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Editorial
Neste boletim bimestral da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica (ABPHE) são divulgadas as informações para as inscrições no VII Encontro de
Pós Graduação em História Econômica & 5ª Conferência Internacional de História
Econômica que será realizada em setembro na cidade de Niterói, assim como
informações sobre o CLADHE IV, a ser realizado em Bogotá, Colômbia. Aproveitamos o
presente boletim também para anunciar a realização de outros eventos, concursos para
docentes, informações sobre financiamento de pesquisas e lançamentos de livros.
Reforçamos que os boletins da ABPHE em 2014 divulgarão, de maneira mais sistemática,
a produção de nossos sócios: partiremos da divulgação dos livros publicados em 2013.
Mas é claro, para garantir que esse espaço seja produtivo, precisamos do apoio dos
sócios da ABPHE para a circulação de notícias. Enviem-nos informações sobre eventos,
concursos e, especialmente, publicação de livros que possam interessar aos associados.
Entrem em contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com

Informes ABPHE
Anuidades 2014
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de
seus sócios(as). A anuidade de 2014 permanece a mesma do ano passado, isto é, R$
130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes. Para realizar o pagamento, basta
fazer um depósito de acordo com os dados bancários:
Banco 341 - Itau Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o email
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email.
Anuidades em atraso
O valor da anuidade de 2013 paga entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2014 é de R$
140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. Se o pagamento da anuidade de
2013 for feito depois de 31 de maio de 2014, o valor da anuidade sobe para R$ 160,00
para profissionais e R$ 80,00 para estudantes.
Para maiores informações sobre o pagamento de anuidades em atraso, entre em
contato com a secretaria da ABPHE pelo email abphe1@gmail.com.
Filiação
Os interessados em realizar sua filiação na ABPHE deverão entrar em contato no email
da Associação (abphe1@gmail.com) para solicitar sua ficha de inscrição e maiores
informações.

VII Encontro de Pós Graduação em História Econômica & 5ª Conferência Internacional
de História Econômica
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O VII Encontro de Pós Graduação em História Econômica & 5ª Conferência Internacional
de História Econômica têm por objetivo dar continuidade aos Encontros de PósGraduação promovidos pela Associação Brasileira de História Econômica – ABPHE desde
2002.
Os eventos serão realizados na Universidade Federal Fluminense, entre os dias 08 e 10
de Setembro de 2014, na Faculdade de Economia e no Instituto de Ciências Humanas e
Filosofia (departamento de Graduação e Pós Graduação em História). Este evento faz
parte dos encontros destinados à apresentação das pesquisas dos alunos de Graduação
e Pós-Graduação, contando também com Conferências Internacionais e Mesas
Redondas de professores e pesquisadores reconhecidos em suas áreas de atuação.
Conferências:
40 years of Time on the Cross. Stanley Engerman (University of Rochester)
Dos siglos de historia de la deuda externa da América Latina (1822-2010): en búsqueda
de un dialogo entre historiadores y economistas. Carlos Marichal (Colegio de México)
DATA: 8 a 10 de setembro de 2014
LOCAL: Universidade Federal Fluminense (Campus Gragoatá), Niterói.
SUBMISSÃO DOS ARTIGOS: de 25 de fevereiro a 5 de maio de 2014
A inscrição deverá ser realizada no próprio site do evento, onde é possível encontrar
maiores informações sobre a programação, instruções de envio dos artigos e valores
para inscrição. Confira: http://www.congressoabphe.uff.br/
Apoio

CLADHE IV – Congresso Latino Americano de História Econômica
O IV Congresso Latino Americano de História Econômica (CLADHE-IV) se realizará entre
os dias 23 e 25 de julho de 2014 nas instalações da Universidad Jorge Tadeo Lozano, na
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cidade de Bogotá, Colômbia. As instituições organizadoras são as associações de história
econômica da Argentina, do Brasil, do Chile, do Caribe, da Colômbia, do México e do
Uruguai. As associações de história econômica da Espanha e Portugal participarão como
convidadas e a Universidad Jorge Tadeo Lozano, com sede em Bogotá, será a instituição
anfitriã.
Maiores informações sobre o evento pode ser consultados no site oficial:
http://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/cuarto-congreso-latinoamericanode-historia-economica/7516/el-cladhe-iv-publico
No mais, a diretoria da ABPHE negociou um desconto para seus associados no Hotel
Dann Avenida 19, na cidade de Bogotá. O hotel fica próximo ao local do congresso. Os
sócios da ABPHE já receberam as informações para realização da reserva do hotel com
desconto por email. Se você, entretanto, ainda não recebeu tais informações, entre
em contato com o email abphe1@gmail.com para confirmar seu cadastro e receber tais
informações.

Revista História Econômica e História de Empresas
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, a partir de 2014 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, e enviados por email para hehe.abphe@gmail.com.
Autores
e
pareceristas
devem
cadastrar-se
através
do
link
http://www.revistaabphe.uff.br.

Aguardamos sua contribuição!
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE em 2013 (parte 3)

ARRUDA, José Jobson; FERLINI, Vera Lúcia do
Amaral; MATOS, Maria Izilda e SOUSA,
Fernando de. De colonos a imigrantes. São
Paulo: Fapesp/Alameda, 2013.
Este livro reúne quarenta trabalhos de
investigadores, portugueses, brasileiros e
espanhóis, entre os quais uma dezena de
investigadores do CEPESE que, em 2012, se
reuniram na Universidade de São Paulo, no
âmbito de mais uma edição do ciclo de
Seminários sobre Emigração portuguesa para o
Brasil, para discutir questões que envolvem
esta problemática singular da Historiografia
Luso-Brasileira. Estes trabalhos agrupam-se
em torno das seguintes grandes áreas:
Questões Conceituais; Identidades; Fontes e
Abordagens; Trajetórias; Aportes Culturais;
Grande Imigração; Fluxos de Riqueza; e
Contextos Regionais.

FAY, Cláudia Musa. Crise nas Alturas: a questão
da viação civil (1927-1975). PORTO ALEGRE:
EDIPUCRS, 2013.
O livro analisa o desenvolvimento da aviação
civil no Brasil de 1927 a 1975. Esse período
correspondeu à implantação das empresas de
transporte aéreo e à formação da indústria
desse segmento. Procura-se, nesta obra,
encontrar a razão das sucessivas crises que
afetavam o setor, analisando-se a política
governamental e as suas intervenções, bem
como a conjuntura internacional. Considera-se
que, apesar dos avanços e recuos, existia um
projeto de desenvolvimento da aviação nacional,
principalmente quanto à construção de uma
indústria
aeronáutica
brasileira,
sonho
finalmente conquistado em 1969.
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Organizado pelas professoras Dilma Andrade
de Paula e Sônia Regina de Mendonça, ambas
militantes do Núcleo de Pesquisa Estado e
Poder no Brasil, sob o selo Paco Editorial, o
livro foi lançado no primeiro semestre deste
ano e já se encontra à venda na Editora da
Ufac. Intitula-se “Sociedade Civil: Ensaios
Históricos” e é composto por 13 ensaios
escritos
por
professores
de
várias
universidades brasileiras. Todos os textos
foram, originalmente, apresentados em
mesas-redondas realizadas durante o 7º
Simpósio Nacional Estado e Poder: Sociedade
Civil, que aconteceu na Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), em agosto de 2012. Em
todas
as
temáticas,
explicam
as
organizadoras da obra, uma busca por um
diagnóstico das lutas sociais e das realidades
temporais dos respectivos agentes.
PAULA, Dilma Andra de & MENDONÇA, Sonia
Regina. Sociedade civil: ensaios históricos.
Jundiaí: Paco Editorial, 2013.

A necessidade de escrever uma obra coletiva
cujo núcleo temático é o Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência e Economia,
oferecido no campus de Varginha da
Universidade Federal de Alfenas (UNIFALMG), surge por várias razões. A principal
delas é, ao mesmo tempo, de ordem teórica
e prática, pois pressupõe uma relação
solidária entre esses dois princípios do fazer
educativo.
A
expressão
Bacharelado
Interdisciplinar é uma noção, não um conceito
definido e compreendido. A concepção dessa
noção idealiza uma nova modalidade de
Educação Superior no Brasil. A sua
consolidação está (in)vestida de desafios,
limites,
dilemas,
fragilidades
e
potencialidades que precisam ser pensados e
discutidos de modo crítico pelos participantes
do processo. Um dos objetivos deste livro é,
por meio do relato da experiência particular
de professores e técnicos em assuntos
educacionais, contribuir para a construção de
uma noção mais completa de Bacharelado
Interdisciplinar. Ao apresentar experiências
cotidianas vivenciadas na implantação do
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Economia, este livro pode servir de referência
para
outras
universidades
que
têm
enfrentado o desafio da interdisciplinaridade.

GAMBI,
Thiago;
COSENTINO,
Daniel;
GAYDECZKA,
Beatriz.
O
desafio
da
interdisciplinaridade: reflexões sobre a
experiência do Bacharelado Interdisciplinar
em Ciência e Economia da Unifal-MG. Belo
Horizonte: Fino Traço, 2013
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Divulgação de eventos
Com chamada de trabalhos aberta
CLADHE IV - Congresso Latino-Americano de História Econômica
23-25 de Julho de 2014, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colômbia.
Consulte a II Circular e veja as Sessões Temáticas aprovadas:
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/ii_circulari.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader
Outras informações no site do evento: http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/cuartocongreso-latinoamericano-de-historia-economica
XVIIth World Economic History Congress
3-7 de Agosto de 2015. Kyoto, Japão.
2ª chamada para sessões temáticas até 31 de Julho.
Divulgada lista com as sessões aprovadas na primeira chamada.
Informações: http://www.wehc2015.org/
XVI Seminário de Economia Mineira
16-20 de setembro de 2014, Diamantina, Minas Gerais. Organização: CEDEPLAR/UFMG.
Submissão de textos completos até 22 de abril de 2014.
Informações:
http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/site/index.php?option=com_content&view=article
&id=1539
XIX Encontro Regional de História – ANPUH – Minas Gerais
28 a 31 de julho de 2014, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Juiz de Fora, MG.
Inscrição de Comunicações nos Simpósios Temáticos até 29 de abril.
Informações: http://www.anpuhmg.org/
XXII Encontro Estadual de História – ANPUH – São Paulo
01 a 05 de setembro de 2014, UNISANTOS – Santos/SP.
De 02 de abril a 12 de maio de 2014: Inscrição de trabalhos para apresentação nos
Seminários Temáticos.
Informações: www.anpuhsp.org.br
ESHET Latin American Conference
19-21 de Novembro de 2014, FACE/UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Inscrições até 1 julho de 2014 no email: eshet@cedeplar.ufmg.br
Informações para submissão no site da Associação: http://www.eshet.net/
XXXIV Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES)
13 – 15 de Novembro de 2014, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Data limite para submissão de propostas: 30 de Abril de 2014
Informações: http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi
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XXIV Jornadas de Historia Económica da Associação Argentina (AAHE)
1-3 de Outubro de 2014, Universidad Nacional de Rosário, Argentina.
Inscrições até dia 14 de abril de 2014.
Informações: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/noticias/jornadas-de-historiaeconomica/xxiv-jornadas-de-historia-economica/xxiv-jornadas-de-historia-economica>
V Encontro Internacional de História Colonial EICH
19 a 22 de agosto de 2014, Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Inscrição para apresentação de trabalhos aberta até 30 de abril de 2014.
Informações: http://eihc.com.br/
Congresso Internacional Direitos de Propriedade, Terra e Território nos impérios
ultramarinos europeus
26 e 17 de junho, Instituto Universitário de Lisboa (IUL).
Submissão de propostas: até 20 Abril 2014, para o email lands.over.seas@gmail.com.
Propostas individuais: anexar ficheiro Word com título, abstract (250 palavras), nome,
filiação institucional e nota biográfica (100 palavras) do proponente.
Propostas de painéis: anexar ficheiro Word com título e abstract (300 palavras) do painel,
mais o título das comunicações (max 4), nome, filiação institucional e nota biográfica (100
palavras) do organizador e dos participantes.
Decisão: até 5 Maio 2014.
Informações: http://landsoverseas.wordpress.com/

Com chamada de trabalhos fechada
XVI Encontro Regional de História – ANPUH – Rio
28 de julho a 1 de agosto de 2014, Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro.
Informações: http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/
XII Congresso Internacional da BRASA
Agosto de 2014, Kings College London, Londres, Inglaterra.
http://www.brasa.org/Portuguese/BRASAXII
3° Biennial IAS Conference: De/colonization in the Americas: Continuity and Change
06 a 08 de agosto de 2014, Pontíficia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú
http://www.interamericanstudies.net/?p=4288 9
18th Annual Congress of the European Business History Association.
21-23 de Agosto, 2014. Utrecht, Holanda.
Informações: http://www.ebha-2014.eu/
XI Congreso Internacional de la AEHE
4 e 5 de setembro de 2014, Madrid, Espanha.
Informações: http://www.aehe.net/xicongreso/index.html
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Chamada de artigos para revistas
Revista Debate Econômico (REDE), ISSN: 2318-0536
A Revista Debate Econômico, revista eletrônica editada pelo Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, está aberta à submissão de artigos e resenhas
inéditos para seus próximos números. A edição atual e os números anteriores da revista
podem ser acessados em sua página na internet. Clique aqui para ir à página da revista. O
próximo número da revista será publicado até julho de 2014. O prazo para a submissão de
artigos para esse número é 30 de abril de 2014. Os artigos serão avaliados por dois
pareceristas, sistema double-blind. As submissões podem ser feitas pelo sistema eletrônico
da revista ou pelo e-mail: rede@unifal-mg.edu.br. Para acessar o sistema eletrônico da
revista, clique aqui. Para as diretrizes para autores e mais informações, acesse a página ou
envie um email para rede@unifal-mg.edu.br
Revista Faces da História
Universidade Estadual Paulista – Assis. http://pem.assis.unesp.br/index.php/faces
O dossiê temático para 2014:
História e filosofia: elos e confrontos entre genealogia e hermenêutica na historiografia.
Data limite para submissão de artigos para o dossiê: 27/07/2014
Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (DT - SEHA)
La colección DT – SEHA acoge textos inéditos sobre cualquier aspecto relacionado con la
historia agraria, siendo especialmente bien recibidos aquéllos que son fruto de una
investigación en curso, los que todavía tienen un carácter preliminar, los que presentan
nuevas fuentes o nuevas series de datos y todos aquellos otros trabajos que, por su
extensión o por sus características, son difícilmente publicables en revistas de prestigio.
Junto a la posibilidad de llegar rápidamente al resto de la comunidad científica internacional,
la colección DT - SEHA cuenta con dos ventajas añadidas. Por una parte, está indexada en la
Base RePEc (Research Papers in Economics), una evidencia de visibilidad y calidad que es
valorada positivamente por las agencias de evaluación de la actividad investigadora. Por
otra parte, la publicación de un trabajo en una colección de estas características no agota el
recorrido del mismo en tanto que son muchas las revistas científicas que consideran que un
texto publicado como DT continúa siendo un trabajo inédito. Para maiores informações,
consulte o site da SEHA: http://www.seha.info
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 (RHEJILAEH), 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
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Concursos
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG – Concurso de Economia Política
Internacional
Inscrições até 29 de abril de 2014.
Informações: http://web.face.ufmg.br/face/portal/departamento/cienciaseconomicas/noticias/442-edital-no-55-professor-adjunto-economia-politicainternacional.html.
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ – concurso para Prof. Adjunto de História
Contemporânea. Inscrições até 24 de abril de 2014
Informações:
http://web.srh.uerj.br/arquivos/QUADRO_CONCURSO_DOCENTE_ATUALIZADO_EM_02_0
4_2014.pdf
Universidade Federal da Paraíba, UFPB (Concurso para Professor de História Econômica)
Inscrições e informações no site:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=96&data=17/
02/2014
Universidade Federal de Sergipe, UFS (Concurso para Professor de História Econômica)
Inscrições e informações no site:
http://grh.ufs.br/sites/default/files/9/edital_007_2014_-_retificado_01.pdf

Links para sites de Associações de História Econômica
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica - ABPHE

http://www.abphe.org.br/
Asociación Colombiana de Historia Económica – ACHE
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/ache/
Asociación Mexicana de Historia Económica – AMHE
http://www.amhe.org.mx/
Asociación Uruguaya de Historia Económica – AUHE
http://www.audhe.org.uy/
Asociación Española de historia económica – AEHE
http://www.aehe.net/
Asociación Argentina de historia económica – AAHE
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
Associação Portuguesa de História Económica e Social – APHES
http://www.aphes.pt/
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Diretoria (2013-2015)
Presidente: Angelo Alves Carrara
Vice-Presidente: Alexandre Macchione Saes
Primeiro Secretário: Thiago Fontelas Rosado Gambi
Segundo Secretário: Felipe Pereira Loureiro
Primeiro Tesoureiro: Afonso Alencastro de Graça Filho
Segundo Tesoureiro: Cláudia Tessari

Conselho de Representantes da ABPHE 2013 - 2015
Região Norte
1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes
2º Titular – Fábio Carlos da Silva
Suplente
Região Centro-Oeste
1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira
2º Titular – Paulo Roberto Cimó de Queiroz
Suplente – Teresa Cristina de Novaes Marques
Região Nordeste
1º. Titular – João Rodrigues Neto
2º. Titular – Ana Paula Sobreira Bezerra
Suplente

Região Sudeste
1º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak
2º. Titular – Rita de Cássia da Silva Almico
Suplente – Rogério Naques Faleiros
Região São Paulo
1º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos
2º. Titular – Cláudia Heller
Suplente – Fábio Antonio Campos
Região Sul
1º. Titular – Maria Heloisa Lenz
2º. Titular – Alcides Goularti Filho
Suplente – Ary César Minella

Revista História Econômica e História de Empresas
Comissão Executiva
Luiz Fernando Saraiva (editor)
Cláudia Heller
Cláudia Tessari
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