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1. Call for papers Feminisme/s, nº 29
Títol: La (in)visibilitat de les dones en l'educació superior: reptes i
desafiaments en l'acadèmia.
Coordinació: Marcos Jesús Iglesias Martínez i Inés Lozano Cabezas
La infrarrepresentació femenina en l'acadèmia contínua sent una realitat en
l'educació superior, concretament pel que fa a les càtedres universitàries i als
càrrecs de gestió, a pesar que l'accés a la institució és majoritari entre l'alumnat
femení. Davant aquest desequilibri, ressalten les diverses recerques que estan
emergint sobre aquesta temàtica, amb el propòsit de visibilitzar a les acadèmiques, a
través de les seues pròpies veus i reflexions sobre les possibles situacions de
desigualtat que es presenten en les universitats. Els estudis en aquesta línia ajuden
a fomentar el debat, plantejant proposades de tipus polític, social i cultural que
tracten d'evidenciar la necessària presència femenina en el context universitari.
Aquest nombre de Feminisme/s està obert a propostes sobre temàtiques referides a
l'educació superior i el gènere, en les quals es revise i analitze la presència de les
dones en l'acadèmia i que incloguen perspectives com les següents:
 Desenvolupament professional docent de les acadèmiques.
 Investigadores i científiques en l'educació superior.
 Alumnat universitari i gènere.
 Lideratge femení universitari: els càrrecs de gestió.
 Lideratge femení científic: grups/equips de recerca.
 La presència femenina en les àrees de coneixement.
 Conciliació familiar-laboral en la universitat.
 Conciliació estudiantil-familiar en l'educació superior.
Dates:
Obertura del call for papers: 27 de juny de 2016
Recepció dels articles: fins al 16 de gener de 2017
Notificació de l'acceptació provisional: fins al 20 de febrer de 2017
Recepció dels articles definitius: fins al 20 de març de 2017
Tota la informació en: http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-forpapers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html

2. La Igualtat de Gènere en Cursos d'Estiu de la UA
Els Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant resulten any rere any una referència en
l'estudi de les últimes tendències socials, proposant temes de rabiosa actualitat com
el de la igualtat de gènere i els assumptes que aquesta meta social implica.
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En el campus i en diverses seus universitàries, diferents programes docents aborden
la igualtat des de múltiples perspectives com l'empresa, la sociologia, el dret o
l'educació.
Observa els programes que detallem a continuació i, si coneixes a algú a qui li puga
interessar, reexpedeix-li aquest mail.
Més informació i matrícula, ací.

3. Jornada: GÈNERE I POLÍTICA URBANA. Arquitectura i urbanisme des de
la perspectiva de gènere
Els pròxims 5 i 13 de juliol tindran lloc les jornades "GÈNERE I POLÍTICA
URBANA. Arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de gènere"
organitzades per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori (GVA) juntament amb l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) i la Universitat
Politècnica de València (UPV). Veure programa i inscripcions gratuïtes.
Més informació en: http://www.five.es/component/content/article/1230-jornadagenero-y-politica-urbana-arquitectura-y-urbanismo-desde-la-perspectiva-degenero.html
4. Libro “Amor, educación y cambio. Modelos organizadores y
aprendizaje”. Genoveva Sastre, Montserrat Moreno Marimón, Aurora
Leal i Valeria Arantes. Ed. Icària
Recent eixida aquest llibre sobre dos treballs sobre els conflictes de parella duts a
terme amb estudiants de psicologia i sobre amor en l'adolescència, a través de
dibuixos d'escenes.
Més informació: http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1603

5. INSCRIPCION. IV Xornada Universitària Galega en Xénero
La USC acull la IV Xornada Universitària Galega en Xénero: Perspectiva de xénero
na docència universitària, organitzada per les oficines d'igualtat de les tres
universitats gallegues, que tindrà lloc el pròxim 15 de juliol en l'auditori de la
Facultat de CC. de la Comunicació (Santiago de Compostel·la).
Aquesta edició -oberta al PDI de fora del sistema universitari gallec- se centra en la
pràctica docent, amb els objectius d'impulsar l'aplicació de la transversalitat de
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gènere com a criteri d'excel·lència universitària, intercanviar experiències entre el
PDI i potenciar experiències innovadores que incloguen la perspectiva de gènere
com un eix de treball.
Constarà d'una conferència inaugural titulada El que la universitat deu a les dones·
impartida per Marina Subirats, experta en Educació i Gènere i catedràtica emèrita
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; així com de tres sessions
orals i una sessió pòster per a l'exposició de les comunicacions acceptades.
La inscripció és gratuïta i es lliurarà diploma acreditatiu d'assistència. El termini
acaba el pròxim 12 de juliol.
Formulari d'inscripció
Oficina de Igualdade de Xénero
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura i Responsabilidade Social
Rúa Nova 6
15782 Santiago de Compostela.
www.usc.es/oix

6. CFP COL·LOQUI INTERNACIONAL: Cixous: Corollaires d'uneix signature
/ Corollaires of a Signature
OL·LOQUI INTERNACIONAL
Cixous: Corollaires d'une signature / Corollaires of a Signature
El Centre Dona i Literatura anuncia la convocatòria del proper col·loqui internacional
"Cixous: Corollaires d'une signature / Corollaires of a Signature" que tindrà lloc a
París els dies 14, 15 i 16 de juny de 2017. L'objectiu d'aquest col·loqui és examinar
l'aportació de l'autora a la literatura i el pensament francòfons i mundials dels segles
XX i XXI en un d'aquests eixos: orígens, memòries, diferències, llegirescriure, arts i
escenes. La pròpia Hélène Cixous participarà als debats. Les llengües del col·loqui
seran el francès i l'anglès. La data límit per enviar propostes de comunicació a
cdona@ub.edu és el 17 d'octubre de 2016. Les propostes han de constar d'un títol i
resum de la comunicació (màxim 300 paraules) i d'una nota biogràfica (màx. 200 p.)
en un únic document adjunt. Si es sol·licita un ajut de viatge, s'ha de motivar la
petició en el mateix document.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

7. IV Conferència sobre Economia i Pressupost en Clau de Gènere
Des de fa més d'una dècada la Junta d'Andalusia elabora el seu pressupost amb
perspectiva de gènere per a aconseguir una distribució dels recursos pressupostaris
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més equitativa i la correcció de les desigualtats entre dones i homes, augmentant,
per tant, l'eficiència i eficàcia en l'ús dels recursos públics.
En continuïtat amb la sèrie de Conferències Internacionals sobre Economia i
Pressupostos en clau de gènere iniciades en 2006, la Conselleria d'Hisenda i
Administració Pública ha organitzat una nova jornada internacional de reflexió.
Amb aquest motiu, la Conselleria té el plaure d'anunciar la celebració de la IV
Conferència sobre Economia i Pressupost en Clau de Gènere que tindrà lloc el
pròxim dia 6 de juliol a Sevilla i que comptarà amb la participació de persones
expertes de màxim nivell en l'àmbit nacional i internacional. Pot trobar tota la
informació sobre la mateixa en:
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/images/doc/conferencia_economia
_genero.pdf
L'objectiu de la Conferència, és situar la igualtat de gènere en el centre del debat de
la política econòmic- pressupostària, analitzant la varietat d'aspectes interrelacionats
que reforcen el binomi creixement econòmic − igualtat de gènere i que tenen el seu
reflex en el pressupost amb enfocament de gènere.

8. Curs de Postgrau Especialista en Agent d'Igualtat 2016-2017. Universitat
Jaume I-Fundació Isonomia
Formació en les matèries necessàries per a diagnosticar i analitzar situacions de
desigualtat de dones i homes per a després proposar, dissenyar, implementar i
avaluar les polítiques d'igualtat de gènere de manera adequada. Més informació del
curs en Aulaisonomia: http://aulaisonomia.uji.es/course/view.php?id=205
Per a promoure de manera efectiva la igualtat entre dones i homes, tal com
assenyala la legislació actual, tant en l'administració pública com en les
organitzacions privades: ajuntaments, diputacions, empreses, sindicats, mitjans de
comunicació, centres educatius, ONG, etc.
Aquesta és una de les formacions més completes i més demandades en les
organitzacions per a formar al seu personal en matèria d'igualtat, consulte amb la
seua empresa la possibilitat de bonificar aquesta formació.
Amb un equip docent integrat per 21 docents de 7 universitats estatals diferents així
com d'entitats expertes en les diferents matèries que integren el programa.
La garantia de l'atenció personalitzada de Fundació Isonomia al llarg de tot el procés
formatiu, des de la preinscripció fins a la sol·licitud de títol.
No dubtes a contactar de nou amb la Fundació Isonomia si necessites més
informació sobre aquest tema (+ 34 964 72 91 34 o formacioisonomia@uji.es).
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9. Màster Oficial en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat
Des de la Universitat de Lleida informen que ja s'ha obert el termini de preinscripció
del curs acadèmic 2016-2017 de el Màster Oficial online en Estudis de Gènere i
Gestió de Polítiques d'Igualtat.
Aquest màster, està dirigit a la formació d'experts i expertes en l'aplicació de la
perspectiva de gènere en les tasques professionals, en el tractament de la violència
de gènere i en l'aplicació de la categoria “gènere” a la recerca en l'àmbit de les
ciències jurídiques, humanes i socials.
1. Es tracta d'un màster OFICIAL, per tant, a preu públic i amb validesa en la
UE.
2. La seua docència és ONLINE, la qual cosa facilita la conciliació familiar,
possibilita compaginar-ho amb l'activitat laboral i permet seguir-ho a distància.
3. El règim d'estudis pot ser a temps complet (60 crèdits en 1 any) o a temps
parcial (20 crèdits com a mínim a l'any)
4. Es pot triar entre una de les tres especialitats que s'ofereixen. L'especialitat
quedarà reflectida en el títol expedit pel Ministeri, encara que no és obligatori
escollir especialitat podent fer un itinerari al seu gust. Les especialitats són:
 Ciències Jurídiques i Violència de Gènere. Dissenyada per a formar
persones expertes o professionals que han de treballar en la sensibilització i
prevenció de la violència de gènere així gènere així com en l'atenció de les
seues víctimes.
 Ciències Humanes i Socials. Dissenyada per a formar a persones expertes
en estudis de gènere en l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials.
Especialment pensat per a promoure la recerca en gènere.
 Agent d'Igualtat. Dissenyada per a formar a persones expertes que s'ajusten
al perfil d'agent d'igualtat que ha quedat definit en la Llei 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Enllaç a la Preinscripció al Màster i al díptic informatiu.
Més informació:
 Pàgina web
 Correu electrònic: mastergenero@cdp.udl.cat
 Telèfon:+34 973 706623
10. [Gendered Innovations] news from US NIH, UNESCO, etc.
1. Hannah Valantine, NIH chief officer for scientific workforce diversity, has directed
an interesting study of the disparity in NIH funding for African American scientists
applying for R01 grants.
http://www.sciencemag.org/news/2016/06/effort-understand-continuing-racialdisparities-nih-test-bias-study-sections
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2. Inés Sánchez de Madariaga has been appointed the UNESCO Chair on Gender
and Equality Policies in Science, Technology and Innovation. Her duties include: 1)
improving the level of participation and leadership of women in science, technology
and innovation, by promoting structural changes in organizations; 2) advancing the
integration of gender perspectives in research, technology and innovation, and in
higher education curricula in technological areas (engineering, planning, and
architecture).
3. Interesting new article: Tannenbaum, C., Schwarz, J. M., Clayton, J. A., de Vries,
G. J., & Sullivan, C. (2016). Evaluating sex as a biological variable in preclinical
research: the devil in the details. Biology of sex differences, 7(1), 1.
http://bsd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13293-016-0066-x
4.New apps make it easy for women to obtain birth control (in the US).
http://www.nytimes.com/2016/06/20/health/birth-control-options-websites.html
5.The Stanford University WSDM Center (Women and Sex Differences in Medicine)
has been renewed. The Center provides Seed Grants for PI to integrate sex/gender
analysis into their research: http://wsdm.stanford.edu/

11. [Gendered Innovations] Swedish guidelines for gender mainstreaming
in acadèmia; climate change; call for nominations
1. Swedish guidelines for gender mainstreaming inacadèmia ;
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.genus.se/wpcontent/uploads/guidelines-for-gender-mainstreaming-academia.pdf
My thanks to Elizabeth Pollitzer for call this to my attention.
These two are on women and not gendered innovations per se; however, I’d like to
find more on gender and climate change—and how we ca stop global warming.
4. Call Opens for 2017 Elsevier Foundation Award Nominations for Early-Career
Women Scientists in the Developing World
Nominations for excellence in research in the field of engineering and innovation
accepted through September 1, 2016
Nominations opened today for the Elsevier Foundation Awards for Early-Career
Women Scientists in the Developing World, a high-profile honor for scientific and
career achievements by women from developing countries in five regions: Latin
America and the Caribbean, the Arab region, Sub-Saharan Africa, Central and South
Àsia, and East and South-East Asia and the Pacific. The theme for 2017 will be
engineering and innovation. Nominations will be accepted through September 1,
2016.
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12. I Simposio Internacional Letras Escarlata.
representación (30 setembre 2016, UVigo).

Mujer,

cuerpo

y

Data de realització: 30 de setembre de 2016
Lloc de realització: Facultade de Filoloxía i Tradución. Universitat de Vigo.
Campus As Lagoas-Marcosende. 36310 Vigo (Pontevedra)
Call for papers / Cridada per a comunicacions
L'I Simposi Internacional ‘Lletres Escarlata. Dona, cos i representació’ es proposa
explorar les representacions i ocultacions del cos de les dones, aprofundint en
l'estudi de la representació de la menstruació en la societat fonamentalment a través
de la literatura i les arts. En el marc dels estudis de gènere, es presentaran anàlisi
des de diferents àrees de coneixement, diverses àrees lingüístiques i diferents
perspectives, de l'Antropologia social a la Filosofia feminista, amb els Estudis literaris
i artístics (de les arts plàstiques a la cultura audiovisual) com a objecte central.
El nostre punt de partida seran els treballs agrupats en el volum Lletres escarlata.
Estudos sobre a representació dóna menstruació (Berlin: Frank & Timme, 2016). El
llibre inclou les aportacions de Lourdes Méndez (EHU-UPV), Helena González
Fernández (UB), Marie de Gandt (Université de Bordeaux III), Mª Jesús Fariña i
Mônica Carvalho Sant’Anna (UVigo) o Teresa Seara, entre unes altres*.
Per mitjà de conferències, taules redones i sessió de comunicacions, es
desenvoluparà l'anàlisi i debat sobre la representació del cos sexualitzat en femení i,
concretament, sobre el fluid menstrual. Es tractarà així d'estigmatització i d'ocultació,
de tabú i d'eufemisme en relació amb les estructures patriarcals; del procés de
constitució de el “cos polític”; i, finalment, de les estratègies de visibilització,
reivindicació i transgressió que s'estan manifestant en l'actualitat en l'àmbit de la
cultura (pintura, escultura, literatura, performance, cinema, etc.), a tot el món.
Els nostres objectius són:
- Visibilitzar social, cultural i acadèmicament una realitat tradicionalment ‘tabuizada’ i
silenciada, com un element rellevant per a la reconfiguració dels rols socials i de les
convencions sobre la representació del cos de les muieres.
-Propiciar la reflexió sobre el ‘cos generizado’ i el ‘cos polític’ en la societat actual,
així com el debat intel·lectual sobre la qüestió de l'ocupació de l'espai públic per part
de les dones.
-Analitzar mostres artístiques que assumeixen i reivindiquen el control de la creació i
del cos generizado.
-Posar en contacte a estudioses/us que investiguen sobre representació de la
menstruació.
Enviament de propostes de comunicació
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El Simposi està obert a la participació per mitjà de comunicacions lliures, elaborats
des de diferents enfocaments i àrees científiques sobre la qüestió del significat social
de la menstruació i les seues representacions, en les diverses èpoques històriques i
àmbits culturals.
S'obri el termini per a la recepció de propostes de comunicació fins al 8 de setembre
de 2016. Una vegada avaluades, es comunicarà l'acceptació (o no acceptació) el 15
de setembre de 2016.
Extensió de les propostes: 600 paraules, incloent títol, resum i paraules clau.
Les llengües del Simposi són: gallec, espanyol, portuguès i anglès.
Comitè científic
Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo)
Ana Bringas López (Universidade de Vigo)
Pilar Cuder Domínguez (Universitat d'Huelva)
Belén Martín Lucas (Universidade de Vigo)
* Bermúdez Montes, Teresa & Mônica Heloane Carvalho de Sant’Anna (2016).
Lletres escarlata. Estudos sobre a representació dóna menstruació. Berlin: Frank &
Timme. Volum cuatrilingüe (galego, portuguès, espanyol, francès):
http://www.franktimme.de/verlag/verlagsprogramm/buch/suchbegriff/letras%20escarlata/verlagsprogr
amm/bd-6-teresa-bermudez-montesmonica-heloane-carvalho-de-santanna-edslletres-escarlata/backPID/suche.html?sword=Lletres%2520escarlata

13. AtGender Weekly News, 29 June 2016
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=ac3d020c20&i=a74f480117

14.
Igualtat de gènere en l'elecció d'estudis superiors
Igualtat de gènere en l'elecció d'estudis superiors
Emakunde-Institut Basc de la Dona La incidència del valor de la igualtat en l'elecció
d'estudis de grau superior per alumnat de 2º de batxillerat a Euskadi =
Berdintasunaren balioak duen eragina Euskadiko batxilergoko 2. urteko ikasleek goimailako ikasketak hautatzerakoan. Sèrie: Informes 36, Vitòria-Gasteiz, EmakundeInstitut Basc de la Dona, 2016, 211 p.
Aquest estudi és un intent més d'Emakunde -Institut Basc de la Dona per conèixer la
realitat social, una premissa imprescindible per a qualsevol tipus d'intervenció per
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part dels poders públics. L'elaboració d'aquest estudi respon als objectius del VI Pla
per a la Igualtat de Dones i Homes en la CAU que aposta per promoure un canvi de
valors a través de l'eliminació d'estereotips de gènere i rols atribuïts a les persones
en funció del seu sexe, així com del desenvolupament de la igualtat com a valor
social i individual.

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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