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1. Ampliació del Call for papers Feminismo/s nº 30 (desembre de 2017) fins
al 30 de juny
(Revista de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere de la
Universitat d'Alacant)
Títol: Dramatúrgia femenina actual. De 1986 a 2016.
Els discursos dramàtics que es donen simultàniament en un període corresponen a
les diferències ideològiques que emanen de la vida d'un país; per tant, inclouen
l'escriptura de les dones. Què distingeix al discurs dramàtic escrit per les dones des
de finals del segle passat fins als nostres dies? En quina mesura segueix el cànon
masculí i en quin el subverteix o el canvia? El monogràfic que proposem pretén oferir
respostes sòlides a aquestes i moltes altres preguntes.
L'emancipació del teatre de el regne literari diversifica l'atenció investigadora entre
els molt variats elements que intervenen en el fet escènic; per això, aquest nombre
de Feminismo/s aspira a atendre el fet teatral en aquest sentit. Els textos dramàtics
de les autores constituiran un dels eixos principals del nombre, però sense relegar a
un segon pla aspectes com les dramatúrgies realitzades per dones i la doble i fins i
tot triple faceta de moltes d'elles com a autores i actrius o autores, directores i
productores. No és excepcional que totes aquestes comeses se superposen en una
mateixa dona de teatre.
Les possibles propostes podrien centrar-se en temes com:
 Anàlisi sobre textos dramàtics d'autores contemporànies.
 Casos d'assumpció de diferents facetes teatrals.
 Estudis centrats en associacions i agrupacions de dones relacionades amb
l'autoria teatral des dels anys vuitanta a l'actualitat.
 Investigacions sobre l'especificitat de l'escriptura femenina en el teatre actual.
Els autors sotmetran els seus articles en Word a través del correu electrònic de la
revista (Revistafeminismos@ua.es) i hauran d'aportar imprescindiblement:
 Títol del treball. Nom de l'autor o de l'autora, institució a la qual pertany,
adreça professional completa i adreça electrònica.

Arxiu del text en format Word, ometent el nom de l'autor o autora, amb:
o El títol en espanyol i en anglès.
o Un resum d'unes 150 paraules en espanyol, i la seua correcta versió
anglesa. Aquest resum haurà d'atenir-se
al següent esquema: objectius del treball, metodologia i conclusions o
tesis.
o Cinc paraules-clau en espanyol, i la seua correcta versió anglesa.
o El text de l'original.
o Un breu C.V. (com a màxim 300 paraules)
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Els treballs se sotmetran a un procés de selecció i avaluació anònim i per parells,
segons el procediment i els criteris fets públics per la revista.
Veure normes en https://ieg.ua.es/va/publicacions/revista-feminismo-s/revistafeminismo-s.html

2. SEMINARI SALUT, DONES I GÈNERE: Repensar l'amor des de les
relacions de gènere
Dilluns, 5 de juny de 2017, 19:00 h.
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Sant Fernando, 40.
Finalitza el seminari de SALUT, DONES I GÈNERE, amb la conferència “Repensar
l'amor des de les relacions de gènere” a càrrec de Mª Luz Esteban, professora
d'Antropologia Social de la Universitat del País Basc (UPV/EHU).
Coordinadora: Mª Teresa Ruiz Cantero, Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Coordinadora del Grup d’Investigació de Salut Pública de la Universitat
d'Alacant i integrant de l’IUIEG.
Organitza: Aula de la Salut de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant.
3. Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de
Gènere (UIB)
Des del grup de recerca "Estudis de Gènere" de la Universitat de les Illes Balears
informen que el curs 2017-2018 impartiran la IX edició del "Màster Universitari en
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere", un títol oficial qui
capacita professionalment a l'alumnat per a desenvolupar el seu treball en polítiques
d'igualtat i/o prevenció de la violència de gènere en el marc legislatiu actual.
Aquest Màster està adaptat als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES) i consta de 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic).
La informació disponible sobre aquesta nova edició del Màster (assignatures,
horaris, formulari per a la preinscripció on line, etc.) està en l'enllaç següent:
http://estudis.uib.cat/master/mvi2/
4. Programa Innovatia 8.3 - Programa d'Amadrinamiento “Madrinanet” per
a dones emprenedores
Tota la informació en: http://isdfundacion.org/2017/05/29/programa-innovatia-8-3programa-de-amadrinamiento-madrinanet-para-mujeres-emprendedoras/

5. Curso d'estiu de l'Escorial: Regeneración urbana y arquitecturas vitales
sostenibles con perspectiva de género.
Ja està obert el termini d'inscripció en el curs d'estiu de l'Escorial
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Regeneración urbana y arquitecturas vitales sostenibles con perspectiva de género
que se celebrarà els dies 10 a 14 de juliol en L'Escorial.
Els cursos tenen també reconeixement de dos crèdits i hi ha possibilitat d'obtindre
beques (fins al 31 de maig).
Tota la informació en: https://www.ucm.es/cursosdeverano/modalidades

6. Blog de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 61, maig 2017
Des de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC) informen dels nous continguts publicats
en el blog durant el mes de maig de 2017.
Elsevier publica un informe bibliomètric sobre el gènere en la recerca científica
Convocatòries obertes:
De qualsevol disciplina:
ERC Advanced Grants (2017). Termini: 31/08/2017
Ajuts per a tesi doctorals en català (TDCAT-DGR 2017). Termini: 04/07/2017
FET Flagships – Tackling Gran Interdisciplinary Science and Technology Challenges
Termini: 26/09/2017
MIT-SPAIN ”la Caixa ” Foundation SEED FUND (2017). Termini: 18/09/2017
De gènere:
Premi Creu Casas de l’IEC. Dons per canviar el món, que vol fomentar l’interès
de les dones per la tecnologia.
Bases: http://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=75
Premis i Ajuts Fundació Mercè Rodoreda (2018). Termini: 30/11/2017
Bases: http://www.mercerodoreda.cat/bases-premi.php

7. AtGender: Newsletter, 30 May 2017
Tota la informació en: http://mailchi.mp/85cf95b13b0b/newsletter-28-april2683357?e=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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