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  Editorial 

O boletim bimestral da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 
(ABPHE) de Setembro-Outubro apresenta alguns relatos de eventos em que nossos 
pesquisadores da ABPHE participaram recentemente. Mantemos o espaço do boletim 
para divulgação de informações de interesse de nossos colegas, portanto é importante 
que aqueles que desejarem, nos enviem notícias sobre livros lançados, chamadas para 
congressos e concursos. O contato por email é: abphe1@gmail.com     

Aproveitamos para informar que lançaremos novo boletim no próximo mês: trata-se 
de um espaço para discussão dos artigos publicados na Revista História Econômica e 
História de Empresas. O boletim deve funcionar como um meio para o debate de 
autores e interessados pelas temáticas publicadas nos números recentes de nossa 
revista. Os autores dos artigos terão espaço de uma página para apresentar um release 
de seu artigo, enquanto o comentarista poderá apresentar num formato de resenha 
(de até quatro páginas) seus comentários para o artigo. Aqueles interessados em 
colaborar com comentários, por favor, entrem em contato pelo email da Associação. 

 

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 em atraso é de 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. 

 

 

 

mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
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Relato dos eventos  

 

XVI Seminário sobre a Economia Mineira – Cedeplar/UFMG - Diamantina, 2014 

(por Luiz Felipe Bruzzi Curi) 

O XVI Seminário sobre a Economia Mineira aconteceu entre os dias 15 e 20 de 

setembro de 2014, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Realizado desde 1982 pelo 

Cedeplar/UFMG, o Seminário acontece com periodicidade bienal e tem como principal 

característica, para além da pluralidade teórico-metodológica dos trabalhos 

apresentados, o clima de confraternização. Em sua fala de abertura, o coordenador do 

Seminário, João Antonio de Paula, brincou que alguns se referem ao evento como 

“festival de Diamantina”, ressaltando que a alcunha não é por acaso: de fato, a 

dimensão festiva é parte constituinte deste evento. 

O Seminário sempre teve como foco as questões mineiras, mas nesta última edição 

houve um esforço de abrir o evento para trabalhos com outros recortes regionais. 

Dividido em quatro áreas – Economia, História, Demografia e Políticas Públicas – o 

Seminário registra, em seus Anais, 166 trabalhos apresentados. A área de História foi 

responsável por 42 deles, perfazendo mais de 25% do total: vale lembrar que, em 

número de trabalhos, a área de História foi a segunda maior, atrás apenas de 

Economia. Esses trabalhos, em sua maioria, versaram sobre a história econômica de 

Minas Gerais, sobretudo nos períodos provincial e colonial. Houve, todavia, 

comunicações sobre temas diversos, como industrialização brasileira, questões 

metodológicas e história do pensamento econômico no Brasil. 

O Seminário teve como eixo a ideia de “Repensar o Brasil”, a partir de algumas 

efemérides, como, por exemplo, os 50 anos do Golpe de 1964, os 20 anos do Plano 

Real, os 100 anos da Primeira Guerra e os 40 anos de debates em torno do modo de 

produção colonial – todos esses temas foram assuntos de mesas plenárias. Nesse 

sentido, a História ocupou um lugar importante nas mesas-redondas e conferências ao 

longo do evento. Para além das efemérides, houve mesas redondas sobre o legado do 

historiador Marc Bloch e sobre a história de Minas Gerais, com destaque para a 

literatura e a figura de Aleijadinho. No campo da história do pensamento econômico, 

houve sessões plenárias sobre as ideias de utopia e progresso em economia, bem 

como sobre o pensamento de Ignácio Rangel e Celso Furtado. 

Cuarto Congreso Latinoamericano de Historia Económica – CLADHE IV 
 

(por Marcel Pereira da Silva) 
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 Ocorreu, entre 23 e 25 de julho, o Cuarto Congreso Latinoamericano de Historia 
Económica – CLADHE IV, na Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, em Bogotá, 
Colômbia. O evento contou com aproximadamente 400 participantes oriundos de mais 
de 10 países, entre eles Argentina, Brasil, Colômbia, México, Perú, Bolívia, Venezuela, 
Portugal, Espanha e Uruguai. O Comitê Organizador Internacional foi coordenado pelo 
prof. Salomón Kalmanovitz (Universidad de Bogotá), e os membros integrantes eram 
pertencentes às Associações de História Econômica dos países participantes. No caso 
Brasileiro, a ABPHE foi representada pelo professores Angelo Alves Carrara (UFJF) e 
Alexandre Macchione Saes (USP).  
 Os trabalhos foram distribuídos em 29 mesas/simpósios, nos mais diversos 
assuntos. Deste total, 7 contaram com a coordenação de pesquisadores brasileiros, em 
parceria com pesquisadores de outros países, demonstrando a relação profícua entre 
os países nos temas desenvolvidos. Tais simpósios foram: 
 
Simposio 1 Inversión Directa Extranjera y Empresas Multinacionales en América 
Latina (1900-2012) -  Armando João Dalla Costa (UFPR, Brasil); Norma Silvana Lanciotti 
(CONICET, UNR, Argentina); Martín Monsalve Zanatti (UP, Peru) 
 
Simposio 2 Transportes y servicios en los mercados regionales y nacionales en 
 América latina (siglos XIX y XX) - Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, Brasil); Teresita Gómez (Universidad de Buenos Aires, Argentina); Paulo 
Roberto Cimó Queiroz (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil) 
  
Simposio 9 Liberalismos y desarrollismos en América Latina. 1950-2000 - Aníbal 
Jáuregui (CEEED/IIEP-FCE-UBA, Argentina); Hernán Ramírez (Unisinos, Brasil); Renato 
Monseff Perisinotto (PPGCP/UFPR-CNPq, Brasil) 
 
Simposio 19 State and finance in Latin American history and beyond - Leonardo 
Weller (FGV, Brasil); Carlos A. Brando (UPF, Brasil) 
 
Simposio 22 Nuevos avances en la investigación de la fiscalidad colonial americana, 
siglos XVI-XIX - Luis Jáuregui (Instituto Mora, México); Ernest Sánchez (Instituto Mora, 
México); Angelo Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora) 
  
Simposio 27 Estado y Políticas agrícolas en Latinoamérica: sujetos sociales, 
instrumentos de aplicación y tecnología (siglos XIX y XX) - Sonia Regina de Mendonça 
(UFF/CNPq, Brasil); Luis Ernesto Blacha (CONICET/CEAR-UNQ, Argentina) 
 
Simposio 28 Simposio Trabajo, Población y Comercio en el Mundo Contemporáneo - 
Vera Lucía Amaral Ferlini (Universidade de São Paulo, Brasil); Daniel Campi 
(Universidade Nacional de Tucumán, Argentina); José Jobson de Andrade Arruda 
(UNICAMP, Brasil) 
 
 As Conferências foram ministradas por Joel Mokyr da Northwestern University, 
EUA, por John Komlos da University Duke, EUA, Loren Brand da University of Torono, 
Canadá e Barry Eichengreen da University of California, EUA. E ainda, o livro El 
desarollo de América Latina desde la Independência de José Antonio Ocampo e Luis 
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Bertola foi debatido pelos professores Calos Marichal, Adolfo Meisel e Salomón 
Kalmanovitz. 
 

Ao final do congresso, além de definir que o CLADHE V será realizado no Brasil, 
na cidade de São Paulo, foi elaborada a Declaração de Bogotá, que visa medidas para o 
fortalecimento, cooperação e divulgação da pesquisa em história econômica no 
âmbito latinoamericano, não obstante também avançar rumo à criação de uma 
Federação Latinoamericana de Associações de História Econômica. O documento pode 
ser conferido na íntegra em: 
 
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/declaracio
n_de_bogota_rb2_2_2.pdf.  
 

V Conferência Internacional de História Econômica & VII Encontro de Pós-Graduação 

em História Econômica 

Entre os dias 8 e 10 de setembro de 2014 a ABPHE organizou a V Conferência 

Internacional de História Econômica e o VII Encontro de Pós-Graduação em História 

Econômica, na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Este evento 

teve como objetivo dar continuidade aos Encontros de Pós-Graduação promovidos 

pela Associação desde 2002. Além de proporcionar espaço privilegiado para 

apresentações e discussões dos alunos de Pós-Graduação com temáticas em História 

Econômica, contou também com Conferências Internacionais e Mesas Redondas de 

renomados professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

Com professores/pesquisadores de diferentes Universidades do país e, inclusive com 

palestrante dos EUA e do México, o encontro disponibilizou aos participantes temas da 

fronteira do conhecimento em história econômica. 

Nos três dias de atividades do congresso, foram realizadas duas conferências cujos 

títulos foram: “40 years of Time on the Cross”, “Dos siglos de historia de la deuda 

externa da América Latina (1822-2010): en búsqueda de un dialogo entre historiadores 

y economistas”. A primeira conferência ministrada por Stanley Engerman, da 

University of Rochester, tratou dos 40 anos de publicação da obra clássica publicada 

em coautoria com Robert Fogel. Engerman é historiador econômico norte-americano 

amplamente conhecido e seu estudo sobre escravidão dos Estados Unidos, 

certamente, tornou-se referência no debate dos anos 1970. A segunda conferência, 

apresentada pelo professor Carlos Marichal do Colégio del México objetivou analisar a 

trajetória de endividamento externo da América Latina nos últimos 200 anos, tema de 

um livro bastante importante do autor.  

Ressalta-se, ainda que o evento garantiu também o espaço para as mesas-redondas 

que abarcaram áreas de interesse variados para atender ao perfil dos participantes. 

Foram cinco mesas redondas. A primeira coordenada por Pedro Henrique Pedreira 

http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/declaracion_de_bogota_rb2_2_2.pdf
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/declaracion_de_bogota_rb2_2_2.pdf
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Campos – UFRRJ (mediação) e participação de Bernardo Kocher – UFF, Fernando 

Mattos – UFF, Francisco Eduardo Pires de Souza – UFRJ e Sebastião Carlos Velasco e 

Cruz – UNICAMP. Com o tema “50 anos depois: A economia brasileira durante a 

ditadura”, a mesa-redonda pode explorar a condução da política econômica durante 

os anos de chumbo, aproveitando a efeméride de 2014. 

A segunda mesa redonda, “Periódicos Científicos em Ciências Sociais”, com Cláudia 

Alessandra Tessari – UNIFESP (mediação), Antônio Carlos Jucá de Sampaio – UFRJ, João 

Leonardo Gomes Medeiros – UFF e Roberta Cardoso Cerqueira – Fiocruz, foi de grande 

importância para compreender os desafios das revistas em Ciências Sociais, que é 

presente na Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica que busca 

atualmente criar mecanismos de melhorar sua revista, História Econômica e História 

de Empresas.  

A terceira mesa-redonda, “Geo-referenciamento e História Econômica” com Maria 

Batista Fernanda Bicalho – UFF (mediação); Ângelo Alves Carrara – UFJF; Carlos 

Eduardo Valência Villa – UFF; Rafael Laguardia – UFJF e Tiago Gil – UNB apresentou 

temática nova para os participantes do congresso. O geo-referenciamento é uma 

ferramenta que vem se disseminando somente de maneira mais recente no país que 

permite explorar a relação dos dados históricos com o espaço.  

A mesa-redonda IV, “História e Historiografia do Rural”, com Josué Modesto dos 

Passos Subrinho – UFS (mediação); José Jobson de Andrade Arruda – USP; Márcia 

Maria Menendes Motta – UFF e Paulo Pinheiro Machado – UFSC abriu um diálogo 

entre experiências da transformação do rural, como do debate historiográfico sobre o 

papel do rural na economia brasileira.  

Finalmente, a mesa-redonda V, “A Escravidão Brasileira no século XIX: Historiografia, 

Debates e Temas”, com Rafael de Bivar Marquese – USP (mediação); Luiz Paulo 

Ferreira Nogueról – UNB; Marcus Carvalho – UFPE e Ricardo Henrique Salles – UNIRIO, 

estabeleceu um diálogo entre perspectivas distintas sobre a escravidão brasileira do 

século XIX, respectivamente: da evolução da historiografia entre 1970 e 2000; da 

questão do tráfico de escravos e, por fim, da escravidão como parte das 

transformações da economia mundial. Em suma, tanto as mesas-redondas como as 

conferências conseguiram abarcar temáticas bastante variadas, atendendo aos 

interesses mais gerais existentes entre os participantes do congresso e explorando 

temas relevantes nos debates atuais de nossa historiografia. 

Ademais, em todo o evento, tivemos 26 sessões ordinárias. Essas divididas em duas 

principais categorias: 26 com apresentações dos discentes da Pós-graduação – 

aproximadamente 80 trabalhos – e 3 sessões com apresentação dos alunos de 

graduação, trabalhos de iniciação científica. No total foram 12 apresentações dessa 

segunda categoria. Cada uma destas mesas foi coordenada por um membro do 
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Conselho da ABPHE ou um professor dos Departamentos de História e Economia da 

Universidade Federal Fluminense. 

As sessões ordinárias com os alunos da pós-graduação trataram sobre os mais diversos 

temas, divididas basicamente nas 6 grandes áreas temáticas historicamente usadas 

pela ABPHE: História Econômica Geral com 5 trabalhos, História do Pensamento 

Econômico com 13 trabalhos, Brasil e América Latina Colonial com 8 trabalhos, Brasil e 

América Latina do século XIX com 23 trabalhos, Brasil e América Latina Republicanos 

com 27 trabalhos e História de Empresas com 6 trabalhos. 

Ao ter como sede, neste ano, as faculdades de Economia e de História da Universidade 

Federal Fluminense, reforçou-se a diversidade de formação de nossos pesquisadores, 

tanto com espaço para apresentação dos temas de suas pesquisas como com o 

contato com professores das duas áreas do conhecimento. Assim, o público que 

participou do evento foi tanto formado por historiadores e cientistas sociais, como 

também por economistas.  

Por outro lado, manteve-se o estímulo para atrair ao encontro alunos de graduação, 

como sessões especialmente formadas para trabalhos de Iniciação Científica. O 

contato dos alunos da graduação com professores membros da Associação de História 

Econômica, como comentadores dos trabalhos, é certamente um caminho importante 

na trajetória acadêmica e na evolução de suas pesquisas.  

Sendo assim, com três dias intensos de sessões ordinárias, conferências e mesas-

redondas, acreditamos que cumprimos com o papel de tornar a barreira entre as 

faculdades de história e economia mais flexíveis, ao menos que tempo que tentamos 

incorporar novo público ao evento por meio de conferências e mesas redondas de 

temáticas gerais e importantes nomes de nossa área do conhecimento. 
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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. Autores e pareceristas devem cadastrar-se 

através do link http://www.revistaabphe.uff.br. 

Aguardamos sua contribuição!  

 

ÚLTIMO NÚMERO: Vol. 17, N°1, 2014.  

Artigos  

Josep Fontana y Lázaro. O futuro de história econômica. 

Angélica Massuquetti.  O approche acadêmico sobre o rural brasileiro. 

Marcelo Durão Rodrigues da Cunha. Política social na ciência econômica germânica: 
Gustav Von Schmoller e os imperativos éticos da historiografia alemã. 

Carlos Eduardo Suprinyak. Interpretações de uma crise: os debates sobre moeda e 
comércio na Inglaterra durante o parlamento de 1621. 

Júlio Cesar Zorsenon Costa. Colonização privada e oficial no primeiro governo Vargas: 
integração do mercado e desenvolvimento econômico. 

Teresa Cristina de Novaes Marques. Eram os senhores de engenho caloteiros? 
Reflexões sobre o crédito e os direitos de propriedade no mundo luso. 

Milena Fernandes de Oliveira. Cultura de consumo e indústria na São Paulo da Belle 
Époque (1890-1915). 

Marco Antônio Brandão. Estratégias de mobilidade de imigrantes e seus descendentes 
por meio do setor coureiro-calçadista da cidade de Franca (SP): um diálogo com a 
literatura acadêmica. 

Marconi Gomes Silva. Dinâmica econômica recente e reestruturação produtiva no Rio 
Grande do Norte (1970-2000). 

 

http://www.abphe.org.br/
http://www.revistaabphe.uff.br/
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE em 2013-4 (parte 5)

 

O tema desse livro é a presença da cerveja no 
Brasil, a partir da trajetória da Cervejaria Brahma. 
Fruto de pesquisa histórica em variados arquivos, o 
livro busca esclarecer como se formaram as 
principais empresas produtoras da bebida, como o 
consumidor foi se habituando a consumir a cerveja 

no seu dia a dia e o papel da propaganda na 
criação da preferência pela cerveja. A obra mostra 
como a cerveja foi integrada à vida social de uma 
cidade em expansão: os novos espaços de 
convivência, os novos hábitos, o reforço simbólico 
da estratificação social, a mobilização dos 

trabalhadores são alguns aspectos da vida carioca 

em que a autora situa o papel da cerveja. 
 

À venda no sítio: http://www.livrosdapaco.com.br/ 

 
Daniel Aarão Reis (Orgs.). Modernização, 
ditadura e democracia: 1964-2010. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2014. 

O início dos anos 1960 foi um divisor de águas na 

história do Brasil. A sociedade brasileira se viu 
dividida entre dois modelos opostos. De um lado, 
um projeto reformista revolucionário. De outro, o 

medo da revolução social e do caos. Prevaleceu a 
opção conservadora e instaurou-se no país uma 
ditadura civil-militar. De lá para cá, muita coisa 

mudou, mas o legado de sucessivos governos 
autoritários ainda permanece em variados aspectos 
de nossa sociedade. A redemocratização, iniciada 
nos anos 1980, ampliou a cidadania sem que o 
Estado perdesse o protagonismo. Os anos 2000, 
embora não tenham resolvido nossas tantas 
desigualdades sociais, promoveram o encontro das 

classes populares com o país e seus símbolos. 
Questionando interpretações consagradas desses 
anos tão conturbados, cinco renomados 
pesquisadores — Herbert S. Klein, Francisco Vidal 
Luna, Francisco Carlos Teixeira da Silva, Paul 
Singer e Marcelo Ridenti —, sob a coordenação de 
Daniel Aarão Reis, analisaram, em Modernização, 

ditadura e democracia: 1964-2010. 

Teresa Cristina de Novaes 

Marques. A cerveja e a cidade 

do Rio de Janeiro. Brasília, 

Jundiaí: Ed. UNB, Paço Editorial, 

2014. 

http://www.livrosdapaco.com.br/
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Francisco Vidal Luna e Herbert Klein. The 
economic e social history of BRazil since 
1889. Cambridge University Press, 2014. 

This is the first complete economic and social 

history of Brazil in the modern period in any 
language. It provides a detailed analysis of the 
evolution of the Brazilian society and economy 
from the end of the empire in 1889 to the 
present day. The authors elucidate the basic 
trends that have defined modern Brazilian 
society and economy. In this period Brazil 

moved from being a mostly rural traditional 
agriculture society with only light industry and 
low levels of human capital to a modern literate 
and industrial nation. It has also transformed 
itself into one of the world's most important 

agricultural exporters. How and why this 

occurred is explained in this important survey. 
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Divulgação de eventos 
 

Com chamada de trabalhos aberta 
 

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/  

The Second Call for Sessions 
http://www.wehc2015.org/scientificprogramme-call_for_sessions.html 
The Call for Dissertations 
http://www.wehc2015.org/scientificprogramme-call_for_dissertations.html 
 
Convocatoria del VI Encontro Rural RePort y XV Congreso de Historia Agraria  

Lisboa, Portugal, dias 28-30 de Janeiro 2016. 

Convocatoria: http://lisbon2016rh.wordpress.com/ 

Web del congreso: http://lisbon2016rh.wordpress.com/ 

  

V Escuela de Verano de Historia Económica  

19-15 de março de 2015. Montevideo, Uruguai,. 

Convocatória para participar da V Escuela de Verano de Historia Económica que será realizada 

em Montevideo em março de 2015. A escola é voltada para alunos de pós-graduação e terá a 

participação dos professores Gareth Austin, Luis Bértola, Ewout Frankema, Branko Milanovic y 

Jeffrey Williamson. A inscrição deve ser feita com o envio de um CV e uma proposta de 

trabalho, com submissão até dia 17 de dezembro de 2014.  

Para consultas: phes@cienciassociales.edu.uy 

 

Com chamada de trabalhos fechada 
 

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   
 
 

 
 

http://www.wehc2015.org/
http://www.wehc2015.org/scientificprogramme-call_for_sessions.html
http://www.wehc2015.org/scientificprogramme-call_for_dissertations.html
http://lisbon2016rh.wordpress.com/
http://lisbon2016rh.wordpress.com/
mailto:phes@cienciassociales.edu.uy
http://www.eshet.net/
http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.-produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi
http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.-produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi
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Concursos 
 
Concurso História Econômica - Universidade Federal de Sergipe 
Universidade Federal de Sergipe - Departamento de História 
Área: História Econômica 
Requisito: graduação e Doutor (a) em História 
Prazo de inscrição: 23 de setembro a 22 de outubro de 2014. 
 
Concurso para História Antiga e Medieval – Universidade Federal de Santa Maria 
Inscrições até dia 30 de outubro de 2014. 
Mais informações no site da Universidade. 
 
Seleção para Professor de Brasil República – PUC/RJ 
Inscrições até 14 de novembro de 2014. 
Informações no site da Faculdade. 
 
Concurso para Professor de História da Universidade Federal de São Carlos 
Departamento de Ciências Sociais  
Área: história política contemporânea. 
Inscrições até 21 de novembro de 2014. 

 

 
Chamada de artigos para revistas 

 
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 América Latina en la Historia Económica (Instituto Mora), acaba de publicar seu 
último número. Os artigos podem ser consultados na página da revista: 
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE.  
Consulte as normas de submissão para a revista em: 
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion 
 

Dossiê “O lugar sem limites: América Latina em Perspectiva”. Organizadores: Prof. Dr. Carlos 
Alberto Sampaio Barbosa (UNESP – Assis); Doutoranda Andréa Puydinger De Fazio (UNESP – 
Assis); Doutoranda Priscila Miraz de Freitas Grecco (UNESP – Assis) 

http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion
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Data-limite para submissão de artigos para o dossiê: 08/03/2015 
Mais informações em: http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces 
E-mail: facesdahistoria@assis.unesp.br 

 

Boletim da Rede de Estudos de História de Empresas (REHE), o novo número do boletim (nº 

18, agosto 2014) pode ser acessado na página: 

http://redhistoriaempresas.org/2014/09/11/boletin-virtual-nro-18-agosto-2014/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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)  

Carlos Supriniak 

Cláudia Tessari 

http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces
mailto:facesdahistoria@assis.unesp.br
http://redhistoriaempresas.org/2014/09/11/boletin-virtual-nro-18-agosto-2014/

