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Mesas redondas en aberto por streaming

Inves�gar en pandemia // Mércores, 10 de febreiro, ás 20 horas
Elena Cartea González: Doutora en Bioloxía pola USC, é dende xuño do 2015, directora da Misión
Biolóxica de Galicia. Neste centro do CSIC creou o Grupo de Xené�ca, Mellora e Bioquímica de
Brassicas e botou a andar liñas de inves�gación pioneiras, unha delas dirixida a iden�ﬁcar
compostos bioac�vos relevantes para a saúde, mesmo para enfrontar diferentes �pos de cancro.
Susana Cid Fernández: Doutora en Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola USC. Conxuga a labor
inves�gadora coa docencia na Universidade de San�ago. Está centrada no estudo dos cambios
cogni�vos e condutuais relacionados co envellecemento e no campo da neurorrehabilitación
con técnicas NIBS (de es�mulación cerebral non invasivas).
Iria Vázquez Silva: Doutora en Socioloxía pola USC e experta en xénero pola Universitat
Autònoma de Barcelona e a Universidade de Vigo. Na actualidade é profesora e inves�gadora na
Uvigo. Coautora do informe Xénero e inves�gación cien�ﬁca na Uvigo en tempos da covid-19.
Centra o seu traballo nas mulleres inmigrantes, a fenda de xénero laboral e a violencia machista.
Inés Viana González: Doutora en Bioloxía Mariña e Oceanogra�a Biolóxica pola USC, na actualidade
é inves�gadora no Centro Oceanográﬁco de A Coruña (IEO). Centra o seu traballo en estudos de
ecoloxía mariña, en concreto no efecto do incremento de nutrientes e cambio global sobre os
organismos mariños.

STEMbach en tempos da covid // Xoves, 11 de febreiro, ás 20 horas
Natalia Caparrini: Vicerreitora de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria da
Universidade de Vigo. Doutora en Ciencias Xeolóxicas pola Universidade Politécnica de Madrid.
Profesora na Escola de Enxeñería de Minas e Enerxúa da Uvigo e integrante do Grupo de inves�gación
Xeotecnoloxías Aplicadas.
Rosa Campos Briones e Mercedes Renda Melón: Directora do Centro de Información á Muller (CIM)
do Concello de Pontevedra e axente de Igualdade do CIM, respec�vamente.
Esther Padín Vidal: Profesora de Matemá�cas do IES A Xunqueira II e coordinadora do bacharelato
STEM no centro. Colaboradora nas diferentes inicia�vas de innovación relacionadas co ámbito
STEM : Club de Ciencia, Espazos Maker, SEMGAL, o proxecto Erasmus+ ATS STEM.
Ángela Soto Lamas: Alumna de 1º de bacharelato STEM no IES A Xunqueira II. Inves�ga coa
Facultade de Bioloxía da USC no proxecto “Análise bioinformá�co dun xenoma bacteriano”.

