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1. Seminari
IUIEG:
"Debats
feministes
a
Amèrica
Llatina: dels enfocaments poscoloniales al feminisme comunitari"
L’IUIEG organitza el Seminari "Debats feministes a Amèrica Llatina: dels
enfocaments poscoloniales al feminisme comunitari", a càrrec de Patricia Ruiz–
Bravo, Professora Principal del Departament de Ciències Socials i
Coordinadora del Grup d’Investigació de Gènere de la Pontifícia Universitat
Catòlica del Perú.
- Data: 10 de novembre de 2015
- Hora: 10.00 h.
- Lloc: Aula A2/0Z12 de l'Aulari II, de la Universitat d'Alacant

2. VII Premi d’Investigació Presen Sáez de Descatllar
Us recordem que està obert el termini de presentació d’investigacions
d'especial qualitat, realitzades des d'una perspectiva feminista i de gènere, dins
de la convocatòria del VII Premi de Recerca Presen Sáez de Descatllar que,
com cada any, organitza el Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere de les
Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.
El premi té dues modalitats:
1.- Treballe fi de màster: Podran concórrer al premi els treballs d’investigació
derivats de màsters i altres estudis de postgrau defensats des de l'1 de gener
de 2013, no publicats i que no hagen sigut premiats en altres certàmens.
2.- Tesis doctorals: Podran concórrer al premi les tesis defensades des de l'1
de gener de 2013, no publicats i que no hagen sigut premiades en altres
certàmens.
El termini de presentació finalitzarà l'11 de desembre de 2015

Podeu consultar les bases i tota la informació en: Web d'Isonomia

3. VIII Premi AEIHM a Tesis doctorals
L'Associació Espanyola d’Investigació d'Història de les Dones porta treballant
llarg temps en l'elaboració i difusió de la història de les dones en la Universitat i
altres centres docents i d’investigació. Amb l'objecte de continuar la seua labor
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de promoció dels estudis històrics sobre les dones, convoca el Setè Premi
AEIHM a Tesis Doctorals relacionades amb la Història de les Dones i/o de
Relacions

de

Gènere,

dotat

amb

2.000

euros.

Més informació i bases en: Web d'AEIHM
4. Convocatòria del Banc d'Espanya per a Ajudes a la investigació en
macroeconomia, economia monetària, financera i bancària i història
econòmica
Si troba oberta la convocatòria del Banc d'Espanya per a Ajudes a la
investigació en macroeconomia, economia monetària, financera i bancària i
història econòmica (2016-2017).
Per a consultar les bases i el formulari de sol·licitud d'aquesta Convocatòria,
poden visitar el següent enllaç en la web del Banc d'Espanya:
Ajudes a la recerca en macroeconomia, economia monetària, financera i
bancària i història econòmica (2016-2017)
El termini límit per a presentar els projectes és el 10 de desembre de 2015.
5. Seminari "Poetes hispanoamericanes del segle XX"
El propòsit del seminari "Poetes hispanoamericanes del segle XX" és establir
una aproximació actual a la poesia i a les escriptores hispanoamericanes. Com
es construeixen les posicions subjectives i/o feministes en l'obra de les poetes
hispanoamericanes del segle XX? De quina forma apareixen les marques
identitàries en l'obra d'aquestes autores i de quines identitats es tracta? De
quina manera es construeixen les seues poètiques? L'estudi de les poetes
hispanoamericanes té hui plena actualitat i vigència en l'àmbit científic i
acadèmic internacional, i ve recolzat pel propi reconeixement aconseguit per
aquestes autores durant el segle XX. Aquesta iniciativa forma part del projecte
"Les poetes hispanoamericanes: identitats, feminismes, poètiques" (FEM 201321266). En aquesta trobada participen la directora del projecte, Milena
Rodríguez Gutiérrez (Universitat de Granada), María Ángeles Pérez López
(Universitat de Salamanca), Tania Pleitez Vés-la i Dunia Gras (Universitat de
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Barcelona).

Dimecres 11 de novembre de 2015 de 12h a 14h
Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner, Universitat de Barcelona, c/ Aribau 2,
planta -1 - 08007 Barcelona
Organitzen: Centre Dóna i Literatura
GRC Creació i pensament dels dons
Universitat de Granada
Més informació: Web del Centre Dóna i Literatura
6. AG-About Gender. New Special Issue
AG-About Gender. International Journal of Gender Studies has just published
its latest Special Issue at http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis.
We convide you to review the Table of Contents here and then visit our web site
to review articles and items of interest.
The Special Issue 1/2015 is titled: “Global future perspectives in gender studies
emerging from international debat” edited by Rita Bencivenga (LEGS Laboratoire d’études de genre et de sexualité. UMR 8238. CNRS/Université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Université Paris Ouest)
Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT O UNIVERSITARIO DE RECERCA D'ESTUDI US DE GÉNERO
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