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1. Publicats els cursos de l’IUIEG per al curs académic 2016-2017
Cursos Primer Quadrimestre 2016-17
 Language, Ideology and gender in cross cultural perspectives
o Dimarts i dijous, del 13 de setembre al 15 de desembre de 2016.
 Teories Feministes Contemporànies
o Del 27 d'octubre al 24 de novembre de 2016.
Cursos Segon Quadrimestre 2016-17
 Espiritualitat i religiositat femenina des d'una perspectiva de gènere. Deesses,
verges o bruixes
o Dilluns i dimecres, del 9 de gener al 8 de febrer de 2017.
 Llengua i sexe: perspectives discursives del gènere
o Dimecres, del 15 de març al 5 d'abril de 2017.

2. UN Women Call for Papers on Mobility, Gender & Family Relations for
Flagship Report
Convocatòria per a la presentació d'articles sobre mobilitat humana, gènere i
relacions familiars
Amb la intenció de la publicació del seu informe insígnia, El Progrés de les Dones en
el Món (El Progrés), ONU Dones emet una convocatòria per a la presentació
d'articles sobre com la mobilitat humana i el distanciament de les i els membres de la
família entre llocs i fronteres configuren les dinàmiques generacionals i de gènere en
el si de la família. La data límit per a la recepció de propostes és el 8 d'agost a les
17:00 EDT (UTC–4).
La pròxima edició del Progrés, titulada “Famílies en un món canviant”, analitzarà de
quina manera la legislació, les polítiques i la intervenció pública poden recolzar a les
famílies a fi de propiciar que les dones exercisquen els seus drets als recursos, la
integritat física i la participació. Per a entendre la manera en què el gènere i les
relacions generacionals en el si de la família es (re)defineixen i (re)negocien en
resposta a canvis econòmics, socials i polítics més amplis, l'informe inclourà un
capítol específic sobre famílies en contextos de migració i mobilitat, inclosos els
fluxos de persones refugiades i sol·licitants d'asil.
ONU Dones cerca reunir investigacions innovadores, d'una diversitat de regions i
amb base empírica sobre mobilitat humana, gènere i relacions familiars per a aportar
contingut a aquest capítol. Els articles seleccionats identificaran polítiques públiques
i altres tipus d'intervencions que propicien o limiten el gaudi per part de les dones
dels drets humans, ja siga entre aquelles que migran o les que queden arrere.
Els articles de recerca hauran de tenir una extensió d'entre 8000 i 10.000 paraules i
abordar una o més de les següents temàtiques i la seua relació amb la mobilitat
humana, el gènere i les relacions familiars: polítiques d'immigració i vida familiar des
d'una perspectiva de gènere; poder econòmic de les dones i drets socioeconòmics;
relacions familiars i treballs de cures; normes socials, estigmes i estereotips de
gènere; violència contra les dones; i poder d'acció i decisions forçades.
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ONU Dones cerca articles basats en recerques originals, en particular centrats en
l'Àfrica Subsahariana, Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica, Europa Oriental i Àsia Central,
Àsia i el Pacífic, i Amèrica Llatina i el Carib.
Les i els autors seleccionats seran convidats a presentar les seues investigacions en
una conferència que se celebrarà a Nova York al desembre de 2016.
Les i els investigadors interessats a presentar una proposta han d'enviar un resum
que no supere les 500 paraules i que indique el tema o temes abordats, i un
curriculum vitae d'una pàgina d'extensió, a progress[at]unwomen.org, fins al 8
d'agost de 2016 a les 17:00 EDT (UTC–4). S'acceptaran presentacions en espanyol,
francès i anglès.
Per a obtenir més informació, descarregue la convocatòria per a la presentació
d'articles. - See habite at: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/call-for-papersfor-progress#sthash.6nST4L26.dpuf

3. Què és la llibertat? Què és la diferència sexual? Entrev. a María-Milagros
Rivera
Com ara gaudiràs de més temps lliure per a llegir, t'adjuntem una entrevista a
María-Milagros Rivera Garretas sobre la llibertat i el feminisme de la diferència
publicada en les xarxes socials per Laura Martínez Hortal de la revestisca Oques
Salvatges.
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6

4. [Gendered Innovations] 3-minute video and case studies on Gendered
Innovations in Product Design; popular article on sex in cells, article on
sex and neuropsychiatric research
1. Watch our NEW 3-minute video on gendered innovations in product design:
https://www.youtube.com/watch?v=kpp_2rfrdm0
2. For habite Case Studies on gender in product design, see:
http://genderedinnovations.stanford.edu/innovations-in-design/cases.html
3. This link leads to a popular article about sex in cells:
http://blog.addgene.org/gendered-innovations-why-does-sex-of-the-cell-matter
4. An article by Daphna Joel and Margaret M. McCarthy on “Incorporating sex as
a biological variable in neuropsychiatric research: where llaure we now and
where should we be?”: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27240659

965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig .
Ap. 99 03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

Una cordial salutació i felices vacances. Ens acomiadem fins a setembre.
Un cordial saludo y felices vacaciones. Nos despedimos hasta septiembre.
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO
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