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1. Nou Títol Propi d'Experta/o del IUEM de la UAM “Igualtat de Gènere: 
ocupació, treball i pensions”. 

En un escenari de canvis econòmics i laborals, sens dubte la Igualtat de Gènere, ha 
de jugar un paper fonamental en la consecució d'una societat igualitària. Qüestions 
com la trajectòria sociolaboral de les dones, el treball no remunerat, la bretxa salarial 
o la protecció social, són aspectes absolutament rellevants per a aconseguir una 
transformació econòmica i social i que treballarem en el programa acadèmic.  
 
Aquest curs està finançat per la Direcció General de la Dona de la Comunitat de 
Madrid, amb el Fondo Social Europeu. El curs és presencial de setembre a 
desembre (30 ECTS) i té un cost de 510 €. 
Tota la informació en: 
https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2018/22/triptico-iuem.pdf 
 

2.  AtGender Newsletter, 27 August 2018 

Tota la informació en: https://mailchi.mp/aef8aefef4d3/30july-154207?e=8f68130131 
 

3. Ampliació del termini d'enviament de comunicacions de l'I Congrés 
Internacional de violència de gènere. UMH 

Des de l'I Congrés Internacional de violència de gènere “La tracta de Dones i 
Xiquetes amb finalitats d'explotació sexual, informen que s'han ampliat les dates de 
lliurament de propostes de comunicació o pòster. 

Enllaç a la pàgina del congrés http://congresotrata2018.edu.umh.es/llamada-a-
comunicaciones/. 

Taula de terminis: 

·         Data límit de recepció de resums de comunicació o pòster: 15 setembre de 
2018. 

·         Data límit per a informar sobre l'acceptació del resum de comunicació o pòster 
per part del comitè científic: 18 setembre 2018. 

·         Data límit d'enviament complet de comunicació o pòster: 8 octubre de 2018. 

·         Acceptació definitiva de la comunicació o pòster: 12 d'octubre de 2018. 
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4. Títol Propi "L'aplicació de la perspectiva de gènere a les indústries 
culturals" de l'Institut Universitari de Recerques Feministes Universitat 
Complutense de Madrid 

Més informació en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
40067/gic%20D%C3%8DPTICO%202018%20(2).09%20I.pdf 
 

5. 1ª Edição Pós-Graduação em Igualdade de Gènere CIEG ISCSP-
IEPG/ULisboa 

Tota la informació en: http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/sobre-nos/ensino/pos-graduacao-
em-igualdade-de-genero 

 

 
Una cordial salutació, 

Un cordial saludo, 
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