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1. Fòrum Internacional FemUrbs, "La ciutat des d'una perspectiva
feminista"
Tota la informació en:

FÒRUM INTERNACIONAL femUrbs: La ciutat des d'una perspectiva feminista
València 29 i 30 de setembre, 2016

Elia Gutiérrez Mosso, professora del Dpto. d'Expressió Gràfica i Cartografia de la
Universitat d'Alacant i integrant de l’IUIEG, participarà en el Fòrum Internacional
femUrbs, amb la intervenció "Campus Accessible, Campus Igualitari".
2. Folles littéraires: folies lucides. Les états border-line du genre et ses
créations
Tota la informació en: Folles littéraires: folies lucides. Les états border-line du genre
et ses créations
8 - 9 de novembre 2016
Université Sorbonne Nouvelle, París 3
Organitzadores: Mireille Calle-Gruber, Sarah-Anaïs Crevier Goulet, Andrea
Oberhuber et Maribel Peñalver Vicea, professora del departament de Filologies
Integrades (àrea de Filologia Francesa) i integrant de l’IUIEG de la Universitat
d'Alacant.
Col·labora: Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere-UA
3. Seminari del professor Brad Epps (Universitat de Cambridge)
“Mirades sobre gènere avui: un acostament intereseccional”
29 de setembre , 12’00-14’00 hores
Saló de Graus. Edifici A. Universitat Complutense de Madrid
Seminari de treball amb l'alumnat dels diferents programes de doctorat i de màster,
així com amb un altre alumnat interessat.
Organitza
Facultat de Filologia
Institut d’Investigacions Feministes
Doctorat en Estudis Feministes i de Gènere
Doctorat en Estudis Literaris
Màster en Estudis Literaris
4. Màster Gènere i Comunicació (GiC) de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Últims dies de matrícula.
Tota la informació en: http://www.mastergenerecomunicacio.org/es/
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5. Nou Diploma de Formació Contínua del Instituto Universitario de
Investigaciones Feministas de la Universitat Complutense de Madrid.
“Cuerpo i Narrativitat: Escriptura Performativa i Perspectiva de Gènere”
Novembre 2016-Maig 2017 (1ª edició)
Tota la informació en:
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/cuerpoynarratividad
Informació: Félix Gómez-Urda: felixgomezurda@gmail.com
6. Congrés Engendering Habitat III
Congrés Internacional ENGENDERING HABITAT III, sobre qüestions de gènere i
dones en les diferents àrees que afecten a l'hàbitat humà: ciutats, habitatge,
infraestructures, equipaments, sostenibilitat i canvi climàtic, transport i seguretat. El
Congrés se celebrarà a Madrid del 5 al 7 d'octubre de 2016.
Us animem a fer una ullada a les personalitats que anem a reunir el primer dia del
Congrés (amb traducció simultània), així com als diferents panells temáticos del
segon dia. Las grans línies temàtiques del Congrés són:
- Disseny i planificació urbanística i arquitectònica
- Seguretat en les ciutats
- Gobernanza
- El marc legislatiu i administratiu
- Polítiques de transport i habitatge
- Ecologia i Canvi Climàtic
- L'hàbitat en condicions de catàstrofe natural i crisi humanitària
- Les experiències a Llatinoamèrica
El Congrés aborda també la qüestió de les dones en aquestes àrees de la política, el
coneixement i el món laboral. Com captar més dones i retenir-les en sectors com el
transport, com promoure i reconèixer el treball de les dones en el sector de la
planificació del territori i la sostenibilitat o com fomentar el lideratge femení en la
política, la investigació i la cultura de la innovació tecnològica seran algunes de les
qüestions sobre les quals també debatrem aquests dies.
Amb el Congrés Engendering tanquem 4 anys de genderSTE, una xarxa
internacional d'experts que està consolidant la presència del gènere i la igualtat en
les ciències, la tecnologia i l'enginyeria. Durant aquests quatre anys hem avançant i
investigat molt, hem organitzat un gran nombre de tallers formatius dirigits a diferents
públics per tota Europa i hem aconseguit posar sobre la taula de l'agenda política
europea i internacional el gènere i la igualtat d'oportunitats com a requisit fonamental
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per a una societat més justa, però també més sostenible, eficient i innovadora. Per
açò, volem traslladar tot l'après fins a la Conferència Habitat III a Quito de les
Nacions Unides mitjançant una declaració que debatrem i redactarem durant el
congrés, arreplegant les aportacions dels assistents.
Destaquem també que durant els dies del Congrés Engendering Habitat III
comptarem amb la instal·lació Gender Tipi, un immens tipi realitzat mitjançant
xicotets quadres de punt de ganxo elaborat per dones de tot el món i que aquests
dies s'està assemblant a Brussel·les. És una manera artística de representar moltes
de les coses sobre les quals parlarem en les diferents sessions del
Congrés. Podeu seguir el progrés d'aquesta iniciativa ací.
Hem mantingut oberta la inscripció precisament per a donar cabuda a persones que
en els últims dies ens han escrit interessats pel Congrés. L'anem a mantenir oberta
fins al pròxim 28 de setembre.
Tota
la
informació
estarà
actualitzada
web: http://engenderinghabitat3.genderste.eu/

en

la

pàgina

7. Premi Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorals - OBERT TERMINI
CANDIDATURES
Obert termini de recepció de treballs candidats al Premi Enrique Fuentes Quintana
de Tesis Doctorals de Funcas (Convocatòria 2015-2016).
CATEGORIES:
 CIÈNCIES DE LA SALUT
 CIÈNCIES SOCIALS
 HUMANITATS
 ENGINYERIA, MATEMÀTIQUES, ARQUITECTURA O FÍSICA
DOTACIÓ DEL PREMI EN CADA CATEGORIA:.
 5.000 €, PUBLICACIÓ DE LA TESI I DIPLOMA
TERMINI DE LECTURA DE TESI:
 ENTRE L'1 DE SETEMBRE DE 2015 I EL 31 D'AGOST DE 2016
TERMINI PER A LA RECEPCIÓ DE CANDIDATURES:
 FINS Al 31 DE DESEMBRE DE 2016
Els interessats poden trobar les bases i el formulari d'inscripció en la pàgina web de
Funcas www.funcas.es.
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8. Primera circular XXVI Seminari Internacional Teatre i marginalismos per
sexe, raça i ideologia en els inicis del segle XXI
XXVI Seminari Internacional Teatre i marginalismos per sexe, raça i ideologia en els
inicis del segle XXI, organitzat pel Centre d’Investigació de Semiòtica Literària,
Teatral i Noves Tecnologies (SELITEN@T) de la Universitat Nacional d'Educació a
Distància (UNED), que tindrà lloc a Madrid del 28 al 30 de juny de 2017.
Tota la informació en: http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2016.html

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