocatoria 

para unha praza no Consello da Revista Iberoamericana de Estudos do Desenvolvemento (RIED). 

As candidaturas para ser editores/as, que deberían formar parte da base social, recíbense ata o 

31 de xaneiro. +Info 

Saúde Pública 2023 Virtual: Convocatoria de presentación. CPHA comprácese en 

anunciar a convocatoria de presentacións para a Saúde Pública 2023 (conferencia anual de 

CPHA). Public Health 2023 é o lugar de encontro para que a comunidade de saúde pública se 

conecte, colabore, innove, inspire, comparta e aprenda. CPHA invita a presentacións para 

presentacións virtuais do 20 ao 22 de xuño de 2023. A data límite para a presentación de 

solicitudes é o 12 de xaneiro do 2023 +Info 

Convocatoria de axudas para proxectos de cooperación ao desenvolvemento. O 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade puxo en marcha por primeira vez a convocatoria 

de proxectos de cooperación ao desenvolvemento para ONGD no ano 1998. Desde entón, esta 

liña de subvencións vénse lanzando de xeito máis ou menos regular en función da dispoñibilidade 

orzamentaria.  

As propostas deberán recibirse electronicamente no enderezo info@fondogalego.gal entre o 15 

de decembro de 2022 e 31 de xaneiro de 2023. As propostas recibidas recibirán un email de 

confirmación. Este mesmo enderezo estará dispoñible para calquera consulta ou aclaración, así 

como o teléfono 698 144 536.+Info 

 

https://galiciasolidaria.org/formacion/curso-virtual-comunicacion-y-periodismo-en-las-respuestas-a-las-crisis-humanitarias-iecah/
https://galiciasolidaria.org/formacion/curso-virtual-comunicacion-y-periodismo-en-las-respuestas-a-las-crisis-humanitarias-iecah/
https://reedes.org/convocatoria-de-plaza-en-el-consejo-de-editores-as-de-la-ried/
https://www.paho.org/es/eventos/salud-publica-2023-virtual-convocatoria-presentacion
https://galiciasolidaria.org/convocatoria-de-subvencion/convocatoria-de-axudas-para-proxectos-de-cooperacion-ao-desenvolvemento/
https://galiciasolidaria.org/convocatoria-de-subvencion/convocatoria-de-axudas-para-proxectos-de-cooperacion-ao-desenvolvemento/


Boletín n.º 7 

 

 

12 

OUTRAS ACTIVIDADES 

Seminario sobre política de seguridade e defensa da UE. O próximo 16 de xaneiro 

(12:00h. CEST) impártese en Barcelona o seminario Divided We Stand: The EU’s Common 

Security and Defence Policy (CSDP) and Europe’s Global Engagement in 21st Century World 

Politics, con Ulrich Krotz (European University Institute). Organizado polo Institut Barcelona 

d’Estudis Internacionals (IBIEI), socio de REEDES. Prégase inscrición previa. +Info 

Alternativas de paz fronte á guerra en Ucraína. O 31 de xaneiro (18:30. CEST) realízase 

en Madrid o encontro de Alternativas de paz fronte á guerra en Ucraína, coa participación de tres 

Premio Nobel da Paz 2022. É organizado pola Coordinadora de Organizacións para o 

Desenvolvemento, socia de REEDES, e La Casa Encendida. Entrada de balde, pero con aforo 

limitado.+Info  

Seminario sobre España, a Unión Europea e América Latina. Os días 16 y 17 de 

xaneiro ten lugar en Madrid (Casa de América) o seminario internacional España, a Unión Europea 

e América Latina: unha cooperación renovada para o desenvolvemento sostible. É organizado 

pola Fundación Carolina e a Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial). Inscrición previa. +Info 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibei.org/en/research-seminar-divided-we-stand-the-eu-s-common-security-and-defence-policy-csdp-and-europe-s-global-engagement-in-21st-century-world-politics_287685
https://coordinadoraongd.org/2023/01/alternativas-de-paz-frente-a-la-guerra-en-ucrania/
https://www.fundacioncarolina.es/espana-la-union-europea-y-america-latina-una-cooperacion-renovada-para-el-desarrollo-sostenible/
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POSTOS E VACANTES 

A Coordinadora de Organizacións para o Desenvolvemento, socia de REEDES, 

convoca tres vacantes: Responsable do proxecto presidencia española UE, 

Responsable de proxectos e financiación e Responsable de relacións con socias. 

Recepción de candidaturas ata o 15 de xaneiro. +Info 

IBEI: Especialista en ética da investigación e protección de datos. O Institut 

Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, convoca a vacante Research Ethics 

and Data Protection Specialist no proxecto Representative Government Through Democratic 

Governance (REPGOV). Solicitudes ata o 23 de xaneiro.+Info 

O Instituto Hegoa (UPV/EHU), socio de REEDES, convoca dúas vacantes: Persoal 

técnico para a Área de Formación e Persoal técnico para a Área de Xestión de 

Proxectos e Servizos de asesoría. Solicitudes ata o 23 de xaneiro. +Info 

 

FORMACIÓN 

Oferta de Posgraos en Estudos Do Desenvolvemento. Co propósito de dar a coñecer 

os Programas de Posgrao en Estudos do Desenvolvemento que imparten as nosas institucións 

socias, poñemos a disposición a información sobre este tipo de programas. +Info              

 

 

 

                                      

https://coordinadoraongd.org/empleo/
https://www.ibei.org/en/vacancy-research-ethics-and-data-protection-specialist-repgov-project_292741
https://www.hegoa.ehu.eus/?locale=es
https://reedes.org/wp-content/uploads/2022/07/Programas-de-Posgrado-en-Estudios-del-Desarrollo-7-2022.pdf
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NOVAS DO DUVI 

A UVigo conmemorará o Día Europeo da Mediación cun debate sobre a Lei de Convivencia 

Universitaria  +Info 

A UVigo reivindica atención “de calidade” para a saúde mental na sanidade pública +Info 

Arranca en Berna o estudo sobre o impacto do cambio climático nas capas altas da atmosfera 

liderado desde a UVigo +Info 

UVigo e Deputación de Ourense amplían a súa colaboración coa creación dunha cátedra de 

I+D de planificación rural e reto demográfico +Info 

Unha tese avanza na extracción de compostos bioactivos e xelificantes de fontes agrícolas e 

mariñas +Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/uvigo-conmemorara-dia-europeo-mediacion-cun-debate-lei-convivencia-universitaria
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/uvigo-conmemorara-dia-europeo-mediacion-cun-debate-lei-convivencia-universitaria
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/uvigo-reivindica-atencion-calidade-saude-mental-sanidade-publica
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/arranca-berna-estudo-impacto-cambio-climatico-capas-altas-atmosfera-liderado-uvigo
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/uvigo-deputacion-ourense-amplian-sua-colaboracion-coa-creacion-dunha-catedra-id-planificacion-rural
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/tese-avanza-extraccion-compostos-bioactivos-xelificantes-fontes-agricolas-marinas
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COÑECE AS ENTIDADES SOCIAIS DA NOSA CONTORNA

A Fundación Aldaba é unha entidade privada e 

sen ánimo de lucro, que dende 1999 ten como 

único obxectivo: xerar novos servizos que 

redunden no desenvolvemento do sistema 

dos servizos sociais e no benestar dos 

ciudadáns máis desprotexidos. Estes son 

algúns dos seus principais valores: 

solidariedade, transparencia e compromiso 

social. 

Son fins da Fundación Aldraba entre outros:  

- Propiciar o desenvolvemento de servizos 

sociais. - A protección de persoas menores de idade. - A protección de persoas xudicialmente 

incapacitadas mediante o exercicio de funcións tutelares. - A implantación e extensión de 

medidas compensatorias e de igualdade para as persoas en situacións de vulnerabilidade e/ou 

dependencia. +Info 

VOLUNTARIADO E PRÁCTICAS PROFESIONAIS

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO PARA O ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO  

Os membros da nosa comunidade universitaria poden participar en proxectos de voluntariado 

mediante unha entidade de acción voluntaria. Como alumnado tes dereito ao recoñecemento de 

créditos ECTS por compartir horas do teu tempo. Podes validar 30 horas de voluntariado por 1 

crédito ECTS. Se tes calquera dúbida podes poñerte en contacto co Servizo de Xestión da 

Extensión Universitaria no seguinte enderezo electrónico: voluntariado@uvigo.gal +Info 

 

https://www.aldaba.ong/blog/campaign_tag/concello-de-vigo/
mailto:voluntariado@uvigo.gal
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RECURSOS EN LIÑA 

Publicacións en liña en materia de cooperación e desenvolvemento en Galicia (Coordinadora 

Galega de ONGD) +Info  

Catálogo de publicacións de Cooperación Española +Info  

Outros catálogos en materia de cooperación e desenvolvemento (Cooperación Española) +Info  

Publicacións da asociación Provivienda +Info  

Publicacións de Enxeñería Sen Fronteiras +Info

https://galiciasolidaria.org/actualidade/publicacions-online/
https://www.cooperacionespanola.es/publicaciones/catalogo-publicaciones
https://www.cooperacionespanola.es/publicaciones/otros-catalogos
https://www.provivienda.org/publicaciones/
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