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Convocatòria de comunicacions i del III Premi
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La Universitat Jaume I té el compromís de contribuir a avançar en matèria d’igualtat, un tema clau
per a construir una societat millor, més justa i més equilibrada. Un compromís que ja es va plasmar
amb la creació el 2010 de la Unitat d’Igualtat i que ha continuat amb l’ aprovació dels seus dos
plans d’igualtat: I Pla d’igualtat (2010-2014) i II Pla d’igualtat (2016-2020).
L’eix 4, acció 51 del II Pla d’igualtat, anomenat “Investigació, publicacions i transferència de
coneixements”, té com a objectiu promoure i visibilitzar la investigació de i sobre les dones, el
gènere i els estudis feministes a la Universitat Jaume I. És per això que aquest congrés pretén
visibilitzar, valoritzar, premiar, divulgar i transferir el coneixement generat des de la Universitat
Jaume I que, transversalment, aborda la igualtat en la investigació i la docència.

Presentació del Congrés
El proper dia 10 de maig de 2018 la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I organitza el
III Congrés INVESTIGACIÓ I GÈNERE A LA UNIVERSITAT JAUME I, dirigit a promoure i
reconèixer la recerca i l'activitat docent en el camp dels estudis de les dones, feministes i de
gènere en aquesta universitat.
El Congrés abordarà els estudis de les dones, feministes i de gènere organitzats al voltant de
quatre blocs temàtics:
-

Ciències Jurídiques i Econòmiques.
Ciències de la Salut.
Ciències Humanes i Socials.
Enginyeries, Ciències Experimentals i Tecnologies.

Presentació de comunicacions
Qui pot participar
Podran presentar comunicacions totes aquelles persones o grups que hagen realitzat treballs
d’investigació i docència relacionats amb els Estudis de les Dones, Feministes i de Gènere,
finalitzats durant els anys 2014 i 2018, en el marc dels programes educatius i de recerca de l’UJI:
Graus, Postgraus, Doctorats, Grups d’Investigació i activitat docent.

Com es pot participar
Cal remetre comunicacions, en valencià o en castellà, que sintetitzen, en un article, els resultats
de treballs de final de grau (TFG), treballs de final de màster (TFM), tesis doctorals, projectes
d’investigació o de l’activitat docent de grau, que incloguen el gènere de manera transversal.

Contingut de les comunicacions
Cada comunicació constarà de tres documents diferenciats:
Document A. Haurà d’incloure:
 El títol.
 El bloc temàtic sota el qual es presenta la comunicació.
 Un resum (màxim de 10 línies).
 L’article de la comunicació.
L’extensió màxima d’aquest document A serà de 5 pàgines (en format word, Arial 11 i interlineat
senzill), incloent-hi tot el material gràfic d’acompanyament i bibliografia o altres fonts de
consulta.
Document B
En un document a part s’hauran de presentar: les dades de la persona autora (nom i cognoms,
DNI, telèfon i adreça electrònica) i la identificació del programa d’estudi o recerca de l’UJI al qual
està vinculada (títol, any acadèmic i direcció acadèmica, si escau). En el cas de grups, la mateixa
informació de totes les persones que l’integren, el nom del grup i el nom de qui el representa.
Document C
Còpia del document oficial de l’UJI que acredite la finalització del treball presentat (certificat
acadèmic de notes, de docència o de recerca).
Serà necessari seguir aquestes indicacions perquè les comunicacions siguen acceptades.

Termini de presentació
Es podran presentar comunicacions fins al 15 d’abril de 2018.
Les comunicacions, amb els documents A, B i C adjunts, s’han de trametre per correu electrònic a:
congresigualtat@uji.es

Selecció de comunicacions i premi
El Comitè Científic, conformat per personal expert en diferents disciplines de la Universitat
Jaume I i d'altres universitats o centres d'investigació, valorarà els treballs que s’ajusten a la
convocatòria i decidirà quins formaran part de la publicació (electrònica i amb ISBN) de la
Universitat Jaume I, així com els seleccionats per a ser presentats en el congrés i, si escau, els
que, per la seua excel·lència i qualitat, siguen mereixedors del III Premi d’Investigació i Gènere
- Universitat Jaume I.
1. El premi, atenent les diferents tipologies de les comunicacions rebudes, es podrà atorgar en
les següents categories:
-

Treball de final de grau (TFG).
Treball de final de màster (TFM).
Tesis doctorals.
Projectes d’investigació.
Investigació i innovació docent.

2. En qualsevol dels casos, el premi podrà ser declarat desert pel Comitè. La participació en
aquesta convocatòria suposa l’acceptació de totes les bases i de la seua resolució. La decisió del
Comitè serà inapel·lable.
3. El Comitè valorarà les comunicacions tenint en compte els següents criteris:
-

Qualitat, originalitat i innovació.
Adequació metodològica i disseny del treball.
Adequada incorporació i desenvolupament de la perspectiva de gènere.
Ús no sexista del llenguatge i de les imatges.
Aplicació dels resultats i impacte potencial.

4. Si escau, el Comitè podrà sol·licitar el treball complet a què fa referència la comunicació
presentada (TFG, TFM, tesi).
5. Totes les comunicacions seran avaluades pel sistema de cegament doble. L'acceptació o rebuig
de la comunicació es notificarà per correu electrònic a qui la presente.
6. El premi consistirà en la presentació preferent de l’article en el congrés i en la publicació de
les actes, en format digital i amb número de registre ISBN. De la mateixa manera, la persona
premiada –o grup– rebrà un diploma acreditatiu i un premi en reconeixement del treball.
7. El lliurament del premi tindrà lloc en el marc del congrés.
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