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1. Publicats els cursos de l’IUIEG per al curs académico 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. Call for papers. Dones i lideratge: passat, present i futur
IV Congrés Internacional Online de
l'Institut
Feministes i de Gènere “Purificació Escribano”

Universitari

d'Estudis

Tota la informació en: http://www.congresosif.uji.es/
Les propostes de ponències hauran d'enviar-se abans de el 15 de setembre de
2016 al correu electrònic: congresomujereslideres@gmail.com, en format Word o
PDF, indicant en l'assumpte: Les dones com a capdavanteres – Proposta de
participació.
Quotes
Ponents amb comunicació: 15 euros.
Públic general: 10 euros.
Per a formalitzar la inscripció: http://www.congresosif.uji.es/?page_id=48
Del 30 de gener al 12 de febrer de 2017
L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere “Purificació Escribano” de la
Universitat Jaume I de Castelló organitza el seu IV Congrés Internacional Online sota
el títol Dones i lideratge: passat, present i futur, que té per objecte principal
reflexionar entorn del creixent paper que les dones estan tenint en diferents àmbits
com la política, l'economia o l'activisme, així com les experiències passades que ens
serveixen de guia i els reptes als quals ens enfrontem en vistes al futur.
Amb la intenció de traspassar les fronteres temporals i espacials, el present congrés
pretén aglutinar experiències, teories i pràctiques que ens remeten a diferents
contextos d'acció on les dones han tingut o han de desenvolupar els seus lideratges.
Al mateix temps, es considera de gran importància incorporar casos que ens
remeten a territoris dispars, és a dir, que amplien la perspectiva d'acció més enllà del
prisma occidental. A més, ens interessa incorporar el relat d'un lideratge
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transformador que subvierta els estereotips de lideratge establits, tant pel patriarcat
com pel feminisme institucionalitzat.
D'aquesta manera, el congrés s'estructura sobre diferents eixos temàtics que no
pretenen més que enriquir el debat que es puga establir en el mateix:
·
Educant per a un lideratge transformador.
·
Teoria feminista i models de lideratge. Revisió crítica.
·
Moviments socials i activisme feminista: noves formes d'expressió i
resistència.
·
Escenaris de transformació política: experiències al voltant del món.
·
Les dones i la direcció de les empreses.
·
Liderant la “otredad”: poscolonialismo, descolonització, migracions, pobresa,
diversitat funcional, edadismo...
·
Feminicidio i Drets de les Dones i les Xiquetes. De víctimes a dones
empoderadas.
·
Lideratges íntims: noves maternitats i relacions afectiu-sexuals.

3. Call for Papers for the international workshop "Feminist Politics of
Knowledge in Estafes of Globalisation: Epistemologies, Strategies and
Conditions", 01-02 December 2016, Bochum (Germany)
The international workshop "Feminist Politics of Knowledge in Estafes of
Globalisation: Epistemologies, Strategies and Conditions", hosted by the Chair of
Sociology/Social Inequality and Gender in cooperation with the Marie Jahoda Visiting
Professor Program in International Gender Studies, will take plau 01-02 December
2016 at Ruhr-University Bochum/Germany.
Abstracts should be sent until (Datum eintragen) to Heike Kahlert (conferencesozsug@rub.de or
http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en)
Més informació en: http://ringsgender.org/aktuality/call-for-papers-for-workshopfeminist-politics-of-knowledge-in-times-of-globalisation#.V9FIxfmLRD8
4. Call for Papers for the international workshop “Interrogating the Fertility
Decline in Europe: Politics, Practices, and Representations of Changing
Gender Orders”
The international workshop "Interrogating the Fertility Decline in Europe: Politics,
Practices, and Representations of Changing Gender Orders", hosted by the Chair of
Sociology/Social Inequality and Gender in cooperation with the Marie Jahoda Visiting
Professor Program in International Gender Studies, will take plau 18-20 January
2017 at Ruhr-Universität Bochum/Germany.
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Abstracts should be sent until 23 September 2016 to Heike Kahlert (conferencesozsug@rub.de or http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en).
Més informació en: http://genderinstitute.anu.edu.au/news/call-papers-interrogatingfertility-decline-europe-0
5. Call convegno nazionale “Saperi vaig donar Genere”
Vi inviamo la call for paper del convegno conclusivo (nazionale) del progetto
GARCIA, che si terrà a Trento il 20 i il 21 gennaio 2017.
Sono invitati contributi che vertono sui quattro temi che saranno oggetto della
riflessione del convegno:
• Università i carriere accademiche
• Movimenti sociali
• Diritti i politiche
• Educazione i formazione
Per chi fosse interessat@ a partecipare al convegno si chiede l’invio vaig donar un
abstract
vaig donar circa 500 parole ai seguenti indirizzi vaig donar posta elettronica:
garciaproject@unitn.it i
csg@soc.unitn.it, entre il 1ottobre 2016.
I paper accettati saranno pubblicati in un volume che raccoglierà i contributi
presentati al convegno.
Més informació en: file:///C:/Users/Lola/Downloads/Call_SaperidiGenere_2017.pdf
6. Conference A4A: Equity and Inclusion in Higher Education
Bergamo (Itàlia), 27 de setembre de 2016
Tota la informació en: http://inclusion2.wixsite.com/inclusione/a4a-call-for-papers
7. [Gendered Innovations] Computer Science; CIHR Criteria for Grant
Evaluation (for integrating sex/gender into research); Design Thinking
1. Interesting article on Computation and Language and Machine Learning: Man is to
Computer Programmer as Woman is to Homemaker? Debiasing Word Embeddings
http://arxiv.org/abs/1607.06520
Popular article about it is here: https://www.technologyreview.com/s/602025/how-vectorspace-mathematics-reveals-the-hidden-sexism-in-language/
2. Two checklists from the Canadian Institute for Health Research on how to score
grants on & sex gender analysis:
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Checklist: Criteria for Evaluating the Integration of Sex and Gender in CIHR Strategic
Funding Initiatives. Biomedical & Translational Research
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/documents/igh-checklist-integrating-fund-initiatives-bio-en.pdf
Checklist: Criteria for Evaluating the Integration of Sex and Gender in CIHR Strategic
Funding Initiatives. Clinical/Health Systems/Population Health Research
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/documents/igh-checklist-integrating-fund-initiatives-en.pdf
3. New portal on Gendered Innovations website: Design Thinking
http://genderedinnovations.stanford.edu/innovations-in-design/cases.html

8. Curse Igualtat i feminisme a debat: de les ones a les marees. Seu Ciutat
d'Alacant
Divendres 16 de setembre. 17:00 – 21:00 h
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4.
Comença el curs IGUALTAT I FEMINISME A DEBAT: DE LES ONES A les MAREES.
Es pretén aclarir termes i conceptes referents a la igualtat i al feminisme; aprofundir
en les causes i conseqüències de la desigualtat de gènere i els seus derives actuals;
perfeccionar el coneixement sobre la història del feminisme, els seus protagonistes i
els assoliments aconseguits; i establir un debat sobre la condició humana actual en
relació amb les atribucions de gènere i les seues possibilitats de canvi. Inscripcions
en la web de la Seu. Coordinadora i docent: Mª Elena Simón Rodríguez.
Calendari: 16 i 17 de setembre, 28 i 29 d'octubre, 18 i 19 de novembre. Els
divendres de 17:00 a 21:00 h, i els dissabtes de 10:00 a 14:00 h.
Organitza: Seu Universitària Ciutat d'Alacant.
9. Butlletí gènere i família nº 259 agost 2016
9.1.- Debat i dilemes entorn de la prostitució i la tracta
Debats i dilemes entorn de la prostitució i la tracta. , Dilemata. Revista Internacional d'Ètiques Aplicades, n. 16,
2014, p. i-232.
Aquest nombre de DILEMATA es dedica en exclusiva a una de les situacions més injustes amb les quals convivim
diàriament i que, no obstant açò, es tolera i fins a gelea des dels més diferents àmbits. Ens referim a la prostitució
de xiquetes, joves i dones per a servir al gaudi i satisfacció del que els homes vagen demanant a canvi dels seus
diners i denominen “sexe”. I estretament unit a aquest fenomen, la tracta i el tràfic internacional de dones, ja que en
l'ordre material i simbòlic, la prostitució precedeix a la tracta de dones.

9.2.- Second International Women and Justice Summit
del 25 al 26 Novembre de 2016 a Istanbul (Turquia)
Women and Democracy Association
http://womenandjusticesummit.org
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10. Butlletí gènere i família nº 260 setembre 2016
Disponible l'últim nombre de la revista Drogomedia Monografikoak .

11. XVI Convocatoria dels Premis "Alberto Sols"
Publicada en la web del Vicerectorat de Investigació de la Universitat d'Alacant, la
XVI Convocatòria dels Premis "Alberto Sols".
12. AtGender Weekly News, 03 August 2016
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=6fa07dbddc&i=a74f480117

13. AtGender Newsletter, 1 September 2016
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=0f69290a9b&i=a74f480117

14. Taller de confiança i seguretat de les dones en la xarxa.
La Direcció general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, de
la Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives, organitza el TALLER DE
CONFIANÇA I SEGURETAT DE LES DONES EN LA XARXA.
Aquest taller s'organitza en col·laboració amb l'Institut de la Dona i per la Igualtat
d'Oportunitats, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i està cofinançat pel
Fondo Social Europeu.
El taller serà impartit en l'aula d'INNOVACIÓ cedida per l'AJUNTAMENT
D'ALACANT, situades en la C/ Sant Francisco, 28/30, en l'Equipament Municipal
Integrat Sant Francisco.
Es treballaran continguts relacionats amb la seguretat en Internet i és GRATUÏT I
S'IMPARTIRÀ EN UNA SOLA SESSIÓ.
El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 20 de setembre.
Més informació: http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/noticias/tallerconfianza-y-seguridad-de-las-mujeres-en-la-red.pdf
INSCRIPCIÓ: http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/noticias/fichainscripcion-taller-seguridad-en-la-red.odt
Si té algun dubte, pot dirigir-se a:
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Direcció general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
Telèfon: 966 478 296
E-mail: ruiz_cri@gva.es
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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