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1. Feminisme/s 23 i 24 de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis
de Gènere
Ja han eixit editats els números 23 i 24 de la revista Feminismo/s
Més informació en: http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismos/feminismo-s.html

2.
Call for Papers Feminismo/s número 27
Tota la informació en:
http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismos/call-for-papers-27-feminismos.html

3.
IV Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament. XIX
Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat 26 i 27 de novembre de
2015 Universitat Jaume I, Castelló de la Plana GÈNERE I
DESENVOLUPAMENT
Organitzat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la
Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb la Unitat d'Igualtat,
Institut d'Estudis Feministes "Purificació Escribano", Fundació Isonomia,
Universitat Autònoma de Madrid, Universitat de les Illes Balears, Universitat de
València, Universitat del País Basc-Iuskal Herriko Unibertsitatea, Universitat de
Sevilla, i l'Observatori de la Cooperació Universitària al Desenvolupament (i
pendents de la Resolució del MAEC de subvencions a Congressos relacionats
amb la Cooperació al Desenvolupament), a la fi del pròxim mes de Novembre
tindrà lloc en la Universitat Jaume I l'IV Congrés Internacional de Cooperació al
Desenvolupament que tindrà com a eix temàtic el Gènere en el
Desenvolupament.
El Congrés tindrà 3 àrees temàtiques per a les qui cridem a la presentació
d'abstracts fins al 15 de juliol.
Les àrees són les següents:
1. Gènere i desenvolupament (violència de gènere, dones com a motor del
desenvolupament, Comerç Just i dones, etc.)
2. Dona i construcció de pau.
3. Indicadors de Gènere en la Cooperació per al Desenvolupament
Els abstracts han d'enviar-se per correu electrònic al següent correu electrònic:
congrescooperacio@uji.es, indicant en l'assumpte la paraula ABSTRACT +
NOM AUTOR + ÀREA en la qual ha d'incloure's l'abstract .
L'organització respondrà a cada comunicació indicant la correcta recepció del
missatge. En cas de no rebre aquesta confirmació en un temps prudencial,
preguem que tornen a enviar l'abstract o es posen en contacte amb
l'organització.
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L'abstract ha d'enviar-se al costat de la fitxa que es pot trobar en
http://www.uji.es/bin/serveis/ocds/ccd/ptreb/esp/fpres.pdf.
A partir del 15 de setembre s'enviarà la notificació de, si escau, l'acceptació de
la proposta.
Una vegada rebuda l'acceptació les autores i els autors tindran fins a l'1 de
novembre per a la remissió de l'article complet relatiu a la comunicació
presentada.
Poden trobar les normes en relació amb la forma de citació i bibliografia, així
com les plantilles per a enviament d'abstracts i articles complets en
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/base/activitats/jornadesicongressos/?urlredirec
t=http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/base/activitats/jornadesicongressos/&url=/ser
veis/ocds/base/activitats/jornadesicongressos/ .

4. Call for papers Mestres de la transgressió. Desafiaments en la
història. III Congrés Internacional Online de l'Institut Universitari
d'Estudis Feministes i de Gènere “Purificació Escribano”
Del 28 de gener al 9 de febrer de 2016
L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere “Purificació Escribano”
de la Universitat Jaume I de Castelló organitza el seu III Congrés Internacional
Online. El congrés s'organitza entorn dels següents eixos temàtics, tenint en
compte la perspectiva de gènere:
-Història Moderna i Contemporània
-Creació artística, literària i anàlisi estètica
-Biografies i retrats de gènere
Participació en el Congrés:
Les propostes de ponències hauran d'enviar-se abans del 15 de setembre al
correu electrònic: maestrasdelatransgresion@gmail.com, en format Word o
PDF i indicant en l'assumpte: Mestres de la transgressió. Desafiaments en la
història. En les propostes s'ha d'incloure:
-Nom autor/a o autors/as
-Resum de 500 paraules
-Paraules clau
-Breu currículum que no excedisca de 2 pàgines en el qual s'indiquen línies
d’investigació, publicacions recents
-Correu electrònic de contacte
El comitè científic avaluarà les propostes i comunicarà abans de l'1 de
novembre la seua acceptació provisional.
Dates:
15 de setembre de 2015: lliurament de propostes.
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30 de setembre de 2015: acceptació provisional de propostes. S'indicarà
personalment, correu de contacte, quins són els passos a seguir per a enviar
els textos originals.
1 d'octubre a l'1 de desembre de 2015: recepció d'originals.
L'acceptació definitiva dels textos serà comunicada directament a la persona
interessada amb temps suficient.
En realitzar-se completament online, dies abans de la realització del congrés es
facilitaran les claus necessàries als/as ponents i assistents.
Quota d'inscripció per a ponents amb comunicació: 15 euros.
Quota d'inscripció per al públic en general: 10 euros.
http://www.congresosif.uji.es/?page_id=191
Comitè científic:
Dolores Guerra López (Institut d'Història de Cuba)
Gilda Vălcan (Universitat de Tibiscus, Timişoara, Romania)
Sandra Johana Silva Canyar (Fundació Universitària de l'Àrea Andina, Pereira)
Carmen Senabre Llabata (Universitat de València)
Rosalía Torrent Esclapés (Universitat Jaume I de Castelló)
Carmen Corona Marzol (Universitat Jaume I de Castelló)

5. Laboratori de Tesi Iconografies del cos femení en el còmic
El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i
pensament dels dons, organitza el laboratori de tesi de Marika Vila i Migueloa
de la Universitat de Barcelona. La seua tesi doctoral, titulada "El cos 'okupat'.
Iconografies del cos femení com a espai de la transgressió masculina en el
còmic", dirigida per Marta Segarra (Centre Dóna i Literatura), analitza
críticament el sistema sexe/gènere que construeix el discurs iconogràfic del
còmic a través de l'ús central del cos femení com a instància on s'inscriuen tots
els significats socials que ho codifiquen des d'una visió androcéntrica i
consumista. El Laboratori de tesi, dirigit per Rosa Rius Gatell i coordinat per
Georgina Rabassó, és una experiència d'innovació docent que consisteix a
compartir els itineraris de recerca durant el període d'elaboració de la tesi
doctoral.
Dimecres 15 de juliol de 2015 a les 17h
Seminari del Departament d'Història de la Filosofia
Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia
Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Organitzen: Seminari Filosofia i Gènere, GRC Creació i pensament de les
dones
Projecte "Pensadores del segle XX. Mestres, vincles i divergències"
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Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es
6. Publicació Revista Cuestiones de Género nº 10 i pròxim
monogràfic. Seminari Interdisciplinari d'estudis de les Dones de la
Universitat de León
Ja està publicada online la Revista nº 10 de Cuestiones de Género: de la
igualdad y la diferencia, titulada “Retos constitucionales en materia de género”,
coordinada per María Esther Seijas Villadangos.
Així mateix els informem que el tema per al pròxim monogràfic versarà sobre
“Gènere i discurs polític” i ho coordinarà la Dra. Luciana Panke.
Els qui estiguen interessats a enviar-nos articles per al pròxim nombre podran
fer-ho, des d'aquesta data, a través de la nostra plataforma web procedint amb
el seu registre com a “Autor/a” i adjuntant el seu article en el mateix acte. Les
persones que ja estiguen registrades en la plataforma poden enviar el seu
article des del seu perfil.
Els recordem també que comptem amb la secció “Tribuna Oberta”, que acull
aportacions amb una temàtica diferent a la del monogràfic, així com una secció
per a realitzar ressenyes de llibres.
El termini de recepció per al pròxim número finalitza el 29 de Febrer de 2016.
7. VI Seminari Internacional d'AEIHM
Remetem enllaç del cartell i el tríptic definitius del VI Seminari Internacional
d'AEIHM, titulat "Feminitats i masculinitats en la historiografia de gènere", que
se celebrarà el 24 i 25 de setembre.
Esperem que, com en altres ocasions, es convertisca en un espai de debat
nou. Us preguem que li doneu difusió.
Per a descarregar els documents en màxima qualitat:
http://www.aeihm.org/descargas/cartel-aeihm-2015.pdf
http://www.aeihm.org/descargas/triptico-aeihm-2015.pdf
Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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