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1. Convocatòria Revista Cuestiones de Género nº 11
Recepció d'articles per al monogràfic nº 11 de la Revista Cuestiones de Género
titulat "Género y discurso político" fins al 29 de febrer de 2016.
Està oberta la convocatòria per a l'enviament d'articles originals i inèdits al
monogràfic nº 11 de la Revista Cuestiones de Género que versarà sobre “Género y
discurso político” i ho coordinarà la Dra. Luciana Panke.
Les persones interessades a enviar articles per al pròxim nombre podran fer-ho a
través de la plataforma web procedint amb el seu registre com a “Autor/a” i
adjuntant el seu article en el mateix acte. Les persones que ja estiguen registrades
en la plataforma poden enviar el seu article des del seu perfil.
Els recordem també que comptem amb la secció “Tribuna Oberta”, que acull
aportacionés amb una temàtica diferent a la del monogràfic, així com una secció per
a realitzar ressenyes de llibres.
Així mateix, els deixem l'enllaç per a accedir a l'últim nombre publicat de la
Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, titulada “Retos
constitucionales en materia de género”, coordinada per María Esther Seijas
Villadangos.
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia és una revista acadèmica
d'accés obert i periodicitat anual creada per iniciativa del Seminario Interdisciplinar
de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León. Està oberta a tots els treballs
d’investigació realitzats en l'àrea dels estudis feministes i de la dona amb l'objectiu
d'afermar un espai acadèmic i interdisciplinari d'indagació, trobada i debat sobre el
gènere. Admet contribucions que siguen inèdites i en qualsevol de les llengües
oficials de la Unió Europea.
La Revista figura indexada en els següents catàlegs, índexs i bases de dades:
Latindex, DIU, ISOC-CSIC, REBIUN, Dialnet, MIAR, CIRC, RESH, WordCat
i
Google Acadèmic.
Més informació:
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero
2. Crida per a ponències “Seminario Internacional sobre Trata, explotación
sexual y violencia contra las mujeres”, organitzades per la Universitat
Rei Juan Carlos de Madrid.
Orientades a papers d'alumnes de doctorat i especialment pensat per a les activitats
formatives de les nostres alumnes.
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Tota la informació en:
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/2016/02/01/llamamiento-para-ponenciasseminario-internacional-sobre-trata-explotacion-sexual-y-violencia-contra-las-mujeres/
3. Weekly News from ATGENDER - 5 February
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=07c898d450&i=a74f480117

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