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EDITORIAL
Nesse mês de março de 2019 a maioria das Universidades e instituições de pesquisa retornam
suas atividades após um merecido descanso. Desejamos a todos um excelente ano letivo de
pesquisas, docências e demais trabalhos. Entre as notícias que destacamos nesse boletim,
repetimos a do convênio assinado pela ABPHE com a Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão (PFDC) para monitorar possíveis casos de assédio ao trabalho de professores,
estudantes e pesquisadores no exercício de suas atividades, por julgarmos um importante
instrumento para proteger o nosso trabalho, tão sensível em destacar os efeitos de políticas
econômicas adotadas e das realidades sociais de nosso país. Também repetimos a notícia dos
convênios estabelecidos com uma agência de turismo para conseguir descontos e preços
especiais tanto nas passagens quanto nas hospedagens no XIII Congresso Brasileiro de
História Econômica e a 14ª Conferência Internacional de História de Empresas, a ser
realizado em Criciuma, entre os dias 24 e 26 de setembro de 2019 e o 6ª Congresso Latino
Americano de História Econômica que será realizado em Santiago do Chile em Julho de 2019.
Reforçamos o convite para que os jovens pesquisadores que tenham defendido suas teses a
partir de 2016 que as submetam aos prêmios de melhor tese em História Econômica sobre a
América Latina, nas três categorias do concurso, promovido pelas associações de história
econômica que estão responsáveis pela organização do 6º CLADHE. Também lembramos aos
jovens pesquisadores que queiram participar do evento que a organização está oferecendo
bolsas de apoio em um valor de US$500,00. Por último, aqueles que quiserem apresentar
trabalhos na modalidade banners, o prazo de inscrição ainda está aberto e as informações estão
neste boletim. Todos esses eventos do 6º CLADHE tem o prazo final das inscrições no próximo
dia 15 de março.
Entre outras notícias, divulgamos chamadas de publicação em revistas científicas, eventos
acadêmicos com prazo de inscrição abertos e demais notícias enviadas pelos nossos sócios.
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
Os pagamentos da anuidade de 2019 que forem feitos até o dia 30/06 tem desconto de 10%.
Assim,
Sócios profissionais => R$180,00 – até 30 de junho de 2019
Sócios estudantes => R$90,00 – até 30 de junho de 2019
Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem em
contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com
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 no
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 inclui
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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VENDA DE LIVROS
A ABPHE está vendendo os livros por ela editados e que podem ser vistos em seu site. 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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NOTÍCIAS E EVENTOS – ABPHE
CONVÊNIO ABPHE E PROCURADORIA FEDERAL DOS
DIREITOS DO CIDADÃO (PFDC)
(termo de cooperação em defesa da liberdade de cátedra)

No último dia 15 de Fevereiro a ABPHE e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
assinaram um termo de cooperação com duração de 12 meses que tem por objetivo geral o
acompanhamento e enfrentamento de denúncias de violências, assédios e outras formas que
configurem ação arbitrária contra associadas e associados de nossa instituição (professores,
pesquisadores e estudantes) no exercício de suas atividades.
Abaixo segue o resumo do termo de cooperação:
O termo visa proteger e dar garantias à liberdade docente, à liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar, expressar e divulgar o pensamento por meio de artigos, pareceres, relatórios, laudos,
aulas e eventos acadêmicos em conformidade com o pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
Entre os objetivos temos a coleta, análise e sistematização de informações sobre o quadro de
ameaças e violências e o devido recebimento e devido encaminhamento institucional de
denúncias de docentes, pesquisadores e estudantes.
A ABPHE, na qualidade de representante de seus associados e associadas, na defesa de seus
interesses, se compromete a encaminhar à PFDC as denúncias recebidas, de modo
sistematizado e em fluxo a ser estabelecido mais adiante.
Os dados fornecidos devem conter informações mínimas necessárias para possibilitar análise da
PFDC, tais como nome, localidade e contatos dos envolvidos, descrição dos fatos a serem
investigados e a indicação do seu autor, quando conhecido, grau de sigilo desejado, dentre outros
que entender relevantes para a apuração. Caso a PFDC necessite de maiores esclarecimentos,
poderá solicitar a complementação das informações.
A PFDC compromete-se a receber as denúncias dentro do fluxo estabelecido instaurar a devida
peça informativa e promover os encaminhamentos pertinentes.
Esgotadas as análises, a PFDC adotará a providência que entender cabível, podendo, dentre
outras hipóteses, notificar o responsável para prevenção à repetição ou determinação de cessão
do desrespeito ou remetê-la à Unidade competente no âmbito do MPF ou da autoridade que
tenha atribuição ou ainda proceder o arquivamento, por exemplo, dando ciência às respectivas
associações (Resolução CSMPF nº 87/2010)
A PFDC se compromete a destacar servidor/a que possa dar encaminhamento ao fluxo de
recebimento das denúncias da ABPHE.
A ABPHE se compromete a estabelecer um fluxo de comunicação direta com a PFDC, por meio
do/a servidor/a destacado/a. A ABPHE contará com endereço de e-mail próprio da PFDC para
encaminhamento das denúncias, comprometendo-se a não dar divulgação do canal, que será
para uso exclusivo do presente Termo.
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Quaisquer sócios que se sintam constrangido de alguma forma e nos termos do acima exposto,
pode entrar em contato com a diretoria da ABPHE por meio do email abphe1@gmail.com que as
devidas providências serão tomadas.

XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E A 14ª
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma/SC, 24 a 26 de setembro de 2019

Continuam abertas as inscrições para envio de trabalhos para o XIII Congresso Brasileiro de
História Econômica e 14ª Conferência Internacional de História de Empresas.
Prazo limite: 06 de maio de 2019.
Maiores informações: https://www.doity.com.br/xiii-congresso-brasileiro-de-historia-economica-exiv-conferencia-internacional-de-historia-de-empre

AGÊNCIA DE TURISMO

A ABPHE estabeleceu uma parceria com a empresa DE PASSAPORTE para favorecer seus
associados e demais participantes do nosso Congresso com melhores condições de viagem,
hospedagem e demais serviços.
Confira os preços e condições no link https://www.depassaporte.com.br/cbhecihe/
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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

AGÊNCIA DE TURISMO

A ABPHE estabeleceu uma parceria com a empresa DE PASSAPORTE para favorecer aos seus
associados e demais participantes do nosso VI CLADHE VI com melhores condições de viagem,
hospedagem e demais serviços.
Confira os preços e condições no link cvs https://www.depassaporte.com.br/cladhe/

CHAMADA PARA ENVIO DE POSTERS
Los miembros del Comité Organizador Internacional (COI) del VI 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.
Prazo limite: 15 de março de 2019
Maiores informações: http://www.abphe.org.br/noticia/sexto-congreso-latinoamericano-de-historiaeconomica--5-circular
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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.
Prazo limite: 15 de março 2019.
Maiores informações: http://www.abphe.org.br/noticia/fundo-de-apoio-para-jovens-investigadoreslatino-americanos-de-historia-economica

PRÊMIO MELHOR TESE DOUTORAMENTO EM HISTÓRIA ECONÔMICA DA
AMÉRICA LATINA, CLADHE 2019
O Comitê Organizador Internacional do 6º Congresso Latino Americano de História Econômica
divulga as regras para o Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de
América Latina, Cladhe 2019. Solicitamos que nossos associados que orientatam ou defenderam
teses entre 2016 e 2018 considerem a possibilidade de concorrer ao mesmo.
Prazo limite: 15 de março 2019.
Maiores informações: http://www.abphe.org.br/noticia/premio-melhor-tese-de-doutorado-sobrehistoria-economica-da-america-latina
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DEMAIS NOTÍCIAS – eventos e seleções com prazos de
submissão abertos
CONCURSO DOCENTE

A Universidade Federal de Uberlândia está com vaga aberta para docente efetivo na área de
História do Pensamento Econômico. As inscrições estão abertas
Prazo limite de Inscrição: 14 de março de 2019
Maiores informações e
Inscrições:https://www.sistemas.dirps.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/884

VIII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA AMBIENTAL
EPPEN-Unifesp - Campus Osasco, São Paulo de 22 a 23 de julho de 2019

O VIII Seminário de História Ambiental - Diálogos Interdisciplinares sobre Meio Ambiente:
Saberes e Interlocuções visa reunir historiadores, economistas, internacionalistas, cientistas
sociais, juristas, geógrafos etc. em perspectivas multivariadas que contemplam a inter e a
multidisciplinaridade em pesquisas relativas à temática meio ambiente. Tais preocupações se
revelam pelo processo histórico de inter-relação do homem e suas ações com o que se conceitua
como "natureza", que aumentam a demanda por recursos naturais devido ao crescimento
populacional, ao processo de urbanização, à industrialização, à geração de energia, à irrigação,
às discussões políticas e jurídicas sobre os diferentes conflitos e temas, com destaque para os
processos e efeitos relativos aos impactos ambientais, cujos resultados se fazem sentir de forma
diferenciada por diferentes grupos ou classes sociais, gerando e fomentando problemas de
diversas ordens para toda a sociedade. Desta forma, este seminário visa estabelecer um espaço
de interlocução com pesquisadores que se debruçam sobre o tema do meio ambiente nas mais
variadas abordagens, inter-relações e orientações teóricas e metodológicas, buscando amplificar
o espaço de debate sobre o tema, seus problemas e desafios.
O VIII Seminário de História Ambiental é uma realização do Grupo de Trabalho (GT) - História
Ambiental - da Associação Nacional de História (Anpuh-SP) em parceira com a Sociedade
Brasileira de Economia Ecológica (EcoEco), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), o Departamento de Economia e o
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Programa de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento - Linhas de pesquisa:
"Desenvolvimento: Teoria e História" e "Políticas Públicas, Inovação e Desenvolvimento", e o
Laboratório de Estudos Interdisciplinares e Análises Sociais (Leia).
Prazo limite: 29 de março de 2019
Maiores informações: https://sabereseinterlocucoes.webnode.com/

XXXIX ENCONTRO da APHES
Universidade do Algarve, Faro, Portugal, 15 e 16 de novembro de 2019

Circulações: Entre o local e o global
A mobilidade é um problema central na História Económica e Social. Seja qual for o período em
análise, as pessoas circulam, transportando consigo bens, capitais, ideias, línguas, costumes.
Circulam para sobreviver, para comerciar, para explorar, para conquistar, para migrar e também
por lazer. Nestas circulações constantes vão-se gerando interacções, impactos, conflitos,
mudanças e resistências; produzem-se transformações sociais, institucionais, económicas e
culturais, que, num mundo cada vez mais interconectado, são susceptíveis de serem analisadas
sob variadíssimas perspectivas e em diversas escalas, que vão desde a local à global.
Convidamos os investigadores, de qualquer nacionalidade, que pretendam reflectir em conjunto
sobre este tema a submeterem as suas propostas de painel ou comunicação individual. Aceitamse igualmente propostas de painéis e comunicações individuais sobre qualquer tema da História
Económica e Social.
Submissão de propostas
As propostas individuais deverão compreender: 4 palavras-chave, um resumo (max. 400
palavras) com indicação do tema, objetivos, enfoque teórico e sustentação empírica; e uma curta
nota biográfica (max. 200 palavras). As propostas individuais deverão ser submetidas através do
seguinte formulário: https://goo.gl/forms/dE1j3q1TPcervjLg2
As propostas de painéis deverão incluir três participantes e incluir o nome e uma breve nota
biográfica do organizador (max. 200 palavras), o título e resumo do painel (max. 400 palavras).
Deverão compreender também, para cada comunicação e para cada participante: 4 palavraschave, um resumo (max. 400 palavras) com indicação do tema, objetivos, enfoque teórico e
sustentação empírica; e uma curta nota biográfica (max. 200 palavras). As propostas de painéis
deverão ser submetidas através do seguinte formulário:
https://goo.gl/forms/CEn4DHXRnLVcxMFv2
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No caso de submissão de várias propostas, só será aceite uma comunicação por participante,
podendo, no entanto, esse participante ser coautor de outra.
Prazo de Inscrição: 15 de abril de 2019.
Maiores informações e inscrições: https://encontroaphes2019.weebly.com/

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE TEORÍA SOCIAL: DESAFÍOS
CONTEMPORÁNEOS DE LA TEORÍA SOCIAL
Buenos Aires, Argentina, 31 de julio al 2 de agosto de 2019

¿Cuáles son los desafíos actuales de la teoría social, sobre todo si esta pregunta se formula
desde América Latina? Tal será el interrogante central de nuestro encuentro, la propuesta que
presentamos como horizonte de diálogo en este tercer Congreso. Lo hacemos con la convicción
de que cualesquiera sean las respuestas que se esbocen, ellas incluirán importantes
reconsideraciones de las perspectivas filosóficas, epistemológicas y disciplinarias desde las
cuales pensamos, tanto como diagnósticos del mundo contemporáneo y de la especificidad
latinoamericana. Y esto porque teorizar es siempre una actividad atravesada por una época, sus
tendencias, sus tensiones y sus diferencias.
A partir de esta convocatoria, y tal como sucediera en su 1ra y 2da edición, este Congreso
Latinoamericano de Teoría Social se propone como un espacio amplio y plural que posibilite el
intercambio de puntos de vista provenientes de diversas tradiciones y estilos de pensamiento e
investigación.
Convocamos a enviar sus propuestas de Mesas de Trabajo, Paneles y Conferencias para el III
Congreso Latinoamericano de Teoría Social que se realizará entre el 31 de julio y el 2 de agosto
de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.
Prazo limite: 29 de março de 2019
Maiores informações: http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/
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COLÓQUIO O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL DESDE A PERSPECTIVA GLOBAL:
INVESTIGAÇÕES E LINGUAGENS
O Colégio de San Luis, San Luis Potosí, México, 12 a 14 de junho de 2019

O Colégio de San Luis, AC, convoca o Colóquio O Patrimônio Industrial a partir da Perspectiva
Global. Investigações e Linguagens, que será realizado na cidade de San Luis Potosí, de 12 a 14
de junho de 2019.
O objetivo deste espaço é configurar-se como uma referência atualizada sobre os avanços da
pesquisa em Patrimônio Industrial na arena internacional.
Desde a década de 1970, se geraram importantes trabalhos que estudaram o patrimônio cultural,
cujo objetivo, entre muitos, tem sido a preservação de heranças comuns. Instituições e
acadêmicos contribuíram para esses objetivos.
A partir da pesquisa, o mundo acadêmico tem abordado diversas variantes do patrimônio cultural
e, para o caso que nos concerne, o Patrimônio Industrial. Produziu novos conhecimentos,
abordagens renovadas e linguagens, tanto no discurso acadêmico, na narrativa, como nas formas
de comunicação. A tarefa considera como objetivo central,fornecer fundamentos para que a
sociedade realize planos, ações e políticas voltadas ao estudo, gestão, recuperação, conservação
e disseminação do Patrimônio Industrial.
Nesse sentido, o objetivo fundamental do Colóquio é a criação de espaços de reflexão e
discussão entre acadêmicos, pesquisadores e especialistas nacionais e estrangeiros, nos quais
os diversos aspectos do Patrimônio Industrial são expostos hoje por meio de estudos e
pesquisas. propostas. Ao mesmo tempo, procura fomentar a troca de experiências e informações
entre especialistas.
O Colóquio privilegia a perspectiva global, isto é, colocar os estudos em debates muito além dos
espaços de competência imediata. Desta forma, contribuiremos para o diálogo interdisciplinar,
problematizando os fenômenos em torno do Patrimônio Industrial a partir dos processos globais,
que incluem perspectivas e análises de diferentes macrorregiões. A esse respeito, é pertinente
perguntar: Como o Patrimônio Industrial é estudado nos países? O que e de que maneira são as
linguagens e formas de aproximação na pesquisa sobre Patrimônio Industrial? Com essa
metodologia pretendemos promover abordagens atuais que identifiquem, estudem e comuniquem
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semelhanças, divergências, diferenças ou convergências dos estudos, para o reconhecimento
social e valorização do referido patrimônio.
Em geral, o objetivo é oferecer contribuições significativas para a área do conhecimento com
base em avanços sólidos, projetos concluídos e propostas sugestivas sobre o Patrimônio
Industrial, com o objetivo de constituí-los como base para a definição de estratégias, planos,
políticas e programas de pesquisa, gestão, proteção, preservação e disseminação, por atores e
instituições.
As propostas serão enviadas como anexos ao email de contato. A proposta deve especificar:
título do trabalho, autor, instituição de destacamento, país, e-mail, espaço de discussão em que
você deseja participar e um resumo com um tamanho máximo de 300 palavras. A síntese deve
necessariamente explicar a abordagem principal, os objetivos, as fontes, a contribuição, os
quadros analíticos e a metodologia. Trabalhos que não contenham tal tratamento não serão
aceitos.
Um resumo curricular com um comprimento máximo de 150 palavras também deve ser incluído.
As propostas podem ser enviadas em espanhol, português, inglês ou francês. Um Comitê
Científico confirmará a aceitação de propostas.
Prazo de Inscrição: 8 de abril de 2019.
Maiores informações e inscrições: industrialherit.colsan@gmail.com

X SEMINÁRIO NACIONAL E I COLÓQUIO DO CMU
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Educação, 29 a 31 de julho
e 1º de agosto de 2019
Prorrogação do Prazo – 30 de março de 2019

O Centro de Memória – Unicamp tem o prazer de convidar a comunidade acadêmica,
profissionais ligados a escolas, museus, arquivos, associações e instituições diversas, e demais
interessados para o IX Seminário Nacional do CMU e para o I Colóquio Gestão do Patrimônio
Cultural, que acontecerá na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), nas dependências
da Faculdade de Educação. O IX Seminário Nacional tem por tema central “Memória e histórias
locais: esquecimento, diversidades culturais e identidades”; o I Colóquio escolheu para o sua
primeira edição o tema: “Projetos culturais e acervos”
Em especial, convidamos nossos associados para submeterem suas pesquisas no GT 11.
Memória, História Econômica e Demografia Histórica, proposto em conjunto pelas nossas
associadas Maria Alice Rosa Ribeiro e Maísa Faleiros da Cunha.
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Prazo de inscrição: 30 de março de 2019.
Para mais informações: https://www.ixseminarionacionalcmu.com.br/

SUMMER SCHOOL IN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY
University of Évora, 26-29 June 2019
Trata-se de uma Escola de Verão em História Económica e Social, dirigida a estudantes de
doutoramento e pós-doutoramento na área. As cadeiras serão ministradas por reputados
investigadores da especialidade e versarão sobre os mais diversos temas de interesse:
- Grandes questões da História Económica e Social
- Métodos de investigação em História Económica e Social
- Como preparar papers para apresentação em conferências e publicação em revistas relevantes
A Escola realizar-se-á em Vila Viçosa, nos dias 26 a 29 de Junho de 2019.
Os candidatos deverão enviar o seu CV, bem como um artigo ou capítulo de tese com 8.000
palavras, para pedro.lains@ics.ul.pt até 25 de Março. A aceitação será comunicada a 15 de Abril
de 2019.
Prazo de inscrição: 25 de março de 2019.
Para mais informações: lrodrigues@iseg.ulisboa.pt
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XVII JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, Argentina, 2 al 5 de octubre de 2019

Mesa 90: Políticas públicas, servicios y transportes. Argentina y América Latina siglos XIX y XX.
Coordinadoras:
Teresita Gómez (CESPA/IIE/FCE/ UBA) tmcgomez@gmail.com
Elena Salerno (Instituto de Estudios Históricos, UNTREF) esalerno@untref.edu.ar
Objetivos:
El propósito de la mesa es generar un ámbito de discusión e intercambio entre los participantes
sobre las investigaciones en curso referidas a políticas públicas, servicios públicos, transportes y
comunicaciones que se han dado en América Latina y en el espacio del actual territorio argentino,
en el transcurso de los siglos XIX y XX.
Cuando nos referimos a políticas públicas estamos dando cuenta de un concepto que ha sufrido
cambios considerables en las últimas décadas, en tanto su puesta en consideración es relativa
novedosa en las ciencias sociales.
El desarrollo de los transportes y de las infraestructuras de comunicación ha tenido un papel
destacado en la configuración de la estructura económica y social de Argentina y de América
Latina. Su expansión en el siglo XIX se continuó en el siglo XX, acompañando la constitución del
estado nacional y de las modernas economías agroexportadoras primero así como de los
posteriores procesos de industrialización. Luego del reinado del ferrocarril, el desenvolvimiento
del transporte automotor agregó mayor competitividad a las vías de comunicación, así como de
todos los modos de transportes terrestres, marítimos aéreos.
Las políticas públicas y el rol del Estado, las inversiones privadas (nacionales y extranjeras) y
estatales, así como los actores sociales que fueron tomando protagonismos a lo largo del tiempo,
primero los trabajadores y posteriormente se sumaron los usuarios, son parte de la agenda
pública de los diferentes gobiernos tanto nacionales como provinciales en Argentina y en los
demás países de la región y como tales objeto de estudio.
La mesa abarca un arco temporal amplio, que atraviesa los siglos XIX y XX, lo cual posibilita
analizar la evolución de prácticas, políticas, infraestructuras, tecnologías y culturas de transporte,
que fueron determinantes en las comunicaciones y condicionaron el tráfico de la producción y el
comercio como la movilidad de los pasajeros en cada época. A su vez, el debate sobre la
conformación de las vías de comunicaciones terrestre, fluvial, marítimas y, más recientemente,
las rutas del tráfico aéreo nos permitirá avanzar en la comprensión de la conectividad de los
territorios y su impacto sobre la economía.
Estos diferentes enfoques nos permiten enriquecer el conocimiento del pasado en sus diversos
aspectos; por tal motivo convocamos a investigadores que abordan estas problemáticas desde
distintas vertientes para generar una discusión fructífera.
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Criterios para la presentación de resúmenes
Los trabajos podrán ser de autoría individual o en co-autoría con un máximo de 2 (dos) autores.
No se aceptará más de un trabajo por autor, ya sea en forma individual o en co-autoría.
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán contener los
planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra requerida será Times New Roman,
tamaño 12, interlineado de 1,5.
Cada resumen deberá tener un encabezado donde conste el título de la ponencia, nombre y
apellido de los/as autores/as, correo/s electrónico/s y filiación institucional (sin formatos: ni
subrayado, ni bold ni itálica, etc.) e indicar 3 palabras clave.
Modalidad de envío del resumen
Los resúmenes deben:
1. ser cargados en el formulario web de las XVII Jornadas Interescuelas alojado en la siguiente
dirección: https://goo.gl/forms/PySOd4ODVWd4zTdW2
2. ser enviados a los mails de los/as coordinadores/as de la mesa seleccionada:
Teresita Gómez (FCE/CESPA, UBA) tmcgomez@gmail.com
Elena Salerno (Instituto de Estudios Históricos, UNTREF) esalerno@untref.edu.ar
Prazo limite: 15 de março de 2019
Maiores informações:
http://www.huma.unca.edu.ar/images/documentos/2019/4_circular_jornadas_interescuelas_2019.
pdf
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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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CHAMADA DE ARTIGOS
REVISTA DA UFMG – TEMA ENERGIA
Prazo prorrogado

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: 15 de Março de 2019
Maiores informações https://www.ufmg.br/revistaufmg/

REVISTA HISTÓRIA (UNESP) – COLONIZAÇÃO EM TERRAS PAULISTAS

Dossiê: História da Colonização em Terras Paulistas: Dinâmicas e Transformações (Séculos XVI
a XX)
Organizadores: Paulo Cesar Gonçalves (UNESP/Assis); Lélio Luiz de Oliveira (USP/Ribeirão
Preto); Pablo Oller Mont Serrath (Cátedra Jaime Cortesão/USP)
Publicação: 1º Semestre de 2020
Prazo para submissão: 30 de setembro de 2019
Maiores informações: http://www.abphe.org.br/noticia/chamada-de-artigos-para-a-revista-historiasp--tema-colonizacao-em-terras-paulistas
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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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