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EDITORIAL
Esperando que este boletim encontre todos os sócios bem, agradecemos a todos que nos
enviaram trabalhos para o nosso XIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 14ª
Conferência Internacional de História de Empresas. Esperamos que em nosso próximo
boletim a programação completa do evento já esteja disponível com todos os trabalhos
selecionados.
Nesse boletim também estamos inaugurando uma nova seção: ABPHE convida à leitura
inspirada em nossas associações coirmãs, como a Espanhola e a Mexicana de História
Econômica. A ideia central é disponibilizar capítulos de livros, artigos de acesso restrito ou textos
inéditos de nossos associados como forma de divulgar as pesquisas mais recentes, ou clássicas,
entre nós. Inicialmente será disponibilizado em nossa página um texto por mês. Dependendo da
adesão e sucesso do projeto, poderemos estender para mais textos (quinzenalmente ou
semanalmente). Aos nossos associados interessados em divulgar seus textos, pedimos que
sigam as instruções contidas na notícia.
Entre outras notícias, divulgamos as chamadas de publicação em revistas científicas, eventos
acadêmicos e bolsas de pesquisa com prazo de inscrição abertos.
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
Os pagamentos da anuidade de 2019 que forem feitos até o dia 30/06 têm 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.
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 – v. 22, n. 1 (2019)
Políticas de deslocamentos populacionais no primeiro governo Vargas: nacionalismo,
intervencionismo estatal e construção da nação e da nacionalidade
Julio César Zorzenon
Imperialismo e questão nacional em Nelson Werneck Sodré
Carlos Alberto Cordovano Vieira
Fabio Antonio de Campos
Evolução do setor ervateiro durante o século XIX: uma análise dos avanços tecnológicos
na cadeira produtiva
Lilian da Rosa, Taciana Santos de Souza
Evolución patrimonial y rentabilidad de una empresa agropecuaria argentina: el caso de
Pereda S.R.L (1888-1945)
Eduardo Martín Cuesta
A trajetória da Perfumarias Phebo em Belém
Marcílio Alves Chiacchio
Um estudo comparativo sobre petroquímica básica no México e na Argentina entre 1950 e
1990
Juan Odisio
A trajetória do socialismo na Iugoslávia (1945-1990)
Luiz Henrique Marques Gomes
Estado e mercado na China pós-76: o grande salto à direita
Andrea Piazzaroli Longobardi
Resenha bibliográfica do livro Instituições, Mudança Institucional e Desempenho
Econômico, de Douglass North
Carolina Miranda Cavalcante
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VENDA DE LIVROS
A ABPHE está vendendo os livros por ela editados e que podem ser vistos em seu site. As
seguintes obras podem ser adquiridas 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 – ABPHE
ABPHE CONVIDA À LEITURA
A atual diretoria da ABPHE acaba de criar uma sessão ABPHE convida à leitura, inspirada nas
Associações Espanhola e Mexicana de História Econômica, onde iremos disponibilizar
mensalmente textos em formato digital de trabalhos inéditos, capítulos de livros, ensaios ou
artigos de acesso restrito para nossos sócios.
Pretendemos a cada boletim indicar um novo texto para a leitura. Os autores interessados em
disponibilizar seus textos podem enviar uma mensagem para abphe1@gmail.com que iremos
avaliar a oportunidade.
Segue abaixo a apresentação do texto desse mês de junho e ainda o link para acessar ao
mesmo.

Henrique Augusto Milet: um papelista e desenvolvimentista no Nordeste na
segunda metade do século XIX?
por Flávio Azevedo Marques Saes
Capítulo a ser publicado no livro Ideias econômicas no Brasil oitocentista, organizado por Ivan
Colangelo Salomão e Luiz Felipe Bruzzi Curi (Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2019).
Apresentação
O propósito de organizar uma obra sobre as ideias econômicas no Brasil do século XIX surgiu da
percepção de que a temática, especialmente no que se refere a esse período, encontra uma
lacuna patente na historiografia brasileira. A ênfase que geralmente se atribui ao debate
econômico após o estabelecimento dos primeiros cursos de Economia no país, nos anos 1940,
contribui para escamotear a já intensa circulação de ideias econômicas no Brasil pré-industrial.
Se a maioria delas era, de fato, importada dos países centrais, pode-se observar na leitura desta
obra que os principais temas econômicos de que se ocupava a elite brasileira já incorporavam
traços da vivência nacional. Diferentemente do que entendia Celso Furtado, por mais recorrentes
que aqui fossem os assuntos originalmente discutidos nas escolas europeias, percebe-se que o
debate nacional ganhava tinturas tropicais ao se adaptar aquelas ideias às especificidades locais.
Temas caros à sociedade brasileira do século XIX, tais como escravidão, latifúndio, diversificação
produtiva, política aduaneira etc. fizeram do encontro da teoria econômica com a realidade
brasileira um rico objeto de estudo para pesquisadores contemporâneos.
Dessa forma, reuniram-se economistas e historiadores os quais se propuseram a analisar os
principais fundamentos do pensamento econômico de nove relevantes atores do cenário políticoeconômico brasileiro daquele momento. Conquanto não se tenha pretendido inter-relacionar os
capítulos, a disposição cronológica dos personagens permite que se vislumbrem as continuidades
e reconfigurações relativas aos mais relevantes temas presentes no debate econômico do “longo
século XIX”.
Por ocasião da inauguração da seção ABPHE convida à leitura, a associação disponibiliza o
capítulo do professor Flavio Azevedo Marques Saes sobre Henrique Augusto Milet, engenheiro
francês que migrou para Pernambuco nos anos 1840, onde atuou na construção de diversas
obras públicas e acabou se tornando proprietário de um engenho. Além da atuação empresarial,
Milet participou ativamente dos debates econômicos local e nacional, publicando uma série de
artigos no Brasil e na França.
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Além do trabalho de Flavio Saes, o livro conta como mais 8 capítulos sobre as ideias econômicas
de autores relevantes: José da Silva Lisboa (Mauricio Chalfin Coutinho), José Bonifácio de
Andrada e Silva (Ivan Colangelo Salomão), Hipólito José da Costa (Milena Fernandes de Oliveira
e Nelson Mendes Cantarino), Joaquim José Rodrigues Torres (Thiago Fontelas Rosado Gambi),
Henry Dunning MacLeod (Fábio Rogerio Cassimiro Corrêa), Luiz Rafael Vieira Souto (Daniel do
Val Cosentino), Rui Barbosa (Luiz Felipe Bruzzi Curi) e Clóvis Bevilaqua (Pedro Hoeper Dacanal
e Alexandre Machione Saes).
Assim, espera-se que este livro preencha, ainda que embrionariamente, o hiato existente no
estudo das ideias econômicas do Brasil oitocentista. Sem a pretensão de encerrar o assunto, a
obra busca incentivar o desenvolvimento de novas pesquisas concernentes a este tema tão
pouco explorado pela historiografia brasileira.
Os organizadores
Acesse o capítulo em http://www.abphe.org.br/abphe-convida-a-ler
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BOLSAS DE PESQUISA COM PRAZO DE SUBMISSÃO
ABERTOS
Professor/Pesquisador Visitante nos EUA

Professores e pesquisadores de todas as disciplinas, com mais de sete anos após o doutorado,
podem-se candidatar a 10 bolsas de três ou quatro meses de duração para realizar pesquisas
e/ou ministrar palestras em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados
Unidos.
O candidato deve apresentar carta de aceite da instituição anfitriã nos EUA.
Requisitos
Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana;
Ter concluído doutorado anteriormente a 1 de janeiro de 2013;
Possuir atuação acadêmica qualificada na área e reconhecida competência profissional com
produção intelectual consistente;
Ser membro ativo com dedicação exclusiva do corpo docente de instituição de ensino superior ou
instituição de pesquisa;
Ter proficiência em inglês compatível com o bom desempenho nas atividades previstas;
Permanecer no Brasil durante a seleção, afiliação e partida aos EUA; e
Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras agências ou entidades brasileiras com o
mesmo objetivo.
Benefícios
US$ 21,000 para quatro meses de permanência nos EUA ou US$ 15,750 para três meses de
permanência para cobrir as despesas de passagem aérea e manutenção nos EUA;
Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE Accident and Sickness Program for
Exchanges); e
Taxa do visto J-1.
Atenção
Os candidatos que se beneficiaram do visto J-1 no passado, devem ter retornado ao Brasil antes
de 1º de agosto de 2018 para serem elegíveis ao Programa Fulbright.
Observação
A Comissão permitirá que os quatro meses concedidos possam ser divididos em duas visitas de
dois meses à mesma instituição anfitriã nos EUA, a partir do início do fall term 2019.
Maiores informações:
https://fulbright.org.br/edital/professorpesquisadorvisitante/?fbclid=IwAR2Nzkkk8A9MzjcLhw3pcI3S4IvRwUyh2UcO8SagXOqo0ZNoG8UyQjacCH8
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Bolsa para equipe de investigadores(as) sobre as desigualdades de gênero na
América Latina e no Caribe
Conselho Latino Americano de Ciência Sociais (CLACSO)

A situación de las mujeres en América Latina y el Caribe está signada por diversas
precarizaciones. Sus vidas se producen en dinámicas de desigualdad y discriminación. Si bien
han existido cambios y avances en los últimos años y la situación no es la misma en todos los
países y regiones, las desigualdades persisten y son particularmente marcadas en las vidas
femeninas.
Diversos tipos de violencias surcan la vida de millones de mujeres, muchas veces sustentadas en
la naturalización de múltiples desigualdades. En muchos países la situación de las mujeres y de
las luchas por igualdad de derechos y mejores condiciones de vida se ha deteriorado en los
últimos años, constatándose una compleja situación de amenzas y peligros. Paralelamente,
crecen las movilizaciones de amplios sectores sociales por los derechos de las mujeres,
denunciando violencias, desigualdades y discriminaciones de diverso tipo y exigiendo el respeto
de la vida digna y el reconicimiento de la igualdad.
En esta convocatoria promovemos la postulación de equipos de investigación que integren
investigadoras e investigadores de diversas formaciones, trayectorias y experiencias y que
puedan incorporar también la responsabilidad pública y el trabajo con organizaciones y
movimientos sociales.
A partir de lo dicho, CLACSO convoca a Becas de investigación para equipos “Los nudos críticos
de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe” que se proponen producir
conocimientos rigurosos acerca de los temas planteados, así como generar incidencia que
contribuya a contrarrestar las desigualdades que viven las mujeres de América Latina y el Caribe.
Prazo de Inscrição: 29 de julho de 2019
Maiores informações:
https://www.clacso.org/becas-de-investigacion-para-equipos-de-investigadoras-es/
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Convocatório para formação de Grupos de Trabalho
Conselho Latino Americano de Ciência Sociais (CLACSO)

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales abre la IX Convocatoria para la presentación de
propuestas destinadas a la creación de Grupos de Trabajo (GTs) para el período 2019-2022.
Los Grupos de Trabajo (GT) son redes interdisciplinarias de investigadores de distintos países
que se reúnen alrededor de un tema o problema social relevante para América Latina y el Caribe.
Los GT trabajan para la producción de conocimiento comparado relevante y riguroso, y buscan
lograr una efectiva relación entre investigadores, responsables de políticas públicas y
organizaciones sociales.
Los GTs se seleccionan a partir de concursos públicos en los que se presentan propuestas
temáticas específicas y un plan de trabajo trienal. Están integrados por investigadoras/es de los
centros miembros y asociados a la red institucional de CLACSO, pudiendo contar con
participantes externas/os. Las propuestas de los Grupos de Trabajo son evaluadas por jurados
internacionales de reconocida trayectoria.
Las consultas se responderán únicamente por correo electrónico a partir del 5 de junio de 2019
en el correo gruposcv@clacso.edu.ar
Prazo de Inscrição: 12 de agosto de 2019.
Maiores informações e inscrições: http://www.clacso.org/ix-convocatoria-para-la-conformacion-degrupos-de-trabajo-de-clacso/
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EVENTOS COM PRAZO DE SUBMISSÃO ABERTOS
VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA POPULAÇÃO
Os registros populacionais e as perspectivas de pesquisa para as sociedades
do passado
Campinas: 16 e 17 de outubro de 2019

Os estudos de demografia histórica realizados no último meio século trouxeram inegável
contribuição acerca do processo de formação da sociedade brasileira. A incursão dos estudiosos
por um amplo espectro de temas resultou em volumosa coletânea de dados, especialmente
informações quantitativas, que possibilitaram revisitar e questionar a historiografia tradicional. O
GT População e História da Associação Brasileira de Estudos Populacionais - ABEP propõe o VIII
Simpósio Nacional de História da População com o título Os registros populacionais e as
perspectivas de pesquisa para as sociedades do passado, no intuito de destacar as
possibilidades, potencialidades e lacunas dos registros populacionais para (re)interpretar a
história das populações e as sociedades pretéritas a partir de novas perspectivas de pesquisa e
diferentes enfoques provocados pela digitalização de inúmeras fontes históricas, até pouco tempo
restritas para consulta nos mais variados arquivos, públicos e privados, bem como a partir de
ferramentas criadas pela era da informática e que nos últimos anos vem desenvolvendo softwares
para o uso dos demógrafos historiadores.
O VIII Simpósio Nacional de História da População selecionará trabalhos que se ocupem de uma
análise crítica de documentos originais, sejam eles produzidos por instituições públicas ou
privadas, administrativas, judiciárias ou eclesiásticas, tais como: registros paroquiais e civis
(batizados/nascimentos, casamentos e óbitos); recenseamentos populacionais, maços de
população ou listas nominativas, censos agrícolas e industriais; registro de terras, entre outros.
Esperamos que os trabalhos apresentem uma incursão teórica e historiográfica sobre diversos
temas interdisciplinares, a saber: dinâmica demográfica (fecundidade, mortalidade e migração),
nupcialidade, domicílios e arranjos familiares, experiências de mobilidade social e espacial;
história econômica, história das famílias, demografia da escravidão, etc. em diferentes momentos
da história brasileira.
I INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS DE SESSÃO TEMÁTICA
(Pós-Graduandos/as e Profissionais)
1ª ETAPA: RESUMOS CURTOS
• O Resumo a ser enviado para a organização deve conter até 400 palavras, indicando
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Título, autoria e filiação institucional.
• Divulgação dos Resultados em fluxo contínuo até cinco dias após o recebimento do
Resumo.
• O envio dos resumos curtos deverá ser feito até o dia 30 de junho de 2019.
• Envio para: snhp2019@gmail.com
2ª ETAPA: TRABALHOS COMPLETOS
• Após a aprovação do resumo curto, o envio dos trabalhos completos deverá ser feito até
o dia 16 de AGOSTO de 2019.
• Envio para: snhp2019@gmail.com

XIII CONGRESSO INTERNACIONAL ASSOCAÇÃO DE HISTÓRIA ECONÔMICA
ESPANHOLA
Proposta de Sessões, Bilbao: 1 a 4 de setembro de 2020

Abierto plazo de propuestas de sesiones XIII Congreso Internacional AEHE hasta el 30 de junio
de 2019
Se abre el plazo para el envío de propuestas de sesiones, título y una breve justificación (no más
de 300 palabras). Dichas propuestas, en las que se incluirá una lista de posibles participantes y
su contribución, deberán ser enviadas al Comité Organizador Local (elena.catalan@ehu.eus) y a
la Secretaría General de la AEHE (adoracionalvaro@cunef.edu) antes del 30 de junio de 2019.
El próximo congreso de la Asociación Española de Historia Económica se celebrará en Bilbao, en
el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, los días 1 al 4 de septiembre de 2020.
Prazo de Inscrição de Propostas de Sessões: 30 de julho de 2019.
Maiores informações e inscrições: https://www.aehe.es/abierto-plazo-de-propuestas-de-sesionesxiii-congreso-internacional-aehe/
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XIX CONGRESSO MUNDIAL DE HISTÓRIA ECONÔMICA
Proposta de Sessões, Paris: 25 a 30 de julho de 2021

Previsto para ocorrer em Paris entre os dias 25 a 30 de julho de 2021 na L’Ecole des Hautes
Estudes en Sicences Sociales o evento tem como tema central a discussão sobre “Recursos”
como um dos principais desafios do mundo contemporâneo. A concepção de “Recursos” é
bastante ampla, entendendo que podem ser naturais, materiais, imateriais e humanos (trabalho e
habilidade): água, ar, energia, alimentos, matérias-primas, trabalho, capital, patentes entre outros.
O comitê organizador aceita diferentes abordagens dentro da história econômica incluindo história
social, história urbana e rural, história ou economia de finanças, ciências e tecnologias, história de
gênero, história cultural, etc. - e cruzamentos com outros campos disciplinares, incluindo
demografia, meio ambiente, antropologia, sociologia, sócio-psicologia etc. Também convida
painéis sobre métodos na história econômica, história do pensamento econômico ou teoria
econômica, bem como discussão inovadora de novos conjuntos de dados e arquivos, ou
comunicação de novos (ou renovados) resultados de pesquisa em História Econômica.
Pesquisadores e acadêmicos de universidades de todos os países, trabalhando em história
econômica e disciplinas relacionadas, independentemente de seu status ou afiliação institucional,
podem se inscrever.
O Congresso contará com aproximadamente 140 sessões, divididas diariamente em quatro
sessões de 90 minutos cada. A seleção de propostas será operada pelo Comitê Científico /
Comitê Executivo da IEHA.
As sessões devem ser propostas no site (www.wehc2021.sciencesconf.org) do evento até o dia
30 de junho contendo a filiação institucional dos proponentes; título e resumo de sessão e uma
lista de possíveis participantes.
Os organizadores do XIX Congresso Mundial de História Econômica irão disponibilizar 120
bolsas de apoio a pesquisadores de países emergentes.
Prazo de Inscrição de Sessões: 30 de junho de 2019
Maiores informações: www.wehc2021.sciencesconf.org
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CONGRESSO INTERNACIONAL DO BICENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO DE 1820
Chamada de Trabalhos, Lisboa: 12 a 14 de Outubro de 2020

O bicentenário da Revolução de 1820 constitui uma oportunidade e um desafio para revisitar e
melhor compreender um período crucial da história contemporânea portuguesa. O congresso
internacional que assinala este acontecimento procurará apontar as grandes linhas de
interpretação que integram o amplo legado historiográfico existente e estimular a apresentação de
novas abordagens e perspectivas de análise.
Os interessados em submeter uma proposta de comunicação ao Congresso do Bicentenário da
Revolução de 1820 deverão preencher o formulário até 30 de Setembro de 2019
(https://cbr1820.com/call-for-papers/).
As propostas deverão indicar o painel temático em que se enquadra a comunicação a apresentar.
Cada proponente só poderá apresentar uma proposta de comunicação.
A decisão sobre aceitação de propostas de comunicação será da responsabilidade dos
coordenadores dos painéis temáticos, sendo informada até 2 de Dezembro de 2019.
Os autores de comunicações aceites deverão entregar o respetivo texto (de acordo com normas a
fixar oportunamente) até 31 de Maio de 2020.
O programa final do Congresso será definido após recepção dos textos das comunicações
aprovadas.
Línguas do Congresso: português, espanhol e inglês.
Prazo de Inscrição: 30 de setembro de 2019.
Maiores informações e inscrições: https://cbr1820.com/
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ASSOCIAÇÃO DE HISTORIADORES LATINOAMERICANISTAS EUROPEUS
Divulgação de Simpósio Paris, 1 a 4 e setembro de 2020

Divulgamos o simpósio aprovado por nosso associado, o professor Alcides Goularti Filho, no XIX
Congresso da AHILA. Abaixo a descrição do simpósio
Políticas públicas, transportes, comunicaciones y servicios en América Latina, siglos XIX y
XX.
Coordinadores
Teresita Gómez – Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina)
Alcides Goularti Filho – Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc, Brasil)
Álvaro Garrido – Universidade de Coimbra (UC, Portugal )
El propósito del presente simposio es generar un ámbito de discusión e intercambio entre los
participantes sobre las investigaciones en curso referidas a políticas y servicios públicos,
transportes y comunicaciones que se han dado en América Latina, en el transcurso de los siglos
XIX y XX.
El desarrollo de los transportes, comunicaciones y de los servicios públicos urbanos ha tenido un
destacado papel en la configuración de la estructura económica y social de los diversos países de
América Latina y constituyó una problemática tomada por los distintos gobiernos de la región. Los
capitales privados (nacionales o extranjeros) participaron activamente en su desenvolvimiento,
complementándose en ocasiones con capitales estatales. La regulación de estos agentes y
capitales formó parte, con distinta efectividad, de la esfera de acción de las políticas públicas. El
siglo XX encontró una intervención creciente del Estado en la construcción y explotación de los
diferentes servicios, que culminará con las grandes nacionalizaciones al promediar la centuria.
Nuevos problemas, de gestión y mantenimiento de las redes, estarán ahora asociados con
nuevos desafíos en las políticas públicas. Estas cuestiones, que atraviesan el ámbito público
tanto como el de los agentes privados, y a través de de las diferentes experiencias - nacionales o
regionales - desde una perspectiva comparativa, serán abordadas por las ponencias de este
simposio.
Prazo de Submissão: 3 de setembro de 2019
Maiores informações sobre o evento e os demais simpósios podem ser vistas em:
https://ahila2020.sciencesconf.org/resource/page/id/27
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CHAMADA DE ARTIGOS – DOSSIÊS
REVISTA TIEMPO & ECONOMIA – HISTORIA ECONÓMICA DE LAS REGIONES

Prazo para submissão: 30 de setembro de 2019
Maiores informações: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE

www.abphe.org.br

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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