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EDITORIAL
Ao final desse ano a diretoria da ABPHE gostaria de desejar a todos os nossos associados um bom
fim de ano e o melhor 2019 possível. Nesse último boletim de 2018 trazemos notícias de algumas
atividades desenvolvidas e ainda uma lista de eventos e ofertas de estudos e trabalho com prazos
de inscrição abertos para o ano que vem.
Diante das grandes incertezas que pairam sobre nosso país e, em especial, nas atividades de
ensino e pesquisa, gostaríamos de reforçar a importância e significado de nosso XIII congresso
nacional, previsto para Setembro de 2019, na UNESC em Criciúma. A participação de nossos
associados terá um grande significado político, para além do acadêmico. Ao continuarmos
estudando, divulgando e discutindo entre nós os múltiplos aspectos da História Econômica, mais
do que nunca, sinalizamos as bases daquela sociedade que queremos.
Da mesma forma, mantemos as notícias do VI Congresso Latino Americano de História Econômica
e a chamada para que os recém-doutores submetam seus trabalhos nos vários editais patrocinados
pelas associações latino-americanas como o Prêmio de Melhor Tese em História Econômica sobre
a América Latina, a bolsa de apoio a jovem pesquisadores e, ainda, a chamada para apresentação
de Pôsteres.
Por fim, reiteramos mais uma vez o convite aos nossos sócios para que continuem a nos ajudar
com a circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos, concursos, publicação de
livros e demais notícias pertinentes à nossa área. Entrem em contato conosco pelo email:
abphe1@gmail.com
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ANUIDADES ABPHE E PAGAMENTOS ON-LINE
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de seus
sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2018 (e, eventualmente, de anuidades
atrasadas) entre em contato com a tesouraria para se informar dos valores devidos através do
email: tesouraria.abphe@gmail.com
Para efetivar o pagamento basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários abaixo
indicados ou utilize o sistema do pagseguro disponível em nossa página.
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.
Maiores informações no site da ABPHE: www.abphe.org.br
.

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 pode ser acessada 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.
A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por Bruno Aidar
(editor), Ivanil Nunes, Ivan Salomão, Thiago Fontelas Rosado Gambi e Guilherme Grandi, continua
a oferecer aos autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Os números
publicados entre 2012 e 2017 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.
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SUMÁRIO DA EDIÇÃO HE&HE, V. 22, N. 2 (2018)
O debate sobre a reforma agrária no interior do PCB: as vertentes de Alberto Passos
Guimarães e Caio Prado Junior
Pedro Vilela Caminha
Metamorfose(s) do espaço urbano: Pouso Alegre na transição para o século XX
Fernando Henrique do Vale
O desmonte da legislação social e as relações entre usineiros, fornecedores de cana e
trabalhadores rurais entre 1930 e 2010 no Brasil
Pedro Ramos
Financeirização e novos espaços de acumulação: um estudo das transformações da
Hering após 1960
Vanessa Follmann Jurgenfeld
A revolução dos vapores na navegação marítima
Thiago Vinícius Mantuano da Fonseca
A expansão das fronteiras econômicas dos Estados Unidos: o “anticolonialismo imperial”
e a disputa pelo mercado chinês na interpretação historiográfica revisionista
Flávio Alves Combat
Breve historia de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. en el Uruguay (1935-1974)
Sebastián Sabini Giannechini
Estrutura da posse de cativos nos momentos iniciais da cafeicultura no Nordeste Paulista
e no Sul de Minas
Rafaela Carvalho Pinheiro, Luciana Suarez Lopes
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ABPHE NAS REDES SOCIAIS
A Diretoria da ABPHE lançou, em caráter experimental, uma página na rede social Facebook para
divulgar notícias de interesse para a História Econômica. Na página poderão ser encontradas as
principais notícias dos boletins semanais e bimestrais da ABPHE, além de fotos e demais arquivos
de interesse para os nossos associados.
A página também pretende ser um veículo mais “ágil” para a recepção e divulgação de notícias de
eventos acadêmicos, seleções e concursos nas áreas de História, Economia e afins,
Administrada por um grupo de pós-graduandos em História Econômica, a página pretende ser uma
alternativa para divulgação da área e atração de novos sócios. Acesse, participe, curta e
compartilhe
Endereço: www.facebook.com/abpheoficial
Equipe Responsável:
Diretoria da ABPHE
Amanda Gonçalves Marinho (Mestranda – USP)
Silvana Andrade dos Santos (Doutoranda – UFF)
Marcos Marinho (Doutorando – UFF)
Thiago Alvarenga (Doutorando – UFF)
Thiago Mantuano (Doutorando – UFF)
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EVENTOS – ABPHE
Carta: Desafios da História Econômica: ABPHE região São Paulo
(Universidade Federal de São Paulo. Osasco-SP)
Os pesquisadores abaixo assinados, presentes no 3º Seminário regional de História Econômica da
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica - região São Paulo (ABPHE região
SP), ocorrido no dia 23 de outubro de 2018 na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios
da Universidade Federal de São Paulo (EPPEN-Unifesp, campus Osasco), relatam e decidem:
Durante o 3º Seminário regional de História Econômica os pesquisadores presentes discutiram “O
Futuro da História Econômica”, espaço reservado na programação do evento para realizar um
breve balanço dos desafios recentes enfrentados pela área, em especial, no Estado de São Paulo.
Assim, relatou-se o impacto, para a área, da recente diminuição da nota do Programa de Pós
Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo pelo sistema de Avaliação da
Capes, assim como a baixa classificação das revistas da área de história econômica no Qualis da
CAPES, em especial na área de História. Relatou-se também a crescente dificuldade de
financiamento de pesquisas e projetos da área de História Econômica, com destaque para a recusa
da FAPESP à solicitação de financiamento ao Encontro de Pós-Graduação em História Econômica
da ABPHE, ocorrido em julho deste ano na FEA-RP. Avaliou-se as dificuldades de atrair alunos dos
programas de pós-graduação em Economia para a área de História Econômica, identificando que,
em São Paulo, muitos professores da área estão vinculados à Programas de Pós-graduação em
Economia.
Discutiu-se a necessidade de ações, por parte dos pesquisadores da região São Paulo, a fim de,
neste momento, fortalecer a área a partir dos programas de pós-graduação aos quais os
pesquisadores estão vinculados:
a) Ofertar um curso da ABPHE: podendo ser um curso de verão ou de extensão para alunos
de graduação;
b) Continuar a realizar os seminários regionais, no entanto, pensar na possibilidade de serem
seminários temáticos, nos quais os pesquisadores possam levar também seus orientandos (a
fim de possibilitar articulação para agendas comuns de pesquisa);
c) Ofertar disciplinas em comum (Ensino a distância);
d) Utilizar melhor os recursos existentes, tais como: i) disciplinas já oferecidas (neste caso,
fazer circular com antecedência a informação sobre disciplinas da área que serão ofertadas,
a fim de que os estudantes de diferentes instituições possam se matricular); estimular coorientações, participação formal ou não (à distância fortalecendo a área e aproximando os
pesquisadores);
e) Por fim, a possibilidade, no médio prazo, de construir um Programa de pós-graduação
interinstitucional a partir dos resultados das atividades acima elencadas.
Presentes:
Cláudia Alessandra Tessari (EPPEN - Unifesp), Julio César Zorzenon Costa (EPPEN - Unifesp),
Fábio Alexandre dos Santos (EPPEN - Unifesp), Gustavo Pereira (UFSCar- Sorocaba), Gabriel A.
A. Rossini (UFABC), Nelson Cantarino (IE-Unicamp), Alexandre Macchione Saes (FEA-USP),
Guilherme Grandi (FEA-USP), Renato Marcondes (FEARP-USP), Lélio Oliveira (FEARP-USP),
Maria Alice Rosa Ribeiro (FCL/UNESP e CMU/UNICAMP), Maria Aparecida Alvim Camargo
Penteado (Ensino Oficial do ESP), Maximiliano Mac Menz (EFLCH - Unifesp), Alcides Goulart Filho
(UNESC e vice-presidente ABPHE)
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II Colóquio de História Econômica e Social de Santa Catarina: Santa Catarina
na Segunda República
No dia 08 de novembro de 2018 realizou-se na UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense),
o II Colóquio de História Econômica e Social de Santa Catarina. Com apoio da ABPHE, o evento
foi realizado pelo Grupo de Pesquisa em História Econômica e Social de Santa Catarina. O evento
faz parte das atividades do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico
(PPGDS).
Nesta edição, o II Colóquio contou com a apresentação de 15 comunicações dividas em três blocos:
a) logística e estruturas produtivas; b) tensões políticas na Era Vargas; c) gênero e diversidade.
Com a participação de acadêmicos(as) dos cursos de graduação de Economia e História e dos
mestrandos(as) do PPGDS, esta segunda edição do Colóquio consolidou a História Econômica na
UNESC e novamente marcou a presença da ABPHE no evento.
Alcides Goularti Filho
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I Jornada Discente de História Econômica
A primeira Jornada Discente de História Econômica teve o intuito de reunir e promover o debate
entre os pesquisadores em formação com algum grau de diálogo no campo da História EconômicaSocial. O evento foi uma realização do GEPEB (Grupo de Estudos e Pesquisas Eulália e Bárbara),
organização fundada por graduando e pós-graduandos de várias universidades.
Nesse ano de 2018, a JDHE homenageou o professor Dr.º Geraldo Beauclair Mendes de Oliveira
por sua importância para o campo da História Econômica-Social no Brasil. O evento foi realizado
nos dias 8 e 9 de novembro na Universidade Federal Fluminense e contou com o apoio da ABPHE,
HEQUS, POLIS, LAPEDHE, PPGH-UFF e o apoio financeiro da CAPES.
Thiago Mantuano, Thiago Alvarenga e Marcos Marinho (comissão organizadora)

www.abphe.org.br

VENDA DE LIVROS
A diretoria da ABPHE está iniciando a venda de alguns dos livros por ela editados. Os seguintes
livros podem ser vendidos com descontos especiais para os sócios.
Crescendo em Silêncio: A incrível economia escravista de
Minas Gerais no século XIX (2018)
De Roberto Borges Martins
Editoras: ICAM/ABPHE
Preço Normal: R$ 70,00
Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00

Rumos da História
Econômica no Brasil: 25
Anos da ABPHE (2016)
Organizadores: Alexandre
Macchione Saes, Flávio
Azevedo Marques de Saes e
Maria Alice Rosa Ribeiro
Editora: Alameda
Preço Normal: R$ 86,00
Preço Sócio ABPHE: R$
51,60

História Econômica - Estudos e Pesquisas (2005)
De Alice Piffer Canabrava
Editoras: HUCITEC/ABPHE/UNESP
Preço Normal: R$ 60,00
Preço Sócio ABPHE: R$ 40,00

Para adquirir algum destes livros envie um email para
abphe1@gmail.com que indicaremos as condições de pagamento
e envio.
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DEMAIS NOTÍCIAS – eventos e seleções com prazos de
submissão abertos
III Escola de Verão História do Pensamento Econômico na América Latina
UNAM, México, de 13 a 16 de Fevereiro de 2019

A Escola de Verão novamente reunirá pós-graduandas(os) e jovens pesquisadoras(es)
selecionadas(os) para apresentar suas pesquisas em andamento, relacionadas à histórica do
pensamento econômico, história econômica e metodologia da economia. Também serão
convidadas(os) especialistas reconhecidas(os) por seus estudos sobre a história do pensamento
econômico na América Latina.
A Escola de Verão será composta, primeiramente, de sessões dedicadas à apresentação dos
trabalhos de alunas(os) em fase conclusiva do mestrado, doutorandas(os) e jovens
pesquisadoras(os), a serem comentados por especialistas convidadas(os). Nesses espaços
possibilitaremos discussões aprofundadas sobre os referidos trabalhos. Ademais, algumas sessões
terão o formato de workshops temáticos. Ao fim de cada dia, haverá espaço reservado para
conversas mais informais a respeito de trabalhos em progresso e discussões intelectuais e
profissionais mais amplas.
Candidatas(os) que desejem participar do 3rd EVPEAL devem submeter suas propostas (inglês,
português ou espanhol), em tópicos relacionados ao tema do evento, no formato de um resumo
(máximo de 400 palavras) até 11 de Janeiro de 2019 pelo seguinte endereço: https://goo.gl/ny8eY1
O Comitê Científico selecionará um total de 20 propostas, cujas(os) autoras(es) serão notificadas
até 25 de Janeiro. A versão completa dos artigos devem ser enviados até 2 de Fevereiro.
A organização disponibilizará financiamento total ou parcial aos participantes selecionados
(doutoras(es) que receberam seu diploma entre 2016 e 2018 também podem receber
financiamento). A requisição para financiamento deve ser enviada até dia 11 de Janeiro, juntamente
com a versão final do artigo que se pretende apresentar (notar que é uma submissão antecipada),
para alahpe.unam@gmail.com
A Escola de Verão busca prover o fortalecimento do trabalho acadêmico na América Latina. No
entanto, não existe restrição quanto ao local de origem dos participantes. Nós recebemos e
encorajamos propostas de jovens pesquisadoras(es) de todas as partes do mundo.
Prazo de Inscrição: 11 de Janeiro de 2019
Para mais informações, contate alahpe.unam@gmail.com
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Plaza de Profesor Ayudante Doctor

El Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna
oferta una plaza de Profesor Ayudante Doctor en el área de Historia e Instituciones Económicas.
La convocatoria aparece publicada en el Boletín Oficial de Canarias, nº 219 de 13 de noviembre de
2018. Resolución 5180 de 31 de octubre de 2018
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/219/
Universidad de La Laguna
Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica
Facultad de Economía, Empresa y Turismo (Campus Guajara)
Área de Historia e Instituciones Económicas. Despacho nº 6
APARTADO 456, C.P. 38200 San Cristobal de La Laguna (S/C de Tenerife).
Canarias (Spain)
caperez@ull.edu.es

Workshop on Monetary and Financial History
Washington, DC, 6 a 8 de Maio de 2019
Scholars are invited to submit proposals to a workshop on Monetary and Financial History that will
be hosted at the Board of Governors of the Federal Reserve System on May 6-8, 2019. This
workshop will be a chance for researchers at academic, policy, and professional institutions to meet
and discuss topics drawn from historical experience that not only help us understand the past but
which frequently offer lessons and insights for today. Professor William Goetzmann from the Yale
School of Management will deliver the keynote address.
Proposals on any topic related to monetary and financial history are welcome. The workshop is
geared toward allowing researchers to receive feedback on newer projects, although more
advanced projects will also be considered.
Prazo de submissão: 14 de Dezembro de 2018
Maiores informações:
workshop-2019.htm

https://www.federalreserve.gov/conferences/monetary-financial-history-
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Quinto Simpósio Internacional de História da Eletricidade
Eletricidade, Cidades e Quotidianos – "A eletricidade e a transformação da
vida urbana e social"
Évora, Portugal, 6 a 11 de maio de 2019

Durante os dias 6 a 11 de maio de 2019 celebrar-se-á, na Universidade de Évora, o Quinto Simpósio
Internacional de História da Eletricidade que este ano será dedicado à eletricidade e à
transformação da vida urbana e social.
Objetivos
A partir da exposição de Eletricidade de 1881, que teve lugar em Paris, a eletricidade e as suas
várias aplicações tiveram uma divulgação assinável.
O mesmo se passou com a Exposição Internacional de Barcelona de 1888. Anos mais tarde, na
Exposição Universal de 1900, um evento em que se procurava fazer o balanço do século, a “fada
eletricidade” assumiu um lugar de relevo.
Durante a segunda metade do seculo XIX, a eletricidade foi sendo instalada em várias cidades da
Península Ibérica e da América Latina, numa dinâmica que se acentuou ao longo do século XX,
embora com ritmos díspares entre países e regiões.
Na maioria dos casos a eletricidade começou por ser introduzida nas grandes cidades e só
posteriormente chegou aos pequenos povoados e zonas periféricas. Existiram, é certo, situações
pontuais em que, devido à iniciativa de um empresário ou de um governo local mais ativo, esta
forma de energia foi adotada precocemente fora dos principais eixos de fixação e movimentação
de pessoas e bens.
Nos meios urbanos a introdução da eletricidade permitiu uma iluminação mais intensa, contribuindo
para a segurança dos transeuntes e possibilitando usufruir até horas mais tardias os jardins e as
alamedas urbanizadas que atraíam as populações.
Os locais de diversão e cultura, como os teatros, os cafés, as sociedades recreativas e culturais e
as academias foram também alguns dos espaços urbanos que mais precocemente beneficiaram
da introdução da luz elétrica.
Por outro lado, a possibilidade de iluminar de forma mais eficiente e até horas mais tardias os
espaços fabris traduziu-se muitas vezes num agravamento da vida dos trabalhadores.
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No comércio e nos serviços, o uso da eletricidade para fins publicitários, nomeadamente através
da iluminação das montras e de anúncios luminosos, tornou-se uma estratégia inovadora de
captação de públicos e consumidores.
A introdução da energia elétrica nas cidades beneficiou igualmente a mobilidade e a expansão
urbana. Os bondes elétricos, por exemplo, facilitaram o alargamento do espaço urbano e
contribuíram para a localização das unidades fabris em zonas marginais das cidades, muitas vezes
distantes dos locais de habitação dos operários.
A introdução da energia elétrica no espaço doméstico, primeiro para iluminação, depois para o
aquecimento e para o funcionamento dos eletrodomésticos, teve repercussões sobre a organização
e arquitetura das habitações e a organização dos vários espaços dessas mesmas habitações, como
aconteceu de forma visível com as cozinhas. Além disso, favoreceu a alteração do papel da mulher
na vida familiar e social, dando-lhe mais tempo para se dedicar a outras atividades e mesmo
facilitando-lhe o assumir de novas atividades profissionais.
Enquanto nova infraestrutura, a instalação da eletricidade exigiu a construção de centrais elétricas,
em certos casos estruturas de grande dimensão e muito marcantes, que alteraram de forma visível
a paisagem urbana. Por sua vez, a construção da rede elétrica, ao cruzar em várias direções o
espaço urbano, tanto por via área como subterrânea, criou diversos problemas, desde as obras
constantes nos arruamentos até aos conflitos regulares com os governos locais e centrais.
Estes são alguns dos principais aspetos ligados à introdução da eletricidade que serão debatidos
neste Simpósio.
Temas prioritários de debate
- A iluminação urbana, a eletricidade e a segurança pública
- A construção da rede elétrica e a alteração da paisagem urbana
- A implantação das redes urbanas de eletricidade e os conflitos com os poderes locais e centrais
- A iluminação elétrica e o desenvolvimento dos espaços de cultura e lazer
- A iluminação dos espaços comerciais e fabris
- A eletricidade e os transportes urbanos
- A eletricidade e a arquitetura: os elevadores e a construção em altura e as novas formas de pensar
a distribuição dos espaços as habitações
- A introdução dos motores elétricos nas fábricas e a alteração da organização do espaço fabril
- A introdução da energia elétrica nas habitações e a alteração do espaço doméstico.
- A eletricidade a alteração do papel da mulher no lar e na sociedade
Submissão de propostas:
Todos os interessados em participar deverão enviar um resumo com a sua proposta de
comunicação que se enquadre numa das áreas temáticas do Simpósio, nas quais devem ser
incluídas as seguintes informações:
- Título da Comunicação
- Nome(s) do(s) autor(es), Filiação Institucional e Contacto Email
- Resumo com o máximo de 500 palavras, em Times New Roman 12, espaço duplo, A-4, em
formato Word (.docx)
- 5 Palavras - Chave (máximo)
- Idiomas admitidos: Português, Castelhano, Catalão, Galego e Italiano.
Prazo de Submissão: 15 de Janeiro de 2019
Maiores informações: vsimposium.electrificacao@uevora.pt
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44th Annual Economic and Business History Conference
Detroit, Michigan, 5 a 8 de junho de 2019

The 44th Economic and Business History Society (EBHS) Annual Conference will be held in Detroit,
Michigan. Our general theme is Manufacturing and the City. However, individual proposals for
presentations on any aspect of economic, social or business history are welcome, as are proposals
for whole panels. We welcome submissions from graduate students and non-academic affiliates.
Detroit Michigan is uniquely positioned for attendees to experience both past and present
relationships between the world of commerce and the urban experience. The “Motor City” has been
the long-time center of the American auto industry and earned the title of the “Arsenal of Democracy”
for its industrial output in World War II. In more recent times, the City filed for the largest municipal
bankruptcy in American history and is presently emerging as a revitalized city, featuring a revitalized
downtown populated by some of the most innovative companies in the United States today.
Prazo de Submissão: 15 de Fevereiro de 2019
Maiores informações: http://www.ebhsoc.org/conference/index.php/ebhsoc/Detroit2019
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Annual Meeting of the Economic History Association 2019: Markets and
Governments in Economic History
Atlanta, Georgia, 13 a 15 de Setembro de 2019

The theme for EHA 2019 is “Markets and Governments in Economic History.” The interactions
between markets and governments are central issues in the organization of economies. From the
beginning of time, groups of people had to decide whether to let their members trade resources and
the fruits of their efforts freely or whether to distribute them in alternative ways in which the group
set up rules for use and distribution of resources and output. Governments ranged from contractual
states to predatory states based on the extent to which the participants negotiated the rules or a
subset imposed their rules on others. As societies grew larger, the debates about capitalism,
socialism, communism, manorialism, and other “isms” centered on the nexus between markets and
governments. Within the last 250 years more governments have loosened the reins and given
people more economic freedom to produce and trade more freely in markets. Even in those
countries the interactions between markets and governments have been fluid as the interest groups
in society have worked through the political process to provide more social insurance to protect
against risk, established regulations, adjusted defense spending, solve new problems, or establish
new rules that favor their position. The theme offers scholars a broad range of options for proposals.
Papers on markets alone, governments alone, or other topics are also welcome.
Prazo de submissão: 31 de Janeiro de 2019
Maiores informações: http://eh.net/eha/economic-history-association-2019-annual-meeting-2/
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V Congreso Internacional de la Asociación de Historia Económica del Caribe
(AHEC)
San José de Costa Rica, 4 a 8 de Novembro de 2019

La Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) y la Universidad de Costa Rica, convocan
el V Congreso en San José de Costa Rica, del 4 al 8 de noviembre de 2019, en la Facultad de
Ciencias Sociales-UCR.
El tema principal del Congreso será: “Desigualdades, pobreza y ambiente: perspectivas desde la
historia económica. Siglos XVI-XXI”
Prazo de Submissão: 15 de junho de 2019
Maiores informações:
ahec.original.pdf

http://ahec.uji.es/uploads/media_items/1%C2%AA-circular-v-congreso-
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VIII Congresso de História Ferroviária
Portugal, 2020

La Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria (ASIHF) celebrará, en 2020, el VIII Congreso de
Historia Ferroviaria en Portugal. Por ello, se abre la Convocatoria para la presentación de
propuestas de sesiones/mesas temáticas. La ASIFH anima a la presentación de propuestas menos
convencionales a las habituales sesiones de varias comunicaciones con comentario, tales como
mesas redondas, talleres, sesiones póster o presentaciones de vídeos o documentale.
Los interesados pueden enviar sus propuestas a secretario@asihf.org antes del 3 de marzo de
2019. Dichas propuestas deberán incluir necesariamente:
a) El nombre y adscripción académica/profesional de los organizadores y posibles participantes.
b) El título de la sesión y la modalidad propuesta
c) Un resumen de hasta 250 palabras describiendo el tema y los objetivos de la propuesta.

Chamada de Artigos Revista da UFMG – tema Energia

Energia é o tema central do próximo número da Revista da UFMG, para o qual convidamos a
comunidade a submeter contribuições.
No domínio da Física o termo energia se refere a uma entidade física fundamental, que juntamente
com a matéria, compõe o universo conforme o entendemos
Energia é capacidade de realizar trabalho. Momentos recentes nos lembram de forma contundente
a que sua falta pode conduzir, por exemplo, nos apagões de eletricidade e combustível. Limpa ou
suja, de diversas origens, condiciona o desenvolvimento. Sempre ligada ao movimento, à
transformação, à mudança.
A energia se encontra na ação humana, no amor e na política, na luta e na resistência dos povos
e movimentos sociais, nos processos de construção de autonomia e na busca de utopias que
estimulam o avanço da sociedade.
Prazo para submissão: 31 de janeiro de 2019
Maiores informações https://www.ufmg.br/revistaufmg/

www.abphe.org.br

[LEP] Chamada para contribuições
A revista Leituras de Economia Política (LEP), dos programas de pós graduação do Instituto de
Economia da Unicamp, recebe artigos e resenhas em fluxo contínuo de temáticas da Economia e
áreas afins (Teoria Econômica, Economia Internacional, Economia Brasileira, História Econômica,
História do Pensamento Econômico, Economia Política, Economia Social e do Trabalho, Economia
Regional e Urbana, Economia Agrícola e do Meio Ambiente e Economia Industrial). Para enviar
uma contribuição para a Revista, basta acessar o site: http://www.revistalep.com.br/index.php/lep,
realizar o cadastro e enviar a submissão.
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SEXTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONOMICA
(CLADHE VI)
Universidad de Santiago de Chile, Santiago de 23 a 25 julho de 2019

5ª CIRCULAR – PÓSTERES
El sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI) se realizará en la ciudad
de Santiago, Chile, entre los días 23 y 25 de julio de 2019. Las instituciones organizadoras son las
asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, Perú y
Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas. La Asociación Chilena de
Historia Económica (ACHHE) y la Facultad de Administración y Economía (FAE), de la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), con sede en la ciudad de Santiago, son las instituciones anfitrionas.
El sitio web del congreso es el siguiente: www.cladhe6.usach.cl/. Los invitamos a visitarlo para
mayores antecedentes, incluido el programa general del evento.
Llamado para envío de Posters
Los miembros del Comité Organizador Internacional (COI) del Sexto Congreso Latinoamericano de
Historia Económica (CLADHE-VI) convocan a jóvenes investigadores en historia económica para
participar en la Competencia de Posters, para presentar sus investigaciones doctorales.
Los posters serán exhibidos durante los coffee breaks y almuerzos del evento, donde los autores
podrán hacer presentaciones de los mismos, así como responder preguntas de los asistentes al
congreso.
Podrán concursar estudiantes de doctorado y egresados de doctorados de los últimos dos años
(2017-2018).
Los(as) interesados(as) deberán enviar a cladhe6@usach.cl (indicar en el asunto del correo
electrónico Competencia de Posters), los siguientes documentos, antes del 15 de marzo 2019:
• Versión en Word del Poster a presentar.
• Hoja aparte con los siguientes antecedentes: Nombre postulante, nacionalidad, Universidad donde
realiza o cursó el doctorado, y nombre tutor de tesis doctoral.
Según limitaciones de espacio, los mejores posters serán seleccionados para exhibición en el
Cladhe 6, y los dos mejores de entre los seleccionados recibirán un premio al mejor Poster del
Cladhe 6. El jurado está conformado por:
• Cristina Mazzeo (Perú).
• Reto Bertoni (Uruguay).
• Andrés Álvarez (Colombia).
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Nota: Los-las postulantes aceptados-as deben traer su poster impreso, que serán exhibidos de
manera vertical, con un tamaño máximo de 1 metro (ancho), por 1.5 metros (largo).

BOLSA DE APOIO PARA JOVENS PESQUISADORES LATINOAMERICANOS
EM HISTÓRIA ECONÔMICA
Los miembros del Comité Organizador Internacional (COI) del Sexto Congreso Latinoamericano de
Historia Económica (CLADHE-VI) convocan a jóvenes investigadores en historia económica
originarios de la región para participar en el Congreso proveniente del Fondo de apoyo para jóvenes
investigadores latinoamericanos en historia económica.
El Fondo tiene como objetivo apoyar a jóvenes historiadores económicos de América Latina que
participen en calidad de expositores y que no cuenten con apoyo financiero completo para asistir al
Congreso. Este apoyo consistirá en una ayuda económica de US$500 o su equivalente en moneda
local, así como la condonación de la cuota de inscripción al Congreso.
Podrán concursar los estudiantes y egresados de programas de posgrado en ciencias sociales y
humanidades – preferentemente de doctorado – impartidos en instituciones de América Latina. El
límite de edad es de 35 años.
Los interesados deberán enviar a cladhe6@usach.cl (indicar en el asunto del correo electrónico
beca joven investigador), digitalizadas en PDF o en formato Word, los siguientes documentos:
- Currículum vitae (2 páginas máximo).
- Indicación del Simposio en el que participa y el título de la ponencia.
- Resumen y/o texto completo de la ponencia.
- Declaración simple confirmando que no recibirán financiamiento de otras
fuentes para asistir al Cladhe 6.
La fecha límite de postulación es el 15 de marzo 2019.

PRÊMIO MELHOR TESE DOUTORAMENTO EM HISTÓRIA ECONÔMICA DA
AMÉRICA LATINA, CLADHE 2019
Bases Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de América Latina,
Cladhe 2019
1. Objetivo
Las asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México,
Perú y Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas, crean el Premio a
la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de América Latina, con el objetivo principal de
promover la investigación en historia económica y reconocer las mejores tesis doctorales
defendidas en programas de historia económica a nivel mundial.
2. Criterios de elegibilidad
2.1 Podrán postular tesis doctorales que traten sobre temas de Historia Económica de América
Latina en general o algún(os) país(es) de América Latina en particular”, defendidas en cualquier
universidad del mundo, por un estudiante de cualquier nacionalidad.
2.2 La tesis deberá estar escrita en español, portugués o inglés.
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2.3 La tesis tiene que haber sido defendida en el trienio 2016-2018.
3. Postulaciones
3.1 Las tesis deberán ser enviadas por el propio autor, en PDF (un solo archivo), a
cladhe6@usach.cl, con copia a skuntz@colmex.mx, antes de las 23.59 horas del 31 de enero del
2019, hora local en Santiago de Chile.
3.2 Junto a la tesis deberá enviarse el formulario de inscripción del anexo 1.
3.3 Deberá enviarse además un documento oficial que pruebe que la tesis fue defendida y
aprobada, o bien una carta firmada por el director de la tesis confirmando lo anterior.
3.4 Deberá enviarse un resumen de la tesis de entre 1.500 y 2.000 palabras.
4. Premio
4.1 Se entregarán tres premios de US$1000, uno para cada uno de los siguientes periodos:
• Premio Tulio Halperín Donghi: Periodo colonial.
• Premio Tamás Szmrecsányi: Periodo c.1810-1913.
• Premio Carlos Díaz Alejandro: Periodo c.1913-2010.
4.2 A cada ganador se le hará entrega, además, de un diploma.
4.3 Los ganadores serán anunciados el 1 de julio del 2019, y la premiación se realizará en el Cladhe
6.
5. Jurado
5.1 Se crearon tres jurados, uno para cada periodo mencionado en el punto 4.
5.2. Los jurados son los siguientes:
• Premio Tulio Halperín Donghi, Periodo colonial: Alejandra Irigoin, Antonio Ibarra, José Ignacio
Martínez Ruiz.
• Premio Tamás Szmrecsányi, Periodo c.1810-1913: Carlos Marichal, Luiz Fernando Saraiva, Guy
Pierre.
• Premio Carlos Díaz Alejandro, Periodo c.1913-2010: Antonio Tena, Alcides Goularti Filho,
Salomón Kalmanovitz.
5.3 Cada jurado podrá preseleccionar las tesis a evaluar (en base a los resúmenes recibidos), o
bien evaluar todas las tesis postulantes.
5.4 Al anunciar el ganador, cada jurado deberá justificar por qué la tesis premiada resultó ganadora.
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Diretoria (2017-2019)
Presidente: Luiz Fernando Saraiva
Vice-Presidente: Alcides Goularti Filho
1ª Secretária: Rita de Cássia da Silva Almico
2ª Secretário: Paulo Roberto Cimó Queiroz
1ª Tesoureiro: Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima
2º Tesoureira: Talita Alves de Messias

Conselho de Representantes da ABPHE (2017-2019)
Região Centro-Oeste
1º Titular – Teresa Cristina de Novaes Marques
2º Titular – Déborah Oliveira Martins dos Reis
Região Nordeste
1º Titular – Luiz Eduardo Simões de Souza
2º Titular - Idelma Aparecida Ferreira Novais
Região Sudeste
1º Titular – Rogério Naques Faleiros
2º Titular – Wolfgang Lenk

Suplente – Daniel do Val Cosentino
Região São Paulo
1º Titular – Maximiliano Mac Menz
2º Titular – Cláudia Alessandra Tessari
Suplente – Renato Leite Marcondes
Região Sul
1º Titular – Ivan Salomão
2º Titular – Fábio Pesavento
Suplente - Liara Darabas Ronçani

Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes)
Tamás József Márton Károly Szmrecsányi (1993-1997) †
Luiz Carlos Soares (1997-1999)
Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) †
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)
Alexandre Macchione Saes (2015-2017)
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