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Editorial
Este é o primeiro Boletim bimestral da ABPHE de 2017, no qual informamos aos
associados algumas das principais atividades que serão realizadas durante o ano. Nos
dias 28 e 30 de agosto de 2017, por exemplo, ocorrerá o XII Congresso Brasileiro de
História Econômica e a 13º Conferência Internacional de História de Empresas, na
Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Durante o evento, está programado o
lançamento de duas publicações da ABPHE: o livro de Alexandra Mara Pereira,
vencedora do I Prêmio Tese e Dissertação da ABPHE, e o livro Rumos da História
Econômica no Brasil, obra comemorativa dos 25 anos da Associação.
Apresentamos também no boletim o novo número da revista História Econômica e
História de Empresas (HE&HE), composto por oito artigos. Vale dizer que no novo qualis
de Economia, a HE&HE passou para a categoria B2, de maneira que agradecemos ao
esforço do comitê editorial junto à CAPES.
Finalmente, a diretoria manteve suas atividades de rotina divulgando semanalmente as
notícias e bimestralmente seus boletins. Nesse sentido, em 2017 contamos com os
sócios da ABPHE para nos ajudar na 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. Desejamos a
todos um ano de boas realizações.

Informes ABPHE
Anuidades
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de
seus sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2016 (e, eventualmente, de
anuidades atrasadas), entre em contato com a tesouraria para se informar dos valores
devidos no e-mail: tesouraria.abphe@gmail.com
ATENÇÃO! Valor da anuidade a partir de 2017. Foi aprovado na última reunião ordinária
do Conselho de Representantes da ABPHE o reajuste do valor das anuidades para R$
180,00 (profissionais) e R$ 90,00 (estudantes).
Para efetivar o pagamento basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários
abaixo indicados.
Banco Itaú Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
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
tesouraria.abphe@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também
via e-mail.
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História Econômica & História de Empresas
(aquisição de revistas impressas e novo número)
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 indexá la 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 e Alcides Goularti Filho, voltará a oferecer aos autores
e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Os números publicados entre
2012 e 2015 podem 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).
Pedimos que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com)
indicando quais são os números de seu interesse, qual deve ser o endereço para
recebimento das revistas, juntamente com o comprovante do pagamento dos números
selecionados. O pagamento deverá ser realizado na conta da ABPHE, no Banco do Brasil,
agência 1504-0, conta corrente 17.370-0.
Finalmente, aproveitamos para convidar aos sócios e interessados para conhecer a nova
edição da revista, Volume 19, número 2 (jul-dez de 2016). São oito artigos publicados,
tratando de temas variados da História Econômica.

3

Apresentação Bruno Aidar
Artigos
A Transição para o Trabalho Livre no Brasil – hipóteses a partir da Nova Economia Institucional
Luiz Paulo Ferreira Nogueról
A Composição da riqueza em Campinas, 1870-1940
Fernando Antonio Abrahão
Breves notas acerca da formação histórico-econômica de Campina Grande-PB: do Gado (Século
XIX) ao Algodão (Século XX).
William Eufrásio Nunes Pereira
História e historiografia dos transportes na Corte imperial
Guilherme Babo Sedlacek, Marcus Vinicius Kelli
Transportes e desenvolvimento econômico no Brasil de 1945 a 1960
Guilherme Grandi
Un acercamiento a la evolución de los precios y salarios en Mendoza y Buenos Aires en el siglo XX
Eduardo Martín Cuesta
Os efeitos das crises financeiras de 1929 e de 2008 no Banco do Brasil S.A.
Samir Sayed
Entre avanços e inconsistências: as contribuições de Nicholas Kaldor, Michal Kalecki e Joan
Robinson para a teoria pós-keynesiana da distribuição de renda
Kaio Glauber Vital
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XII Congresso Brasileiro de História Econômica e
13ª Conferência Internacional de História de Empresas
Niterói - 28, 29 e 30 de agosto de 2017
1ª Circular
O XII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13ª Conferência Internacional de História
de Empresas, organizados pela Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica –
ABPHE, têm como objetivo principal discutir, sob o enfoque histórico, temas de alta relevância
para compreensão da sociedade e dos processos de desenvolvimento. Os eventos serão
realizados na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Brasil, e ntre os dias 28, 29 e 30 de
agosto de 2017.
O site do evento já está no ar, confira: www.abphe.org.br
O público alvo consiste em pesquisadores, professores e estudantes (Pós -Graduação e
Graduação) dos cursos de Ciências Econômicas, História, Administração, Ciências Sociais e áreas
afins, assim como Empresas Públicas e Privadas que tenham interesse por pesquisas acerca da
História Econômica e História de Empresas. O evento acontecerá na Universidade Federal
Fluminense, onde teremos a apresentação de Conferências nacionais e internacionais, mesas
redondas e apresentação de comunicações orais nas seguintes áreas temáticas:
Área 1: Brasil e América Coloniais
Área 2: Brasil e América no século XIX
Área 3: Brasil e América – séculos XX-XXI
Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional
Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia
Área 6: História de Empresas; História da Tecnologia
As propostas de comunicação (textos completos) a serem apresentadas nas sessões temáticas
deverão ser enviadas até o dia 22 de abril de 2017 para o endereço eletrônico
abphe2017@gmail.com. Favor indicar no título do e-mail a área temática para a qual o trabalho
se direciona. A partir dessa etapa, os textos serão encaminhados para os membros da Comissão
Científica, que procederão à avaliação das propostas a partir dos critérios já estabelecidos pela
comissão organizadora, a saber:
- Pertinência do tema à sessão temática considerada e ao evento em geral;
- Relevância do tema em relação ao estado atual da historiografia de cada módulo;
- Fundamentação teórica adequada e atualizada;
- Identificação de referências bibliográficas essenciais sobre o tema;
- Qualidade da pesquisa empírica (quando for o caso);
- Rigor lógico da argumentação;
- Relevância dos resultados para a área específica em que se insere o trabalho;
- Redação clara e correta.
Os textos devem ser encaminhados seguindo-se as normas indicadas pela Revista História
Econômica & História de Empresas, publicação da ABPHE, a saber:
- Os trabalhos devem ter no máximo 30 páginas e estar escrito em português, inglês ou
espanhol;
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- Os trabalhos devem ser gravados em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (não serão
aceitos arquivos em PDF) e conter título, resumo e cinco palavras-chave em português e inglês.
Trabalhos submetidos em outros idiomas que não o português devem conter título, resumo e
05 (cinco) palavras-chave no idioma da submissão e em português;
- O resumo não deve ultrapassar 10 linhas;
- TEXTOS: devem seguir as seguintes especificações: fonte Times New Roman, corpo 12,
entrelinhas 1,5;
- MARGENS: “normal”, superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm;
- TABELAS: devem vir em arquivos Word, inseridas no texto;
- GRÁFICOS e PLANILHAS: devem vir inseridos no texto;
- FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM GERAL: devem vir inseridos no texto. As
imagens digitalizadas devem ter resolução mínima de 600 dpi reais (não i nterpolados), em
tamanho natural. Cromos ou slides devem ter resolução mínima de 2.500 dpi reais (não
interpolados). Materiais provenientes de câmeras digitais devem ter resolução mínima de três
megapixels sem compressão (módulo high definition)
- Todas as TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM GERAL
devem ser numerados, acompanhados de legendas e indicação de fonte (de acordo com as
normas para citação).
- Maiores informações em:
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=about&op=submissions#au
thorGuidelines
Pôsteres (Iniciação Científica)
O envio do arquivo com o resumo e o pôster deverá ser feito pelo e-mail do evento:
abphe2017@gmail.com no formato .pdf (Adobe Reader 9.0 ou versão superior), com as
seguintes especificações:
 Página e Margens: 0,90 cm x 1,20 cm; 1,5 cm (esquerda, superior, inferior e direita)
 No topo do pôster deverá constar o Título XII Congresso Brasileiro de História
Econômica e 13ª Conferência Internacional de História de Empresas e logo abaixo o
título da comunicação e o nome do estudante e do orientador
 Os pôsteres deverão ser enviados com identificação (Nome, Orientador, Instituição,
Agência Financiadora – se for o caso).
Importante: A impressão dos Painéis ficará à cargo dos estudantes, a comissão organizadora
apenas garante a publicação do mesmo em formato eletrônico.
A divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas ocorrerá no
dia 22 de maio de 2017.
As inscrições deverão ser efetivadas mediante depósito bancário na seguinte conta bancária:
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica
CNPJ: 86.724.846/0001-90
Banco do Brasil
Agência: 1504-0;
Conta Corrente: 17.370-3
Após o pagamento, o comprovante de depósito deverá ser remetido ao e -mail
abphe2017@gmail.com. Os participantes que efetivarem suas inscrições terão direito a todo o
material do evento (bolsas, caderno de resumos, materiais impressos e anais), bem como livre
acesso a todas as atividades do evento. Abaixo, os valores que serão cobrados para as diversas
categorias:
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Categoria
Até 30/06/2017 Depois de 30/06 No Evento (28 a 30/08)
Sócios Profissionais*
R$200,00
R$250,00
R$300,00
Sócios Estudantes**
R$100,00
R$150,00
R$ 200,00
Não sócios profissionais
R$250,00
R$300,00
R$ 350,00
Não sócios estudantes
R$120,00
R$170,00
R$ 250,00
Estudantes de graduação
R$80,00
R$ 100,00
R$ 120,00
* Mestre ou Doutor
** Mestrando ou Doutorando
Comissão Científica
Área 1: Brasil e América Coloniais
Angelo Carrara (UFJF) Fernando Cerqueira Lima (UFRJ) Tiago Gil (UNB)
Área 2: Brasil e América no século XIX
Renato Leite Marcondes (USP) Rogério Naques Faleiros (UFES) Fânia Fridman (IPPUR)
Área 3: Brasil e América – séculos XX-XXI
Fábio Alexandre dos Santos (UNIFESP) Michel Marson (UNIFAL) Fernando Mattos (UFF)
Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional
Felipe Pereira Loureiro (USP) Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)
Área 5: História do Pensamento Econômico
Carlos Eduardo Suprinyak (UFMG) Bianca Imbiriba (UFF) Cláudia Heller (Unesp)
Área 6: História de Empresas
Armando Dalla Costa (UFPR) Teresa Cristina de Novaes Marques (UNB) Alcides Goularti Filho
(UNESC) Iniciação Científica Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) Ivanil Nunes (USP)
Comissão Organizadora Local
Prof. Dr. Luiz Fernando Saraiva
Prof. Dr. Carlos Gabriel Guimarães
Profa. Dra. Rita Almico
Prof. Dr. Alexandre Machione Saes
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE

Esta obra mergulha na construção do regionalismo
sul-mineiro oitocentista, mediante a perspectiva dos
autores contemporâneos sobre as identidades
regionais e os projetos políticos dessa elite oriunda
da cidade de Campanha. A pesquisa realizada, a
partir de obras preocupadas com as representações
do espaço brasileiro e das reivindicações separatistas
no desejo de constituição da Província Minas do Sul,
é mais do que um trabalho de uma história regional,
trata-se de uma obra que revela a centralidade de
Minas Gerais no projeto de estabilidade e unidade do
Império brasileiro.
Pérola Maria Goldfeder Borges de
Castro. Minas do Sul: espaço e
política no século XIX. Jundiaí: Paco
Editorial, 2017.

Caio da Silva Batista. A escravidão
urbana em Minas Gerais no século
XIX. Curitiba: Prismas, 2017.

A escravidão urbana em Minas Gerais no século XIX
analisa a escravidão urbana no Sudeste brasileiro
durante o século XIX. Tomando como pano de fundo
a cidade mineira de Juiz de Fora, Caio Batista
promove uma investigação sobre o escravismo
nesse importante centro urbano brasileiro.
A análise é focada nas relações socais e no cotidiano
dos escravos urbanos com a população livre, liberta
e escravizada em Juiz de Fora durante a segunda
metade do século XIX. O autor demonstra como o
poder público local, representado pela Câmara
Municipal e o poder policial, e a imprensa trataram
das questões que envolveram os escravos urbanos
no Brasil oitocentista. Este livro auxilia nos estudos
sobre a escravidão no Brasil e a refletir sobre as
singularidades das sociedades escravistas brasileira
oitocentista. Por isso, esse livro é indicado para
pesquisadores que estudam o escravismo,
professores, estudantes e ao público em geral que
busca informações e conhecimento sobre a
escravidão brasileira e a História do Brasil.
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José Antonio Fernandes. Ervamate e frentes pioneiras: dois
mundos em um só espaço (1943 a
1970). Curitiba: Prismas, 2017.

Este livro pretende apresentar aos leitores pontos
específicos para ajudá-los a compreender um
contexto histórico mais amplo, com questões
econômicas e relações de trabalho, além de
aspectos sociais e culturais, relativos à colonização
de uma região importantíssima para a Marcha para
Oeste de Getúlio Vargas, se inserindo, portanto, na
história do Brasil do século XX. Erva-mate e frentes
pioneiras: dois mundos antes estudados de forma
separada e agora juntos, vistos a partir da ocupação
não indígena de um espaço tido por idealizadores
oficiais como vazio. Um mundo ocupado por
indígenas e imigrantes paraguaios, onde vão se
inserindo os “pioneiros” das mais diversas regiões,
sobretudo do Nordeste brasileiro, em busca de vida
melhor para si e suas famílias a partir da década de
1940. Colonos estes dos quais alguns se tornarão
ervateiros e outros que de alguma forma tirarão
proveito da Ilex Paraguariensis.
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Divulgação de eventos
IX Coloquio del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica (22 y
23 de marzo de 2017, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires, Argentina)
Organiza el Centro de Estudios Económicos sobre la Empresa y el Desarrollo, FCE-UBA
Comité Organizador: María Inés Barbero, Jorge Gilbert, Raúl García Heras, Aníbal Jáuregui,
Viviana Román, María Teresa di Salvo, Martín Manuli, Tomás Chami Rouvroy, Hernando Arbelo,
Javier Rando Murphy y Juan Lucas Gómez.
Miércoles 22 de marzo 9:30 a 18:00 hs.
Inauguración del Coloquio a cargo de autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
9:30 a 9:45: Sr. Decano de la Facultad, Dr. César Albornoz.
9:45 a 10:00: Sr. Secretario de Investigación, Mgr. Adrián Ramos.
10:00 a 10:45: Conferencia inaugural “Multilatinas en Asia”, a cargo del Dr. Andrés López,
Director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de
Buenos Aires.
10:45 a 11:00: Pausa café.
Área Temática I: Las Nuevas Multinacionales
Bloque 1
Moderador: Carlos Dávila (Universidad de Los Andes, Colombia).
11:00 a 11:30: Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León, México), “Gruma: de
pequeña empresa familiar al mercado global. Maíz, agroindustria y desarrollo empresarial en el
norte de México (1946- 2012)”.
11:30 a 12:00: Comentarios y preguntas.
12:00 a 12:30: Martha Garavito (Universidad de los Andes, Colombia), “Internacionalización del
Grupo Empresarial Antioqueño (Colombia) en el siglo XXI”.
12:30 a 13:00: Comentarios y preguntas.
13:00 a 14:30: Almuerzo.
Bloque 2
Moderador: Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León, México).
14:30 a 15:00: Armando Dalla Costa (Universidade Federal do Paraná, Brasil), “Multinacionales
brasileñas: estrategias y trayectorias”.
15:00 a 15:30: Comentarios y preguntas.
15:30 a 16:00: Leonardo Caruana (Universidad de Granada, España), “El proceso de
multinacionalización de MAPFRE en América Latina (1980-2010)”.
16:00 a 16:30: Comentarios y preguntas.
16:30 a 17:00: Pausa café.
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17:00 a 17:30: María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires, Argentina), “Multinacionales
latinoamericanas en perspectiva comparada”.
17:30 a 18:00: Comentarios y preguntas.
Jueves 23 de marzo 9:30 a 18:00 hs.
Área Temática II: Nuevos Temas y Enfoques en la Historia Económica y Empresarial
Bloque 1
Moderador: Martín Monsalve (Universidad del Pacífico, Perú).
9:30 a 10:00: Jesús Méndez Reyes (Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México),
“Empresas sociales en Baja California, México. Una mirada histórica a las cooperativas de la
región”.
10:00 a 10:30: Comentarios y preguntas.
10:30 a 11:00: José Roberto Álvarez (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia),
“Ganadería empresarial en Antioquia (Colombia), 1920-1960”.
11:00 a 11:30: Comentarios y preguntas.
11:30 a 11:45: Pausa café.
11:45 a 12:15: Juan Luis Martirén (CONICET-Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires),
“Empresarios de colonización agrícola en la provincia de Santa Fe (1858-1895). Estrategias y
resultados”.
12:15 a 12:45: Comentarios y preguntas.
12:45 a 14:30: Almuerzo.
Bloque 2
Moderador: Javier Vidal Olivares (Universidad de Alicante, España).
14:30 a 15:00: Fernando Armas (Universidad del Pácifico, Perú), “Expansión y fin de una empresa
turística estatal. El caso de EnturPerú (1942-1995)”.
15:00 a 15:30: Comentarios y preguntas.
15:30 a 16:00: Julio Tascón (Universidad de Oviedo, España), “Movimientos de capital dentro de
una Europa global. La IDE norteamericana en los PIGS”.
16:00 a 16:30: Comentarios y preguntas.
16:30 a 17:00: Pausa café.
17:00 a 17:45: Presentación Anuario CEEED Nº 8, Año 8, 2016.
7:45 a 18:00: Cierre a cargo de María Inés Barbero (Directora del Centro de Estudios Económicos
sobre la Empresa y el Desarrollo).

18th World Economic History Congress (Boston, MA, July 29th – August 3rd, 2018)
A first round of session proposals for the18th gathering of the World Economic History
Congress (to convene July 29th – August 3rd 2018 in historic Boston and Cambridge,
Massachusetts) have been accepted and posted to the WEHC2018 website. The Executive
Committee of the IEHA encourages all individuals with an interest in participating to consult
the list of accepted sessions, especially as many of them are still accepting additional paper
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presenters and other participants. The Executive Committee is also pleased to announce that
it will consider additional session proposals submitted before June 30th 2017 from all members
of the international economic history community, as it seeks to complete its program. We
especially invite submissions that complement the sessions already in place with topics,
regions, or time periods not yet well represented. This will be the last opportunity to propose
sessions for the 2018 Congress.
The 18th World Congress is the second to be hosted in North America and marks the 50th
anniversary of the previous occasion. We invite you to join us in Boston to consider the many
‘Waves of Globalization’ that have given rise to the varied and multi -directional connections
that characterize the economic and social world we know today. While seeking proposals for
sessions that explore facets of this broad theme, we also welcome submissions on the
economic and social histories of all places and periods, on the exploration of varied sources
and methods, and on the theory and the uses of economic history itself. Furthermore, we
invite members to employ and analyze diverse strategies for representing the past. As with
the First Call for Proposals, we seek sessions that will build on the work of previous Congresses
that have addressed the specific themes of the “Roots of Development” and “Diversity in
Development.” We also anticipate discussion of the ways that historical practice is changing as
a result of the ongoing digital revolution. We are interested in what it means to practice
economic history in the digital age, and what new technologies imply for how we do research,
how we present our findings, and how we interact with a variety of current and potential
audiences. We therefore welcome proposals that focus not only on cutting-edge “digital
history,” but also on the broader implications of digital technologies for all historical
practitioners.
Organizers are strongly encouraged to consult the list of already accepted sessions, with the
goal of adding to the breadth of the Congress program, as well as to find models of successful
proposals. As before, we will continue to welcome innovation in the format of individual
sessions as appropriate for the topic, the methodologies employed, and the participants
invited. The format of the scientific program of the Boston Congress will be organized on the
same principles as past world congresses. The 5-day meeting will have approximately 180-200
contributed sessions, with each day divided into four time blocks of 90 minutes each. Many
sessions will occupy either a full morning or afternoon of two such blocks, but some 90-minute
blocks will be reserved for smaller sessions.
Individual proposals to join already accepted sessions should be directed to the organizers of
those sessions. Proposals for full sessions in the second (final) call should be submitted at the
WEHC2018 website prior to June 30th 2017.
http://wehc2018.org/
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X Jornadas de Economía Crítica (7 al 9 de septiembre de 2017, Universidad Nacional de
General Sarmiento, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina)
Como todos los años, esperamos que estas jornadas constituyan un espacio para el debate
franco, plural e interdisciplinario y que en las mismas puedan ser discutidas aquellas
propuestas y ponencias de docentes, graduada/os, investigadoras/es y estudiantes que
contribuyan a la apertura de nuevos horizontes y caminos para la economía política y su
crítica. Es así que las jornadas serán abiertas y gratuitas para todas aquellas personas que
quieran participar.
Una vez más, invitamos a presentar propuestas de simposios para ser considerados en el
listado de ejes temáticos de las jornadas. La propuesta, que debe ser cargada en el formulario
on-line creado a tal efecto en la dirección http://tinyurl.com/Simposios-XJEC antes del jueves
23 de marzo, deberá contener la siguiente información:
1. Título del simposio.
2. Justificación de la pertinencia del simposio.
3. Breve resumen del simposio para ser publicado en la web de las JEC en caso de ser
aprobado.
4. Nombre, apellido, e-mail y pertenencia institucional de los/as coordinadores/as (de 2 a 4).
Excepcionalmente se aceptarán propuestas con un mayor número de coordinadores/ as.
Los resultados con los Simposios aprobados para estas X Jornadas de Economía Crítica serán
informados por correo electrónico y publicados en nuestra web a inicios de abril de 2017. A
partir de allí estarán habilitados para recibir propuestas de resúmenes y trabajos. Asimismo,
los simposios podrán incluir en sus agendas la realización de talleres, presentaciones de libros
y otras actividades. Adicionalmente a los Simposios, también se publicará otra lista de ejes
temáticos sobre los cuales se podrán presentar trabajos.
En qué consiste coordinar un simposio:
Los/as coordinadores/as de simposios aprobados asumen las siguientes tareas:
1. Colaborar con la difusión de las X Jornadas de Economía Crítica, tanto de su simposio en
particular como del evento en general.
2. Evaluar las ponencias que se presentan al simposio en cuestión (pudiendo indicarse, entre
los resultados de la evaluación, la necesidad de derivar la misma a otro simposio o eje, por
falta de pertinencia temática). Todas las ponencias que se presenten en las JEC serán recibidas
directamente por la Comisión Académica a través de un formulario on-line y luego derivadas a
los/as coordinadores/as de los simposios.
3. Considerando las ponencias recibidas y aprobadas, organizar las mesas de debate,
designando en cada una a los/as moderadores y los/as comentaristas de los trabajos (pueden
ser los/as mismos/as coordinadores u otras personas invitadas a tal fin). A tal fin, se pide a
los/as coordinadores/as de los simposios aceptados que garanticen su prese ncia durante los
tres días de las JEC y no restringir el funcionamiento de las mesas de los mismos a días y
horarios restringidos, solicitud que sólo estará disponible para los autores/as de los trabajos.
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4. Organizar, si así lo disponen los/as coordinadores/as de los simposios, talleres, paneles
especiales y presentaciones de libros en el marco del simposio.
Resaltamos que la organización de las JEC es responsabilidad de la Sociedad de Economía
Crítica y que los simposios tienen la finalidad de incorporar temáticas específicas, viabilizar
discusiones, acercar grupos de trabajo y contribuir en la construcción de una comunidad de
economía crítica que dé lugar a diferentes enfoques, aproximaciones, escuelas y disciplinas. En
este sentido, la Sociedad de Economía Crítica pretende que las JEC sean un evento unificado,
interconectado, y no una sumatoria de mesas sueltas y aisladas. Por este motivo, la decisión
última en lo que respecta al cronograma, las mesas y los trabajos aceptados o rechazados es
responsabilidad de la Comisión Académica de la Sociedad de Economía Crítica, la cual estará
en permanente contacto con los/as coordinadores/as de los simposios, colaborando y
coordinando el armado de las mesas y articulando ejes y simposios entre sí, con la finalidad d e
enriquecer los debates y las reflexiones.
Sobre la presentación de ponencias:
Aquellos autores/as que deseen participar de las JEC en calidad de expositores/as deberán
completar un formulario en nuestra web y desde el mismo formulario cargar su ponencia
completa. Les recordamos que a partir de 2016 se ha decidido suprimir la instancia de
presentación de resúmenes en el calendario anual de las Jornadas de Economía Crítica, por lo
que se evalúan trabajos completos de manera directa.
La fecha límite para la presentación de las ponencias y la carga del formulario es el día viernes
7 de julio. El mismo será habilitado luego de la publicación de los simposios aprobados y los
ejes generales a inicios de abril de 2017. Los requisitos para presentar una ponencia so n los
mismos, tanto para formar parte de un simposio, como para participar de un eje general. Sólo
se permitirá una ponencia por autor; o dos, si alguna de las dos -o ambas- es realizada en
coautoría. Una vez que haya completado el formulario y enviado los datos recibirá en la
dirección de correo electrónico asignado al/la autor/a de contacto un mensaje confirmando la
recepción. En este correo encontrará que se le habrá asignado a su trabajo un código de
referencia y también figurará allí un link a la página web, donde deberá cargar su ponencia.
Recuerde: primero debe completar el formulario y después subir su ponencia.
La ponencia debe tener como máximo 30 carillas, debe ser enviada en formato Word (.doc o
.docx) u Open Office (.odt) -resaltamos especialmente que no serán aceptadas ponencias
enviadas en formato .pdf
Sobre la publicación de las ponencias:
Las ponencias completas de las X Jornadas de Economía Crítica se publicarán en nuestra web
bajo un número de ISBN, luego de la finalización de las mismas. En esta publicación estarán
incluidas exclusivamente aquellas ponencias que efectivamente sean presentadas en Córdoba.
Por consultas específicas sobre las propuestas de simposios, escribir a
simposiosjec@gmail.com
Fechas importantes:
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* Fecha límite para la presentación de propuestas de simposios: jueves 23 de marzo de 2017.
* Presentación de ponencias: desde el 1 de abril hasta el viernes 7 de julio de 2017.
* X Jornadas de Economía Crítica: 7, 8 y 9 de septiembre de 2017. Uni versidad Nacional de
General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina.
Mientras tanto, toda la información disponible será publicada en:
http://www.sociedadeconomiacritica.org/
Western Economic Association International Annual Conference (San Diego, CA, June 25-29,
2017)
The Cliometric Society will sponsor sessions at the Western Economic Association International
annual conference in San Diego, CA, June 25 – 29, 2017. Authors interested in presenting a paper
should send a one-page proposal including an abstract or description of the paper, including all
contact information, to Mike Haupert at mhaupert@uwlax.edu by March 15, 2017. Please note
on the subject line that you are sending a proposal for the WEAI meetings, and include the
proposal as an attachment. At least one author must be a member of the Cliometric Society.
Following up on succesful events in 2015 and 2016, we are inviting papers for the 3rd LSE &
Macrohist Interwar Economic History Workshop to be held on 25-26 May 2017 at the London
School of Economics.
The event is organised by PhD students from the Department of Economic History of the LSE
with the support of the Macrohist Project (funded under the European Union's Seventh
Framework Programme). This year, the keynote speakers will be Professor Haro ld James
(Princeton University) and Professor Kevin O'Rourke (University of Oxford).
We are seeking applications to present at the workshop from both PhD students and
experienced researchers working on a wide range of topics related to the economic history of
the interwar era. The workshop offers the possibility of receving feedback from top academics
and fellow researchers in a friendly environment. Papers offering novel interpretations of the
events of the interwar years and/or drawing policy implications are particulalry welcome.
During
the
workshop,
meals
will
be
provided.
Please send an abstract of your paper and your CV to interwarworkshoplse@gmail.com by
March 17, 2017. Accepted proposals will be announced by March 31, 2017 and full papers for
circulation are expected by May 11, 2017.
Economic History Society Annual Conference 2017 (Royal Holloway, University of London,
Friday 31 – Sunday 2 April)
The 2017 Annual Conference will be held at Royal Holloway, University of London.
Registration, sessions, accommodation and meetings will all be located on campus.
http://www.ehs.org.uk/events/annual-conference.html
12th European Social Science History Conference (Belfast, April 4-7, 2018)
The ESSHC aims at bringing together scholars interested in explaining historical phenomena
using the methods of the social sciences. The conference is characterized by a lively exchange in
many small groups, rather than by formal plenary sessions.
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The Conference welcomes papers and sessions on any topic and any historical period. It is
organized in a large number of networks:
Africa - Antiquity - Asia - Criminal Justice - Culture - Economics - Education and Childhood – Elites
and Forerunners - Ethnicity and Migration - Family and Demography – Health and Environment
- - Labour - Latin America – Material and Consumer Culture - Middle Ages - Oral History – Politics,
Citizenship and Nations - Religion - Rural - Sexuality - Social Inequality – Spatial and Digital
History – Science and Technology - Theory - Urban - Women and Gender - World History
The deadline for pre-registration on our website is 1 may 2017. To send in a proposal please go
to the pre-registration form. For more information on how to send in a proposal please go
to guidelines.
The 12th European Social Science History Conference is organized by the International Ins titute
of Social History in co-operation with the Queen’s University in Belfast.
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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
A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic
History (RHE-JILAEH)
Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid, España
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE
Economic History Review (EHR)
Economic History Society (United Kingdom)
http://www.ehs.org.uk/journal/index.html
História e Economia
Brazilian Business School (São Paulo, Brasil)
http://bbs.edu.br/a-bbs/revista-bbs/
Investigaciones de Historia Económica
Associação Espanhola de História Econômica
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
Journal of Economic History (JEH)
The Economic History Association (USA)
https://eh.net/eha/publications/the-journal-of-economic-history/
Revista Tiempo y Economia (Colômbia)
Informações em: http://goo.gl/AqOSnO
Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai
http://www.audhe.org.uy/revista/
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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
Luiz Carlos Soares (1997-1999)
Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) Ϯ
Wilson Suzigan (2001-2003)
João Antonio de Paula (2003-2005)
Carlos Gabriel Guimarães (2005-2007)
Josué Modesto dos Passos Subrinho (2007-2009)
Pedro Paulo Zaluth Bastos (2009-2011)
Armando João Dalla Costa (2011-2013)
Ângelo Alves Carrara (2013-2015)

Revista História Econômica e História de Empresas
Comissão Executiva
Bruno Aidar (editor)
Ivanil Nunes
Alcides Goularti Filho
Carlos Eduardo Valencia Villa
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