4A CIRCULAR

XI Encontro de Pós-graduação em História Econômica & 9ª Conferência Internacional de
História Econômica
Campinas, 27, 28 e 29 de setembro de 2022
Instituto de Economia – Universidade Estadual de Campinas

1-Lista de trabalhos aprovados e programação completa
A lista de trabalhos aprovados para o XI Encontro de Pós-graduação e 9a Conferência
Internacional

de

História

Econômica

já

foi

lançada

no

site

do

Encontro:

https://www.abphe.org.br/congresso/encontroabphe2022?pagename=Trabalhos%20aprov
ados
Caso seja necessária uma carta de aceite para pedido de financiamento na
instituição

à qual

pertence

o pesquisador,

escrever para o seguinte email:

nelsonmc@unicamp.br.
Para profissionais que mediarão mesas/sessões de comunicação e precisam de carta
convite, favor, escrever para o mesmo email: nelsonmc@unicamp.br.

2-Inscrições e valores
As inscrições deverão ser realizadas obrigatoriamente na página do evento, no
seguinte endereço:
https://www.abphe.org.br/congresso/encontroabphe2022?pagename=Inscri%C3%A
7%C3%B5es

A inscrição somente será completada mediante upload do comprovante de
vacinação com pelo menos 2 doses (obrigatórias no caso de poder circular pela
Universidade Estadual de Campinas e participar de eventos que acontecem em seu interior)
e do comprovante de pagamento, que deverá ser feito conforme instruções indicadas na
página.
Antes da data do evento, as inscrições poderão ser feitas com desconto. Durante o
evento, terão valor maior, conforme tabela abaixo:

Valores da inscrição (R$)
Categoria de inscrito

Até 30/8

Profissionais (não
R$ 100,00
apresentadores de trabalho)
Mediadores de mesaredonda/sessões de
Isento
comunicação
Pós-graduandos ou recém pósgraduados* associados à
R$ 80,00
ABPHE
Pós-graduandos ou recém pósgraduados* não-associados à
R$ 100,00
ABPHE
Graduandos - apresentadores
R$ 20,00
de trabalho
Ouvintes
R$ 10,00
* Até 5 anos da obtenção do último título

Até 26/09

Durante o
evento

R$ 120,00

R$ 150,00

Isento

Isento

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 150,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 20,00

R$ 30,00

Mediadores de mesa redonda e de sessões de comunicação também deverão se
inscrever, para que possamos calcular a quantidade de pessoas no evento, no entanto,
estarão livres de taxa de inscrição.

3-Apresentação de trabalhos e certificados
A lista completa, com as sessões de comunicação e suas respectivas composições
com os trabalhos enviados, será divulgada no site do Encontro até o dia 31 de agosto de
2022.
O pagamento da taxa da inscrição não garante o certificado. Para que o pesquisador
receba o certificado, ele deve apresentar o trabalho presencialmente no dia e horário
especificados previamente na programação do evento.

4-Mudanças na programação
Algumas mesas-redondas, conferências e minicursos tiveram seus horários
atualizados. Favor, consultar no arquivo anexo a este e-mail e no seguinte link do Encontro:
https://www.abphe.org.br/congresso/encontroabphe2022?pagename=Programa%C3%A7%
C3%A3o

5-Refeições e hospedagem
Seguimos com hospedagens solidárias, para aqueles que realmente necessitam
desse recurso. Pedimos compreensão, porque a oferta de hospedagem não é ampla e
gostaríamos de priorizar os que dependem desse tipo de alojamento para vir. Se você é
estudante de pós-graduação e realmente precisa de hospedagem solidária, responda ao
seguinte formulário:
https://forms.gle/2jp25PzBNVScHSjg9

Se você mora em Barão Geraldo e gostaria de acomodar um estudante de pósgraduação em sua casa, responda ao seguinte formulário:
https://forms.gle/YC8DFnhJzQKUqTck8

O estudante pode utilizar o restaurante universitário para almoço e jantar no valor
de 13 reais, como visitante. Também há a opção de PF na Adunicamp (restaurante em
frente ao pavilhão de pós-graduação do Instituto de Economia da Unicamp), no valor de 21
reais.

Para o profissional ou o estudante que tenha recursos, há a opção por kilo no
mesmo restaurante, no valor de aproximadamente 60 reais. Também tem o restaurante da
Casa do Professor Visitante, mais caro, a um valor de aproximadamente 100.
No caso dos jantares, temos uma programação especial e negociamos valores
vantajosos também. As refeições no Nono e na Adunicamp deverão sair por volta de 50
reais, não estando inclusas as bebidas. No Lado B, onde se dará o jantar da 4a feira, dia 28
de setembro, não há valor fixo. Cada um pagará de acordo com o que for pedido no
cardápio.
Lembrando que a ABPHE não arcará com as despesas de refeições (a não ser com os
coffee-breaks) nem com hospedagens.

6-Lançamento de livros
Para os que quiserem lançar livros conosco durante o evento, o horário será na
quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, às 18h. Para manifestação de interesse, mandar
um e-mail para o endereço do encontro: encontro.pos.abphe@gmail.com com a ficha
catalográfica completa do livro a ser lançado.

Esperando vê-los logo mais, desejamos a todos excelentes preparativos para a vinda
ao nosso encontro!

Atenciosamente,
A COMISSÃO ORGANIZADORA
Alexandre Macchione Saes (FEA-USP)
Bruno Aidar Costa (UNIFAL)
Claudia Alessandra Tessari (Unifesp-Osasco)
Denis Maracci Gimenes (IE-Unicamp)
Maísa Faleiros da Cunha (NEPO-Unicamp)
Michel Deliberali Marson (UNIFAL)
Milena Fernandes de Oliveira (IE-Unicamp)
Nelson Mendes Cantarino (IE-Unicamp)
Renata Bianconi (Unicamp)
Thiago Gambi (UNIFAL)

