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1. Seminari de Lola Serrano-Niza "Las mujeres y el desamor en el islam”
organitzat per l’IUIEG de la Universitat d'Alacant

Seminari de Lola Serrano-Niza "Las mujeres y el desamor en el islam"
Seminari a càrrec de Lola Serrano-Niza, Doctora en Filologia Àrab i professora titular adscrita a l'Àrea d'Estudis
Àrabs i Islàmics del Departament de Filologia Clàssica i Àrab de la Universitat de La Laguna. Integrant de l'Institut
Universitari d'Estudis de les Dones d'aquesta Universitat.





Data: dimecres, 5 d'octubre de 2016.
Hora: 20:15
Lloc: sala Rafael Altamira. Seu Universitària Ciutat d'Alacant. (Av. Ramón y Cajal, 4. Alacant).

Organitza: Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat d’Alacant
Acte obert al públic

2. XVIII Col·loqui Internacional de l'AEIHM
XVIII Col·loqui Internacional de l'AEIHM “Autoritat, poder i influència: dones que fan
Història”, en el qual es commemoren els vint-i-cinc anys d'existència.
Tota la informació en: http://aeihm.org/actividades/xviii-coloquio-internacional-deaeihm-autoridad-poder-e-influencia-mujeres-que-hacen

3. Curs d'Elaboració de Projectes de R+D+i en Horizon 2020 a València
El CEEI organitza a València un Curs d'Elaboració de Projectes de R+D+i EN HORIZON
2020 els dies 24 i 25 d'octubre. S'adjunta l'enllaç a la pàgina web:
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=10430
El curs està impartit per Euradia International i qui ho sol·licite tindrà un descompte del 10%
en la matrícula per ser la UA membre de RUVID.
4. Convocatòria Càtedra Príncep d'Astúries. Universitat Georgetown
Per indicació del Secretari General d'Universitats, ens complau enviar-li de nou la informació
relativa a la convocatòria del concurs per a la provisió de la Càtedra Príncep d'Astúries en la
Universitat de Georgetown, el termini de la qual està obert des del passat 12 de setembre de
2016 fins al pròxim 3 d'octubre de 2016, per a coneixement i difusió entre els professors i
investigadors de la Branca de Ciències Socials que pogueren estar interessats.
Link: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/0/catedra-principe-asturias.html
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5. Revista IFeministas: "call for papers"
Ja estan publicats els pròxims "call for papers" de la revista Investigacions Feministes.



Interseccionalidad i aprofundiment democràtic Què ens diu la perspectiva interseccional sobre
la democratització? , coordinat per Jone Martínez Palacios i Patricia Martínez García de la
Universitat del País Basc.
Cultura mediàtica i feminisme: identitat, política i ideologia en l'univers mainstream, coordinat
per Asunción Bernárdez Rocal.

Tota la informació detallada pot consultar-se a través del següent link:
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues

6. Exposició “Per ser nena”
L'exposició "Per ser nena", organitzada per Tàcita Muta, del GRC Creació i Pensament de les
Dones, és una mostra de les investigacions que diversos grups d’investigació de la Universitat
de Barcelona han dut a terme per renovar perspectives teòriques i conceptuals, amb la
voluntat de reconèixer a les nenes l'estatut de protagonistes en l'esdevenir històric, amb veu
pròpia. Cristina Yúfera, de Tàcita Muta, i Georgina Rabassó, del Seminari Filosofia i Gènere,
són les comissàries d'aquesta exposició.
Del 29 de setembre al 14 de novembre de 2016
Biblioteca de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història
c/ Montalegre 8 - 08001 Barcelona
Organitza: Tàcita Muta (Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat)
ACTIVITATS RELACIONADES
Inauguració
Dijous 29 de setembre de 2016 a les 19h
A càrrec de: Cristina Yúfera i Georgina Rabassó, comissàries; Marta Jové, coordinadora
territorial de l'Institut Català de les Dones; Lourdes Cirlot, Vicerectora de Relacions
Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

7. Beca Cora Weiss: Per a Dones Joves Constructores de la Pau.
La Xarxa Global de Dones Constructores de la Pau (GNWP) anuncia la segona edició
anual de la Beca Cora Weiss: Per a Dones Joves Constructores de la Pau. La Beca que
va ser establida en el 2015, té com a objectiu el desenvolupament de les joves
constructores de la pau i assegurar que més dones joves compartisquen la visió de Cora
per la igualtat de gènere i la pau sostenible com a parts integrals de la nostra cultural
global.
965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig .
Ap. 99 03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

Requisits d'elegibilidad
Per a ser elegible per a la Beca Cora Weiss, les aspirants han de complir els següents
criteris:
1. Almenys un any d'experiència com a voluntària o empleada en una organització de
drets de les dones/drets humans/de defensa de la pau;
2. Un any d'experiència en la promoció de polítiques en matèria de drets de la dona, els
drets humans, la pau i altres temes de justícia social, incloent la comprensió de la
Resolució 1325 sobre Dona, Paz i Seguretat del Consell de Seguretat de l'ONU i lleis
relacionades;
3. Una llicenciatura (batxillerat) en relacions internacionals, estudis de la dona/gènere o
les ciències socials;
4. Ha viscut o treballat en un país en desenvolupament durant almenys un any.
5. Atès que la beca es duguera a terme a Nova York on es congrega principalment la
comunitat internacional, el domini de l'idioma anglès és una necessitat

Criteri de selecció
Les aspirants seran avaluades en base dels següents criteris:
1. Capacitat per a utilitzar les habilitats i oportunitats d'establir contactes obtinguts per
aquesta beca en una empresa semblant, com treballar amb una organització de la
societat civil que advoca per les dones, la pau i la seguretat, almenys 2 anys després de
la finalització de la beca;
2. Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva i articulada sobre els problemes
relacionats amb el tema de la dona, la pau i els problemes de seguretat; i
3. Capacitat i disposició per a viatjar a països afectats per conflictes.
(Nota: GNWP segueix d'aprop la situació de seguretat en tots els països on treballa per
a assegurar-se que el seu personal, membres i socis puguen viatjar sense cap risc. No
obstant açò, alguns dels països on GNWP implementa el seu treball segueixen
experimentant conflictes violents o es veuen afectats per les seqüeles dels conflictes. La
beneficiària de la beca Cora Weiss haurà deu signar un contracte on accepte viatjar.)
La candidata triada tindrà l'oportunitat de treballar amb GNWP per un any en la seua
promoció al nivell mundial en les Nacions Unides per a promoure l'aplicació de les
resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU (UNSCR) 1325 i 1820 sobre el tema de
les Dones, Paz i Seguretat, i altres lleis i polítiques relacionades. A més, la sol·licitant
també tindrà l'oportunitat de participar en les iniciatives nacionals i locals de GNWP com
la localització de la Resolucions 1325 i 1820, i el programa de les Xiquetes
Ambaixadores de la Pau.
La Beca començara al maig de 2017 i acabara al maig de 2018. Es cobrirà el passatge
anada i volta des del país d'origen cap a Nova York, allotjament i manutenció, segur
mèdic, transport local i altres despeses personals.
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Llista dels documents requerits
1. Formulari de sol·licitud complet en Engonals. Per favor, tinga en compte que si ben
GNWP ha publicat aquest anunci en altres idiomes, la presentació d'una sol·licitud
completa en Engonals és essencial i obligatòria. El formulari està disponible ací.
2. Una composició de no més de 3 pàgines que explique per què vostè està aplicant per
a la Beca Cora Weiss.
3. Dues cartes de referència. Les cartes de referència han d'incloure el temps que
l'escriptor ha conegut a la sol·licitant i en quanta capacitat, comentaris sobre el potencial
que la sol·licitant té per a fer un impacte en l'àmbit de la dona, la pau i la seguretat, i
qualsevol experiència prèvia rellevant.
Les sol·licituds han de ser enviades a: fellowship.gnwp@gmail.com. Tots els materials
de la sol·licitud requerits han de ser enviats en un sol correu electrònic. Documents
enviats per separat no seran revisats i l'aplicació serà considerada incompleta. La data
límit per a l'aplicació és l'1 de novembre, 2016.
Més informació:
http://megaslides.es/doc/750560/cora-weiss-fellowship-for-young-women

8. Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Tota la informació en: http://genereiigualtat.uab.cat
El període límit de preinscripció és el 5 d'octubre de 2016.
9. Diplomatura de Postgrau en Violències Masclistes de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Tota la informació en: http://violenciesmasclistes.uab.cat
El període límit de preinscripció és el 5 d'octubre de 2016.
Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA D'ESTUDIS DE GÈNERE
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