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Mensagem da Diretoria– ABPHE

Queridos associados,

As páginas da ABPHE e da Revista História Econômica e História de Empresas estão
passando por algumas transformações. A nossa página agora possui os textos completos dos
trabalhos apresentados em nossos eventos desde 1999. As atualizações continuarão a ocorrer nos
próximos meses, principalmente em relação a Área do Associado e das instruções e orientações
para o pagamento de anuidades, além da parte de novos sócios.
Já a nossa Revista passou por uma atualização no seu sistema operacional (Open Journal System
– OJS) ficando com um visual mais ‘limpo’ e agora com a atribuição do DOI (Digital Object Identifier)
a todos os seus artigos. Continuamos a convidar a todos para submeterem suas pesquisas e textos
na HE&HE.
Aproveitamos ainda para divulgar o Edital do Prêmio de Melhor Dissertação e Melhor Tese em
História Econômica (2017-2018) que está em sua 2ª edição, solicitando que os professores
orientadores estimulem seus orientandos a submeterem seus trabalhos. O prazo final para o envio
é dia 1º de maio de 2018.
Também o prazo de inscrição e envio de trabalhos para a 7ª Conferência Internacional de
História Econômica & IX Encontro de Pós Graduação em História Econômica foi prorrogado
para o dia 20 de abril. Continuamos aguardando o envio dos trabalhos dos nossos mestrandos e
doutorandos e dos recém mestres e recém doutores. Em breve a programação do evento com suas
mesas redondas e conferências será divulgado em nossos boletins informativos e no notícias
da semana.
Por fim, esse boletim traz notícias dos últimos eventos da área e as publicações dos nossos
associados. Agradecendo a participação e o interesse de todos/todas, continuamos desejando um
ano produtivo, com dignidade e respeito.
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Anuidades ABPHE
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de seus
sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2017 (e, eventualmente, de anuidades
atrasadas) entre em contato com a tesouraria para se informar dos valores devidos através do email: tesouraria.abphe@gmail.com ou abphe1@gmail.com
ATENÇÃO! Valor da anuidade para 2018. Foi aprovado na última reunião ordinária do Conselho
de Representantes da ABPHE a manutenção do valor das anuidades em R$200,00 (profissionais)
e R$ 100,00 (estudantes). Para aqueles que pagarem até 30 de junho de 2018 a ABPHE oferece
descontos de 10%, sendo assim os valores ficam em R$ 180,00 (profissionais) e R$ 90,00
(estudantes).
Para efetivar o pagamento basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários abaixo
indicados.
Banco do Brasil – Agência 1504-0 – CC: 17.370-3
Banco Itaú Unibanco S/A – Agência 1536 – CC: 36311-0
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail
tesouraria.abphe@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via e-mail.
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Anais dos Congressos da ABPHE
A Diretoria da ABPHE disponibilizou em seu site (www.abphe.org.br) todos os anais dos
Congressos Brasileiros de História Econômica e Conferências Internacionais de História de
Empresas, desde 1999. Clicando na “aba” CONGRESSOS (cf. imagem a seguir) os sócios e o
público em geral terão acesso aos mais de 1.350 trabalhos apresentados nesses quase 20 anos
de eventos e que oferecem um panorama único sobre a produção em História Econômica no país.
Convém lembrar que os trabalhos anteriores (Congressos de 1993 e 1996) foram publicados na
coleção História Econômica do Período Colonial (organizadores: Tamás Smrecsányi e José
Roberto do Amaral Lapa); História Econômica da Independência e do Império (organizador:
Tamás Szmrecsányi); História Econômica da Primeira República (organizadores: Tamás
Szmrecsányi e Sergio Silva); História Econômica do Brasil Contemporâneo (organizadores:
Tamás Szmrecsányi e Wilson Suzigan) e História de Empresas e Desenvolvimento Econômico
(organizadores: Tamás Szmrecsányi e Ricardo Maranhão) em parceria entre a ABPHE e a editora
HUCITEC.
O trabalho foi coordenado pela Diretoria da ABPHE e executado pelo associado Gabriel Crozetta
Mazon que é bacharel em Ciências Econômicas e mestrando pelo PPGDS/UNESC. O sistema
ainda está em fase de implementação, então algumas instabilidades podem ocorrer. Aguardamos
comentários e sugestões. Boa leitura!!
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História Econômica & História de Empresas
Chamada de Artigos
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.

Digital Object Identifier - DOI
A HE&HE em convênio com a Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) acabou de
atribuir o Digital Object Identifier – DOI para todos os artigos da Revista desde a sua primeira edição
no segundo semestre de 1998. O DOI é um padrão internacional que permite a validação e rápida
identificação de artigos científicos, aumentando o impacto de autores, artigos e periódicos
referendados pelas diversas áreas de pesquisa tanto no país como no exterior. A plataforma Lattes
aceita a atribuição do DOI para artigos, anais de eventos científicos, livros e capítulos.
Os autores que publicaram em nossa Revista podem acessar o DOI de cada artigo na página da
HE&HE (www.abphe.org.br) para atribuí-los nas respectivas plataformas científicas (Lattes,
Academia.edu, Research Gate, entre outros). Ainda em caráter inicial, algumas instabilidades na
atribuição do DOI podem ocorrer. Estamos trabalhando para resolver esta questão o mais rápido
possível.

Impressão de números anteriores
A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por Bruno Aidar
(editor), Ivan Salomão e Thiago Fontelas Rosado Gambi, 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
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
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ABPHE nas Redes Sociais
A Diretoria da ABPHE está mantendo, 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)

Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2017-2018)
1. Objetivo:
A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica institui o Prêmio ABPHE de
melhor Tese de Doutorado e melhor Dissertação de Mestrado para o biênio 2017-2018, com o
objetivo de estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos melhores trabalhos de História
Econômica defendidos em programas de Pós-Graduação do Brasil ou no exterior, entre o período
de janeiro de 2016 a abril de 2018.
2. Dos critérios de elegibilidade:
Para concorrer ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, o candidato precisa ser sócio da ABPHE
e ter apresentado uma tese ou dissertação na área de história econômica realizada em Programa
de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela CAPES, ou no exterior em Instituição
igualmente reconhecida, e defendida entre o período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de abril de 2018.
3. Das inscrições:
A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando os seguintes
documentos:
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a) Ficha de inscrição (disponível www.abphe.org.br);
b) Ata ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua devida
aprovação e a data de realização;
c) Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF em língua portuguesa sem identificação de
autoria e orientação.
A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada
abphe1@gmail.com até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 2018.

para

o

e-mail

4. Da comissão julgadora:
A comissão de premiação será composta por três professores da área de História Econômica e
sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. É vedada a participação
de orientadores e de co-orientadores das teses e dissertações inscritas no presente edital. A
comissão será indicada pela Diretoria da ABPHE e divulgada no site www.abphe.org.br.
A comissão indicará a tese e dissertação premiadas em primeiro lugar, respeitando os critérios de
premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para teses e dissertações
que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque. A comissão de premiação
poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação caso nenhum trabalho
atinja um patamar de qualidade que justifique a sua concessão.
5. Da premiação:
O prêmio ABPHE de Tese e Dissertação consiste em:
a) Certificado de premiação para os autores e orientadores da tese e dissertação premiadas ou
destacadas com Menção Honrosa; e,
b) Apoio financeiro e intermediação institucional para a publicação da tese e dissertação premiadas
em 1º lugar.
A entrega do prêmio será realizada no VII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica e V
Conferência Internacional de História de Empresas a ser realizado na USP – Ribeirão Preto entre
os dias 10 e 11 de julho de 2018.
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Encontro de Pós Graduação ABPHE 2018

7ª Conferência
Internacional de História
Econômica e IX Encontro de
Pós Graduação em História
Econômica

Novo Prazo para o envio de trabalhos – dia 20 de abril
A 7ª Conferência Internacional de História Econômica & IX Encontro de Pós Graduação em
História Econômica objetiva dar continuidade aos Encontros de Pós-Graduação promovidos pela
Associação Brasileira de História Econômica – ABPHE desde 2002. Os eventos serão realizados
na Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, entre os dias 10 e 11 de julho de 2018, na
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP/USP). Este
evento faz parte dos encontros destinados para a apresentação das pesquisas dos alunos de
Graduação e Pós-Graduação, contando também com conferência internacional e mesa redonda de
professores e pesquisadores reconhecidos na área.
Os trabalhos serão divididos nas seguintes em área:
Brasil e América Coloniais
Brasil e América no século XIX
Brasil e América nos séculos XX e XXI
História Econômica Geral
História do Pensamento Econômico
História de Empresas
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As propostas de comunicação (textos completos) nas sessões temáticas deverão ser enviadas até
o dia 20 de abril de 2018 para o endereço eletrônico abphe2018@gmail.com. Favor indicar no
título do e-mail a área temática para a qual o trabalho se direciona. A partir dessa etapa, os textos
serão enviados para os membros da Comissão Científica, que procederão à avaliação das
propostas a partir dos critérios já estabelecidos pela comissão organizadora, a saber:
▪ Pertinência do tema à sessão temática considerada e ao evento em geral;
▪ Relevância do tema em relação ao estado atual da historiografia de cada módulo;
▪ Fundamentação teórica adequada e atualizada;
▪ Identificação de referências bibliográficas essenciais sobre o tema;
▪ Qualidade da pesquisa empírica (quando for o caso);
▪ Rigor lógico da argumentação;
▪ Relevância dos resultados e das conclusões para a área específica em que se insere o trabalho;
▪ Redação clara e correta.
Os textos devem ser encaminhados seguindo-se as normas indicadas pela Revista História
Econômica & História de Empresas, publicação da ABPHE, a saber:
▪ Os trabalhos devem ter no máximo 30 páginas e estar escrito em português, inglês ou espanhol;
▪ Os trabalhos devem ser gravados em formato Microsoft Word, Open Office ou RTF (não serão
aceitos arquivos em PDF) e conter título, resumo e cinco (05) palavras-chave em português e
inglês. Trabalhos submetidos em outros idiomas que não em português devem conter título, resumo
e 05 (cinco) palavras-chave no idioma da submissão e em português;
▪ O resumo não deve ultrapassar 10 linhas;
▪ Os trabalhos devem estar identificado com o nome, e-mail e vinculação acadêmica do autor(es)
– a desidentificação será feita pela Comissão Organizadora

TEXTOS: devem seguir as seguintes especificações: fonte Times New Roman, corpo 12,
entrelinhas 1,5;
MARGENS: “normal”, superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm;
TABELAS: devem vir em arquivos Word, inseridas no texto;
GRÁFICOS e PLANILHAS: devem vir inseridos no texto;
FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM GERAL: devem vir inseridos no texto.
As imagens digitalizadas devem ter resolução mínima de 600 dpi reais (não interpolados), em
tamanho natural. Cromos ou slides devem ter resolução mínima de 2.500 dpi reais (não
interpolados). Materiais provenientes de câmeras digitais devem ter resolução mínima de três
megapixels sem compressão (módulo high definition).
Todas as TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM
GERAL devem ser numerados, acompanhados de legendas e indicação de fonte (de acordo com
as normas para citação).
Maiores informações em:
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=about&op=submissions#authorG
uidelines
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A divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas ocorrerá no
dia 20 de maio de 2018.
Trabalhos de Iniciação Científica:
Pôsteres (Iniciação Científica)
O envio do arquivo com o resumo e o pôster deverá ser feito pelo e-mail do evento:
abphe2018@gmail.com no formato .pdf (Adobe Reader 9.0 ou versão superior), com as seguintes
especificações:
▪ Página: 90 cm (largura) x 120 cm (altura);
▪ Margens:1,5 cm (esquerda, superior, inferior e direita)
▪ No topo do pôster deverá constar o Título 7ª Conferência Internacional de História Econômica
& IX Encontro de Pós Graduação em História Econômica e logo abaixo o título da comunicação
e o nome do estudante e do orientador
▪ Os pôsteres deverão ser enviados com identificação (Nome, Orientador, Instituição, Agência
Financiadora - se for o caso).
Importante: A impressão dos Painéis ficará à cargo dos estudantes. A comissão organizadora
apenas garante a publicação do mesmo em formato eletrônico. A divulgação da lista de trabalhos
aceitos para apresentação nas sessões temáticas ocorrerá no dia 22 de maio de 2017.
A confirmação da inscrição só será efetivada mediante depósito bancário na seguinte conta:
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica
CNPJ: 86.724.846/0001-90
Banco do Brasil
Agência: 1504-0
Conta Corrente: 17370-3
Após o pagamento, o comprovante de depósito deverá ser remetido ao e-mail
abphe2018@gmail.com. Outra forma de pagamento poderá ser feita presencialmente (dinheiro ou
cheque) no 1º dia do evento, durante o credenciamento. Os participantes que efetivarem suas
inscrições terão direito a todo o material do evento (bolsas, caderno de resumos, etc.), bem como
livre acesso a todas as atividades do evento. Abaixo, os valores que serão cobrados para as
diversas categorias:
27/10/2017 até
31/05/2018 até
Durante o
30/05/2018
09/07/2018
Evento
Pós-graduandos sócios
R$ 50,00
R$ 100,00
R$ 150,00
Pós-graduandos não sócios
R$ 100,00
R$ 150,00
RS 200,00
Ouvintes
R$ 40,00
R$ 80,00
R$ 120,00
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Comissão Organizadora:
Renato Leite Marcondes
Lélio Luiz de Oliveira
Alcides Goularti Filho
Rita de Cássia da Silva Almico
Talita Alves de Messias
Luiz Fernando Saraiva

Comissão Científica:
Área 1: Brasil e América Coloniais
Maximiliano Mac Menz (UNIFESP)
Fernando Cerqueira Lima (UFRJ)
Fábio Pesavento (ESPM)
Área 2: Brasil e América no século XIX
Rita de Cássia da Silva Almico(UFF)
Carlos Gabriel Guimarães (UFF)
Déborah Oliveira Martins dos Reis(UnB)
Área 3: Brasil e América – séculos XX-XXI
Júlio Manuel Pires(USP)
Lélio Luiz de Oliveira (USP)
Wolfgang Lenk (UFU)
Área 4: História Econômica Geral e
Economia Internacional
Rogério Naques Faleiros (UFES)

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)
Flávio Alves Combat (UFRJ)
Área 5: História do Pensamento
Econômico
Ivan Colangelo Salomão (UFRGS)
Amaury Patrick Gremaud (USP)
Daniel do Val Cosentino(UFOP)
Área 6: História de Empresas
Alexandre MachioneSaes (USP)
Paulo Roberto Cimó Queiroz (UFGD)
Gustavo Pereira da Silva (UFSCar)
Iniciação Científica:
Talita Alves de Messias (UNISINOS)
Idelma Aparecida Ferreira Novais (USP)
Fábio Farias de Moraes (USP)
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Eventos apoiados pela ABPHE

Programação, submissão de trabalhos e maiores informações em breve!
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Eventos
(Com prazo de submissão de trabalhos aberto)
ANPUH-MA
IFMA Alcântara (3 a 6 de julho de 2018)
Simpósio Temático (ST 01):História Econômica: diálogos multi, inter e transdisciplinares
Coordenador:Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)
Resumo: O GT História Econômica deriva de uma proposta de diálogo entre historiadores,
economistas e demais pesquisadores de áreas correlatas das ciências humanas e sociais. O
presente ST busca criar um espaço dentro da ANPUH para atrair a discussão sobre as
características, estruturação e aplicações de diferentes métodos dentro da área, que as embasa
como denominador comum para as discussões. Através da discussão entre várias práticas e
considerações histórico-econômicas, visa-se fomentar o diálogo multi, inter e transdisciplinar entre
profissionais de várias áreas que fazem uso da História Econômica e são, assim historiadores
econômicos. Busca-se o intercâmbio de práticas, métodos, procedimentos, recursos, experiências
de pesquisa e ensino de História Econômica entre os seus partícipes. O objetivo é o de construir
um ambiente de informação científica e cultural comum, troca de ideias e experiências entre
historiadores econômicos e interessados na prática ou historiografia histórico-econômica.
Prazo para submissão até o dia 16 de abril de 2018
Informações: http://anpuhmaranhao.net

16º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia
UFCG/UEPB, Campina Grande, Paraíba (15 a 18 de outubro de 2018)
Está aberta chamada para recebimento de resumos para o simpósio
A medida dos saberes e o saber da medida: estatística e construção dos fatos científicos
Coordenadores: Alexandre de Paiva Rio Camargo (Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política da Universidade Candido Mendes (PPGSP-UCAM)), Cláudia Alessandra Tessari
(Universidade Federal de São Paulo - Unifesp)
Resumo: Nas últimas décadas, a história da estatística, até então internalista e memorialística,
conheceu um desenvolvimento considerável, beneficiando-se amplamente dos avanços nas
ciências sociais, ao ponto de se transformar em uma sócio-história da quantificação. Nesta
abordagem, a estatística emerge, simultaneamente, como dispositivo de construção dos fatos
científicos e linguagem técnica empregada no debate social dotada de grande capacidade de
persuasão sobre a definição de problemas e situações (Desrosières, 2008). Isto ocorre porque a
estatística situa-se no cruzamento dos domínios da ciência e do Estado, que também constituem a
sua fonte de autoridade.
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O presente simpósio propõe examinar os diferentes modos de produção e uso do conhecimento
estatístico, colocando em relevo o lugar dos dispositivos estatístico-censitários na construção dos
discursos, das práticas e dos públicos das ciências no Brasil. Pretende-se explorar as fronteiras,
os conceitos e os objetos comuns a diferentes campos do saber que têm ou tiveram na estatística
um importante método para o reconhecimento público de sua autoridade e para validação de seus
enunciados.
Alguns temas são sugeridos e estimulados, a título de exemplo, sem pretensão à exaustividade: 1)
os métodos empregados nos censos dos séculos XIX e XX, as formas de apresentação das
informações, seu papel nos movimentos de construção e reforma do Estado; 2) A emergência de
instituições, atores e elites técnicas que tiveram na estatística uma fonte de diferenciação social e
intervenção nos debates públicos; 3) A interface entre a estatística e a cartografia na construção
da imagem de nação e região; 4) as interfaces entre a socio-história da estatística e a demografia
histórica, nas variações da concepção de população, família, gênero, e na reflexão sobre as
categorias e nomenclaturas estatísticas; 5) a quantificação da educação e a problematização
quantitativa de suas dimensões, como na imagem do aparelho escolar, sua eficiência e distribuição;
6) a interface entre a estatística, os indicadores e a produção e circulação da informação econômica
nos séculos XIX e XX - por meio de agências internacionais de cotações e câmbio ou por meio de
almanaques, boletins, jornais, revistas segmentadas, entre outros -, e seu papel na formação de
expectativas de mercado e na mediação de um novo ethos econômico; 7) A produção das
estatísticas sanitárias em relação com a história social da saúde e das doenças, o desenvolvimento
da profissão médica, o movimento sanitarista, as políticas desenvolvimentistas, o seguro de vida;
o lugar do argumento estatístico na afirmação do saber psiquiátrico, do higienismo e da eugenia.
Prazo para submissão de resumos: 26 de março a 30 de abril de 2018.
Informações: http://www.16snhct.sbhc.org.br/inscricoes/capa

Cuarto congreso de HE de Chile
Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de
Chile (24 e 25 de julho de 2018)
La Asociación Chilena de Historia Económica (ACHHE), convoca al Cuarto Congreso de Historia
Económica de Chile para losdías 24 y 25 de julio 2018 em la Facultad de Administración y Economía
(FAE) de la Universidad de Santiago de Chile.
El propósito de los convocantes es que el Congreso reúna a expertos em historia económica,
chilenos y extranjeros, que quieran presentar los resultados de sus investigaciones. La Asociación
Chilena de Historia Económica anima a académicos y estudiantes avanzados a participar em un
ambiente de pluralismo y rigor académico que favorezca el progreso del conocimiento y la
colaboración entre pares.
Invitamos a los colegas de Chile y del extranjero a conformar Mesas de Ponentes em torno a temas
vinculados a la historia económica y enviarnos sus propuestas de mesas (simposios), incluyendo
título y resumen com un máximo de 200 palabras, antes del 20 de marzo (plazo extendido) de 2018.
Es requisito que las mesas sean propuestas con um mínimo de 4 ponentes.
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También pueden proponer se ponencias independientes, que la comisión organizadora incluirá em
las distintas mesas, según se a pertinente, o agrupará em paneles temáticos. Las propuestas (título
y resumen de hasta 200 palabras) deben también enviarse antes de la misma fecha anterior.
La lista de mesas o ponencias aprobadas será comunicada el 30 de marzo del 2018 (nuevo Plazo).
El texto de las ponencias deberá ser enviado antes del 30 de mayo 2018.
Organiza: Centro Internacional de Investigación de Historia Económica, Empresarial y de la
Administración Pública (CIHEAP), FAE, Universidad de Santiago de Chile.
Contacto: manuel.llorca@usach.cl
Informações:http://mhe.usach.cl/

XXXVIII Encontro da APHES: O género na história económica e social
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (16 e 17 de novembro de 2018)
O género é uma categoria de análise que tem vindo a ser crescentemente utilizada pelos
historiadores nas últimas décadas nos mais diferentes domínios. São inúmeros os aspetos da
história económica e social onde o relevo da dimensão de género é notório: avaliação de funções
na sociedade, padrões diferenciados de inserção no mercado de trabalho, de nível salarial, de
acesso à propriedade ou à riqueza, de aquisição de capital humano ou de participação na vida
empresarial, para dar apenas alguns exemplos. Convidamos todos os académicos que queiram dar
o seu contributo para a análise do problema do género na história económica e social a
candidatarem painéis ou comunicações individuais a esta conferência.
Aceitam-se também propostas de painéis e de comunicações individuais sobre qualquer outro tema
de história económica e social.
Prazo para submissão de propostas: até 16 de abril de 2018
Divulgação das comunicações selecionadas: até 4 de junho de 2018
Prazo de entrega dos textos completos: até 15 outubro 2018
Informações: https://aphesencontro2018.weebly.com/
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II Colóquio Internacional Portos e Cidades
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Publicações de Sócios

Crédito & Descrédito Relações Sociais de
Empréstimos na América – século XVIII ao XX

Carlos Gabriel Guimarães
Luiz Fernando Saraiva
(org.)
Editora: Eduff

História bancaria y monetária de América Latina
(siglos XIX y XX) Nuevas perspectivas
Carlos Marichal
Thiago Gambi
(eds.)
Editoras: Universidad Cantábria / Universidade Federal de
Alfenas
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Mulheres e Poder, História, Ideias e
Indicadores
Hildete Pereira de Melo
Débora Thomé
Editora: FGV

O voto feminino no Brasil
Teresa Cristina de Novaes Marques
Editora: Edições Câmara
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Dossiê “História Econômica e Demografia Histórica”
(2ª parte)
Com organização das pesquisadoras Dra. Maria Alice Rosa Ribeiro (CMU) e Dra. Maisa Faleiros
da Cunha (Nepo/Unicamp), nova edição apresenta dez trabalhos que reforçam a
interdisciplinaridade entre as áreas.
Está no ar a 35ª edição da Resgate - Revista Interdisciplinar de Cultura, que apresenta a segunda
parte do dossiê “História Econômica e Demografia Histórica”, organizado pela Dra. Maria Alice
Rosa Ribeiro, pesquisadora colaboradora do CMU e professora aposentada da Universidade
Estadual Paulista (Unesp/Araraquara), em parceria com a Dra. Maísa Faleiros da Cunha,
pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Berquó (Nepo/Unicamp).
A nova edição apresenta dez trabalhos que reforçam a interdisciplinaridade entre essas duas áreas
autônomas da História, tendo como objetivo potencializar a compreensão dos acontecimentos e
das transformações sociais e econômicas que se passaram em espaços geográficos específicos e
em tempos determinados. Os textos são assinados por historiadores, sociólogos, demógrafos e
historiadores econômicos de diferentes universidades e instituições de pesquisa brasileiras,
trazendo temas variados e novas abordagens feitas à luz das fontes primárias.
“Partimos do pressuposto de que o estudo da história econômica e das transformações da vida
material, ao longo do tempo, não pode prescindir do estudo da população, em seus diversos
aspectos, em termos quantitativos e de sua composição etária, sexual, ocupacional e social. São
os homens e mulheres que fazem a história e moldam a cultura material e imaterial da sociedade.
E o fazem dentro de condições determinadas com que cada geração se defronta”, explicam as
organizadoras na abertura da segunda parte do dossiê.
A nova edição da Resgate pode ser lida no site da revista
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/issue/view/1474
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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 DarabasRonçani

Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes)
TamásJózsefMártonKárolySzmrecsányi (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 MacchioneSaes (2015-2017)
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