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1. CONVOCATÒRIA DE L’IUIEG D'AJUDES PER A l'ORGANITZACIÓ DE
CONGRESSOS I SEMINARIS
En el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant del 22 de desembre de 2015 es
va publicar la CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A l'ORGANITZACIÓ DE
CONGRESSOS I SEMINARIS, de l’IUIEG, en la qual es concretaven dos
terminis de presentació de sol·licituds.
EL TERMINI PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS de la segona
convocatòria és entre l'1 i el 15 de juliol de 2016.
Podeu trobar la convocatòria i l'imprès de sol·licitud normalitzat, en la web de
l'Institut:
http://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/ayudas-a-congresos-yseminarios/ayudas-congresos-y-seminarios.html
2. Programa de la I Jornada de màster ADHUC
Es publica el programa definitiu de la I Jornada de màster ADHUC, organitzada pel
GRC Creació i Pensament de les Dones (UB), el Seminari Filosofia i Gènere, el
Centre Dona i Literatura i Tàcita Muta-Grup d'Estudis de Dones i Gènere a
l'Antiguitat que tindrà lloc el dijous 14 de juliol de 2016. Les comunicacions inclouen
diverses qüestions de gènere i teoria feminista en relació amb el gòtic en la literatura
i el ballet, la pedagogia, els mitjans de comunicació, els cibermanifestos o el cinema
popular actual. Intervindran Jana Baró, Alberto Albert, Ginés Puente, Mayte Cantero,
Pau Matheu, Sergi Bertran, Bàrbara Ramajo i Irina Cruz, de la Universitat de
Barcelona, així com Francesca Blanch i Mireia Pérez, de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Assistència oberta.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es

3. Curs Violència de gènere i família- Centre UNED Dénia
El curs abordarà des de diverses perspectives (jurídica, psicològica, sociològica i
educacional, entre altres) una dramàtica realitat com és la violència de gènere i
familiar. Una violència universal que s'exerceix sobre les dones pel només fet de serho, afectant a totes les races, edats i cultures. Aquesta forma de control i
submissió és la més estesa en la humanitat. Ens interessa conèixer què rol
compleixen els mitjans de comunicació. És d'importància fonamental, entendre per
què, certes relacions dins de la família, tenen com resultat una violència d'aquest
tipus i com afecten als seus membres. Es debatrà sobre les seues causes, aportant
possibles solucions i expectatives a futur.
http://extension.uned.es/actividad/11923&codigo=122
965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig .
Ap. 99 03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

4. 3ª edició de la Diplomatura de Postgrau en Violències Masclistes
Tota la informació en: http://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgradoen-violencias-machistas/informacion-general-1206597472083.html/param13374_es/param2-2009/
El període límit de preinscripció és el 30 de setembre de 2016.
INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona.
Albert Guirao
dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat
http://violenciesmasclistes.uab.cat
COORDINACIÓ ACADÈMICA
Neus Tur Bujosa
Departament de Ciència Política i de Dret Públic (UAB)
Tel.: 93.581.22.74 - 93.581.22.39
LLOC DE DOCÈNCIA
Centre d’Estudis i Recursos Culturals, Pati Manning, Montalegre, 7, 08001 Barcelona
5. Presentació del llibre "Un derecho del deseo, un derecho sexuado" de
Laura Mora
Prologat por María-miracles Rivera Garretas.
A càrrec de:
Victoria López Benito
Professora de Didàctica de las Ciències Socials a la Universitat de Saragossa.
Amparo Chumacero Ruiz
Professora de Pedagogia de la UB
L'autora és Professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la UCLM.
El llibre parla del món del Dret però des d'una perspectiva molt concreta, és la
narració en primera persona d'una dona que ha recorregut un camí de cerca del seu
lloc en el context públic, jurídic i el de la docència universitària amb totes les
dificultats i contradiccions que aquest món li provoquen. Aquest camí acaba amb el
reconeixement d'un altre Dret, el que està fonamentat en el desig femení i personal,
el que defineix justícia com la cura de l’amor i el que creu en l’obediència al ser per
alimentar la vida.
Dissabte 18 de juny, a les 18:30 h.
Carrer de Sant Pere més Alt, 46. Barcelona - 08003
T. 93 319 24 25
llibreriaproleg@llibreriaproleg.com
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6. European Journal of Psychotraumatology adopts new editorial policies
on gender
European Journal of Psychotraumatology, editor-in-Chief Miranda Olff
Gender Policy: Authors must comply with the EJPT gender policy, developed on the
basis of recommendations from the European Association of Science Editors (EASE)
Gender Policy Committee. All articles submitted to EJPT must:






report the sex of research subjects
justify single sex studies
discriminate between sex and gender (mostly for human research)
analyse how sex or gender impact the results
discuss sex and gender issues when relevant

For habite info, see the Journal guidelines:
http://www.ejpt.net/index.php/ejpt/pages/view/guidelines

Una cordial salutació,
Un cordial saludo,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO
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