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EDITORIAL
Este é o último boletim da atual gestão da ABPHE que será substituída por uma nova diretoria
que irá ser eleita no XIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 14ª Conferência
Internacional de História de Empresas. Gostaríamos de agradecer a atenção dos nossos
associados durantes estes dois anos, comemorar as conquistas que tivemos juntos e nos
desculparmos pelas nossas falhas e limites.
Nesse último boletim estamos trazendo na seção ABPHE convida à leitura parte do livro
História do Pensamento Econômico: Pensamento Econômico Brasileiro para a leitura dos
interessados. Este é o primeiro livro da coleção Novos Estudos de História Econômica do
Brasil que a ABPHE em parceria com a Eduff e a Hucitec está lançando entre 2019 e 2020.
Também temos algumas informações adicionais sobre o XIII Congresso Brasileiro de História
Econômica e 14ª Conferência Internacional de História de Empresas, nosso maior evento do
ano e ainda onde teremos a renovação de nossa diretoria.
Entre outras notícias, divulgamos ainda chamadas de publicação de livros, eventos acadêmicos
com prazo de inscrição em aberto e dossiês de Revistas Científicas.
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
Passado o prazo do desconto de 10% para os sócios que fizessem o pagamento da anuidade de
2019 até dia 30/06, os valores das anuidades agora estão assim,
Sócios profissionais => R$200,00
Sócios estudantes => R$100,00
Lembramos ainda que os pagamentos das anuidades poderão ser feito por boleto bancário e
ainda online pelo sistema Pagseguro em nossa página (http://www.abphe.org.br/anuidades)
Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem em
contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com

.

HISTÓRIA ECONÔMICA & HISTÓRIA DE EMPRESAS
Nova Comissão Editorial – Internacionalização
No esforço de expandir a internacionalização da revista História Econômica & História de
Empresas, a atual diretoria, a comissão editorial da HE&HE e o conselho de representantes da
associação convidou novos editores estrangeiros para integrar a equipe e fortalecer esse
processo.
Dentre as atividades acordadas estão a divulgação da revista nos respectivos países de origem, a
indicação de pareceristas e a transmissão da experiência na busca por novos indexadores
internacionais.
Os novos componentes da equipe são: Ángel Pascoal Martinez Soto (Associação Espanhola de
História Econômica), Juan Odísio (Universidad de Buenos Aires e Universidade Nacional do
México) e Guillermina del Valle Pavón (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
México).
Além da reconhecida experiência na gestão de revistas estrangeiras, os novos editores atuarão
no sentido de reforçar o vínculo institucional da ABPHE com o universo acadêmico hispanófono.
Dessa forma, a equipe editorial da HE&HE passa a ser composta por Ángel Martínez, Bruno
Aidar, Guilherme Grandi, Guillermina del Valle, Ivan Salomão, Juan Odísio e Thiago Gambi.
Essa notícia reforça o convite aos nossos associados para que submetam as suas pesquisas à
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.
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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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COLEÇÃO NOVOS ESTUDOS DE HISTÓRIA ECONÔMICA DO
BRASIL
História do pensamento econômico –
econômico brasileiro
A ABHE está lançando a partir desse ano uma
nova coleção editorial inspirada na coleção
História Econômica do Brasil editada pelo
professor Tamás Szmrecsányi e vários sócios
entre os anos de 1996 e 1997.
Esta nova coleção constará de 6 volumes no
total. O primeiro volume, História do
pensamento econômico – Pensamento
econômico brasileiro é organizado pelos
nossos associados Daniel do Val Cosentino e
Thiago Fontela Rosado Gambi será lançado no
XIII Congresso Brasileiro de História
Econômica & 14ª Conferência Internacional
de História de Empresas entre os dias 24 e 26
de setembro e estará disponível para compra
em nosso site (ver seção VENDA DE LIVROS).
Os demais volumes serão lançados ao longo de
2019 e 2020 e compõe os seguintes títulos e
organizadores:

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL
Primeira República e Era Vargas
Rogério Naques Faleiros
Guilherme Grandi
HISTÓRIA DE EMPRESAS NO BRASIL
Alexandre Macchione Saes
Alcides Goularti Filho

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL
IMPÉRIO
Rita de Cássia da Silva Almico
Walter Carneiro Pereira de Mattos

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL
CONTEMPORÂNEO
Luiz Eduardo Simões de Souza
Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL
COLÔNIA
Fábio Pesavento
Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima
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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 (2017)
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

História do Pensamento Econômico
Pensamento Econômico Brasileiro (2019)
Organizadores: Daniel do Val Consentino e
Thiago Fontelas Rosado Gambi
Editoras: Eduff/HUCITEC
Preço Normal: R$ 60,00
Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00

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 mantém a 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.
Continuamos com a intenção de 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 agosto e ainda o link para acessar ao
mesmo.

História do pensamento econômico – Pensamento econômico brasileiro
Por Daniel do Val Cosentino e Thiago Fontela Rosado Gambi (org)
Prefácio e Introdução de História do pensamento econômico – Pensamento econômico
brasileiro (Rio de Janeiro: Eduff, São Paulo: Hucitec, 2019).
Apresentação
Tem sido substantiva a contribuição da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica (ABPHE) para o ensino e a pesquisa em história econômica nas suas mais diferentes
modalidades. Este volume, voltado para a história do pensamento econômico brasileiro, inaugura
a nova coleção da ABPHE sobre a história econômica do Brasil e atualiza a iniciativa, feita nos
anos 1990, pelo mestre Tamás Szmrecanyi.
Esta obra é um registro da maturidade das investigações feitas sobre a história da economia,
cujos autores compõem uma comunidade informada sobre o melhor da pesquisa que se pratica
internacionalmente e comprometida com a superação de velhas e novas mazelas nacionais.
Desde as reflexões de Sylvio Romero em capítulo de sua História da Literatura Brasileira (1888),
muito se avançou a respeito das ideias econômicas no Brasil. A reflexão própria sobre os
processos econômicos brasileiros fez parte de movimento mais geral que também incluiu a
modernização econômica do país e de suas instituições político-culturais. Ao longo do século XX,
a história da economia brasileira se constituiu, por tanto, em um campo do conhecimento com
autores e leitores interessados em compreender os modos como se deram as relações de troca,
integrando fenômenos locais a manifestações mais amplas da economia mundial.
Este livro traz contribuições primordiais para uma leitura contemporânea da história da economia
brasileira, reunindo também jovens pesquisadores que vêm renovando o campo, por meio de
olhares mais integrados e interdisciplinares
João Antonio de Paula
O texto pode ser acessado no link: http://www.abphe.org.br/abphe-convida-a-ler
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CANAL ABPHE – YOU TUBE

A ABPHE inaugurou essa semana o seu canal na Rede Social You Tube com o objetivo de
difundir palestras, conferências, mesas-redondas, entrevistas, programas e documentários
realizados pela associação em seus eventos acadêmicos ou por seus associados e parceiros
para difundir as pesquisas em História Econômica.
O nosso primeiro vídeo é a Conferência de lançamento do livro “Crescendo em Silêncio: A incrível
economia escravista de Minas Gerais”, de Roberto Borges Martins que ocorreu na Academia
Mineira de Letras, Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019.
Os associados que quiserem disponibilizar vídeos de interesse para a área, podem entrar em
contato através do email abphe1@gmail.com
Assista ao canal, se inscreva e compartilhe!
Endereço do canal: https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-_UZHTjISZ2kcA/featured

XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA & 14ª
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
UNESC – 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2019
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PROGRAMAÇÃO PARALELA
Atividades que estarão ocorrendo na UNESC paralelamente a nosso Congresso, proferidas por
participantes de nosso evento.
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DEMAIS NOTÍCIAS
LANÇAMENTO DE LIVROS
Coleção População & Economia (Cedeplar – UFMG) No país das minas de ouro a paisagem
vertia engenhos de cana e casas de negócios - um estudo das atividades agroaçucareiras
tradicionais mineiras, entre o Setecentos e o Novecentos, e do complexo mercantil da
província de Minas Gerais por Marcelo Magalhães Godoy

É com grande prazer que divulgamos a publicação
do livro No país das minas de ouro a paisagem
vertia engenhos de cana e casas de negócios um estudo das atividades agroaçucareiras
tradicionais mineiras, entre o Setecentos e o
Novecentos, e do complexo mercantil da
província de Minas Gerais, de nosso asociado
Marcelo Godoy Magalhães. Segue abaixo a sinopse
do livro, bem como do link para download.
Sinopse: O livro compreende, no primeiro volume,
versão aprimorada e ampliada de pesquisa histórica
desenvolvida desde os primeiros anos da década de
1990, consolidada na forma de tese em 2004 e
divulgada parcialmente nos anos subsequentes por
meio de uma série de artigos em revistas
acadêmicas. O segundo volume contempla a
publicação crítica dos Mapas de Engenhos
Aguardenteiros e Casas de Negócio de 1836, o
principal corpus da referida pesquisa e repositório
do provavelmente mais extenso e qualificado
universo de dados regionais sobre o comércio e
atividades agroaçucareiras para o período préindustrial brasileiro. A integração a principal economia de mercado interno do Brasil imperial
define o principal eixo que relaciona os dois campos temáticos contemplados pela investigação
histórica. Do estudo do complexo das atividades mercantis despontou uma estrutura de
estabelecimentos e de agentes comerciais a responder pela articulação interna e externa da
província Minas Gerais. Do estudo das atividades agroaçucareiras, desde sua formação no
século XVIII a sua configuração na segunda metade do século XX, resultou a constatação da
existência de paradigma distinto ao do grande engenho açucareiro exportador, da insuspeitada
magnitude do espaço canavieiro de Minas Gerais no último século de hegemonia das formas
tradicionais de cultivo e transformação da cana de açúcar e, não menos importante, da
persistência na longa duração de multifacetadas dimensões econômicas, técnicas, sociais e
culturais de uma atividade da indústria rural
Link para acesso: https://www.cedeplar.ufmg.br/publicacoes/colecao-populacao-economia/1177no-pais-das-minas-de-ouro-a-paisagem-vertia-engenhos-de-cana-e-casas-de-negocios-umestudo-das-atividades-agroacucareiras-tradicionais-mineiras-entre-o-setecentos-e-o-novecentose-do-complexo-mercantil-da-provincia-de-minas-gerais
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PRÊMIOS
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DE PRÊMIO DE MELHOR
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM HISTÓRIA
Instituto panamericano de Geografia e História

El premio tiene como finalidad promover y reconocer las investigaciones académicas recientes,
realizadas por estudiantes e investigadores nacionales de los Estados Miembros del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) o egresados de programas oficiales de maestría de
las universidades ubicadas en cualquiera de esos Estados Miembros; se otorgará en el ámbito
general de la Historia de América, siglos XIX y XX.
El IPGH concederá el premio, y hasta tres menciones honoríficas, a estudiantes o investigadores
que se destaquen por su investigación y aporte historiográfico.
I. El candidato debe ser ciudadano de cualquier Estado Miembro del IPGH y haber egresado de
un programa oficial de maestría.
II. La tesis debe haber sido defendida entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
III. El tema de la tesis debe ser histórico-panamericano y abarcar, por lo menos, dos países.
IV. Se deberá enviar a la Secretaría General toda la documentación requerida dentro del plazo de
inscripción estipulado en las presentes bases en formato electrónico, con copia informativa a la
Sección Nacional del IPGH correspondiente y a la Comisión de Historia.
Prazo de Inscrição: 04 de outubro de 2019
Maiores informações:
http://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-tesis-maestri%CC%81a-2019.pdf
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DE PRÊMIO DE MELHOR
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PENSAMENTO SOBRE A AMÉRICA
Instituto panamericano de Geografia e História

El premio se otorga a la trayectoria reconocida por el jurado como la de mayor valor e importancia
y que constituya un aporte relevante para el desarrollo del Pensamiento de América.
Se otorgará un diploma de reconocimiento al ganador y un premio por la cantidad de $2,000
dólares.
La entrega del Premio será realizada por el Presidente del IPGH o su Secretario General en la
Reunión más próxima del Consejo Directivo del IPGH, o en su defecto, por el Presidente de la
Sección Nacional que corresponda, en una ceremonia especial que se organice para tal fin.
También la Secretaría General reconocerá mediante nota formal la participación de los miembros
del Jurado.
Se publicará un artículo del ganador en la Revista de Historia de América, previo análisis del
editor.
En caso que, a juicio del Jurado, ninguna postulación cuente con la calidad suficiente, el premio
podrá ser declarado desierto.
Prazo de Inscrição: 04 de outubro de 2019
Maiores informações: http://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-premio-leopoldozea-2019.pdf
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EVENTOS COM PRAZO DE SUBMISSÃO ABERTOS
EVENTOS
WORKSHOP ON ECONOMIC HISTORY
Montevideo, Uruguai, 2 e 3 dezembro de 2019

The Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE) is pleased to announce
a call for papers for the Workshop on Economic History to be held in Montevideo, Uruguay, on 2-3
December 2019. The workshop is organized together with the 7th Economic History Congress,
Organized by the Uruguayan Economic History Association (AUDHE), on December 4-5.
RIDGE invites to send papers to this economic history workshop on all subjects of economic
history provided they are particularly concerned with developing regions.
The 2019 workshop will take place within the framework of the 2019 RIDGE December Forum
along with the following workshops:
• Financial Stability, December 11-12 (Montevideo, Uruguay)
• International Macro, December 9-10 (Montevideo, Uruguay)
• Growth and Development in Macroeconomics / International Trade, December 17-19
(Montevideo, Uruguay)
The RIDGE forums aim at the spreading of high quality research in economics by bringing
together prestigious researchers working on the frontier of knowledge to local and regional
researchers and policymakers.
Participants to this workshop are welcome to attend the other workshops.
Prazo de Inscrição: 27 de setembro de 2019
Maiores informações: http://www.audhe.org.uy/images/novedades/CALL_EH_2019-1.pdf
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Seminário de Economia Política e História Econômica
03 de outubro, 07 de novembro e 05 de dezembro de 2019, FGV, EESP, São Paulo

O Seminário de Economia Política e História Econômica tem por objetivo fomentar pesquisas
acadêmicas interdisciplinares em economia, ciências sociais e humanidades. Há na EESP
pesquisadores que desenvolvem projetos de ponta nestas áreas, alguns dos quais são ligados a
centros de pesquisa (Centro de Política e Economia do Setor Público e Centro de Estudos do
Atlântico Sul). O Seminário será um espaço de interação entre estes pesquisadores, seus
respectivos centros, demais colegas da escola e visitantes de outras instituições. Os participantes
serão professores da EESP e convidados; em comum, suas pesquisas deverão combinar análise
quantitativa e qualitativa que expanda a fronteira do conhecimento em economia política e história
econômica. O seminário será mensal e ocorrerá toda primeira quinta-feira de cada mês, entre
16:00 e 17:30.
Organizadores
Fernando Limongi
George Avelino
Luiz Felipe de Alencastro
Leonardo Weller
Marcos Nakaguma
03 de outubro
Leonardo Weller
Default, Coffee and Banana: Democratization and Sovereign Debt in Costa Rica, 1871-1911
07 de novembro
Fernando Limongi
Eleições e Governo Representativo na América Latina
05 de dezembro
Marcos Nakaguma
Electoral Rules and Campaign Strategies: Negative Advertising in Brazil
Mais Informações: economia@fgv.br

www.abphe.org.br

X CONGRESSO DE HISTÓRIA ECONÔMICA DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA (PPGHE-USP)
23 a 25 de outubro de 2019, USP, São Paulo

O X Congresso de História Econômica do PPGHE-USP tem por tema norteador as teorias do
desenvolvimentismo. Contudo, o X Congresso de História Econômica do PPGHE-USP aceitará
para as comunicações e minicursos outros temas vinculados as sete linhas de pesquisa do
PPGHE:
Agricultura, Estrutura Fundiária e Mercados
Demografia, Escravidão e Trabalho
Economia da Cultura
Indústria, Tecnologia e Urbanização
Instituições e Políticas Públicas
Patrimônio e História de Empresas
Teoria, Historiografia e Pensamento Econômico
A Comissão Organizadora convida os pós-graduandos e pós-graduados a submeterem
comunicações e minicursos por meio dos formulários disponibilizados na página do evento.
Prazo de Inscrição: 22 de setembro de 2019.
Maiores informações e inscrições: http://congressohistoriaeconomica.fflch.usp.br/
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VIII CONGRESSO DE HISTÓRIA FERROVIÁRIA
28 a 30 de outubro de 2020, Lisboa

A ASIHF (Associação Ibérica de História Ferroviária) convoca o VIII Congresso de História
Ferroviária, que se celebrará em Lisboa nos dias 28, 29 e 30 de 2020, nas instalações do ISCTE
(CIES-IUL), contando ainda com o apoio da Universidade de Évora (CIDEHUS) e da Universidade
NOVA de Lisboa (CIUHCT).
A ASIHF convida a comunidade académica e de investigadores a participar no Congresso,
enviando as suas propostas de comunicação sobre os seguintes temas: Novas perspetivas sobre
caminhos de ferro portugueses; Fronteira e caminho de ferro; As viagens de diretores e técnicos:
uma forma de transferência de conhecimento; O transporte terrestre de mercadorias:
complementaridade y concorrência entre o caminho de ferro e a estrada (séculos XIX-XXI);
Caminho de ferro e cidade: impacto das infraestruturas ferroviárias no desenvolvimento urbano
das cidades da Península Ibérica; Jovens Historiadores: novos enfoques sobre a historia dos
caminhos de ferro ibéricos; Tema geral.
As propostas, que não devem ter uma extensão superior a 300 palavras, devem ser enviadas à
organização (através do mail: 8congresoHF@asihf.org) até ao dia 31 de outubro de 2019. O
Comité Científico comunicará até 31 de dezembro de 2019 a aceitação das propostas de
comunicação, cujos textos completos (até 12 mil palavras) deverão ser enviados até ao dia 30 de
junho de 2020 (em relação a este assunto, serão fornecidas mais informações em devido tempo).
Prazo de Inscrição: 31 de outubro de 2019.
Maiores informações e inscrições: http://www.asihf.org/8congreso/index_po.htm
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ANNUAL MEETING OF THE BUSINESS HISTORY CONFERENCE – CALL FOR
PAPERS
12 a 14 de março de 2020, Charlotte Marriott City Center

Capitalist mythology continues to stress charismatic entrepreneurs and the value of incentive
structures that reward individual merit. But much recent scholarship has shown that business
environments have always depended heavily on social networks and modes of cooperation,
whether in the early modern world, amid industrialization, or during the recent decades of
globalization. Cooperative impulses suffused the efforts to coordinate behavior across commercial
empires, within the modern corporation, among workers in a given industry, and inside the stateowned monopoly; such impulses have always animated the joint endeavors of guilds, urban
boosters, rural agricultural reformers, trade associations, industry pressure groups, chaebol, selfregulatory organizations, and cartels. In many contexts, of course, cooperation has prompted
stinging social and political critique, whether as coziness with imperial or authoritarian
governments, anti-competitive price fixing, corrupt cronyism, or class-based strangleholds on
democratic politics.
Despite the salience of collaboration as a theme in business history, the field continues to be
characterized by individualistic research practices. Historical works that focus on enterprise are
mostly sole-authored works. Although two historians sometimes collaborate on a research project,
larger teams remain rare, outside the context of building archival collections (whether manuscript
or digital); so too do undertakings that bring business historians together with scholars from other
disciplines, whether from the other social sciences or the fast-growing domain of data analytics.
For the 2020 annual meeting of the Business History Conference, we welcome proposals that
examine:
·
the evolution of cooperative dynamics in specific enterprises and industries, or within the
wider business environment, from any period, society, or region;
·
the social, cultural, political, legal, and policy responses to cooperation in the business realm,
again without limitation to era or geography; and especially
·
the challenges and opportunities presented by undertakings in business history that pull
together larger teams, including those that incorporate participants with other disciplinary
backgrounds and integrate research and education.
The program committee will be chaired by Benjamin Waterhouse (University of North Carolina,
Chapel Hill), and includes Fahad Bishara (University of Virginia), Xavier Duran (Universidad de
Los Andes, Bogota), Christina Lubinski (Copenhagen Business School), and Alexia Yates
(University of Manchester), along with BHC President Edward J. Balleisen (Duke University).
While we encourage proposals to take up these themes, papers addressing all other topics in
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business history will receive equal consideration by the program committee, in accordance with
BHC policy. Proposals may be submitted for individual papers or for entire panels. Each proposal
should include a one-page (300 word) abstract and one-page curriculum vitae (CV) for each
participant. Panel proposals should have a cover letter containing a title, a one-paragraph panel
description, and recruited chair and commentator, with contact information for the panel organizer.
Prazo de Inscrição: 01 de outubro de 2019.
Maiores informações e inscrições: https://thebhc.org/call-papers-2020

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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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
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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
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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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