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1. Convocatòria d'ajudes de l’IUIEG per a l'organització de

congressos i seminaris. (BOUA 6/11/18)
Imprès de la convocatòria
Terminis de presentació de sol·licituds:
- 1ª convocatòria: fins al 30 de novembre de 2018
Termini de la 2ª convocatòria: fins al 15 de juny de 2019

2. Call for papers V Seminari d’Investigació Predoctoral en Estudis
Interdisciplinaris de Gènere AMPLIACIÓ DE TERMINIS:
-Ampliació fins al 27 de maig per a l'enviament de propostes
-Fins al 10 de juny per a l'enviament de vídeos de la presentació, si no es pot venir de manera
presencial. El 28 de maig enviarem a els qui hagen enviat la proposta les instruccions sobre còm
participar (fer el vídeo, connectar-se...)
-L'11 de juny us enviem el programa provisional, una vegada hàgem rebut els vídeos
Aquest seminari forma part de les activitats de seguiment del Programa de Doctorat en
Estudis Interdisciplinaris de Gènere.
Data de celebració del seminari: 18, 19 i 20 de juny de 2019
Universitat Jaume I de Castelló

3. Seminari Salut, Dones i Gènere
Dijous, 6 de juny de 2019, a les 18.30 h.
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant (C/ Ramón y Cajal, 4)
Contínua el seminari sobre salut, dones i gènere, amb la conferencia Promoció de la salut en el
climaterio i menopausa a càrrec de les ponents: Aurora Rives Martínez, Psicòloga General
Sanitària, professora en el Departament de Psicologia de la Salut en l'àrea de Psicobiología de la
Universitat Miguel Hernández i Ana I. Gutiérrez Hervás, Dietista-Nutricionista clínica, docent i
investigadora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant.
Coordina: Carmen Vives Cases, Vicedegana d’Investigació, Postgrau i Internacionalització de la
Facultat de Ciències de la Salut. Catedràtica de Salut Pública del Departament Infermeria Comunitària,
Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant i integrant de
l’IUIEG.
Organitza: Aula de Salut de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant

4. VI Congrés Estatal d'Economia Feminista
Des de la Càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València organitzen el VI Congrés Estatal
d'Economia Feminista que se celebrarà a València els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2019.
Fins al 27 de maig està obert el termini per a la pre-inscripció (formulari d'inscripció accessible en
aquest enllaç)
El congrés està estructurat en tres eixos: 1) investigació-comunicacions; 2) formació i 3) acció i debat
polític.
La convocatòria per a participar en VI Congrés d'Economia Feminista s'obri amb una trucada a
presentar propostes abans del 3 de juny, en qualsevol dels tres eixos, per a anar construint alternatives i
processos de transformació social.
L'economia feminista ha de contribuir de manera decisiva a generar alternatives al model econòmic i
polític que està en crisi. Pensem que el canvi de paradigma ja no és ajornable per més temps i que el
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feminisme com a projecte ètic de transformació social té capacitat de generar sinergies per a les
transicions necessàries i justes amb la vida.
Tota la informació en: https://femeconomiafeminista.com/congres2019/

5. CALL FOR PAPERS CONGRÉS INTERNACIONAL BIESES
Des del grup BIESES anuncien la convocatòria del pròxim congrés internacional «Xarxes i escriptores
en l'esfera cultural de la primera Edat Moderna (segles XV -XVIII)», que tindrà lloc a Madrid del 25 al 27
de novembre de 2019 en la Biblioteca Nacional i la UNED (Madrid).
Tota la informació en:

https://www.bieses.net/call-for-papers-congreso-internacional-bieses/
6. II Congrés Internacional "Polítiques públiques en defensa de la
inclusió, la diversitat i el gènere"
del 15 al 16 de Juliol de 2019 a Salamanca
Grup de investigació reconegut Polítiques Públiques en Defensa de la
Inclusió, la Diversitat i el Gènere de la Universitat de Salamanca
http://girdiversitas.usal.es/iicongreso/
7. Segona circular. Congrés Internacional. Ámbits públic i privat. Gènere,
compromís i transgressió entre el segle XIX i el XXI
Universitat d'Alacant, 23 al 25 d'octubre del 2019
Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4). Localització
Segona circular i call for papers
Secon circular letter
Call for papers: Les propostes de comunicacions (250 paraules i 5 paraules claus
màx.) seran remeses abans del 20 de maig de 2019 al
compte: congreso.gct@gmail.com
Formulari d'inscripció en el congrés internacional
Organitza: Projecte d’Investigació “Gènero, compromiso y trasgresión en España,
1890-2016” (Ministeri d'Economia i Competitivitat – Fons FEDER)

8. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal
Universitat d'Alacant.
23, 24 i 25 d'octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofia i Lletres)
Tota la informació en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/

Una cordial salutació,
Un cordial saludo,
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