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1.
III FÒRUM D'INVESTIGACIÓ DE L'IUIEG: INVESTIGAR EN VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
8 i 9 de novembre de 2017.
Universitat d’Alacant:
- 8 de noiembre: Sala de Graus "Alfredo Orts" d’Óptica
- 9 de novembre: Sala d’Actes de l’edifici Germà Bernàcer
1 crèdit ETCS / certificat d’hores de l’ICE
La necessitat d'aturar la violència de gènere des d'una perspectiva integral obliga
que la investigació que es desenvolupa en el món acadèmic trobe espais de debat i
intercanvi d'idees. Aquest III Fòrum d’Investigació de l’IUIEG Investigar en
Violència de Gènere obeeix a aquest objectiu. A més, l'Institut Universitari
d’Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant pretén, mitjançant
aquest fòrum, donar a conèixer a la societat els treballs que s'estan duent a terme en
la UA des de molt diferents disciplines i recollir experiències de professionals que
tenen una vinculació directa amb aquesta realitat amb la finalitat d'avançar en un
coneixement rigorós ancorat en la realitat i que permeta progressar en la igualtat de
gènere.
Organiza: Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere (IUIEG)
Colabora: Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement
Informació i matrícula
Termini de preinscripció: del 4 d'octubre al 7 de novembre de 2017
Tríptic del III Fòrum
Cartell
Reproducció en temps real

2.
Convocatories de Premis a Treballs final de Grau y Treballs final de
Màster.
Des del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat
d’Alacant, s’han promogut tres convocatòries de Premis a los Treballs final de Grau i
Treballs final de Màster que, des de qualsevol dels dimensions i/o enfocaments,
aborden:
La Diversitat afectiu-sexual, de gènere i familiar (Conselleria d’Igualtat y Polítiques
Inclusives). Termini: 16 octubre
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4327.pdf
El voluntariat (Conselleria d’Igualtat y Polítiques Inclusives). Termini: 16 octubre
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4328.pdf
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La Responsabilitat Social (Càtedra de Responsabilitat Social-Conselleria de
Transparència, RS, Participació i Cooperació). Termini: 25 octubre
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4364.pdf
3.

Seminari Salut, Dones i Gènere: per la igualtat i la diferència

4.

Exposició: Memorables, insignes e intrépidas. 1870-1931.

Dia 6 d'octubre, 20.00 h. Sala d'exposicions
Inauguració de l'exposició de fotografies «Memorables, insignes i intrèpides.
1870-1931».
Tracta de la història d'un conjunt de dones que van lluitar per tenir llibertat,
drets i justícia. Són històries poc conegudes per la nostra societat, per aquesta
raó l'Associació Museu de Fets i Drets de les Dones (AMHDM) ha volgut fer
una recopilació de les millors històries, imatges i successos amb la finalitat que
no passen a l'oblit.
Oberta del 6 al 27 d'octubre, visites de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de
17 h a 21 h.
Organitza: Seu Universitària de la Marina.
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5.

Diploma universitari Cos i Narrativitat (2ª edició)

L'Institut d’Investigacions Feministes engega la segona edició del diploma
universitari Cos i Narrativitat: Escriptura Performativa i Perspectiva de Gènere, títol
propi de la Universitat Complutense.
El diploma es proposa formar expertes i experts en perspectiva de gènere i
narrativitat, a partir de l'estudi de les principals línies de recerca actuals sobre el cos i
les seues representacions.
Es compon de 200 hores de formació, de les quals 140 són pràctiques. Aquesta
nova edició donarà començament el 17 de gener, i durarà fins a juny.
Tota la informació en:
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/cuerpoynarratividad
6.

XXIV Premi de divulgació feminista "Carmen de Burgos"

Convocat per l'Associació d'Estudis Històrics sobre la Dona (AEHM) i la Delegació
del Rector per a la Igualtat i l'Acció Social de la Universitat de Màlaga.
Tota la informació en:
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatoriaxxiv-premio-de-divulgacion.html

7.
FEMINIST THEORY WORKSHOP TRAVEL AWARDS
FEMINIST THEORY WORKSHOP TRAVEL AWARDS
Duke University, Durham, NC USA
Up to $1,000
Deadline October 31, 2017
The Feminist Theory Workshop (FTW), which is now in its twelfth year offers a
unique opportunity for scholars to engage in sustained dialogue about feminist theory
as a scholarly domain of inquiry. The workshop will be held March 23-24, 2018 at
Duke University in Durham, NC. The “workshop” approach of this conference
requires active participation of both presenters and attendees. The FTW consists of
seminars led by visiting scholars, keynote lectures, and roundtable discussions. Our
keynote speakers for 2018 are Jennifer Nash, Associate Professor, AfricanAmerican Studies & Gender and Sexuality Studies at Northwestern
University; Denise Ferreira da Silva, Director & Associate Professor of the Institute
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for Gender, Race, Sexuality and Social Justice at the University of British Columbia;
Silvia Federici, Professor Emerita of New College at Hofstra University; and Anne
Allison, Professor of Cultural Anthropology at Duke University; in addition to special
guests who will serve on the closing roundtable.
The Feminist Theory Workshop (FTW ) hosts participants from institutions all over
the globe, as these diverse voices continue to be crucial to the workshop’s drive to
understand feminist theory across both disciplinary and national boundaries. We are
offering at least five awards of up to $1,000 to enable the participation of postgraduate and post-doctoral emerging scholars from outside the United States. The
awards are to fund the travel expenses of scholars coming from institutions outside
the US to attend the workshop. NO payment of any funds will be made to any
individual. Gender, Sexuality and Feminist Studies will make direct payments to the
contracted travel agent for the approved travel expenses. The FTW provides some
meals at the conference and there are NO registration fees to attend. Attendees
are responsible for their own lodging and additional transportation
arrangements.
Eligibility Requirements:
1.
2.
3.
4.

STATUS: Ph.D. students and postdoctoral scholars
CITIZENSHIP: Non-US citizens
RESIDENCE: Resides outside the United States
AWARDEE: Previous FTW International Travel Award recipients are
ineligible to apply.

Application Requirements:
1.

Complete application at http://gendersexualityfeminist.duke.edu/feministtheory-workshop-travel-awards
2. Upload CV
3. Upload essay (500 words) regarding the following:
a. What you do hope to gain from the workshop?
b. What do you believe you can contribute to the FTW?
c. How might your perspectives be unique for audience participants here
at Duke?
Award Recipient Requirements:
1.
2.
3.

Sign and return the acceptance letter.
Register for the Feminist Theory Workshop Conference.
Work with contracted travel agent and GSF staff to secure travel by given
deadline.
4. Prepare a report about report their experience at the workshop.
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Applications are due no later than Tuesday, October 31, 2017, EST 12am,
midnight.
Should you have any questions, please contact Jeremy Boomhower at
Jeremy.boomhower@duke.edu.
8.
AtGender Newsletter, 2 October 2017
Tota la informació en: http://mailchi.mp/5e1764e3f286/newsletter-28-april2683393?e=a74f480117

9.
Oberta convocatòria del Premi de la UE a les dones innovadores 2018
(fins a 15 de novembre 2017)
Oberta fins al pròxim 15 de novembre la nova convocatòria del Premi de la UE a les
Dones Innovadores (edició 2018):
https://ec.europa.eu/spain/news/170905_women-innovators_es
https://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
El primer premi concedirà a la guanyadora 100 000 EUR, el segon 50 000 EUR i el
tercer 30 000 EUR. S'atorgarà també un premi especial de 20 000 EUR a joves
innovadores de 30 anys o menys.v

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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