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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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AXENDA                             MARZO 

- Venres 3 de Marzo: II Xornada Venres de voluntariado 

- Mércores 6 de Marzo: Stand Informativo de Axentes do Cambio no Campus de Ourense 

(Lugar: Entre Edificio de Ferro e a Facultade de Ciencias) 
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CHAVES DESTE NÚMERO:  

ABERTA A CONVOCATORIA PARA SOLICITAR AS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA  PARTICIPAR 
EN PROXECTOS E ACCIÓNS DE COOPERACIÓN  AO DESENVOLVEMENTO 

 

 

 

Esta bolsa está destinada a estudantes de 

grao ou de mestrado da Universidade de Vigo. 

Por medio desta bolsa os /as estudantes 

poderán realizar unha estadía vinculada a un 

axente de cooperación no marco dun proxecto 

ou acción de cooperación nun país dos 

sinalados nesta convocatoria, e que o traballo 

que desenvolva sexa validado no marco de 

traballos de fin de carreira, prácticas, ou 

traballos recoñecidos no marco de materia. 

 

O obxectivo desta acción é a sensibilización do 

estudantado a través da súa participación nos 

proxectos de Cooperación internacional para o Desenvolvemento, coa fin de que integren 

elementos teóricos e prácticos adquiridos na súa formación académica e contribúan como  

universitarios e cidadáns comprometidos cos retos globais contidos na Axenda 2030. +Info 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1077


 

   

 

Comeza o cuadrimestre cun cambio: faite  voluntario/a! 

 
O voluntariado é unha forma de participación da sociedade na atención de necesidades de 
interese xeral, mediante actividades realizadas de forma altruísta, desinteresada e solidaria. Se 
queres saber cales son os teus dereitos e obrigas como voluntario/a consulta a seguinte ligazón.  

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 

Coñece as entidades sociais e escoita a persoas que realizan voluntariado: 

Apúntate á xornadas Venres de voluntariado : 

O venres día 3 de marzo de 11:30 a 14:00 terá lugar a II xornada Venres de voluntariado, que é 
unha boa ocasión para coñecer directamente os distintos programas de voluntariado que oferta 
a Universidade de Vigo, así como para coñecer as entidades  sociais que colaboran connosco. 

Nesta ocasión contaremos coa presenza de 
ASDEGAL e Cruz Vermella que nos presentarán o 
seus programas de voluntariado na provincia de 
Ourense e Pontevedra. Tamén teremos a ocasión 
de coñecer dous novos programas de 
voluntariado impulsados pola Unidade de 
Igualdade para o  apoio e acompañamento a 
mulleres vítimas de violencia de xénero  

É precisa a inscrición previa por medio do seguinte 

enlace: +Info e inscrición 

CURSOS E XORNADAS 

II Xornada Venres de Voluntariado UVigo: Venres 03/03/2023 de 11:30-14:00 horas. As 

xornadas Venres de voluntariado, constitúen unha ocasión para dar a coñecer directamente os distintos 

programas de voluntariado que oferta a Universidade de Vigo, tanto os programas propios coma aqueles 

organizados con entidades sociais. Trátase dunha Xornada virtual a través do campus remoto. +Info e 

inscrición 

https://www.uvigo.gal/es/campus/voluntariado-cooperacion/voluntariado
mailto:voluntariado@uvigo.gal
https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=lista_ediciones_tipo&tab=LINI&id_curso_tipo=21
https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=lista_ediciones_tipo&tab=LINI&id_curso_tipo=21
https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=lista_ediciones_tipo&tab=LINI&id_curso_tipo=21


 

   

 

Curso Saúde Global 2023: cambio climático e saúde.  Entre o 21 de febreiro e o 2 de 

marzo impártese na Universidade de Zaragoza o Curso Saúde Global 2023: cambio climático e 

saúde. Está organizado por Medicusmundi e coordinado pola Cátedra de Cooperación para o 

Desenvolvemento (CATCODES, Universidade de Zaragoza). Solicítase inscrición previa +Info 

Curso de teatro terapéutico. Este curso terá comezo o mércores 1 de marzo no campus de 

Ourense. As inscricións estarán abertas de xeito exclusivo para a comunidade universitaria do 

13 ao 28 de febreiro. +Info 

XIII Seminario de Comunicación Social e 

Cooperación Internacional. O curso terá lugar 

todos os mércores de 16h a 20h, na Facultade de 

Ciencias da Comunicación da Universidade de 

Santiago de Compostela. 

O alumnado da USC obterá 2 créditos pola 

participación no Seminario. Ademais, de maneira 

gratuíta, dúas das persoas participantes no Seminario 

poderán realizar unhas prácticas en terreo en Senegal 

durante unha semana para completar a súa 

formación. Para máis información e inscricións, 

podedes contactar en antonio@agareso.org ou no 626 

41 95 02 (Antonio Grunfeld)+Info 

Curso semipresencial | Auga, saneamento e hixiene na acción humanitaria (E-

WASH). O curso de especialización «Auga, saneamento e hixiene na acción humanitaria» (E-

WASH, nas súas siglas en inglés) pretende brindar unha oferta formativa especializada, práctica 

e actualizada en modalidade semipresencial. +Info 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-salud-global-cambio-climatico-y-salud-zaragoza
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-salud-global-cambio-climatico-y-salud-zaragoza
https://campusactivo.uvigo.gal/campusactivo/publica/actividad/ampliar.xhtml?idobjsel=4097
https://campusactivo.uvigo.gal/campusactivo/publica/actividad/ampliar.xhtml?idobjsel=4097
https://galiciasolidaria.org/formacion/xiii-seminario-de-comunicacion-social-e-cooperacion-internacional/
https://galiciasolidaria.org/formacion/curso-semipresencial-agua-saneamiento-e-higiene-en-la-accion-humanitaria-e-wash/


 

   

 

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 

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 

WEBINARIO | Da investigación á saúde mental nas mulleres con TEA. 

Experiencias profesionais e testemuñas. Actividade de sensibilización que recolle por 

unha banda, as investigacións máis recentes entorno ao xénero feminino e experiencias 

prácticas profesionais sobre o coñecemento da saúde mental e apoio das necesidades das 

mulleres con autismo, e testemuñas vitais de mulleres con TEA sobre as súas vivencias  e 

experiencias de coidado. 

DATA:  Xoves, 9 de Marzo de 2023 de 17h a 19h en modalidade online. O prazo de inscrición 

remata o 7 de marzo +Info 

 

BOLSAS 

Bolsas de mobilidade para estudantes de grao e mestrado oficial para participar 

en proxectos e accións de cooperación ao desenvolvemento 2022/2023. Por medio 

desta bolsa os /as estudantes de Grao ou Mestrado oficial da Universidade de Vigo poderán 

realizar unha estadía vinculada a un axente de cooperación no marco dun proxecto ou acción de 

cooperación nun pais dos sinalados nesta convocatoria, e que o traballo que desenvolva sexa 

validado no marco de traballos de fin de carreira, prácticas, ou traballos recoñecidos no marco 

de materia. +Info 

 

 

https://galiciasolidaria.org/formacion/curso-virtual-comunicacion-y-periodismo-en-las-respuestas-a-las-crisis-humanitarias-iecah/
https://www.autismogalicia.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=shownews&idn=3395&V_idmod=121
https://galiciasolidaria.org/convocatoria-de-subvencion/bolsas-de-mobilidade-para-estudantes-de-grao-e-mestrado-oficial-para-participar-en-proxectos-e-accions-de-cooperacion-ao-desenvolvemento-2022-2023/


 

   

 

POSTOS E VACANTES 

Persoal técnico expatriado en Guatemala en materia de hábitat. Recepción de 

candidaturas ata o 21 de febreiro. +Info 

IDDRI: dous directores/as de programa. O Institut du Développement Durable et des 

Relations Internationales (IDDRI, París) busca dous directores/as de programas, quen deberán 

posicionar o traballo do instituto, tanto no escenario internacional como na estratexia europea 

para o desenvolvemento sostible. Solicitudes ata o 11 de febreiro.+Info 

FORMACIÓN 

 

FOTOGRAFÍA, XÉNERO E DIVERSIDADE. Diálogos e aprendizaxes a través da 

imaxe. Intered Galiza organiza a formación FOTOGRAFÍA, XÉNERO E DIVERSIDADE. Diálogos e 

aprendizaxes a través da imaxe. As sesións terán lugar na sede da entidade os días 7, 14, 21 e 

28 de marzo, e 11, 18 e 25 de abril. Máis información: interedgalicia@gmail.com , 

693537279 

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              

NOVAS DO DUVI 

Novas bolsas de mobilidade para fomentar a participación do alumnado en proxectos de 

cooperación internacional +Info 

Preto de 120 deportistas disputan en Pontevedra o torneo Intercampus  +Info 

https://galiciasolidaria.org/actualidade/ofertas-de-emprego-galicia/
https://www.iddri.org/en/about-iddri/carreers/co-directors-programmes
https://galiciasolidaria.org/formacion/fotografia-xenero-e-diversidade-dialogos-e-aprendizaxes-a-traves-da-imaxe/
https://galiciasolidaria.org/formacion/fotografia-xenero-e-diversidade-dialogos-e-aprendizaxes-a-traves-da-imaxe/
mailto:interedgalicia@gmail.com
https://reedes.org/wp-content/uploads/2022/07/Programas-de-Posgrado-en-Estudios-del-Desarrollo-7-2022.pdf
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/novas-bolsas-mobilidade-fomentar-participacion-alumnado-proxectos-cooperacion-internacional
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/novas-bolsas-mobilidade-fomentar-participacion-alumnado-proxectos-cooperacion-internacional
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/preto-120-deportistas-disputan-pontevedra-torneo-intercampus


 

   

 

COÑECE ÁS ENTIDADES SOCIAIS DA NOSA CONTORNA
 

 

Asociación Galimundo é unha asociación sen ánimo de 
lucro, a súa vez funciona como punto de encontro 
Multicultural en Galicia para todos os decidiron vivir aquí 
e que chegaron dende diferentes puntos ou países. 
Galimundo é unha asociación creada coa intención de 
fomentar o coñecemento, difusión e promoción do 
patrimonio natural e cultural da comunidade galega e 
velar polo seu mantemento e conservación. 

Son un punto de unión entre os galegos e as persoas 
residentes en Galicia (nacionais e internacionais) para 
conseguir unha maior implicación, coñecemento e 
difusión de elementos patrimoniais, culturais, 
gastronómicos, etc. En definitiva, fomentar o 
intercambio cultural en Galicia. +Info 

 

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 Provivenda +Info  

Publicacións de Enxeñería Sen Fronteiras +Info 

https://www.facebook.com/people/Asociacion-Galimundo/100071506661908/
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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