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Editorial
Este é o primeiro Boletim Informativo da ABPHE de 2016 e, por meio dele, gostaríamos
de destacar algumas das atividades que serão desenvolvidas ao longo deste ano.
Teremos, neste ano, dois importantes eventos organizadores pela Associação: o
Encontro de Pós-Graduação e o V Congresso Latino-Americano de História Econômica
– V CLADHE. As informações do V CLADHE podem ser consultadas no site
www.cladhe5.org e o envio de resumos deve ser realizado até o dia 1 de março de
2016. Os artigos para o Encontro de Pós-Graduação serão recebidos até o dia 30 de
abril de 2016.
Em 2015, criamos o prêmio ABPHE de tese e dissertação. Com o objetivo de estimular
a pesquisa e reconhecer o mérito dos melhores trabalhos de história econômica
defendidos em programas de Pós-Graduação do Brasil, a ABPHE pretende apoiar a
publicação do trabalho premiado. Incentivamos mestres e doutores que tenham
defendido suas teses e dissertações entre janeiro de 2014 e abril de 2016 a participar
do concurso. Confira o edital neste boletim.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para convidar os sócios da ABPHE a nos
ajudar com a circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos,
concursos e publicação de livros que possam ser de interesse dos associados. Entre em
contato conosco pelo e-mail: abphe1@gmail.com
Em Julho de 2016, esperamos vê-los em São Paulo, no V Congresso Latino-Americano
de História Econômica – CLADHE V.

Informes ABPHE
Anuidades
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de
seus sócios(as). A anuidade de 2016 permanece com o mesmo valor do ano passado:
R$ 130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes.
Para realizar o pagamento da anuidade de 2016 (e, eventualmente, de anuidades
atrasadas), basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários:
Banco Itaú Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
NOVO NÚMERO do Banco do Brasil – Agência 1504-0; CC: 17.370-3;
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email.
ATENÇÃO! Pagamento da anuidade em atraso de 2015. Se o pagamento da anuidade
de 2015 for feito entre 31 de janeiro e 31 de maio de 2016, o valor da anuidade sobe
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para R$ 140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. Se o pagamento da
anuidade de 2015 for feito depois de 31 de maio de 2016, o valor da anuidade sobe
para R$ 160,00 para profissionais e R$ 80,00 para estudantes.

História Econômica & História de Empresas
(impressão de números)
A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais
interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas
(HE&HE, ISSN 1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que agora
possui um site próprio e cujo acesso pode ser realizado pelo endereço
www.abphe.org.br.
Atualmente a revista está indexada na EconLit, no Journal of Economic Literature
(versões eletrônica on-line e CD ROM), na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no
Portal de Periódicos da CAPES. Estamos dando continuidade aos esforços para indexála também nas bases SciELO e Redalyc o mais breve possível, com o objetivo de
ampliar ainda mais sua visibilidade e qualificação.
Como parte deste esforço, os artigos devem ser submetidos através do Open Journal
System (OJS), um sistema eletrônico de editoração de revistas cuja utilização é
indispensável para a inclusão da História Econômica & História de Empresas nos
principais indexadores. Autores e pareceristas devem cadastrar-se por meio do link
http://www.revistaabphe.uff.br.
A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por
Bruno Aidar (editor), Ivanil Nunes, Alcides Goularti Filho e Carlos Eduardo Valencia
Villa, voltará a oferecer aos autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua
impressão.
A partir de março de 2016, os números publicados entre 2012 e 2015 poderão ser
adquiridos por sócios e autores pelo valor de R$ 30,00 cada exemplar e por demais
interessados pelo valor de R$ 50,00 reais (o valor já prevê o envio pelo correio).
Considerando que a impressão será de um número limitado de exemplares, pedimos
que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com) para reservar
os números de seu interesse e para obter maiores informações sobre a aquisição.
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Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2014-2016)
A diretoria da ABPHE tem a satisfação de anunciar o “Prêmio ABPHE de tese e
dissertação (2014-2016)”.
EDITAL ABPHE 01/2015
1. Objetivo:
A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica institui o Prêmio
ABPHE de Tese e Dissertação (2014-2016), com o objetivo de estimular a pesquisa e
reconhecer o mérito dos melhores trabalhos de história econômica defendidos em
programas de Pós-Graduação do Brasil reconhecidos pelo CAPES, entre o período de
janeiro de 2014 e abril de 2016.
2. Dos critérios de elegibilidade:
Para concorrer ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, o candidato precisa ser sócio
da ABPHE e ter apresentado uma tese ou dissertação na área de história econômica
realizada em Programa de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela
CAPES, e defendida entre o período de 1 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2016.
3. Das inscrições:
A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando
os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (modelo no site);
b) Ata ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua devida
aprovação e a data de realização;
c) Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF.
A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e-mail
abphe1@gmail.com até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 2016.
4. Da comissão julgadora:
A comissão de premiação será composta por três professores da área de História
Econômica e sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica.
É vedada a participação de orientadores e de coorientadores das teses e dissertações
inscritas no presente edital. A comissão será indicada pela Diretoria da ABPHE e
divulgada no site www.abphe.org.br.
A comissão indicará a tese ou dissertação premiada em primeiro lugar, respeitando os
critérios de premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para
tese ou dissertação que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque.
A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese
e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a
sua concessão.
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5. Da premiação:
O prêmio ABPHE de Tese e Dissertação consiste em:
a) Certificado de premiação para o autor e orientador da tese ou dissertação premiada
ou destacada com Menção Honrosa; e,
b) Apoio financeiro e intermediação institucional para a publicação da tese ou dissertação
premiada em 1º lugar.
A entrega do prêmio será realizada no V Congresso Latino-Americano de História
Econômica, a ser realizado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da USP, São Paulo, entre os dias 19 e 21 de Julho de 2016.
São Paulo, 13 de novembro de 2015.
Diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores
em História Econômica (2015-2017)

5

VIII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica
Entre os dias 01 e 30 de abril de 2016, a Associação Brasileira de Pesquisadores em
História Econômica (ABPHE) estará recebendo propostas de artigos para a 6a
Conferência Internacional de História Econômica & VIII Encontro de Pós-Graduação em
História Econômica. Estes eventos são parte da programação regular da ABPHE, a qual
promove encontros de pós-graduação desde 2002.
A 6a Conferência Internacional de História Econômica & VIII Encontro de Pós-Graduação
em História Econômica tem por objetivo oferecer um espaço para a apresentação das
pesquisas de alunos de graduação e pós-graduação, contando também com
conferências e mesas redondas de professores e pesquisadores reconhecidos da área.
Em 2016, estes eventos serão realizados na Universidade de São Paulo (FEA-USP),
entre os dias 19 e 21 de julho de 2016 e ocorrerão concomitantemente ao V Congresso
Latinoamericano de História Econômica (CLADHE V).
Convidamos exclusivamente graduandos e pós-graduandos com trabalhos em História
Econômica, História Social, Pensamento Econômico e História de Empresas para
enviarem artigos ao Encontro.
Para mais informações consulte a página www.abphe.org.br ou escreva para:
abphe2016@gmail.com
Cronograma
1 - Data para submissão dos artigos (artigos completos): 01 a 30 de abril de 2016;
2 - Divulgação dos artigos aprovados: 31 de maio de 2016;
3 - Pagamento das inscrições: até dia 12 de julho de 2016.
Valores das inscrições
Estudantes de graduação: R$ 60,00
Estudantes de pós-graduação (sócios*): R$ 100,00
Estudantes de pós-graduação (não sócios): R$ 180,00
* Válido para associados com as anuidades em dia.
Submissão
O artigo deverá ser submetido até o dia 30 abril de 2016 exclusivamente pelo e-mail
do evento: abphe2016@gmail.com . O autor deve indicar no e-mail para qual das áreas
temáticas, destacadas abaixo como Comissão Científica, seu texto está sendo
submetido.
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Comissão Científica
Brasil Colônia
Wolfgang Lenk (UFU)
Ângelo Carrara (UFJF)
Brasil Império
Carlos Gabriel Guimarães (UFF)
Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD)
Brasil República
Fábio Alexandre dos Santos (UNIFESP)
Alcides Goulart Filho (UNESC)
História Econômica Geral
Felipe Loureiro (USP)
Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)
História do Pensamento Econômico
Luiz Carlos Soares (UFRJ)
Carlos Eduardo Suprinyak (UFMG)
História de Empresas
Armando Dalla Costa (UFPR)
Michel Deliberali Marson (UNIFAL)
Iniciação Científica
Siméia de Nazaré Lopes (UNIFAP)
Rogério Naques Faleiros (UFV)

Comissão Organizadora
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo)
Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo)
Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo)
Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo)
Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas)
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QUINTO CONGRESSO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA (CLADHE V)
Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil), Julho 19 – 21 de 2016
O Quinto Congresso Latino-Americano de História Econômica (CLADHE V) acontecerá
na cidade de São Paulo, Brasil, entre os dias 19 e 21 de Julho de 2016. As instituições
organizadoras são as associações de História Econômica da Argentina, do Brasil, do
Chile, do Caribe, da Colômbia, do México, do Peru e do Uruguai, assim como da
Espanha e de Portugal, como convidadas. A Associação Brasileira de Pesquisadores em
História Econômica – ABPHE – e a Faculdade de Economia, da Universidade de São
Paulo – FEA/USP, com sede na cidade de São Paulo, são as instituições anfitriãs.
Seguindo a tradição dos congressos anteriores realizados desde 2007, o CLADHE V é
um espaço acadêmico para debater as recentes pesquisas de história econômica da
América Latina, assim como para abordar as perspectivas globais e comparativas com
outras regiões. A organização do CLADHE busca incentivar a participação conjunta de
pesquisadores dos países latino-americanos e de outras partes do mundo para difundir
e discutir seus trabalhos bem como estabelecer agendas de pesquisa comuns.
Pesquisadores de História Econômica e áreas afins são convidados a apresentar suas
pesquisas.
Os idiomas oficiais do CLADHE V serão o espanhol e o português; entretanto, são bemvindos também trabalhos em inglês. O congresso será organizado por meio de
simpósios, mesas redondas e conferências. Maiores informações podem ser
consultadas no site do evento: www.cladhe5.org

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA OS
SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
Está aberto o prazo para submissão de artigos para participar dos Simpósios Temáticos
aprovados para o V CLADHE. As propostas deverão ser encaminhadas diretamente
para o e-mail dos coordenadores dos Simpósios, cujas informações estão divulgadas
no site do evento www.cladhe5.org (link: Simpósios Temáticos).
O prazo final para a submissão das propostas é dia 1 de março de 2016, apresentando
o resumo expandido do texto (entre 250-500 palavras) assim como um breve currículo
do pesquisador (com filiação institucional e uma lista das últimas publicações). A
seleção dos textos aprovados será de responsabilidade dos coordenadores dos
Simpósios, respeitando os critérios de avaliação do Comitê Organizador Internacional.
Os autores de resumos aprovados deverão submeter seus artigos completos até 15 de
maio de 2016.
Para maiores informações: cladhe5@gmail.com
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CALENDÁRIO 2016
2016

01 de Março

Data limite para submissão de resumos
para os coordenadores dos simpósios
Divulgação dos resumos aprovados para
os simpósios
Data limite para submissão dos textos
completos para os simpósios
Divulgação da programação preliminar
do CLADHE V e início das inscrições
Limite para pagamento da inscrição com
desconto
Realização do CLADHE V

01 de Abril
15 de Maio
19 de Junho
19-21 Julho
Comitê Organizador
Internacional (COI) –
Integrado pelos Presidentes e Vicepresidentes ou Secretários das
Associações

Cesar Yáñez (AChHE)
Carlos Contreras Carranza (APHE)
Bruno Seminario de Marzi (APHE)
Johanna Von Grafenstein (AHEC)
José Antonio Piqueras (AHEC)
Sandra Kuntz (AMHE)
Yovana Celaya (AMHE)
Reto Bertoni (AUDHE)
Javier Rodríguez (AUDHE)
Associações Convidadas
Pablo Martín Aceña (AEHE)
José Miguel Martínez Carrión (AEHE)
José Alvaro Ferreira da Silva (APHES)

Roberto Schmit (AAHE)
Guillermo Banzato (AAHE)
Angelo Alves Carrara (ABPHE)
Alexandre Macchione Saes (ABPHE)
Andrés Álvarez (ACHE)
Javier Mejía (ACHE)
Manuel Llorca-Jaña (AChHE)

Comitê Organizador Local
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo)
Daniel Feldman (Universidade Federal de São Paulo)
Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo)
Felipe Pereira Loureiro (Universidade de São Paulo)
Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo)
Leonardo Weller (Fundação Getúlio Vargas-SP)
Luciana Suarez Lopes (Universidade de São Paulo)
Rodrigo Ricupero (Universidade de São Paulo)
Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas)
Vera do Amaral Ferlini (Universidade de São Paulo)
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE

Luiz Felipe Bruzzi Curi. Entre a
história
e
a
economia.
O
pensamento
econômico
de
Roberto Simonsen. São Paulo:
Alameda, 2016.

O livro versa sobre o pensamento econômico de
Roberto Simonsen. A partir de uma perspectiva
de reconstituição histórica do pensamento
econômico, busca-se compreender a formação do
pensamento de Simonsen, levando em conta as
instituições que frequentou e sua trajetória como
empresário e político. Enfatiza-se a dimensão da
participação de Simonsen na difusão internacional
de
ideias
econômicas,
adaptando
ideias
estrangeiras ao contexto brasileiro. Mostra-se que
a interpretação que Simonsen dá para a história
do Brasil, em seu livro clássico, é muito
importante para a construção de seu pensamento
econômico, estruturado em torno dos eixos do
protecionismo e do planejamento.
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Divulgação de eventos
1st Conference on "Cliometrics and Complexity"
This Conference will be held on 9-10 June 2016 at the Ecole Normale Supérieure de
Lyon (France).
The scope of the conference is to bring together scientists interested in the use of
complexity methods to improve our analysis of economic systems, especially their
history, with a special focus on long economic and financial time series. We aim to
combine usual approaches from social sciences (e.g. econometrics, cliometrics,
finance, history…) with tools borrowed from physics, mathematics or data and
computational science. Several questions will be at the heart of the conference:
Methodological issues, Epistemological issues, Challenges raised by these new
approaches to economic, social and institutional systems…
Among the Keynote speakers: Pr Steven Durlauf (Univ. of Maddison, USA) / Field:
Complexity economics Pr Geoffrey Hodgson (University of Hertfordshire, UK) / Field:
Institutional economics Pr Michael Bordo (Rutgers Univ. and NBER, USA) / Field:
Monetary and financial cliometrics Pr Alan Kirman (Aix-Marseille School of Economics,
France) / Field: Computational Economics Jean-Philippe Bouchaud (Capital Fund
Management) / Field: Statistical Physics.
Note the important dates:
Deadline for submission: March 11, 2016
Authors’ notification: April 8, 2016
Deadline for Registration: May 14, 2016
No registration fee.
More
details
and
online
submission
form
can
be
found
at:
http://cac2016.sciencesconf.org

Tercer Congreso de Historia Económica de Chile
La Asociación Chilena de Historia Económica (ACHHE), convoca al Tercer Congreso de
Historia Económica de Chile para los días 11 y 12 de agosto de 2016 en la Universidad
de Santiago de Chile.
Invitamos a los colegas de Chile y del extranjero a proponer ponencias independientes
o Mesas de Ponentes en torno a temas vinculados a la historia económica y enviarnos
sus propuestas de mesas (simposios).
Títulos de las ponencias y resúmenes de las mismas (de entre 250 y 500 palabras)
deberán enviarse antes del 10 de marzo 2016 a: claudia.canales@usach.cl
La lista de ponencias y mesas aprobadas será comunicada el 15 de marzo del 2016. El
texto de las ponencias deberá ser enviado antes del 30 de junio 2016.
Organiza: Centro Internacional de Investigación de Historia Económica, Empresarial
y de la Administración Pública (CIHEAP), Facultad de Administración y Economía,
Universidad de Santiago de Chile.
Para mayors detalles ver: http://www.ciheap.usach.cl/index.php/congreso
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XXIII Encontro Estadual de História da ANPUH-SP
O XXIII Encontro da ANPUH-SP, que ocorrerá de 5 a 8 de setembro de 2016 na UNESPAssis-SP, dará prosseguimento às suas reuniões científicas bienais, reunindo
historiadores, pesquisadores e estudantes de São Paulo e de diversos estados
brasileiros, bem como professores, de escolas de ensino fundamental e médio.
A temática do XXIII Encontro, História: por que e para quem?, permite vislumbrar a
necessária avaliação das possibilidades do conhecimento histórico em apresentar à
sociedade respostas a problemas sociais, complexos e plurais, cada vez mais
explicitados.
O Encontro constitui espaço privilegiado de discussão sobre os rumos que a política
educacional do Estado brasileiro vem assumindo para o ensino médio e fundamental, e
de suas repercussões educacionais e sociais. Daí a importância da participação dos
professores da escola básica, para qualificar o debate com outros níveis de ensino no
que se refere à produção e à transmissão do conhecimento histórico, principalmente
numa fase de mudanças de parâmetros de grande abrangência, como a que
atualmente existe no país. Afinal a História, mesmo enfrentando o problema de
seu status como linguagem social e os dilemas de seus sistemas de representação e
interpretação da realidade, é o campo do saber onde mais claramente se pode
dimensionar a natureza das ações dos sujeitos sociais no tempo, razão de sua
identidade reafirmada nesta época de diluição das fronteiras do conhecimento.
Inscrições de propostas de Seminários Temáticos e de Minicursos - 15 de fevereiro a 15
de março de 2016.
Para maiores informações acesse http://www.encontro2016.sp.anpuh.org/

II Congreso Internacional Familias y redes sociales. Estrategias de identidad
pluriétnicas y exclusión social en el mundo atlántico en el marco del bicentenario de
las independências
Organizado por las Universidades de Córdoba, Argentina, a través del Centro de
Investigaciones sobre Cultura y Sociedad, CIECS (CONICET y UNC), de Sevilla (España) y
de Guadalajara, el Congreso se llevará a cabo en la Manzana Jesuítica, Patrimonio de
la Humanidad, de la ciuciad de Córdoba, Argentina, los días 16, 17 y 18 de agosto de
2016.
www.congresofamilia2016.com.ar
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Revistas de História Econômica
América Latina en la História Econômica
Instituto Mora, México
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai
http://www.audhe.org.uy/revista/
A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic
History (RHE-JILAEH)
Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE
Investigaciones de Historia Económica
Associação Espanhola de História Econômica
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
Revista Tiempo y Economia (Colômbia)
Informações em: http://goo.gl/AqOSnO
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Concursos públicos

Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus de Governador Valadares
De 3 de março de 2016 a 1 de abril de 2016 estarão abertas as inscrições para dois
concursos públicos para professor efetivo do Departamento de Economia da UFJF-Campus
GV. Confiram as informações abaixo:
1º Concurso
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: História do Pensamento Econômico/Economia Política.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 10/05/2016, às 8h, no
Prédio da Faculdade Pitágoras, Campus Governador Valadares.
d) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação: Bacharelado em Ciências Econômicas, ou Economia,
ou História, ou Economia Rural ou Agronegócio. Pós-Graduação: Mestrado em Economia,
ou Economia Aplicada, ou Desenvolvimento, ou História Econômica.
e) LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Secretaria das Ciências
Sociais Aplicadas - Prédio da Faculdade Pitágoras, 3º andar - Campus Governador
Valadares.
2º Concurso
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: História Econômica/Formação Econômica do Brasil.
b) PROVAS: Escrita, de Didática, Títulos e de Projeto Acadêmico.
c) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 17/05/2016, às 8h, no
Prédio da Faculdade Pitágoras, Campus Governador Valadares.
d) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação: Bacharelado em Ciências Econômicas, ou Economia,
ou História, ou Economia Rural ou Agronegócio. Pós-Graduação: Mestrado em Economia,
ou Economia Aplicada, ou Desenvolvimento, ou História Econômica.
e) LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Secretaria das Ciências
Sociais Aplicadas - Prédio da Faculdade Pitágoras, 3º andar - Campus Governador
Valadares.
Os editais dos dois concursos encontram-se no site www.concurso.ufjf.br.
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Diretoria (2015-2017)
Presidente: Alexandre Macchione Saes
Vice-Presidente: Luiz Fernando Saraiva
Primeiro Secretário: Guilherme Grandi
Segundo Secretário: Rita de Cássia da Silva Almico
Primeira Tesoureira: Cláudia Alessandra Tessari
Segundo Tesoureiro: Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira

Conselho de Representantes da ABPHE 2015 - 2017
Região Centro-Oeste
1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira
2º Titular–Teresa Cristina de Novaes Marques
Suplente – Paulo Roberto Cimó de Queiroz
Região Sudeste
1º Titular – Rogério Naques Faleiros
2º Titular – Carlos Eduardo Suprinyak
Suplente – Michel Marson
Região Nordeste
1º Titular – João Rodrigues Neto
2º Titular – Luiz Eduardo Simões de Souza

Região São Paulo
1º. Titular – Felipe Pereira Loureiro
2º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos
Suplente – Fábio Antonio Campos
Região Sul
1º. Titular – Alcides Goularti Filho
2º. Titular – Pedro Antônio Vieira
Suplente – Maria Heloisa Lenz
Região Norte
1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes

Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes)
Tamás József Márton Károly Szmrecsányi (1993-1997) Ϯ
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