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1. Seminari Al llindar del Gineceu. “Poder, Dona, Cos, Violència”
El Seminari Al llindar del Gineceu, format per estudiants de la Facultat de Filosofia
de la Universitat de Barcelona, organitza per segon any consecutiu un Cicle de
Conferències per tal de reflexionar des de la filosofia sobre la teoria i la pràctica de la
lluita feminista i les opressions que exerceix l'heteropatriarcat. El cicle d'aquest any,
titulat "Poder, Dona, Cos, Violència", comptarà de quatre sessions impartides per
estudiants del Seminari: "Què volem dir quan diem 'empoderament'?", per Jesús
Muñoz; "Com representam la dona?", per Maria Cerro; "Com lluitem des del cos?",
per Robert Munné; i "És possible lluitar sense violència?", per Hypatia Pétriz. Totes
les sessions seran a les 14h30 al Seminari Lluís Vives de la Facultat de Filosofia.
Dates: 22 i 29 de març; 5 i 12 d'abril de 2019 a les 14:30 h.
Seminari Lluís Vives, Facultat de Filosofia
C/ Montalegre 6-8, 4a planta - 08001 Barcelona
Tota la informació del Seminari en: http://www.ub.edu/adhuc/ca/cicle-genere-criticacultura/poder-dona-cos-violencia
2. Call for papers IV Congrés de Joves Investigadorxs amb Perspectiva de
Gènere
Des de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat Carlos III de
Madrid anuncien la celebració del IV Congrés Internacional de Joves Investigadorxs
amb Perspectiva de Gènere que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 de juny de 2019 en el
campus de Getafe d'aquesta universitat.
Aquest congrés està dirigit a joves investigadors/investigadores que realitzen
actualment o han realitzat recentment la seua recerca doctoral o treball final de
màster en temàtiques de gènere (fins a 5 anys de lectura de tesi), tant en universitats
espanyoles com a l'estranger. La proposta és construir un fòrum comú en el qual
s'aborde la situació actual de la recerca científica amb perspectiva de gènere, alhora
que es pretén fomentar l'interès i la divulgació sobre aquests temes en les diferents
àrees de coneixement.
El termini per a remetre els resums serà l'1 d'abril de 2019 a les 23:59 (UTC/GMT +1
hora). La selecció de les ponències acceptades es comunicarà el 5 de maig.
Les propostes de comunicació s'enviaran a través del següent enllaç:
https://goo.gl/forms/mvn0glb5pvguo5lp2
1. Títol de la comunicació
2. Nom dels/les autor/autores o autors/autores i adscripció institucional (màxim 2
ponències per persona i 4 autors/autores per comunicació)
3. Resum de la comunicació o abstract (300-400 paraules amb estructura IMRC)
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4. Paraules clau de la comunicació (5 a 7 keywords)
5. Inscripcions ponents: 25€.
El pagament de la inscripció dóna dret a certificacions, Llibre d'Actes i cafès.
S'accepten comunicacions en espanyol, anglès i portuguès.

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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